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Sumari

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

En Portada
Gimnàstica Rítmica

 Serà a partir de les 9:50 hores, que el pavelló 
municipal 1r d’Octubre acollirà una competició amb 
participants des dels 4 anys fins als 18 anys d’arreu 
de la província. En aquesta trobada hi participaran 
el Club Patricia de Lleida, el Rítmica de Cervera, el 
Gyas de Tàrrega o el Rítmica d’Agramunt, o fins i tot 
conjunts desplaçats de Sabadell, acompanyades per 
la nombrosa representació de l’escola municipal de 
gimnastes locals de Balaguer.

Amb el suport de
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#La Paeria instal·la un bucle magnètic al teatre municipal per a persones amb dificultats auditives
El bucle magnètic funciona en dues de les fileres del pati de butaques del teatre, on les persones que porten 
audiòfons podran sincronitzar els seus aparells per poder escoltar millor el que passa damunt de l’escenari

# Convocatòria per demanar ajudes pel lloguer per la gent gran 2022
Pels empadronats a Balaguer cal citar-se al Consell Comarcal i els dels altres municipis al seu ajuntament

>>BALAGUER
# Balaguer es suma als actes per commemorar el Dia de la Dona

Durant el mati, a la Plaça Mercadal, es va fer la lectura del manifest, 
els parlaments de les autoritats i una ballada de sardanes

# Balaguer dona suport als damnificats per la guerra d’Ucraïna
Sobre tot es necessita diners per muntar hospitals de campanya

# 14a edició del Trofeu de Gimnàstica Rítmica Ciutat de Balaguer
El pavelló municipal 1r d’Octubre acollirà una competició amb partici-
pants des dels 4 anys fins als 18 anys d’arreu de la província 

# El Tenista Antoni Carreño 17è del rànquing mundial +85
Després de guanyar el torneig de Beaulieu -Sur Mer, aquest dimecres, 
on va vèncer al francès Claude Cottet per un doble 6-1

>>COMARCA
# Térmens acull un taller de descoberta artística de la mà de Nona Umbert

El taller va introduir als participants diferents tècniques de produccions plàstiques a partir dels poemes 
del Ramon Besora, així com algunes dinàmiques i diferents recursos artístics per poder treballar a l’aula

# Les escoles de Tartareu i Camarasa aporten la ciència als seus centres educatius 
Aquest és un programa educatiu que vol apropar la ciència a les aules del món rural

>>ESPORTS
# El Club Futbol Balaguer desaprofita el seu primer “match ball” per proclamar-se campió de Lliga

Després de sumar els 6 punts disputats davant el Castellserà i el Bellpuig, els dos a domicili per 1-2 i 0-4 
respectivament, tot semblava que el Balaguer es proclamaria campió de la lliga regular a falta d’un partit

# El Club Escacs Balaguer organitza la 3a Jornada del Torneig “Tots els nens juguen
El torneigs es va disputar al Casal Lapallavacara i va constar de 7 rondes a 7’ finish, amb gran participació

# Trobada ocupacional a Balaguer de centres de la Federació ALLEM
Un total un total de 210 persones de dotze entitats de la província de 
Lleida, van participar en aquesta trobada

# Nova edició del programa Treball i Formació de la Paeria de Balaguer 
La Paeria ha contractat sis persones aturades dels majors de 45 anys 
i dones per afavorir la seva reincorporació al mercat laboral

# Àger afronta el problema de la manca d’habitatge residencial
S’ha aprovat una moratòria a l’ordenança d’allotjaments turístics que 
va establir el 2019 per limitar els pisos destinats al lloguer turístic

# El Consell Comarcal es suma als actes pel dia de la dona
El mateix dimarts 8 de març, Dia Internacional de les Dones, es va 
llegir un manifest davant la seu del Consell
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Balaguer dona suport als damnificats per 
la situació actual de la guerra a Ucraïna

Cartell d’ajudes

 Davant la invasió i el 
bombardeig d’Ucraïna per 
part de l’exèrcit de Rús-
sia, la situació de guerra 
oberta a Ucraïna i la seva 
possible extensió en l’àm-
bit regional, des de l’àrea 
d’Afers Socials de la Paeria 

de Balaguer s’han posat en 
contacte amb el Fons Ca-
talà de Cooperació al Des-
envolupament i amb Creu 
Roja per donar suport a les 
persones afectades.
 Ambdues entitats han 
informat que millor fer no-

més aportacions econòmi-
ques i en desaconsellen 
les materials atès que són 
més efectives perquè les 
entitats especialitzades 
puguin adquirir els materi-
als necessaris adequats a 
cada circumstància.
 Es necessita diners per 
muntar hospitals de cam-
panya i donar suport a les 
zones més afectades.
 Totes les aportacions 
rebudes formaran part d’un 
fons comú. Els recursos es 
destinaran a accions con-
cretes, d’acord amb les 
necessitats identificades i 
les peticions realitzades, a 
través dels projectes pre-
sentats per les entitats hu-
manitàries i als municipis 
implicats als països veïns o 
a Ucraïna.

La Paeria instal·la al teatre un 
bucle magnètic per a persones 
amb dificultats auditives
 La Paeria de Bala-
guer ha instal·lat un bu-
cle magnètic al Teatre 
Municipal per fer l’equi-
pament més accessible a 
les persones amb dificul-
tats auditives. La intenció 
és instal·lar-ne un altre 
durant aquest any a la 
sala d’actes de la casa de 
la Paeria.
 De moment, el bucle 
magnètic funciona en 
dues de les fileres del 
pati de butaques del te-
atre, on les persones que 
porten audiòfons podran 
sincronitzar els seus apa-
rells per poder escoltar 
millor el que passa da-
munt de l’escenari. Ara 
per ara, només són dos 
fileres, però la intenció és 
ampliar la zona adapta-
da més endavant i acabi 
sent tota una zona del 
teatre la que estigui pre-
parada per a les persones 
amb problemes d’oïda.
 Les butaques estaran 
senyalitzades amb un ad-
hesiu i de cara a la prope-

Algunes de les butaques amb aquest sistema

ra temporada també les 
entrades de les diferents 
representacions incorpo-
raran aquesta informa-
ció.
 El bucle d’inducció 
magnètica o el bucle 
d’inducció d’audiofre-
qüència és un sistema 
de comunicació per a 
persones que utilitzen 
audiòfons. Les persones 
sordes o amb una dis-
minució auditiva, fins i 
tot si usen audiòfons o 
implants, poden trobar 
dificultats per sentir en 
espais amb soroll ambi-
ent o on el senyal acústic 
sigui pobre, com super-
mercats o teatres. El bu-
cle magnètic redueix el 
soroll de fons de manera 
significativa, millorant 
així la intel·ligibilitat.
 Aquest sistema 
compta amb un micrò-
fon, un amplificador i un 
cable que es troba fixat 
en un perímetre, que deli-
mita una àrea específica 
en què funciona.

Un any més Balaguer es suma als actes 
per commemorar el Dia de la Dona

Lectura del manifest a la plaça Mercadal

 Balaguer un any més 
també va celebrar el pas-
sat dimarts 8 de març, el 
Dia Internacional de la 
Dona.
 Durant el mati, a la 
Plaça Mercadal, es va fer 
la lectura del manifest, els 
parlaments de les autori-
tats i una ballada de sar-
danes acompanyada per 
la cobla de Tàrrega que 
va tocar un repertori amb 
composicions escrites, per 
dones. La cloenda anà a 
càrrec de la Batukada de 
l’Estel, Batukapum.
 També el mateix di-
marts, hi va haver al vespre  
una conferència a càrrec 
de Mireia Darder, doctora 
en Psicologia i experta en 
sexualitat i escriptora, pre-
sentant el seu llibre “Nas-
cudes per al plaer”.
 El dia abans, el Museu 
de la Noguera va acollir la 

xerrada ”Cacera de bruixes 
a la Catalunya del segle 
XVII. El cas de Francina 
Redorta”, a càrrec del Dr. 
Valentí Gual Vilà, professor 
titular de la Universitat de 
Barcelona.
 Els actes es completa-
ven amb l’exposició “Do-
nes grans, grans dones”, 
que es podrà veure fins el 

dia 20 al vestíbul de la Pae-
ria. La Bilbioteca també va 
oferir el dimecres una hora 
del conte amb  ‘Contes de 
rosa i de blau’, a càrrec 
d’Assumpta Mercader.
 Finalment, el dissabte 
dia 12  a les 5 de la tarda i 
a la sala d’exposicions de 
la Paeria es farà el taller 
“Menstruació conscient”.
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Trobada ocupacional a Balaguer de
centres de la Federació ALLEM 

Trobada al Teatre

 El passat dijous dia 24 
febrer es va celebrar a Ba-
laguer la segona trobada 
de tallers ocupacionals de 
persones amb discapaci-
tat intel·lectual que estan 
previstes per aquest curs 
i que organitzen diferents 
centres de la Federació 
ALLEM. El Taller L’Estel van 
ser els encarregats d’or-
ganitzar aquesta jornada, 
amb la temàtica d’expres-
sions artístiques.  
 Aquesta trobada va ser 
la primera que s’ha tornar a 
celebrar en l’interior d’unes 
instal·lacions després de la 
pandèmia.
 Durant tot el matí al Te-
atre Municipal es va poder 
gaudir d’actuacions musi-

cals amb tot tipus de can-
çons i van tancar la jornada 
matinal amb l’actuació del 
Mag Sergi.
 Un total un total de 210 

persones de dotze entitats 
de la província de Lleida, 
van participar en aquesta 
trobada, on tothom s’ho va 
passar molt bé.

Nova edició del programa Treball i
Formació de la Paeria de Balaguer

Paeria de Balaguer

 La Paeria ha contractat 
sis persones aturades dels 
col·lectius de majors de 45 
anys i dones per afavorir la 
seva reincorporació al mer-
cat laboral i dur a terme 
diferents projectes d’inte-
rès general. L’objectiu del 
programa és proporcionar 
a les persones participants 
una experiència laboral 

i formativa per afavorir 
la seva reincorporació al 
mercat laboral en millors 
condicions. Els sis contrac-
tes es van iniciar el passat 
dilluns 28 de febrer i tin-
dran una durada de dotze 
mesos. A més de l’experi-
ència laboral inclou activi-
tats formatives orientades 
a millorar les seves capa-

citats en recerca de feina. 
La present edició s’adreça 
a persones aturades ma-
jors de 45 anys i dones a 
més de comptar amb un 
tècnic d’acompanyament 
per coordinar les diferents 
activitats a desenvolupar 
així com donar orientació 
laboral als participants. 
Concretament es desen-
voluparan tres projectes: 
-Oficials de paleta, amb 
dos participants. -Agents 
d’Atenció Ciutadana, dos 
participants més. -Auxiliar 
administrativa, una partici-
pant.
 El programa compta 
amb el finançament del 
Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya, la Generali-
tat de Catalunya i el Servi-
cio Público de Empleo Es-
tatal-Ministerio de Trabajo 
y Economía Social en el 
marc del Programa Treball 
i Formació.

 Ja es poden dema-
nar les subvencions al 
lloguer per a les perso-
nes grans que convoca 
l’Agència de l’Habitat-
ge de la Generalitat de  
Catalunya. Es tracta  
d’ajuts  per facilitar l’ac-
cés o la permanència en 
un habitatge en règim de 
lloguer a aquelles perso-
nes de 65 anys o més en 
situació de risc d’exclu-
sió social. La convocatò-
ria estarà activa fins al 29 
d’abril. Entre els requi-
sits d’accés, s’hi troben 
que les persones desti-
natàries siguin titulars 
d’un  contracte  de  llo-
guer  de  l’habitatge  que  
constitueixi  el  seu do-
micili  habitual i perma-
nent  a  Catalunya, i un  
límit  màxim  d’ingres-
sos  que  es  ponderen  
segons  el nombre de 

Convocatòria oberta per
demanar ajudes pel lloguer per 
la gent gran 2022

membres de la unitat de 
convivència i la localit-
zació de l’habitatge. Des  
de  l’Oficina  d’Habitatge  
i Assessorament Energè-
tic  dels  Serveis  Socials 
del Consell Comarcal 
de la Noguera s’oferirà 
informació i es gestiona-
ran les sol·licituds. Les  
persones  residents  a  
Balaguer,  han  de dema-
nar cita  prèvia al telèfon  
del  Consell Comarcal. 
Les persones empadro-
nades a la resta de mu-
nicipis, han de demanar 
cita al seu ajuntament. 

Cartell nova convocatòria

Pels empadronats a 
Balaguer cal citar-se
al Consell i els dels 
altres municipis al seu 
propi ajuntament
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L’última Processó celebrada abans de la pandèmia

En els propers dies es podrà saber el recorregut que 
es farà enguany en la Processó del Divendres Sant

 Després de dos anys 
sense activitat, a causa 
de la pandèmia de la CO-
VID-19, la Confraria de Set-
mana Santa ha decidit que 

el proper Divendres Sant, la 
Mare de Déu dels Dolors i 
el Sant Sepulcre sortiran de 
nou pels diferents carrers 
de la capital noguerenca 

acompanyats pels Armats 
del Sant Sepulcre.
 Com a novetat, enguany 
la Mare de Déu dels Dolors 
anirà vestida de dol rigorós, 
amb l’antiga vestimenta uti-
litzada a principis del segle 
XX. Una faldilla i un man-
tell de vellut negre brodat 
en fil d’or i confeccionat a 
Balaguer l’any 1930. Serà 
el petit homenatge que 
vol retre la Confraria a to-
tes aquelles persones que 
ens han deixat durant la 
pandèmia. El Germà Major 
afirma que enguany es po-
drà tornar a veure a la Mare 
de Déu com es va veure ves-
tida a finals dels anys 50. 
Durant les pròximes set-
manes es desvetllarà el re-
corregut d’aquest 2022 i els 
punts des d’on es cantaran 
les famoses “saetas”. 

Torna la Processó de Divendres Sant amb 
l’antic vestit de la Verge dels Dolors

Presentació del “El petit blanc” a 
la cafeteria Sant Isidori el dia 13
 El proper divendres 
13 de març a les 20 h, la 
Cafeteria Sant Isidori, es 
farà la presentació del 
llibre “El petit blanc” de 
Rafel Panadès, encarre-
gat de la cafeteria i molt 
lligat amb la ciutat de Ba-
laguer.
 Relats i anècdotes vis-
cudes entre els anys 1990 

Targetó de presentació

i 1995 quan per motius 
professionals i amb no-
més 22 anys, l’autor ana-
va diferents temporades 
al bell mig de l’Àfrica a 
comprar i embarcar pinya 
tropical.  Una gran expe-
riència tant professional 
com humana. El pròleg 
és de l’historiador Josep 
Maria Solé i Sabaté.

CC Adicciones, clínica terapèutica de
desintoxicació i rehabilitació
 CC Adicciones ofereix 
un tractament especialitzat 
per al pacient i també per a 
la seva família i/o parella, 
amb l’objectiu d’aconseguir 
la seva recuperació.
 La base és l’abstinència. 
Per això, el seu tractament 
és lliure de tòxics, perque 
la seva finalitat és una vida 
sense dependència alguna: 
no substitueixen una subs-
tància per una altra.
 Per tot això, es combina 
un període d’ingrés d’alta 
intensitat terapèutica en 
la seva clínica de Roda de 

CC Adicciones és una clínica terapèutica de desin-
toxicació i rehabilitació ubicada en un entorn idílic i 
privilegiat del Mediterrani, en plena natura

Berà (Tarragona) amb un 
posterior seguiment des 
dels centres ambulatoris 
col·laboradors repartits per 
tota la península.

Una clínica terapèutica 
en un entorn natural ex-
cepcional
 CC Adicciones és una 
clínica terapèutica que ofe-

reix les activitats i instal-
lacions necessàries per a 
realitzar assistència integral 
de tractament de la patolo-
gia dual i teràpies de desin-
toxicació i rehabilitació.

Amb totes les comoditats
 Pots triar entre habita-
cions individuals o dobles 
amb terrassa i bany en 

suite, i gaudir de les zo-
nes comuns, sala d’estar, 
menjador, gimnàs, piscina, 
infermeria, zones verdes... 
per a que el pacient se senti 
el més confortable possible.

Tot el necessari per ajudar 
al pacient a donar el pas 
cap a una òptima recu-
peració

 Amb una àmplia xarxa 
de centres per tot l’estat, 
es realitza el seguiment 
terapèutic del pacient, en 
constant contacte amb 
l’equip metge-terapèutic 
del centre.
 A la província de Lleida, el 
centre col·laborador es troba 
a la plaça Lluís Companys 
número 3 de Balaguer.

Clínica terapèutica
Tel. 617 200 882 (24h)

P U B L I R E P O R T A T G E
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Les escoles de Tartareu i
Camarasa aporten la ciència als 
seus centres educatius

 Les escoles de Tarta-
reu i Camarasa  partici-
pen aquest curs el el pro-
grama “Investiga.edu”.
 Aquest és un pro-
grama educatiu que vol 
apropar la ciència a les 
aules del món rural. Per 
assolir aquest objectiu,  
el treball del centres 
escolars participants 
amb materials i  tècni-
ques reals que utilitzen 
els grups d’investigació 
es complementa amb 
sortides de camp amb 
persones expertes de la 
temàtica que les esco-
les escullen investigar: 
arqueologia, geologia i/o 
medi ambient.  
 L’escola Dosrius de 
Camarasa hi participa 
estudiant el jaciment 
neandertal de la Roca 
dels Bous (Sant Llorenç 
de Montgai, Camarasa). 
Aquest projecte es troba 
ja en la seva fase cen-
tral: el passat dijous 3 de 
març els i les alumnes 
van realitzar-hi una visi-

Visites a la Roca dels bous

ta guiada on van poder 
conèixer el jaciment i la 
feina que s’hi realitza de 
primera mà.  
 L’escola de Tartareu, 
per altra banda, inicia 
aquest segon trimes-
tre la investigació del 
jaciment neandertal 
de  l’Abric Pizarro (Vila-
major, Àger). El passat 
dimecres 3 de març els 
i les alumnes van donar 
el tret de sortida al seu 
projecte amb una sessió 
a l’escola on van desen-
volupar la primera fase 
de qualsevol projecte de 
recerca: plantejar-se les 
preguntes d’investiga-
ció.
 Gràcies amb aquest 
programa d’investigació, 
aquests alumnes de la 
comarca podran conèi-
xer i investigar de pri-
mera mà com eren i com 
vivien els primers pobla-
dors de la Noguera, els 
neandertals, que hi van 
viure fa més de 60.000 
anys.

Térmens acull un taller de descoberta 
artística de la mà de Nona Umbert

Un moment del taller

 Térmens va acollir, el 
passat dissabte 19 de fe-
brer, un taller de desco-
berta artística de caràcter 
interdisciplinari on es va 
treballar poesia, cant, reci-
tació, producció plàstica i 
expressió corporal. 
 L’activitat va ser orga-
nitzada, en col·laboració 

amb l’Ajuntament de 
Térmens,pel Centre de 
Recursos Pedagògics de 
la Noguera dins els Pla de 
formació de zona.
 La jornada, on hi van 
participar una vintena de 
mestres de la comarca, va 
girar en torn la passejada 
poètica musical en famí-

lia de la Vila de Térmens, 
un itinerari format per 
21 plafons distribuïts per 
poble amb 33 poemes de 
l’escriptor Ramon Besora, 
il·lustrats, musicats, can-
tats i recitats per diferents 
professionals i també per 
alumnes de l’Escola Alfred 
Potrony de Térmens i de 
l’Escola La Concepció de 
Barcelona. 
 El taller va comptar 
amb la presència de la 
Nona Umbert, dissenyado-
ra industrial i de modes i 
creadora plàstica d’espais 
efímers, que va introduir 
als participants al taller 
diferents tècniques de pro-
duccions plàstiques a par-
tir dels poemes del Ramon 
Besora, així com algunes 
dinàmiques i diferents re-
cursos artístics per poder  
treballar a l’aula. 

L’Ajuntament d’Àger afronta el problema 
de la manca d’habitatge residencial

Panoràmica d’Àger

 El Ple de l’Ajuntament 
d’Àger aprovat a finals de 
febrer, és una moratòria a 
l’ordenança d’allotjaments 
turístics que va establir el 
2019 per limitar els pisos 
destinats al lloguer estaci-

onal per al turisme.
 La decisió es pren amb 
l’objectiu de posar en mar-
xa un estudi que permeti 
conèixer a fons la situació 
i buscar solucions definiti-
ves a la manca d’habitatge 

residencial que viu el mu-
nicipi.
 L’ordenança fixa que el 
consistori no podrà atorgar 
més de quatre llicències a 
l’any per a usos turístics. 
Ara, amb aquesta moratò-
ria, s’estudiarà la proble-
màtica de la manca d’ha-
bitatge residencial amb 
precisió amb l’objectiu 
final de tirar endavant una 
normativa que reflecteixi 
les necessitats i la situació 
actual de la vila. La falta 
d’habitatge de lloguer al 
municipi, està impossibi-
litant que es cobreixin al-
guns llocs de treball. Que 
hi hagués oferta residenci-
al en condicions faria facti-
ble que hi anessin famílies 
a establir el seu lloc de vida 
en aquest indret.
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Seu del Consell Comarcal de la Noguera

La informació sobre aquests cursos es pot trobar en 
línia a https://www.cpnl.cat/

 El Servei Comarcal de 
Català de la Noguera orga-
nitza dos cursos presenci-
als de català adreçats a per-
sones adultes. La matrícula 

serà els dies 28 i 29 de març 
i els cursos el 5 d’abril. Els 
nivells que s’impartiran són 
Inicial i Bàsic 1.  
 Els cursos a distància 

estan adreçats a persones 
catalanoparlants que vul-
guin perfeccionar el seu 
nivell de català tant, escrit 
com oral, i els cursos més 
bàsics són per a no catala-
noparlants.  
 Tots els cursos perme-
ten obtenir certificats equi-
valents als certificats ofici-
als de la Direcció General 
de Política Lingüística.
 Des del Servei Comar-
cal de Català de la Noguera 
es fa una crida a participar 
en el programa ‘Voluntariat 
per la Llengua’ que es rea-
litza durant tot l’any.
 Informació per als cur-
sos presencials: Oficina 
del Servei Comarcal de Ca-
talà, ubicada al Consell Co-
marcal, telèfon 973 448 933 
o al correu electrònic no-
guera@cpnl.cat 

El Servei Comarcal de la Noguera
organitza dos cursos de català per adults

El Consell Comarcal es suma als 
actes pel dia de la dona
 El mateix dimarts 8 de 
març, Dia Internacional 
de les Dones, es va llegir 
un manifest davant la seu 
del Consell, amb la parti-
cipació de l’alumnat dels 
centres de secundària de 
la ciutat.
 Dijous dia 10, a les 
18.30 hores, a la sala d’ac-
tes del Consell Comarcal, 

Lectura del manifest al Claustre del Consell Comarcal

projecció del documental 
“The letter”, dirigit per 
Maia Lekow i Christopher 
King. El dijous 17, a 
les 13.30 h, a la sala d’ac-
tes de l’Ajuntament de 
Bellcaire, representació 
del monòleg “Ai, cony!”, 
de la companyia Teatre 
de Maleta. Recomanat a 
partir de 13 anys.
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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.

 Ja fa uns anys, vaig tenir 
l’avinentesa de visitar Avila. 
Cal dir que en va encantar. 
No era per res palpable, com 
les seves històriques mura-
lles, al contrari era alguna 
cosa com potser l’aire que no 
el palpem i no deixa de fer-
se notar. Una història que és 
part de la nostra. No puc des-
criure tot el que vaig sentir 
per senzillament no poder-ho 
fer.
 Mentrestant que espera-
va a uns companys em vaig 
entretenir mirant uns apara-
dors d’una botiga on hi havia 
mussols. Com en tinc certa 
afició en comprar-ne algun, i 
accepto satisfet els regalats. 
En poques ocasions pas-
sen dels set centímetres, no 
prenen gaire lloc i son molt 

Vivències
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

bonics per tot l’art que té la 
petita figura, tota ella pura ar-
tesania i ulls principalment. 
Em va interrompre la revista 
d’aquell estol de figuretes, 
una veu molt agradable que 
hem va preguntar si m’agra-
daven. I com es lògic li vaig 
dir que sí. Em suposo que era 
la propietària, doncs darrera 
seu van aparèixer dos noies 
que vestien igual, em va fer 
veure que eren unes depen-
dentes, i la que m’atenia era 
la mestressa.
 Després d’indicar-li, 
dintre la seixantena que hi 
havia exposats, em va fer 
entrar al local, per uns petits 
números que jo ni havia vist 
els va treure d’una capsa, 
eren la rèplica exacta dels 
triats. Quan vaig preguntar el 

preu va fer un somriure i em 
va preguntar si era català, li 
vaig respondre que sí que ho 
havia encertat, i ella va res-
pondre que ho sabia des del 
primer moment. Mentre els 
embolicava amb molta cura. 
Em va preguntar perquè ens 
volíem separar, jo sorprès li 
vaig respondre que nosaltres 
sempre tenim el problema 
dels diners molt present, 
com ara jo mateix que en-
cara no sabia el preu de la 
compra. Va somriure i va dir 
que sí que podria pagar-lo. 
Dit i fet, la compra pujava 
seixanta-nou euros, i em va 
cobrar seixanta. Vaig pagar 
molt content. I per treure-li 
preocupacions li vaig asse-
gurar que no passaria res. Tot 
s’arranjaria al seu moment i 
Espanya es continuaria dibui-
xant igual. Ella va respondre: 
“Que Dios le oiga”.
 Vaig errar del tot. Doncs 
sí que es va intentar que pas-

ses uns mesos més tard amb 
el celebèrrim i vergonyós 1 
d’Octubre. Per uns, tota una 
“poesia èpica” per aprendre 
de memòria, i per molts, una 
ridiculesa amb conseqüènci-
es molt dures, en la seva vida 
diària.
 Aquella bona senyora 
que tan bé em va atendre, i 
que tan bon consell ens va 
donar per menjar bona carn, 
ja no deu recordar la meva 
superficial resposta. Que em 
perdoni.
 Fent temps esperant als 
companys. M’explica que un 
diumenge el seu marit i ella 
estan en un restaurat de Se-
govia, va entrar un senyor 
alt i ben cepat, amb l’aire de 
saber portar corbata i ameri-
cana ben cordada. Amb una 
senyora que amb la seva sen-
zillesa el feia ressaltar més a 
ell. Van seure d’una manera 
pausada i tranquil·la. Es va 
anar escoltant un creixent 

murmuri d’unes taules, i al 
cap d’un curt espai de temps, 
tota la sala menjador, dem-
peus va aplaudir. I ens vam 
assabentar que era el Sr. 
Tarradellas i la seva senyora. 
Ell dret, amb unes inclinaci-
ons de cap ho va agrair, ella 
asseguda amb discreció va 
passar-se un mocador pels 
ulls. Quin senyoràs es veia, i 
que satisfets es devien sentir, 
al veure reconeguda la seva 
bona feina. Amb discreció 
una vegada dinats, van mar-
xar amb tota discreció.
 Ara caldria veure a tots 
aquests que creuen poder 
fer una Catalunya a la seva 
mida, amb tots els manda-
rins passats i presents vivint 
al ritme que s’han acostu-
mat. I amb el seu ego a tot 
ritme i la seva testiculina a 
flor de pell, si creuen que un 
bon dia els aplaudirem els de 
casa. Ja no m’atreveixo a dir 
els de fora.

Entrega de premis de la 2a edició per Anna Font

El jurat liderat per Roser Capdevila i Ramon Besora, 
ho ha decidit després de valorar totes les obres

 El jurat qualificador de 
la tercera edició del Premi 
d’Àlbum Il·lustrat Vila de 
Térmens ha decidit, des-
prés de valorar les 16 obres 

presentades, deixar el pre-
mi desert. 
 El premi el convoca 
anualment l’ajuntament 
del consistori,té un import 

de 4.000 euros, i l’obra 
guanyadora es publica en 
una col·lecció especial de 
l’Editorial Meraki, un segell 
d’Edicions Salòria. 
 Aquest mes es presen-
taran les bases de la 4a 
convocatòria del premi que 
mantindrà l’essència amb 
la qual es va impulsar des 
del consistori termení.  La 
temàtica del premi valora 
especialment que els àl-
bums facin referència al 
món rural i al primer sec-
tor, que són els eixos de la 
societat i l’economia lleida-
tana. Tot i això, la convoca-
tòria és oberta a totes les 
temàtiques i finalment el 
que el jurat valorarà serà la 
qualitat i l’originalitat dels 
treballs presentats, tant pel 
que fa als textos com a les 
il·lustracions.

La 3a edició del Premi d’Àlbum il·lustrat 
Vila de Térmens es declara desert

Exposició de Jordi Marcos al
Monestir de les Avellanes

L’escultor Jordi Marcos

 El proper 12 de març 
a les 17:30h al Monestir 
de les Avellanes s’inau-
gurarà l’exposició “Natu-
ralment” de l’artista de 
Santa Linya, Jordi Mar-
cos. Les seves creacions 
mostren per un costat la 
natura, i principalment 
la fauna que es troba en 
l’entorn local i imaginatiu 

de l’artista. Per altra ban-
da la ferralla i els objectes 
reaprofitats, principal-
ment ferro, fusta i pedra. 
 Jordi Marcos va néi-
xer a Lleida el 1977 i és ba-
laguerí d’origen. Viu des 
de fa anys a Santa Linya. 
L’exposició serà visitable 
i d’accés gratuït fins al 10 
d’abril. 
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Ludvik Slaby és cap 
de premsa d’una presti-
giosa editorial literària de 
la ciutat de Praga, però la 
seva vida laboral, lluny de 
satisfer-lo, el té angoixat 
i l’omple de rancúnia. La 
mecànica inflexible que 
regeix l’editorial i les par-
ticulars i complexes rela-
cions amb els altres pro-
tagonistes de la història 
aniran destruint la moral 
de Slaby fins a portar-lo 
a una revisió dolorosa del 
seu amor incondicional 
pels llibres i la cultura, i a 
una lluita aferrissada per 
aconseguir la salvació. 
Aquesta és una novel·la 
intel·ligent i amarga, un 
monument literari a la pe-
titesa, la mediocritat mo-
ral d’un amo i la misèria 
vital de qui s’hi sotmet per 
guanyar-se les garrofes, i 
una dissecció impecable 
de la precarietat laboral 
en general i en el sector 
cultural en particular.
 La novel·la pretén ex-
plorar la infelicitat, que 
a priori és sense motiu. 
Aquesta classe de tre-
ballador pot arribar a 
acumular una ràbia i un 
ressentiment que fan que 
la seva ànima s’assequi, 
amb una vida relativa-
ment “normal”.

 Un dia entre la prima-
vera i l’estiu del 2017 la 
Maria Cinta i la Laia in-
tenten localitzar la Mont-
se al mòbil. Les dues, que 
són la seva mare i la seva 
filla respectivament, te-
nen un bon motiu per tru-
car-li, però ella té un bon 
motiu per no agafar-los 
la trucada. La Montse ha 
apagat el telèfon. Espera 
una notícia però no en vol 
dir res a ningú fins que no 
en tingui la confirmació, 
sigui quina sigui. Durant 
les hores en què no po-
den comunicar-se totes 
tres –àvia, filla i neta- fan 
balanç de la vida, cadas-
cuna de la seva, però es 
passegen inevitablement 
per records que els són 
comuns. I llavors, com si 
fessin girar a poc a poc 
un calidoscopi, secrets, 
mentides, veritats, dolors 
i alegries apareixen des 
dels tres punts de vista 
i doten el text d’una pro-
funditat psicològica ex-
cepcional.
 Una biografia a tres 
veus de tres generacions 
de dones d’una família 
que transcorren per la 
història de Catalunya des 
dels anys trenta del segle 
XX fins als mesos previs a 
l’1 d’octubre del 2017.
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L’amo
Autor: Miquel Adam
Gènere: Novel·la

 A en Rufus no li agra-
da gens el seu abric nou. 
No, no, no, no! Però quan 
surti a jugar al carrer amb 
la Ruby, la seva millor 
amiga, potser s’adona-
rà que, ben mirat, portar 
l’abric no està tan mala-
ment.
 Un llibre que parla de 
les normes, del rebuig 
dels infants a seguir-les 
i de com l’amistat pot in-
fluir de manera positiva 
perquè les acceptin. 
 Rufus i l’abric vermell 
és el primer títol d’una 
nova sèrie de llibres per a 
primers lectors de David 
Melling, amb les pàgines 
il·lustrades per a què els 
més petits es sentin a 
gust amb el que passa a 
la historieta.
 Una reflexió per a 
nens i nenes que es sen-
tiran identificats amb en 
Rufus, de quan pensen 
una cosa i vist des d’una 
altra perspectiva, els seus 
amics en aquest cas, 
l’ajuden a passar un mal 
tràngol, causat per una ja-
queta en aquest cas com 
pot ser qualsevol cosa.
 Una bonica història 
amb situacions molt cor-
rents del dia a dia per 
l’aprenentage dels més 
petits de la casa.

Escales avall
Autor: Cinta Arasa
Gènere: Novel·la

Rufus i l’abric vermell
Autor: David Melling
Gènere: Infantil (+4)

Tresor antic

Les hores buides,
em porten aquells films que per la tele
reposen puntualment 
en totes les cadenes.
Aquells grans monuments del setè art
que varen deixar empremtes 
i encara avui em ve de gust mirar-los.
Gegants passats de moda que oblidem,
com tantes altres coses,
només perquè traspuen antigor.
Arrels i fonaments, 
vives històries,
riquesa immaterial que es perpetua.
Autèntiques llavors d’identitat,
del poble, de la terra, de la gent,
tresors incombustibles, 
testimonis,
que parlen del que fórem, d’un llegat, 
de tot un patrimoni.
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El CFBalaguer desaprofita el seu primer 
“match-ball” per proclamar-se campió

Alineació inicial contra el Cervera

 Després que en els dos 
última partits el Balaguer 
ha sumat 6 punts disputats 
davant el Castellserà i el 
Bellpuig, els dos a domicili 
per 1-2 i 0-4 respectivament, 
tot semblava que el es pro-
clamaria campió de la lliga 
regular a falta d’un partit, 
però els vermells van desa-
profitar la possibilitat degut 
al empat davant del Cervera 
al Municipal de Balaguer. El 
Cervera, juntament amb el 
Linyola, que és l’últim rival, 
son els dos únics equips 
que no coneixen la derrota 
davant del Balaguer en les 
últimes dos temporades. 
El partit de la jornada 20 
que el Balaguer enfrontava 
al Cervera, ràpid es va po-
sar de cara per als locals. 
Mikel de falta directa va 
avançar al vermellencs al 
minut 17. L’equip visitant 
no va abaixar el braços i 
es mostrava molt sòlid en 

La celebració contra el Castellserà (foto: Golcat)

cada una de les jugades, 
on després d’una errada 
local van aprofitar per ficar 
l’empat al marcador. Tot 
semblava que s’arribaria al 
descans amb l’1-1 però Pau 
Solanes, de cap, va aprofi-
tar una bona centrada per 
fer el segon a falta de pocs 
minuts per al final de la pri-
mera part. La segona part 

va seguir amb la mateixa di-
nàmica, el Balaguer tenint 
la possessió de pilota i el 
Cervera defensant. Un altra 
vegada després d’una erra-
da del central Balaguerí els 
visitants van aprofitar per a 
fer l’empat a falta de 5 mi-
nuts per acabar l’encontre i 
definir el marcador final. 
 El balaguerins visitaran 
el difícil camp de Linyola el 
divendres 11 de març a par-
tit de les 21:00 on amb un 
empat tenen suficient per a 
proclamar-se campions. 
 Des de el Club Futbol 
Balaguer es demana a la 
gent el màxim suport per a 
la fase del play-off i s’està 
valorant la opció de crear 
una grada d’animació amb 
preus simbòlics per a que 
els jugadors sentin el su-
port de tot el poble en la 
busca de l’objectiu marcat, 
que és tornar a primera ca-
talana. Alumnes de l’Escola de Rítmica de Balaguer

 Aquest diumenge 
13 de març, tindrà lloc a 
Balaguer, la catorzena 
edició del trofeu de gim-
nàstica rítmica Ciutat de 
Balaguer.
 Serà a partir de les 
9:50 hores, que el pavelló 
municipal 1r d’Octubre 
acollirà una competició 
amb participants des dels 
4 anys fins als 18 anys 
d’arreu de la província. En 
aquesta trobada hi parti-
ciparan el Club Patricia 
de Lleida, el Rítmica de 
Cervera, el Gyas de Tàr-
rega o el Rítmica d’Agra-
munt, o fins i tot conjunts 
desplaçats de Sabadell, 
acompanyades per la 
nombrosa representació 
de l’escola municipal de 
gimnastes locals de Bala-
guer.
 La competició es rea-
litzarà en la modalitat de 

El diumenge dia 13 es celebrarà 
la 14a edició del Trofeu Gimnàstica 
Rítmica Ciutat de Balaguer

conjunts en les diferents 
categories, des de baby’s, 
prebenjamí, benjamí, ale-
ví, infantil, júnior i sènior; 
i en les que es mostraran 
diferents modalitats es-
portives, amb la gimnàsti-
ca rítmica com a principal 
exponent, i amb les exhi-
bicions d’altres grups; en 
especial destacar l’actu-
ació del grup de l’Estel, 
que ja és un clàssic.
 Per primer cop el cir-
cuit es concentra en una 
nova iniciativa del circuit 
escolar, sota la tutela de 
l’UCEC, Unió de Consells 
Esportius de Catalunya i 
amb la voluntat de poder 
registrar un circuit homo-
geni i amb bases regula-
des pels principals clubs 
de la província i per l’ele-
vat nombre de trofeus 
que s’organitzen tempo-
rada rere temporada.
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El tennista Antoni Carreño 17è 
del rànquing mundial +85
 El tennista balaguerí 
Antoni Carreño s’ha col-
locat 17è del rànquing 
mundial de majors de 85 
anys, després de guanyar 
el torneig de Beaulieu 
-Sur Mer, aquest dime-
cres, després de vèncer 
al francès Claude Cottet 
per un doble 6-1. En semi-
finals s’havia desfet per 

Antoni Carreño

identic resultat del italià 
Sergio Castellini.  Amb 
aquesta victòria ha sumat 
400 punts i es col·loca 17è 
del món, i entre els deu 
primers d’Europa. 
 Aquesta setmana dis-
putarà un nou torneig a 
Menton (França), de pri-
mera categoria i on hi ha 
en joc 700 punts. 

Torneig d’Escacs a Balaguer

Es van fer entrega de trofeus de les cinc categories, 
una medalla i un detall a tots els participants

 El passat 5 de març, 
el Club Escacs Balaguer 
juntament amb el Mestre 
d’Escacs Israel Campos i la 
col·laboració de la Paeria 

de Balaguer i la Federació 
Catalana d’Escacs, van or-
ganitzar la 3a jornada del 
Torneig “Tots els Nens Ju-
guem”. El torneig consta 

de 7 jornades a disputar a 
Ponts, Tàrrega, Balaguer, 
Bellcaire i 3 localitats més 
a definir, obert a nens/es 
fins a 16 anys, federats i no 
federats amb l’objectiu de 
promoure els escacs entre 
els més joves.
 El torneigs es va dispu-
tar al Casal Lapallavacara 
i va constar de 7 rondes a 
7’ finish, amb un gran èxit 
de participació, 73 nens/es 
vinguts de diferents locali-
tats lleidatanes i fins i tot 
alguns de comarques bar-
celonines. El torneig el va 
guanyar la jugadora Sub16 
Martina Ribó del Club Es-
cacs La Seu d’Urgell. El 
Club d’Escacs Balaguer va 
estar representat per 10 ju-
gadors, destacant la 5ena 
posició absoluta del Roger 
Botigué (sub14) i els bons 
resultats de la resta.

El Club Escacs Balaguer organitza la 3a 
Jornada del Torneig “Tots els nens juguem”
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Anuncis breus classificats
B R E U S

VARIS
-----------------------------------
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes, rellotges de totes 
les marques, àlbums 
de cromos, postals, fo-
tos antigues, còmics, 
llibres antics, progra-
mes de cine, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, escalextric, co-
berteries de plata, joies 
d’or. Raó: 676803205.
-----------------------------------
ES VEN dipòsit per 
aigua de 500 litres, 
polièster, adaptat per 
tractor al tercer punt. 
Cultivador amb curro 
i màquina de llençar 
abono petita. Raó: 
690659825.
-----------------------------------

ES VEN MENJADOR 
de disseny. Format per 
estanteria vertical per 
llibres, moble baix TV, 
moble penjat i moble 
terra + taula i 4 cadi-
res. Preu:  800 €. Possi-
bilitat de quedar-se  el 
moble o taula i cadires 
per separat. Interes-
sats demanar fotos. 
Raó: 620817088.
-------------------------------------

IMMOBLES
-----------------------------------
TRASPÀS, botiga de 
roba infantil a Bala-
guer, per no poder 
atendre. Equipada i 
en ple funcionament. 
Raó: 973450555.
-----------------------------------

LLOGUER LOCAL al 
c/ Girona, de 32 m2. 
Amb aigua i llum. Por-
ta d’alumini, vidre i 
reixa. Raó: 973450555.
-----------------------------------

TREBALL 
-----------------------------------
S’OFEREIX dona amb 
titulació sociosanità-
ria, per dutxar gent 
gran,  acompanya-
ment, donar medica-
cions o donar sopars. 
Raó: 671631935.
------------------------------------
PROFESSORA nativa
d’anglès dóna classes 
de conversa, en grups 
reduïts o classes parti-
culars. Raó: 650422582.
------------------------------------

SE OFRECE joven con 
disponibilidad para 
trabajar en agricultura, 
construcción, cocina, 
hosteleria, paseo de 
mascotas y aseo. Con 
ganas de aprender y 
trabajar. Razón 641 
323 391.
----------------------------------
SE OFRECE chica jo-
ven con disponibilidad 
de horario para traba-
jar en hosteleria, coci-
na, cuidado de niños y 
gente mayor, paseo de 

LLOGUER LOCAL COMERCIAL
c/ Girona, de 32 m2.
Amb aigua i llum.

Porta d’alumini, vidre i reixa.

Raó: 973 450 555

mascotas y aseo. Con 
ganas de aprender y 
trabajar.
Razón 643 200 771
----------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, us 
podeu adreçar al c/ 
Sant Lluís, 36-38 en-
tresol de Balaguer. 
Trucant al  telèfon 
973448273 o bé des de 
la nostra pàgina web 
www.revistagroc.com
-----------------------------------
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Horari d’autobusos
SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                              dl. a ds.
07.55                                “                                                  diari
19.40                               “                                                    dg.
19.55                                “                                                    dg.
20.25                                “                                           dl. a ds.
06.10                         TÀRREGA                                 dl. a db.
06.50                                 “                                           dl. a db.
07.50      “                       dl. a dv.
12.00                                 “                                           dl. a db.
14.00                                “                                           dl. a db. 
19.30      “ dl. a db.
06.30      LLEIDA dl. a dv.
07.15 “ dl. a dv.
07.40 “ dl. a db.
07.45 “ dl. a db.
07.48 “ dl. a db.
07.55 “ dm./dc./dv.
08.00 “ dl./dj./dv.
09.10 “ dl. a db.
09.15 ” dl. a dv. 
09.53 ” dissabtes
10.45 “ diumenges
10.50 “  dl. a dv.
12.00 “  dl. a dv.
13.15 “  dl. a dv.
14.55 “  dl. a dv.
15.15 “ dl. a dv.
15.18 “ dl. a dv.
15.23 “ dl. a dv.
17.30 “ dl. a dv. + dg.
17.53 “ diumenge
18.00 “ dissabte
19.15 “ dl. a dv.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50                             “                                                     diari
13.35 SOLSONA                   dl., dm., dj., dv.
16.35 “                           dl., dm., dj., dv.
09.20                     PONTS                                           diari 
13.35 “                                           dl. a dv.
16.35           “ divendres
16.50           “ diari
19.10  “                                           dl. a dv.
13.17      AGRAMUNT                              dl. a ds.
19.17 “                                          dl. a dv.

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 
14.20                      ESTERRI D’ÀNEU                       dl. a dv.
19.10  “                                        dissabte
20.40                        “                                 dl. a dv.+dg.
06.30  ÀGER                                        dl. a dv.
07.20 “                                        dissabte
14.00 “                                        dissabte
14.20 “                                        dl. a dv.
14.25 “                                        dl. a dv.
19.10 “                                        dissabte
20.40 “                                dl. a dv. + dg
08.25 ALMENAR                  dl. a dv. feiners
12.45 “                                      dissabtes
14.45 “                            dl. a dv. feiners
12.00                         ALBESA                           disbt mercat

SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI 
07.15 de dilluns a divendres
08.00 de dilluns a divendres
08.05 de dilluns a divendres 
08.45 diari
08.50 diari
09.10 de dilluns a dissabte
09.15 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
10.05 de dilluns a divendres
11.10 de dilluns a divendres
11.15 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.35 de dilluns a dissabte
13.00  de dilluns a divendres
13.40  de dilluns a divendres
13.45  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
14.15 de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 de dilluns a diumenge
18.30 de dilluns a dissabte
18.35 de dilluns a dissabte
20.00 de dilluns a divendres + diumenge
20.05 de dilluns a divendres + diumenge
20.15 de dilluns a divendres
20.20 de dilluns a divendres

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al 
web: www.alsa.es . Actualitzat el 15/04/2021

Horari de trens
SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
06.58 (1) 07.24
08.15 (4) 08.41
08.18 (5) 08.44 
10.08 (1) 10.34
11.15 (2) 11.41
12.08 (7) 12.34
14.07 (7) 14.33
14.08 (2) 14.34
16.22 (8) 16.48
16.23 (7) 16.49
16.37 (4) 17.03
17.58 (5) 18.24
18.08 (4) 18.34
19.38 (8) 20.04
20.03 (4) 20.29
20.07 (8) 20.33
20.37 (3) 21.03
21.43 (7) 22.09
22.02 (2) 22.28
22.29 (6) 22.55

BALAGUER LA POBLA
05.52 (4) 07.00
08.15 (1) 09.22
11.15 (2) 12.22
15.31 (7) 16.38
17.31 (8) 18.38
17.56 (3) 19.03
19.51 (6) 20.58

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
05.25 (4) 05.52
06.20 (1) 06.46
07.47 (1) 08.15
09.05 (1) 09.31
10.47 (2) 11.15
11.10 (7) 11.36
13.30 (1) 13.56
15.05 (7) 15.31
15.30 (2) 15.56
17.05 (5) 17.31
17.30 (4) 17.56
19.05 (5) 19.31
19.25 (4) 19.51
21.05 (7) 21.31
21.30 (2) 21.56

LA POBLA BALAGUER
07.08 (4) 08.15
10.08 (2) 11.15
13.00 (7) 14.07
15.15 (8) 16.22
15.30 (4) 16.37
19.00 (5) 20.07
19.30 (3) 20.37
21.22 (6) 22.29

(1) Tots els dies.
(2) Tots els dies excepte dissabtes.
(3) De dilluns a dijous feiners.
(4) De dilluns a divendres feiners.
(5) Dissabtes, diumenges i festius.
(6) Només circula divendres feiners.
(7) Només circula els dissabtes.
(8) Només circula diumenges i  festius.

** Els horaris de trens canvien 
constantment. Aconsellem confirmar 
horaris al web www.fgc.cat .Horaris 
de trens actualitzats el 17/11/2021.

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                   973 455 004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                  973 426 013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 445 200
IMPIC                                                   973 446 606
URGÈNCIES                                                      112
MOSSOS D’ESQUADRA               973 457 700
GUÀRDIA URBANA                        973 450 000
CÀRITAS BALAGUER                     973 351 266
CONSELL COMARCAL                  973 448 933
BOMBERS                                         973 445 080
CAP II                           973 446 028 / 973 447 714
CAP II, DEMANAR VISITES          902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL                973 450 408
A MEDICS                                           973 447 513
CENT. MÈDIC RECONEIX.                 973 448 113
CREU ROJA                                       973 445 795
RENFE                                                                 012
ALSINA GRAELLS                            902 422 242
TAXIS PÚBLICS                                973 445 022
CORREUS                                           973 445 826
JUTJAT N.1, 2 i 3                                         973 679 020
JUTJAT DE GUÀRDIA                     973 679 032
REGISTRE CIVIL                               973 679 031
SALA DE PROCURADORS           973 451 177
DESPATX PARROQUIAL               973 445 342
ESGLÉSIA EVANG. PENT.               973 446 457
FUNERÀRIA SANT JOSEP           973 445 786
                629 447 113 - 629 377 476 - 973 390 862
CASAL GENT GRAN                        973 446 259
--------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                  973 586 005
--------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT                                  973 420 009
--------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT                                  973 428 007
--------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT                                  973 459 005
--------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT                                  973 446 099
--------------------------------------------------------------------------
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC                            973 445 018
--------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT                                  973 424 005
CASA DEL METGE                           973 424 058
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT                                  973 454 004
--------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT                                   973 180 205
--------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT                                  973 430 005
METGE                                                 973 430 107
--------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 438 004
CONSULTORI MÈDIC                     973 438 003
RESIDÈNCIA                                      973 438 169
--------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC                            973 420 003
--------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
TELÈFON PÚBLIC                                     973 454 002
--------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC                            973 454 003
--------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT                                  973 180 010 
DISPENSARI MÈDIC                           973 181 181
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 432 008
CASA DEL METGE                           973 432 055
--------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC                            973 454 019
--------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA 973455286

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

ALGERRI

GÁLLEGO-REÑÉ 973426189

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

BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. DOLSET- Sant Crist, 11 973445384
F. MARCH- C. Barcelona, 10 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

M. JOSÉ MAS LACRUZ 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

PILAR GINÉ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

TÉRMENS

EVA CAMPIÑEZ 973180037

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

Farmàcies de torn de Balaguer

De les 8 de la tarda del 3 de març a les 8 de la tarda del 10 de març MARCH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 10 de març a les 8 de la tarda del 17 de març ALDAVÓ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 17 de març a les 8 de la tarda del 24 de març DOLSET
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