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(ve de la portada)

Els mesos d’estiu, amb una pluviositat
gairebé nul�la i una tardor sense massa
aigua, ha fet que les collites de raïm i
oliva, encetessin una tardor amb pocs
beneficis econòmics per als i les produc-
tores de Nalec.

Una recent visita a la llera del riu Corb,
ha constatat a aquesta redacció, que,
efectivament, el riu baixa totalment sec i
sense ni una sola gota d’aigua. Només
un munt de canyes i herbes omplen el
solc on abans hi corria l’aigua.

Marc Esplugas Valls de Cal Grabat i
membre de la comunitats de regants de
Nalec, ens comenta que la falta d’aigua
ha estat tal que fins i tot les sèquies del
poble, baixen amb gairebé res de cabal.

El passat dia 15 de desembre, es van
reunir els i les membres de l’Associació
de Productors/es de Vins de la Vall del
Corb per tal d’analitzar la situació i com
ha estat la campanya de verema d’en-
guany. Susi Sansó, presidenta de l’Asso-
ciació, ha comentat al Nalec notícies que

NALECNOTÍCIES N1402

La sequera deixa el
Corb sense aigua

El  riu Corb al seu pas per Nalec

.
Foto: Redacció

Per la seva banda, l’Ajuntament de
Nalec ha informat que l’aigua d’aixeta ja
no arriba tèrbola i les darreres analíti-
ques que ha realitzat la Diputació de
Lleida la donen apte per al consum. Tot i
així, des de l’Ajuntament ens comenten
que pateixen perquè en qualsevol
moment i degut a la manca de pluges
generalitzades, tornin a produir-se situa-
cions com les d’aquests darrers mesos.

Caldrà estar amatent als avisos tant de
l’ACA com de les diferents administra-
cions responsables.

.
Foto: Redacció



Roben la pica del
carrer del Forn
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Foto: Ajuntament de Nalec

Laia Farré. Redacció.

El passat 6 d’octubre es va produir el
robatori de la pica que estava col�locada
al carrer del Forn. L’Ajuntament ho va
denunciar als Mossos d’Esquadra i pot
ser que estigui vinculat als robatoris que
hi han hagut recentment a Vallbona de
les Monges i a Verdú. 

Concretament, a Vallbona es van endur
elements de pedra de l’interior del
monestir, en concret dues piques i un
arc de pedra del costat de la capella i a
Verdú, els lladres es van emportar el
mural de ceràmica dedicat a les Cara-
melles de Verdú que havia estat inaugu-
rat el passat mes d’abril.

A hores d'ara, es desconeix qui han po-
gut ser els autors.

Arriba el Nadal a
Nalec
LF. Redacció.

Com ja és habitual, quan arriba aquesta
època de l’any, s’obren les llums de
Nadal a Nalec. Amb alegria i il�lusió, el
passat diumenge 4 de desembre es va
donar la benvinguda a les festes i es van
encendre els llums que il�luminen el
poble durant aquests dies. 

 
Foto: Ajuntament de Nalec

Imatge superior: Estat amb el que es va trobar
després del robatori de la pica.

 
Imatge inferior: Fotografia de quan es va acabar de
fer-ne la instal·lació i la remodelació del nou accés

entre el carrer del Forn i la plaça de l'Esglesia

A més a més, aquest any també torna-
rem a gaudir de la visita dels Reis Mags
d’Orient a Nalec el dia 5 de gener. Està
prevista la seva arribada a les a les set de
la tarda i de ben segur, serà un dia molt
emotiu per tots els infants del poble.



Josep Rull presenta 
el seu llibre a Nalec
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LF. Redacció

Davant un nodrit nombre d’assistents, el
passat 29 d’octubre va tenir lloc a Nalec,
la presentació del llibre ‘1 d’octubre i 2
poemes’ de l’exconseller de Junts per
Catalunya, Josep Rull. El llibre, publicat el
2020, desgrana memòries i reflexions de
la seva estada a la presó, quan va ser
sentenciat a 10 anys i 6 mesos de reclu-
sió, acusat de sedició pels fets d’octubre
de 2017.

Aprofitant aquesta presentació, el grup
de Junts per Nalec que es presentarà a
les properes municipals, va poder fer
amb ell un petit recorregut ensenyant-li
els diferents carrers i places de la vila.

 
Foto: Redacció

 
Foto: Junts X Nalec

El públic es va mostrar molt interessat en
la presentació del llibre i en totes les
vivències de Rull a la presó. Unes
memòries, en alguns moments, una
mica dures. En finalitzar, es va dur a
terme el torn de preguntes on es va
mostrar força interès i seguidament,
l’exconseller va poder conversar i firmar
el llibre a tots aquells que ho van
demanar.

Tot i iniciar la seva carrera professional
com advocat, Rull va exercir com a
diputat al Parlament de Catalunya i fou
el coordinador general de Convergència
Democràtica de Catalunya fins al 2016.
Ha estat regidor de l’Ajuntament de
Terrassa i Conseller de Territori i Soste-
nibilitat del Govern de la Generalitat de
Catalunya.

L'ex-conseller, fent una passejada pels carrers de
Nalec en companyia dells candidats/es de Junts X

Nalec en la propera legislatura

 
Foto: Junts X Nalec



Nalec aprova una
moció per la plaga 
de conills

1. Manifestar que la pagesia i la rama-
deria son la principal font d’ingressos
dels municipis de les comarques de
Lleida, per tant donem ple suport a la
pagesia del nostre municipi per les greus
pèrdues econòmiques que els està supo-
sant. 

2. Instar a la Conselleria del Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural que, de forma urgent, compleixi
amb els compromisos establerts al seu
dia. 

3. Instar a la Conselleria que actuï de
forma àgil i empàtica amb la pagesia i
lluitar contra els menyspreu que suporta
el sector agrari i ramader i contra la
criminalització al món dels caçadors.

4. Trametre aquest acord als grups
parlamentaris del Parlament de Catalu-
nya i al Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural, pel seu
coneixement i efectes i adopció de les
mesures escaients.
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AB. Redacció

En el darrer ple de l’Ajuntament de Nalec
de novembre, es va aprovar per unanimi-
tat una moció de suport a la pagesia pels
danys als conreus del municipi i la resta
de la comarca, pels danys produïts per la
plaga de conills que assetja pobles
d’Urgell i Segarra.

Com ja hem informat en anteriors nú-
meros i és de tothom conegut, els i les
pageses de l’Urgell, Segarra, Pla d’Urgell,
Garrigues i Segrià, han patit aquests
darrers anys greus afectacions als arbres
i sembrats per la plaga de conills que,
per manca de depredadors naturals, s’ha
expandit de manera incontrolable. A
banda dels danys ocasionats a la vege-
tació, també malmeten els protectors de
plàstic que es col�loquen als arbres joves i
els tubs dels sistemes de reg de les
plantacions, fet que suposa una despesa
extra al haver-se de tornar a comprar i
col�locar. 

Els darrers mesos els pagesos i pageses
han realitzat diverses reunions amb les
administracions per tal de trobar una
sortida viable a aquesta situació i pel
moment s’han fet batudes de cacera
que, pel que senyalen els indicadors, no
han aconseguit rebaixar de manera
substancial el nombre d’animals.

Un nodrit grup de pagesos/es es van
reunir a Verdú, convocats pels alcaldes i
alcaldesses de les comarques d’Urgell i
Segarra, per tal de trobar altres solucions
o demanar al Departament d’Acció
Climàtica  que  es  portessin  a  terme  de

manera urgent, el compliment dels com-
promisos adquirits després de les reu-
nions i protestes que van fer a l'estiu.

Actuacions com, obrir les llistes de caça-
dors, intensificar les batudes nocturnes,
utilització d’escopetes d’aire comprimit
per part de la pagesia, establir bonifica-
cions per animal abatut, valorar la possi-
ble esterilització dels conills o la instal�la-
ció de paranys amb xarxes entre d’altres,
van ser moltes de les propostes que s’hi
van fer.

Atès que a dia d’avui moltes d’aquestes
peticions amb l’administració no s’han
dut a terme i la plaga de conills va en
augment, l’Ajuntament de Nalec ha
volgut donat el seu suport a aquest
manifest, aprovant els següents acords:



S’obre la subvenció
per a l’accessibilitat
d’edificis i Habitatges

Enquesta per a
famílies amb fills
d'entre 0 i 16 anys
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c/ Agoders, 22
Tàrrega

PublicitatLF. Redacció

El dimarts 29 de novembre es va obrir la
convocatòria de subvencions per a obres
de rehabilitació d’accessibilitat universal
per a persones de més de 70 anys, amb
situació de dependència o discapacitat.
Es tracta de la instal�lació i millora
d’ascensors, elevadors, salva-escales,
rampes, adaptació de cuines i banys,
videoporters o elements de domòtica,
entre d’altres.

L’import de les subvencions és: per
actuacions d’accessibilitat en zones
comunes dels edificis d’habitatges, el
75% del pressupost protegible i per
actuacions d’accessibilitat en l’interior
dels habitatges, el 100% del pressupost
protegible amb un màxim de 6.000€ per
habitatge.

La subvenció es podrà demanar fins al 31
de gener de 2023, a través de la web de
l’Agència de l’habitatge.

AB. Redacció

El Consell Comarcal de l'Urgell està
realitzant un estudi per tal de conèixer
les necessitats de les famílies del territori
en l'âmbit de conciliació i cura d'infants.

Els resultats permetràn implementar i/o
mantenir actuacions als municipis de la
comarca, donant resposta a les necessi-
tats detectades.

Si teniu fills o filles de 0 a 16 anys i us ve
de gust contestar a l'enquesta, podeu
fer-ho des d'aquest enllaç.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXP2algyFKsmTjxmC1I6VkIPLtS6aIej197fcuuBkiq1mWPg/viewform


AB. Redacció

El passat 23 de novembre i amb 92 anys
d’edat, moria a Terrassa l’Arturo Guix i
Llorach de ‘Cal Miquel’. Tot i haver nascut
i viscut gairebé tota la vida a Nalec, els
darrers anys la família es va traslladar al
Vallès, venint al poble molt sovint per a
fer-se càrrec de la seva gran passió: tre-
ballar la terra.

La cerimònia, celebrada a l’església de
Nalec per mossèn Lluís Nogueró i en
Joan Badia de ‘Ca l’Escarré’, va ser força
especial, donat que en Joan és fill del
millor amic de l’Arturo i de tota la vida
l’ha conegut molt. Malgrat ser un
moment molt dur per a tothom, va
aconseguir amb les seves paraules fer
llevar algun somriure i que el comiat per
a família i amics fos diferent. També en
Pepito Miret de ‘Cal Trapa’ va afegir unes
paraules ben emocionades, reconeixent-
li la seva iniciativa i esforç en tirar enda-
vant la cooperativa de l’oli. De ben segur,
que si l’Arturo ho hagués sentit, li hagués
agradat molt.

Amb pocs dies de
diferència, dues
persones ben
estimades ens han
deixat a Nalec

Foto: @LluisAgea
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Foto:  Joan Serna Sàlvia

Dos dies després, moria als 98 anys i al
seu domicili d’Esplugues de Llobregat,
na Rosario Corbella Navau, de ‘Cal Tresó’,
acompanyada de les seves filles i fill,
Ramona, Rosa i Jordi, així com dels seus
nets i besnets.

La Rosario, tot i que feia seixanta-sis anys
que havia marxat del poble, seguia
tornant-hi sempre que podia. Visitar tota
la família i sobretot al seu estimat germà
Pepe, era una molt bona excusa per
tornar al poble dels seus orígens al que
havia estimat sempre molt. Aquest
proper 1 de gener, hauria fet 99 anys.

A la cerimònia religiosa celebrada a l’es-
glésia de Nalec, els seus besnets van
recitar-li unes paraules que, de ben se-
gur l’hi haurien encantat sentir. Poste-
riorment, va ser enterrada al cementiri
del poble juntament amb el seu marit,
n’Aleix Valmaña Altisent.

Recordem ben recentment l’amabilitat
tant de la Rosario com de l’Arturo, en
prestar-se a explicar-nos part de les
seves vivències d’infantesa a Nalec per a
un article de la revista ‘La Peixera’.
Serveixi com a homenatge per als dos,
poder recuperar les seves paraules a
aquest enllaç.

https://www.valldelcorb.cat/peixera/
(Revista n3 'El Ball de les Forques')

https://www.valldelcorb.cat/peixera/


1N dia de difunts a
Nalec

Novetats en la gestió
del 'Cafè de Nalec'

LF. Redacció

El proper 28 de desembre s’acaba la licitació per
la nova gestió del Cafè de Nalec i les Piscines
Municipals. L’Ajuntament de Nalec, a conseqüèn-
cia de la proposta d’obrir el cafè de la plaça tot
l’any, va decidir que els responsables es fessin
càrrec també a l’estiu del bar de les piscines.

Fins ara, l’Alba Simarro i en Gabriel Graells van
portar-ne la gestió però han decidit no renovar-la
de cara a l’any que ve.

De moment, només una parella han presentat
licitació per a fer-se’n càrrec i si no hi ha més
candidatures, el dia 28 es farà públic.
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Foto: Ajuntament de Nalec

El s i les veïnes de Nalec, van acudir com cada any 
al matí del dia 1 de novembre al cementiri de Nalec

AB. Redacció

Com és tradicional cada any, el primer
dia de novembre es celebra el dia de
difunts i els i les nalequines visiten el
cementiri de la vila. S’arreglen petits
desperfectes, es posen flors i, sobretot, es
recorda i es tenen molt presents els
nostres familiars estimats que ens han
deixat.

Com gairebé cada any, l’Ajuntament de
Nalec va fer petites reparacions i mante-
niment del cementiri i del camí que hi
porta i remarca que cal agrair molt
l’esforç d’algunes de les veïnes de la vila
que de manera totalment voluntària,
embelleixen el recinte amb flors des de
fa ja força anys.



El celler Analec,
guardonat amb el
premi al ‘millor
escumós de Costers
del Segre’

NALECNOTÍCIES N1409

AB. Redacció

Organitzat per la DO Costers del Segre i amb el suport
del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació
de Lleida i la coordinació tècnica dels Premis Vinari,
aquesta darrera setmana de novembre, va tenir lloc al
Cafè del Teatre Escorxador de Lleida els lliuraments
dels guardons als millors vins i escumosos d’aquesta
denominació d’origen per a 2022.

La DO Lleidatana va qualificar 122 vins de vint-i-set
cellers en el tast que van dur a terme vint sommeliers
en l'aula taller de la Seu Vella. El jurat va qualificar Vi
Blanc Jove, Vi Blanc Criança, Vi Rosat, Vi Negre Jove, Vi
Negre Criança, Vi Escumós i Millor Macabeu mono-
varietal.

El celler Analec de Nalec hi va ser molt present, en anar
superant totes i cadascuna de les cates a cegues, fins
arribar a proclamar-se millor vi escumós amb el
‘Gualech Reserva Especial 2017’, un escumós amb una
criança al celler de mes de 36 mesos i cupatge de
macabeu, parellada i chardonnay. Els membres del
jurat, van valorar la seva llarga durada en boca, el seu
aroma persistent, cos, estructura i complexitat.

Els altres guardonats, van ser el ‘Cérvoles Estrats 2019’,
del celler de la Pobla de Cérvoles com a millor vi de la
DO Costers del Segre d'aquest 2022, el ‘Saó expressiu
2019’ del celler Mas Blanch i Jové com a millor vi negre
criança i millor monovarietal de Macabeu. El ‘Petit
Sanui Negre 2020’ dels cellers Sanui de Lleida, es va
emportar el premi al millor vi negre jove i l’’Espurlent
2021’ d’El Vinyer de Fígols de Tremp ho va fer en la
mateixa categoria de vi blanc. El millor vi rosat va ser el
‘Cristiari Rosat 2021’ del celler Vall de Baldomar. Així
mateix, ‘Celler Raimat’ va ser reconegut amb el premi
a la Millor Iniciativa Sostenible per les seves innova-
cions en el cultiu de la vinya i la producció de vi.
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(ve de la pàgina anterior)

Per part del celler Analec, va recollir el
premi na Susi Sansó que a preguntes
d’aquest mitjà, va valorar molt positiva-
ment aquest reconeixement. ‘Ens omple
d’orgull i satisfacció poder veure que
premien i valoren la teva feina d’elabo-
ració de vins escumosos i sempre
t’encoratja a seguir endavant. Val a dir
que el celler Analec, no és el primer
reconeixement que rep per un dels seus
vins, però el fet que ens el donin gent
‘de casa’, sempre et dona més satisfac-
ció’.

Tota la família del Celler Analec, va agrair
molt a la DO Costers del Segre el fet de
celebrar un concurs de vins i escumosos
exclusius d’aquesta denominació (la més
extensa del territori català), donat que els
altres set paratges son molt diferents,
amb subsols i climatologies molt diferen-
ciades, fet que fa que els seus caldos tin-
guin molta varietat.

1milió d'Euros per a 
la 'Ruta del Císter'

AB. Redacció

Un dels plans de desenvolupament
escollits pel Ministeri d’Indústria, Comerç
i Turisme, ha estat el projecte “Creació
del recorregut intercomarcal i interpro-
vincial, GR175 La Ruta del Cister a peu i
amb bicicleta, com un producte turístic
natural i sostenible motor de desenvolu-
pament econòmic a zona rural”, presen-
tat pel Consell Comarcal de la Conca de
Barberà, ens gestor de La Ruta del Cister.

La intervenció es centra en l’impuls del
recorregut del GR175 La Ruta del Cister a
peu i amb bicicleta com a producte
turístic natural i sostenible, esdevenint
un motor de desenvolupament econò-
mic en aquesta zona rural de les comar-
ques de l'Alt Camp, la Conca de Barberà i
l'Urgell.
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Si tens fotografies antigues de Nalec i
vols compartir-les, envia-nos-les a

nalecnoticies@hotmail.com

Foto: @albiovalldelcorb

AB. Redacció

El passat 6 de desembre al vespre, unes
estranyes formacions van aparèixer
sobre el cel de Nalec i la Vall del Corb. A
primera vista, podrien confondre’s amb
unes esteles d’avions... tot i que el fet
d’haver-n’hi més de deu i ser totes para-
l�leles, feia pensar en algun altre motiu.

Efectivament, aquesta poc habitual for-
mació, es tractava d’un seguit de núvols
anomenats ‘Stratocumulus ondulatus’ o
‘núvols paral�lels’ i s’agrupen dins del
grup dels fenòmens orogràfics. La seva
aparició, es produïda després que ma-
sses d’aire humit xoquin contra una
muntanya i son obligades a pujar, con-
densant-se en determinada alçada. La
mateixa pressió atmosfèrica, fa caire un
cop i un altre aquesta massa humida,
fent que es prolongui com un espiral de
pujades i baixades (i condensacions en
alçada), fent aparèixer aquest fenomen.

Un altre detall curiós, és que donada la
velocitat de l’aire, la distància entre línies
és exactament la mateixa i, normalment,
acostuma a ser d’un kilòmetre aproxima-
dament entre núvol i núvol.

L’Ignasi Queraltó de l’Albió, gran amant
de la fotografia, no va dubtar a agafar la
càmera i fer-ne unes fotos. Podeu veure
la resta de la sèrie al seu Instagram
‘@albiovalldelcorb’.

Moltes gràcies Ignasi!



A
ACTIVITATS A TÀRREGA

Aquesta hivern, arrenca ple de propostes
per a tots els gustos i edats. Aquí en teniu
una petita selecció.

- Desembre i gener
36è PARC DE NADAL: Tallers, atraccions,
aventura, ludoteques, jocs i sorpreses
D’11 matí a 1 migdia i de 4 a 7 tarda
A la plaça de les Nacions Sense Estat,
Espai MerCAT, Reguer i Hort del Barceloní
Organitza: Regidoria de Cultura

Inauguració oficial dia 27/D (6 tarda) amb
la Targafera i els Targalets. Múltiples
propostes formatives i lúdiques, una
llaminera alternativa per dinamitzar les
vacances del 27 de desembre al 4 de
gener. Jocs, circ, tallers, cuina, tirolina,
rocòdrom, karts, atraccions, túnel del
terror,... Preu: 4 euros (fins a 16 anys) ·
Adults i menors d’1 any, gratuït · Entrades i
abonaments a la Botiga del Museu (carrer
Major, 11).

NALECNOTÍCIES N. 1412

Agenda cultural
i social nadals i gener

-CONCERT DE REIS 

Gala amb valsos, polques i nadales a
càrrec de la POLIFÒNICA DE L’URGELL,
ORQUESTRA SIMFÒNICA I COR
HARMONIA I ESTUDI DANSA TÀRREGA
15 de Gener a les 7 de la tarda, al Teatre
Ateneu (plaça del Carme)

Valsos, polques i nadales amb les
actuacions de la Polifònica de l’Urgell i
l’Orquestra Simfònica i Cor Harmonia.
L’Estudi Dansa Tàrrega completarà
l’apartat escènic de la gala. Venda
anticipada d'entrades a Comercial Sans
(avinguda de Catalunya, 14).
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-Exposició sobre el fenomen del
bandolerisme a l’Urgell entre els segles
XV i XVII a l'Arxiu Comarcal de Tàrrega.

L’Arxiu Comarcal de l’Urgell (ACUR), al
nucli antic de Tàrrega, ha inaugurat una
exposició de producció pròpia que
indaga en el fenomen del bandolerisme
en terres Urgellenques entre els segles
XV i XVII. 

La mostra es basa en un extens treball
de recerca històrica gràcies a la qual han
sortit a la llum fets i persones que van
marcar una època a la comarca. El
públic viatja enrere en el temps gràcies
a un conjunt de plafons informatius,
audiovisuals i il�lustracions disposades
en el marc d’una acurada escenografia
que ocupa tota la sala principal de
l’edifici. Per això, la visita a l’exposició es
pot considerar “una experiència
immersiva”.

Oberta fins el 29 de gener.

-Teatre de Nadal: ELS PASTORETS DE
TÀRREGA. 
Basat en el text de Josep Maria Folch i
Torres
A càrrec del GRUP DE TEATRE BAT ·
Direcció d’Estanis Farré
A les 6 de la tarda, al Teatre Ateneu (plaça
del Carme)
Organitza: Grup de Teatre BAT

S’oferiran tres funcions: el divendres 6, el
dissabte 7 i el diumenge 8 de gener (6
tarda)  

Aportació: 9 euros · Venda anticipada
d’entrades al Centre d’Entitats els dies 27 i
28 de desembre de 19:30 a 21h i al web
www.bat-teatre.net. Taquilles del Teatre
Ateneu una hora abans de cada funció.
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·VILADOT, ANTOLÒGICA BREU (obra
experimental del poeta agramuntí)
Fins al 15 de gener, a la Sala Marsà (carrer
de la Vilanova)

Organitza: Regidoria de Cultura
 En el marc del seu centenari, la Sala
Marsà ofereix una selecció de l’obra
experimental del poeta agramuntí
Guillem Viladot. Una tria de les peces més
singulars de l’artista des de les primeres
temptatives volumètriques fins als
objectes trobats.
· Dijous i divendres, de 19 a 21 h.
· Dissabtes i diumenges, de 12 a 14 h. i de
19 a 21 h.

- FUSTA, FERRO I MARGE
ÀNGEL EROLES, POÈTICA D’UN
ESCULTOR INQUIET (2018 – 2022)

Fins al 19 de febrer, al Museu Tàrrega
Urgell (carrer Major, 11)
Organitza: Museu Tàrrega Urgell

Àngel Eroles, artista de Puigverd
d’Agramunt establert al Talladell, torna
al Museu Tàrrega Urgell amb obra
recent. D’una banda, l’exposició ofereix
una selecció d’obres intimistes fetes
amb llenya, pedra i ferro. De l’altra,
s’endinsa en la trajectòria d'Eroles amb
volums, formes, materials i textures.
· De dilluns a dimecres, de 10 a 14 h.
· Dijous i divendres, de 10 a 14 h i de 17 a
20 h.
· Dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h i de 17
a 20 h. (des de gener, diumenges tarda
tancat)
Preu: 5 € · Venda a La Botiga del Museu
(carrer Major, 11) i al web
www.culturatarrega.cat 

http://www.culturatarrega.cat/
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INFO
NALEC

e-NALEC
Troba aquí  la conectivitat que busques

Pàgina oficial de l' Ajuntament de 
Nalec

@nnoticies
@lavalldelcorb
@ajuntamentdenalec
@cooperativadenalec
@piscinesnalec

Telèfons d'interès
Ajuntament de Nalec 
973-303129

Botiga de Nalec
630759012 (Ma. Àngels)

CAP Tarrega 
973-310852

C. Comarcal de l'Urgell
973-500883

Estació d'Autobusos de
Tàrrega
902 422 242

 

Els Sentits de Vallbona (Observació 
de FAUNA local)

Nalec notícies @NNoticies
Consell Comarcal de l'Urgell @cc_urgell
Ass. Vall del Corb @ass_valldelcorb
Vins del Riu Corb @VinsdelRiuCorb

Reciclatge de
VOLUMINOSOS

621-192.828
o bé al correu-e: correuverd@urgell.cat 

https://www.facebook.com/Ajuntamentnalec/
https://www.facebook.com/Ajuntamentnalec/
https://www.facebook.com/Ajuntamentnalec/
https://instagram.com/nnoticies?igshid=1m44y1todgu9w
https://www.instagram.com/lavalldelcorb/
https://www.instagram.com/ajuntamentdenalec/
https://www.instagram.com/cooperativadenalec/
https://www.instagram.com/piscinesnalec/
http://elsentitsdevallbona.blogspot.com/
https://twitter.com/NNoticies
https://twitter.com/cc_urgell?lang=ca
https://twitter.com/asc_valldelcorb
https://twitter.com/vinsdelriucorb?lang=ca

