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Festa dels Tres Tombs

El proper dia 17 de gener la
Pl. Mercadal acollirà una
nova edició de la Festa de
Sant Antoni Abat

Festa del cavall a Balaguer

El diumenge 27 de gener el
Parc de la Transsegre
reviurà la tercera edició de
la festa del Cavall

Mobiliari Actual
Programes Jovenils
Decoració i Complements
Sistemes de Descans
Projectes d’Oficines

Sant Lluís, 47

Tel. 973 45 11 05

BALAGUER

El Balaguer en zona de play-off

El CF Balaguer ha finalitzat
la primera volta del
campionat ocupant el tercer
lloc en la classificació
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BALAGUER - REF. 28 ······················································
Venda de 4t pis de 95m2 al c/ Sant Lluís de 4 hab., calefacció,
traster i parking opcional. SEMI-REFORMAT i PREU INTERESSANT.
BALAGUER - REF. 34 ·······················································
Venda de apartament de 60m2 al carrer Tarragona de 2 habitacions, calefacció i amb possibilitat d’adquirirlo moblat.
BALAGUER - REF. 35 ·······················································
Venda de pis de 110m2 totalment moblat ubicat al c/ Urgell, de
4 hab., 2 banys, traster, terrassa, calefacció, parquet, foc a
terra, fil musical, etc. INOFRMI’S SENSE CAP COMPROMÍS!
LLEIDA - REF. 36 ·······························································
Venda de pis de 90m2 al c/ València de 4 habitacions, 2
banys i calefacció. INFORMI’S!
BALAGUER - REF. 1 ·························································
OPORTUNITAT ZONA CÈNTRICA. Venda de DUPLEX totalment reformat amb terrassa de 80m2, calefacció de gas,
ascensor, parquet i amb materials de primera qualitat.

BALAGUER - REF. 37 ·······················
Venda de pis moblat de 150m2 al Ps.
de l’Estació amb 5 hab., 2 banys, traster, terrassa, calefacció i parking opcional. INFORMI’S SENSE CAP COMPROMÍS!
CAMARASA - REF. 9 ···················
Venda de parcel·la urbana a peu de
carretera de 300m2 aproximadament,
per construir en dos carrers 10 apartaments. IDEAL PER A PROMOTORS.
LA SENTIU DE SIÓ - REF. 10 ·······
Venda de parcel·la urbana de 400 m2
a la «Urbanització de Sant Miquel» .
INFORMI’S!
BALAGUER···································
Disposem de traspassos de negocis,
locals comercials, naus industrials
ubicats en diferents punts de
Balaguer per venda i/o lloguer. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!

BALAGUER - REF. 14 ·············································
Venda de 5è pis d’obra nova i entrega immediata, amb
3 hab., 2 banys i parking opcional. SITUACIÓ IMMILLORABLE i de PROTECCIÓ OFICIAL.
BALAGUER - REF. 31 ·············································
Venda de nau al polígon Industrial Camp Llong de
550m2, dels quals 250m2 corresponen a pati.
BALAGUER - REF. 17 ·············································
Venda de casa al c/ Cadí de 975m2, construits, amb
calefació, traster, terrassa, parking, magatzem, altell,
etc. INFORMI’S!
LA SENTIU DE SIÓ - REF. 4 ·····································
Venda de 3 jornals de terra rústica amb regadiu. ZONA
DE LA SENTIU i MONTGAI a peu de carretera.
BALAGUER - REF. 19 ·············································
Lloguer de local al Ps. de l’Estació amb planta baixa i
altell. Local d’OBRA NOVA.
BALAGUER - REF. 33···················································
Venda de pis de 60m2 amb 2 habitacions, traster,
parking i A.C. al menjador.

Un, dos, tres, ...... , quinze !
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Un, dos, tres, quatre,..... i quinze!!.
Sí, sí, ja fa quinze anys que un bon dia se
ens va ocorre la idea, encara no se si
bona o dolenta, de posar en marxa la
revista que teniu entre les mans.
Explicar anècdotes seria massa llarg
i per agraïments no tindríem prou espai,
així que durant lany ja ens anirem pensant com celebrar lesdeveniment. De
moment tots vostès ja ens han fet un
gran regal, el regal de llegir-nos cada
quinzena i de sentir seva aquesta publicació que tenim la sort de poder fer.
Durant aquests quinze anys dexistència el GROC, com ja sabeu, ha sofert
molts canvis. El que va començar com
un butlletí de serveis de caràcter local,
amb el temps sha convertit en una revista dinformació comarcal. Hem tingut
la sort i la continuem tenint, de comptar
amb un col·laboradors que duna forma
desinteressada i constant han fet possible que la revista estigui absolutament
consolidada a la nostra comarca.
En un any com aquest, marcat per
lEuro, en el que totes les converses es-

tan al voltant de la nova moneda i tothom es
queixa que el redondeig de la conversió sempre
és a lalça i que els preus no tenen res que veure
als que pagàvem amb pessetes, nosaltres, des
daquesta editorial, els volem donar una bona
notícia: el GROC amb el canvi de moneda i al
igual que els catorze anys anteriors no pujarà el
seu preu, serà com sempre GRATUÏT A CASA
SEVA!!

Què en penseu?...
LAjuntament de Balaguer està treballant en
la creació de lIMPIC. Amb la creació de lInstitut
Municipal de Progrés i de Cultura
desapareixeran els diferents patronats
municipals. És del tot evident que una fusió de
diferents estaments comporta certa agilitat, ja
que la diversificació pot generar manca
doperativitat. Ara bé, crear un organisme
daquesta envergadura cal que sigui portat amb
un tarannà prou diferent al que, de vegades,
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ens té acostumat lAdministració.
Potser, daquesta manera, algú tindrà
la resposta a tants dubtes que sovint
no troben la llum perquè no es
dirigeixen a la font indicada. A mi em
preocupa lestructura i la funcionalitat
daquest organisme, perquè caldrà
que siguin competents amb una seguit
de funcions prou diversificades. Ara
per ara tinc certs dubtes sobre aquesta
amalgama. Espero que aquest 2002
els esvaeixi.
Josep M. Simón i Auberni

La població de la capital de
la Noguera ha augmentat un
2% durant lany 2001

Lequip de govern anuncia la creació dun
nou polígon industrial al barri del Secà
4

Així com la posada en marxa, aquest mateix any, duna campanya
institucional de concienciació cívica ciutadana

Lequip de govern de lAjuntament de
Balaguer, amb lalcalde Miquel Aguilà, al
capdavant, van fer una valoració positiva
de lany que acabem de tancar, durant el
tradicional dinar amb els mitjans de comunicació. En el decurs daquesta trobada, Aguilà va anunciar per aquest any
la creació duna zona industrial al barri del
Secà, amb parcel·les grans i a un preu
assequible en la connexió entre la variant
que pujarà de Menàrguens i el tram que
connectarà amb la carretera dÀger.
En làmbit industrial, també va anunciar-se una propera ampliació del polígon Camp-Llong de 10 Hectàrees per
aquest any 2002.

Daltra banda, Aguilà va anunciar també
la posada en marxa duna campanya institucional de concienciació cívica que pretén
aconseguir un millor respecte de la ciutadania
cap a lentorn de la ciutat, el mobiliari urbà i les
principals normes de civisme i urbanitat.
La millora de les comunicacions amb la
N-II per Tàrrega, i de la C-13, sense travessies
urbanes i si pot ser amb autovia i viatges periòdics del tren entre Lleida i Balaguer, enllaçant amb lAVE, va ser considerada per lequip
de govern, com a bàsica per la promoció
econòmica, industrial i turística de la ciutat, així
com la construcció de més de mil habitatges
de baixa densitat entre la Miranda i la carretera
de Camarasa.

A finals dany 2001, la població de
Balaguer ratllava els 14.000 habitants

La població de la capital de la Noguera, ha passat
dels 13.613 habitants a finals de lany 2000, als 13.893
a finals dany 2001, el que representa un increment del
2,05%, i per primer cop a la història sacosta als catorze mil habitants.
Quant a les inversions realitzades durant lany 2001,
lAjuntament de Balaguer ha executat obres per valor
de 363,5 milions de pessetes, mentre que actualment
té obres en execució per valor de 358,7 milions, entre
les que destaquen la urbanització de La Miranda, la
Biblioteca central, el Centre de lOr i la sèquia del Cup.
Lequip de govern també va presentar les inversions previstes en el pressupost del 2002, entre les que
destaquen la urbanització de la carretera de Camarasa,
amb 386 mil Euros, la segona fase del Centre de lOr
amb 360 mil Euros, els vestidors del Poliesportiu amb
una inversió prevista de 290 mil Euros, 125 mil Euros
per lObertura del carrer Doctor Fleming, la urbanització
de la Plaça Lluís Companys, larranjament del Xalet
Montiu i dels pavellons firals, i diferents actuacions al
Centre Històric, entre daltres.

Uns 3.500 visitants a ledició
denguany de Santa Llúcia
La tradicional fira de productes artesans
va celebrar-se el passat 2 de desembre

El passat dissabte 22 de desembre, el carrer dAvall
va acollir una nova edició de la fira de Santa Llúcia, que,
malgrat el fred va rebre prop de 3.500 visitants durant tot
el dia.
Un total de 32 expositors no van faltar a la cita anual,
amb els seus productes típics de Nadal, destacant els
torrons, les flors de Nadal, els embotits, la mel i els
articles de regal.

El parc De Nadal a Reis acull vora set
mil participants en les diferents activitats
La tretzena edició del parc infantil De
Nadal a Reis ha superat els set mil participants, entre totes les activitats realitzades. El
parc infantil dels pavellons firals, amb dues
sales dunflables i jocs infantils han estat, un
any més, el més visitat pels joves, tot i que els
tallers didactics i lescalextric també han tin-

gut un bon nombre de seguidors durant
els vuit dies que ha estat obert el parc.
Les dues sessions infantils del Teatre
també han comptat amb dues bones entrades, de 450 i 560 respectivament, amb
les representacions del Mag Lari i Dreams
Teatre amb lobra Que hi ha algú aquí baix?.
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LEstel ha rebut el donatiu anual del Gremi de
Ceramistes de la provincia de Lleida
De mans del seu president, Manel Culleré Albareda

Laura Colàs i Xènia
Armengol guanyen el
concurs de dibuix de Nadal

El concurs estava organitzat pel Pla de
Dinàmica Educativa i lAssociació de
Comerciants 2021

6

El passat divendres 4 de gener, la Plaça de la
Sardana va servir descenari pel lliurament dels premis del concurs de dibuix organitzat pel Pla de Dinàmica Educativa i lAssociació de Comerciants 2021,
al qual hi van particpar més de 300 nens i nenes.
La guanyadora de la categoria A, de 6 a 10 anys
va ser Laura Colàs Campas, seguida de Núria Pla
Biscarri i de Ares Feliu Carrera. El primer accèsit va ser
per Maria López Plensa i el segon per Clara Pijuan S.
De Gadeo.
En la categoria B, d11 a 14 anys, la guanyadora
va ser Xènia Armengol Guarné, seguida de Laia Ferrer
Baldomà i de Judith Pujol Tomàs.
La resta de finalistes dambdues categories van
ser Mireia Trepat Martí, Adrià Almagro Garcia, Carla
Jou Pedrós, Anna Calvet Martinez, Joan Martínez
Magrí, Sara Franch Mata, Marta Boladeres Brufal, Íngrid
Castaño Via, Genaro Tarré Binefa, Care Piñol Carulla,
Aida Roiger i Jaume Ros Pujol.
Lacte de lliurament de premis va estar presentat
per Joan Arjona, Director del Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera.

LAssociació lEstel de
Balaguer va rebre, el passat dijous 27 de desembre, un donatiu de cent mil pessetes per part
del Gremi de Ceramistes de la
provincia de Lleida, de mans del
propi president del gremi Manel
Culleré Albareda, acompanyat
dels membres de la junta, els
balaguerins, Jaume Farreny i
Josep Maria Mola.
El Gremi de cermistes lliura
anualment, un donatiu a una
entitat sense afany de lucre, i ha
escollit lEstel en aquest any. El
donatiu el va rebre el president
de lassociació balaguerina,
Josep Roca.

El President de lAssociació lEstel, entitat sense
afany de lucre, va rebre cent mil pessetes del Gremi
de Ceramistes de la província de Lleida

Cafès Delsams guanya el premi al millor aparador
de Nadal de la capital de la Noguera

El Premi estava convocat per lAssociació de comerciants 2021, amb la
participació dun total de 26 establiments comercials de Balaguer
LAssociació de Comerciants de Balaguer va lliurar els premis als comerços premiats en el
Concurs dAparadors de Nadal,
al qual hi van participar un total
de 26 establiments. Cafès
Delsams va guanyar el premi al
millor aparador, seguit de Robes
i dÒptica Albert Viola.
Els accèsits van recaure sobre Llenceria Anna, Draps i
Soles. Els premis van estar lliurats per lAlcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà i per la consellera
Pepita Guàrdia.

MAITE-PETIT

TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA
CONSULTAS EN
CAMARASA Y
BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 420178 - 609 135472

El proper 17 de gener es
celebra una nova edició de la
Festa dels Tres Tombs

Organitzada per la Confraria de Sant Antoni
Abad de Balaguer
El proper 17 de gener es celebrarà la Festa de Sant Antoni,
la festa Major dels pagesos amb els populars Tres Tombs a la
Plaça del Mercadal, així com en daltres poblacions de la
comarca.
Si el temps acompanya, la festa serà seguida per centenars de balaguerins, entre els que cal comptar-hi a una bona

representació dels escolars que, any rera
any, participen daquesta tradicional festa en la que després de la Missa en honor al Sant, es fa la benedicció de les
carrosses, generalment molt treballades
i elaborades per diferents centres, associacions i grups de balaguerins, i centenars de tractors i demés maquinària agrícola que desfila per la plaça del Mercadal, davant de les autoritats locals i comarcals i dels membres de la Junta de la
Confraria de Sant Antoni Abat de
Balaguer.
La millor carrossa que desfilarà durant la festa, semportarà un premi de cinquanta mil pessetes, la segona 35 mil i la
tercera 25 mil, mentre que totes les participants senduran deu mil pessetes. En
acabar-se la desfilada dels Tres Tombs,
tots els tractoristes participants acompanyats de les autoritats participaran dun
dinar de germanor, amb una magnífica
cassola de tros als pavellons firals.
El dissabte 26, es farà el sopar al
restaurant del Santuari.
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Tot i les gelades, Camarasa representa el
Pessebre Vivent amb normalitat
La representació nadalenca va ajornar-se els primers dies i va
iniciar-se el diumenge 30 de desembre
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La localitat de Camarasa va poder representar amb normalitat el tradicional Pessebre Vivent, el passat diumenge 30 de desembre i els dies 1 i 6 de gener, després
dhaver hagut de suspendre les representacions dels dies 23, 25 i 26 de desembre, a
causa del gel que encara hi havia pels diferents carrers, després de les fortes nevades
patides per la comarca de la Noguera, a
mitjans del mes de desembre.
Amb tot, les representacions realitzades
han comptat amb un bon nombre de visitants que han pogut gaudir, un any més, de
la bona predisposició dels més de cent figurants que hi han participat desinteressadament en lelaboració dels prop de quaranta quadres repartits per tot el casc urbà
de Camarasa, representant una ciutat de la
Galilea de fa dos mil anys.
En total han estat milers els noguerencs
que shan acostat a la localitat noguerenca

per tal de fer costat a una de les activitats que
any a any sha anat consolidant com una de
les més participatives i més encomiables de
totes les que sorganitzen a la nostra comarca.

El Consell edita el calendari
del 2002 amb sis imatges
de la comarca
Ledició del calendari segueix la línia
dels calendaris dels darrers anys

El Consell Comarcal de la Noguera ha editat el
calendari del 2002, amb sis imatges de diferents municipis de la nostra comarca.
La primera de les fotografies és de lermita de Santa Maria de Cérvoles pertanyent al municipi dOs de
Balaguer, tot i que és venerada a més dels veïns
daquesta població, pels de Castelló de Farfanya i Ivars
de Noguera. La segona fotografia és de lesglésia
dAlgerri, la tercera és una vista de la població de La
Sentiu, la quarta foto és una panoràmica de Castelló
de Farfanya, la cinquena mostra la torre de lesglésia
de Sant Joan de Térmens i la darrera de les fotografies
ens mostra la col·legiata dÀger.

La Companyia Crisi
Perpètua guardonada a la
Mostra teatral de Tamarit
Premi a la millor direcció pel seu
darrer muntatge «Més teatre»
La Companyia de Comèdies Crisi Perpètua de
Balaguer ha estat guardonada amb el Premi a la millor direcció en la Mostra de Teatre de Tamarit, celebrada el passat mes de desembre, juntament amb
10 companyies teatrals més.
A més daquest premi, pel seu darrer muntatge
Més Teatre, la companyia va rebre la nominació a la
millor actriu, per Anna Núñez; al millor actor, per
Francesc Vilalta; el Premi del Jurat Popular i nominació al millor grup.
El director de la Companyia, Rafel Molina, va
indicar després de rebre el premi a la millor direcció
que aquest premi no hagués estat possible si la
companyia no tingués grans actors i actrius com els
que té. Són tots ells excel·lents.
El lliurament dels premis va efectuar-se el passat dissabte 22 de desembre.

Èxit dels Pastorets
musicals del grup
teatral GER
El grup teatral GER ha representat, un
any més, els Pastorets den Folch i Torres,
amb una nova versió musical, que ha fet
de les tres representacions demguany un
veritable espectacle musical.
En total shi han interpretat una dotzena de temes musicals, obra del músic balaguerí, Francesc Amorós, i brillantment interpretades per una orquestra de músics
locals, en directe, dirigits per Constantí
Sotelo.
Lobra teatral, dirigida per Josep Maria
Llobet, sha interpretat els dies 25 i 30 de
desembre i el 6 de gener, amb una bona
acollida pel públic balaguerí, que va passar tres hores gaudint del bon saber fer de

més de cent actors i actrius damunt de lescenari
del Teatre Municipal de Balaguer. Un any més, les
aventures den Lluquet i Rovelló, interpetats per Àlvar
Llobet i Francesc Almira, Satanàs i Llucifer caracteritzats per Àngel Viola i Miquel Quílez, i la parella
formada per Jetzé i la Isabeló, papers interpretats
per Esteve Biel i Gemma Amorós, han estat seguits
per prop dun miler despectadors de Balaguer.

Una orquestra en directe interpretant la
dotzena de peces musicals del músic
balaguerí, Francesc Amorós
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BALAGUER
REF. 25

Magnífica casa adosada
seminova de 240m2 , 4 hab.
dobles, banyera dhidromassatge, gran saló-menjador amb
llar de foc, garatge per a 3
cotxes, jardí de 180m 2 ,
calefacció
No hi falta detall!!

Disposem de gran
varietat de naus
industrials, locals
comercials, altells i
pàrkings a diferentes
punts de Balaguer.
Vingui i Informi’s!

BALAGUER

VALE CLIENT

REF. 32
Segon pis de 3 hab. Molt
acollidor. Totalment exterior,
galeria tancada, cuina reformada, terra de gres, portes
noves
Entrada 100.000.Al mes 35.800.-

Si ens presenta a una
persona interessada en
la compra o venda dun
inmoble, li obsequiem
amb 50.000.- en metàl·lic,
sempre que la compravenda
sarribi
a
escripturar.

BALAGUER

BALAGUER

REF. 55
Casa de planta baixa a reformar al seu gust amb
possibilitats dampliar-la
amb una planta superior.
Zona tranquil·la.
Molt bé de preu!

REF. 33
Casa en el Casc Antic de 180
m2. 3 hab., 2 banys, terrassa,
calef. de gas-oil, per entrar-h
a viure i molt econòmica!
Informis sense compromís!

Si té el seu pis o casa
a la venda, aquest
espai gratuït és per
vostè.
Vingui
i
informi’s sense cap
compromís!

PENELLES
REF. 2

Casa de 210 m2 + pati posterior
de 40 m2, cuina de gas natural,
bany complet, terra de gres,
terrassa, golfes, teulada nova,
magatzems, pàrking opcional i
a més moblada.
La millor zona del poble!
A 10 minuts de Balaguer!

BOLDÚ

BALAGUER

BALAGUER

REF. 10
Cases DOBRA NOVA, de 4
hab., 2 banys, cuina office
equipada, gran saló
menjador, fusteria de roure,
calef. de gas-oil, gratge de
dues places, terrassa.
Materials de 1a qualitat!
Li garadarà!

REF. 41
Pis de 85 m2. 3 hab., galeria,
calefacció de gas-oil individual, molt assolellat.
Entrada 100.000.Al mes 35.200.-

URGEIX
Comprar pis a la part nova. 3 hab.,
màxim 3er dalçada, per entrar a
viure. Preu aproximat 6.000.000.-

BALAGUER
REF. 1

Pis de 70 m2, 3 hab., 1 bany,
cuina office amb electrodomèstics, saló menjador, molt
lluminós, alumini doble
càmera, moblat.
Molt cèntric!
No paguis més lloguers!

LINYOLA
REF. 11
Casa de dues plantes amb
gran magatzem, per reformar
al seu gust, 3 hab, terrassa.
Finançat al 100%
A bon preu!

GERB
REF. 17

Magnífica casa amb jardí, saló
menjador de 30 m 2.
Sostres de fusta, calefacció, bodega de 50 m2, pàrking. Gran
construcció anexa com a
magatzem
Visqui amb qualitat!
Li agradarà!

BALAGUER

HOSTAL NOU

BALAGUER

BALAGUER

REF. 24
Magnífic pis seminou de 90
m2, totalment equipat amb
electrodomèstics i opció a
mobles. 3 hab., 2 banys
complets, traster, ascensor,
calefacció.
No li falta detall!

REF. 20
Terreny urbanitzable de
500 m2, totalment vallat,
accés per dues portes, llum,
aigua, clavegueram
Entri i informis!
PVP 21.000 ptes/m2

REF. 44
Primer pis de 90 m2 en zona
super cèntrica. 4 hab., bany,
aseo, cuina office, bomba
de calor.
Entrada 100.000.Al mes 53.800.-

REF. 7
Pis nou de 90 m2, gran cuina
office amb terrassa, 2 banys
complets, armari encastat,
calef., ascenor, traster,
pàrking de ratlla
Zona molt tranquil·la!

BALAGUER

BALAGUER

REF. 34
Gran pis de 115 m2, 4 hab.,
cuina americana, rebost, 1
bany complet, 1 lavabo, ascensor, traster.
Entrada 100.000.Per entrar a viure!

REF. 54
Gran apartament de 65m2, 2
hab., bany reformat amb plat
de dutxa, bomba de calor;
situació molt cèntrica.
Pregunti. Linformarem!

Lobra Mort accidental dun anarquista
de Dario Fo, obre, el proper 27 de gener, el
Cicle dhivern del Teatre Municipal

Sota la direcció de Pere Planella està interpretada per
Josep Minguell, Oriol Genís, Míriam Alamany, Joan Massotkleiner,
Carles Martínez i Joan Cusó
http://www.infotutoriales.com
Aquesta pàgina web inclou una selecció de tutorials sobre diferents temes: hardware, programes, internet, rets...

http://www.tonytechno.com
És una pàgina dedicada als punxa-discos . Aquí i podràs
escoltar online els seus temes.
http://www.todonieve.com
Si has de passar un cap de setmana a la neu, informat
abans sobre les estacions desquí en aquesta web.
http://www.horsearea.com
Pàgina especialitzada en el món del cavall: equitació,
competicions, rutes recomanades...
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http://tentaciones.elpais.es
Inclou interessants reportatges sobre temes lúdics
dactualitat.

El proper diumenge 27 de gener, el Teatre Municipal de Balaguer obrirà el cicle
dhivern amb la representació de lobra
Mort accidental dun anarquista de Dario
Fo. En aquesta obra, el que fou Premi Nobel
de Literatura posa el seu talent descriptor
de farses i de còmic exepcional al servei
del seu compromís polític, posant en evidència les versions que la policia ha dinventar-se per explicar la mort dun detingut.
Amb la mort accidental dun anarquista, Fo
aconsegueix el seu propòsit de fer del teatre, una gran màquina de fer riure a la gent
amb temes que són dramàtics.... però es

tracta dun riure que deixa un pòsit de ràbia.
Lobra ja va ser representada fa vora vint
anys a Balaguer, després de la seva estrena
amb gran èxit a Catalunya. Ara retorna de la
mà del mateix director i del mateix protagonista, amb un espectacle daquells que fan
que el teatre guanyi adeptes, ja que les riallades són constants i justificades, com també ho és, entre rialla i riallada, la reflexió, perquè es tracta duna denúncia radical servida
amb tots els recursos de la comicitat.
Els amants del bon teatre, tenen una cita
el proper 27 de gener a partir de les 7 de la
tarda, al Municipal.

La SudaTeatre ja treballa en una nova
edició de Viu la Passió

La SudaTeatre ja ha començat a treballar en lorganització
de la IIIa edició de lespectacle de llum i só Viu la Passió
que sescenificarà, un any més per Setmana Santa, en el
mateix marc incomparable de les runes del Castell Formós
de Balaguer.
Enguany, lequip directiu, ha preparat algunes novetats
dins lespectacle basades en la incorporació dalgunes
escenes noves per tal de continuar despertant linterès
daquelles persones que ja hagin assistit a anteriors
representacions.
Però per de dur a terme aquesta important escenificació
dels moments més emotius de la vida i mort de Jesucrist és
necessària la participació activa duns cent-cinquanta actors
o figurants.

És per aquest motiu que
us animem a formar part
daquest col·lectiu (si és que
encara no ho sou) capaç de
continuar i tirant endavant una
iniciativa que pretén recuperar,
duna forma totalment nova i
original, una tradició que
caracteritza la Setmana Santa,i
que va aconseguir molt dèxit i
ressò gràcies a la participació
de tots.
Així doncs, la SudaTeatre
vol aprofitar la gentilesa
daquest mitjà informatiu per
tal de fer una crida popular
convidant a tots els ciutadans,
grans i petits (-12 anys,
acompanyats per un adult) de
Balaguer i comarca a aportar
la seva col·laboració tan
necessària perquè aquest
espectacle
esdevingui
novament una realitat.
Els interessats podeu
adreçar-vos a lOficina de
Turisme situada a lAjuntament
de Balaguer o telefonar al 973
446606 o bé al 973 445200 de
9 a 15 hores.

Josep Coma publica «la
memòria de les flames»
Leditorial Pagès Editors ha publicat, recentment,
el nou llibre de Josep Coma «La memòria de les
flames». Després de la seva primera obra, «Sabó de
casa» amb la que va obtenir el premi Humbert Torres,
Josep Coma ens presenta ara una obra de ficció
inspirada en un personatge real: Mossén Martí, un
capellà de poble que lautor estimava profundament:
«havia fet molt per mi, li devia aquest homenatge».
Aquesta obra és un testimoni del món rural amb la
seva vida quotidiana, els seus drames i els seus
amors. Una obra que trascorre a cavall de tres indrets.
Un, que no anomena però que ens el descriu com un
bisbat sense bisbe en una ciutat sense ciutadans, on
hi ha un pont sense riu. Els altres dos indrets, Ranella
i Terra-Roja, també són fàcils didentificar. En «la
memòria de les flames», ens és difícil de separar la
ficció de la realitat perquè ambdues, la que evoquen
les flames i la que viu el rector dia a dia «de cara cap
a la descarnada», formen una unitat bellament
treballada.
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El Teatre Municipal de Balaguer. Vora 150
representacions, en cinc anys dhistòria

Des de la seva inauguració oficial, el 6 dabril de 1997, amb lobra
El retaule del flautista de Jordi Teixidor
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El 6 dabril de 1997, obria les seves
portes, de manera oficial, el Teatre Municipal de Balaguer.
Al darrera quedaven sis anys desforç,
tant de lAjuntament de Balaguer com de la
resta dadministracions públiques que hi
van intervenir en el seu finaçament. Sis anys
dobres, sis anys de polèmiques entre els
defensors dun equipament de primera
magnitud com és el Teatre Municipal, i els
seus detractors, que creien que hi havia
daltres prioritats per la capital de la comarca.
El cert és que des de fa cinc anys,
Balaguer compta amb una infraestructura
de primera línia, que ha permés, en aquest
període de temps, que la ciutat es converteixi
en el punt de referència obligat de tots els
afeccionats al teatre de les comarques de
Lleida.
Amb unes modernes i adequades
instal·lacions, el Teatre Municipal ha permés
acollir representacions teatrals i musicals
dalt nivell. En total han estat prop de cent
cinquanta representacions, amb una
mitjana de 30 cada any, comptant els cicles
de teatre professional, les diferents

actuacions de teatre infantil, els concerts i les
representacions de grups de teatre amateur.
Aquestes trenta actuacions anuals han suposat
que hagin passat pel teatre més de quinze mil
espectadors anuals, donant un resultat molt
positiu, tant dutilització de la infraestructura com
de públic assistent, havent-se aconseguit el
ple absolut de la sala (681 persones) en moltes
de les representacions.
La construcció del Teatre va suposar una
inversió total de 283 milions de pessetes, dels
quals 166,6 els va aportar lEstat, 48,7 la
Generalitat de Catalunya, 19,2 la Diputació de
Lleida i els 48,5 restants, lAjuntament de
Balaguer.
El Teatre va ser inaugurat pel President del
Parlament de Catalunya, en aquell moment, en
Joan Reventós i pel Conseller de Cultura, Joan
Maria Pujals, representant-se lobra «El retaule
del flautista» de Jordi Teixidor i dirigida per Joan
Lluís Bozzo.

Al darrera quedaven sis anys de polèmiques entre els
defensors dun equipament de primera magnitud
com és el Teatre, i els seus detractors, que creien
que hi havia daltres prioritats per Balaguer

Amb unes modernes i adequades instal·lacions, el
Teatre Municipal ha permés acollir representacions
teatrals i musicals dalt nivell. En total han estat prop
de cent cinquanta representacions

La construcció del Teatre va suposar una inversió de
283 milions de pessetes, dels quals 166,6 els va
aportar lEstat, 48,7 la Generalitat, 19,2 la Diputació
i els 48,5 milions restants, lAjuntament de Balaguer

Linterés pel teatre el
trobem reflectit a totes
les revistes i
publicacions de Balaguer,
amb una gran quantitat
de pàgines destinades a
la crítica de les obres
representades i a
lactivitat dels nombrosos
grups exisitents a la
ciutat, dels quals podem
recordar ara lagrupació
teatral La Torre, fundada
lany 1901, La Concha
que ja organitzava
funcions teatrals el
1902, o lAgrupació Tàlia
molt activa des del 1909
fins al 1920.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Però lafició teatral dels
balaguerins no es remonta
pas a la història daquests
darrers cinc anys, sinó que
ve de molt lluny. És un fet
evident que la ciutat té
una sòlida cultura teatral,
forjada per gran quantitat
de gent que al llarg dels
anys del passat segle XX hi
han dedicat moltes hores,
representant, fent possible
la posada en escena de
lobra, dirigint, escrivint i,
sobretot, un públic
entregat i disposat a
gaudir del bon teatre.

Però lafició teatral dels balaguerins
no és remonta pas a la història
daquests darrers cinc anys, sinó que
ve de molt lluny. És un fet evident que la
ciutat té una sòlida cultura teatral, forjada per gran quantitat de gent que al
llarg dels anys del passat segle XX hi
han dedicat moltes hores, representant,
fent possible la posada en escena de
lobra, dirigint, escrivint i, sobretot, un
públic entregat i disposat a gaudir del
bon teatre.
Aquest interés balaguerí pel teatre,
es veu reflectit en lestudi fet pel Director
de lArxiu Històric Comarcal de Balaguer,
Joan Farré, on diu que «linterés pel teatre
el trobem reflectit a totes les revistes i
publicacions de Balaguer, amb una gran
quantitat de pàgines destinades a la crítica de les obres representades i a
lactivitat dels nombrosos grups
exisitents a la ciutat, dels quals podem
recordar ara lagrupació teatral La
Torre, fundada lany 1901, La
Concha
que
ja
organitzava funcions

teatrals el 1902, o lAgrupació Tàlia molt
activa des del 1909 fins al 1920.
Durant les darreres dècades han
estat lagrupació Fénix i sobretot el
GER, els qui omplien lescenari i els
patis de butaques dels teatres de la
ciutat. De les nombrosoes sales que
hi havia a la ciutat, les que oferien més
condicions eren el Teatre-Cinema Mundial, lExcelsior, la Sala de la Casa del
Poble (posteriorment Teatre Condal) i
el Teatre Principal. Aquest darrer, que
es va construir lany 1845, era de
titularitat municipal i estava siutat als
baixos de lAjuntament. Ja en la recent
època dajuntaments democràtics, la
regidoria de cultura va endegar a

principis dels vuitanta, lorganització de
cicles de teatre, al Cinema Comtes dUrgell.
Cicles periòdics que van celebar-se fins
lany 1991. En aquesta època, Balaguer va
gaudir de les millors obres que es
representaven en els escenaris dels teatres
catalans, i la inauguració del nou teatre municipal, ha permés de recuperar
pels amants del bon
teatre.
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Indesinenter

Recomanacions de la Biblioteca Municipal
Domènec Carrové
Per Maria Àngels Regué
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La novel·la juvenil és un escrit
en què es pretén introduir els lectors
adolescents en lectures més madures i complicades, que els
permetrà entreveure lanomenada literatura dadults.
Les novel·les que presentem
avui, són receptes força
aconsellables que leditorial Columna posa en la seva col·lecció Columna Jove per a lectors que fins
ara havien llegit textos lineals, sense
entrebancs i de fàcil digestió.
Comencem per Si truca
lAnna de Per Nilson, on es presenta una trama amorosa entre
dos joves adolescents que, com
tot en aquesta edat, és viu amb
amor i odi. Aquests dos sentiments
oposats, aquesta ambivalència de
la mateixa experiència queda
fortament plasmada en lestructura
del llibre que amb gran mestria
lescriptor ens ha sabut narrar. El seu
argument està ple de detalls fruit
de lobservació i experiència del seu autor,
un professor dInstitut.

Amb un relat que
ens apropa a la novel·la negra, Olga Xirinacs ens ofereix
Un cadàver per sopar on
una estudiant de periodisme,
que vol escriure una novel·la
dassassins menjadors de
carn humana, i un ecologista
que estudia dret i treballa els
caps de setmana de vigilant
als aiguamolls de la costa,
troben restes macabres. I és
que prop de casa seva tenen
un assassí sense saber-ho!
Un París allunyat de
la imatge de postal és
lescenari que ens proposa
Manuel Valls a Bob, Nick i
Leo. La Lola se´n va a París a
passar un cap de setmana
amb la seva cosina Sara, però
la seva cosina no hi és i al seu
lloc troba un penjat anomenat
Leo; un pijo, que és en Bob; i
un al·lucinat que es diu Nick.
Aquestes
seran
les
companyies -no sempre agradables- que la Lola tindrà per descobrir
què li ha passat a la seva cosina.

FE DERRADES: En el número passat de la revista Groc, corresponent a les Festes de Nadal i
Cap dAny, la poesia que va sortir publicada era
ilegible degut al color clar del text. Per aquest motiu
ara la tornem a publicar.

Lemperador del cel, el sol, va voler
trobar-se lluny la nit que tu vingueres;
que fossin els estels, tots de lunivers,
el sostre esplendorós del teu pessebre,
lescalf acollidor daquell cobert,
la màgia de la nit que ens vares rebrer.
I lunivers i totes les estrelles,
magestuoses, belles, salvaven
de les guerres i encomanaven pau.
I encara avui arreu sempre són elles,
que ens parlen any per any de mil maneres,
daquella nit preclara de Nadal.
Si miro el firmament, la gravidesa
de fang, em torna sempre a terra.
La pau però, -foragitar la guerramenvia sempre a dalt com una estrella,
empès per lesperança i la promesa
duna altra nit preclara de Nadal.

Miquel Trilla

- Classes de repàs (Primària, ESO, BUP, FP, COU)
- Tècniques d'estudi
- Tècniques de lectura i comprensió de textos
- Tècniques de redacció
- Preparació per les Proves d'Aptitud per a
l'Accés a la Universitat (Selectivitat)
Preparació per a les proves d'accés als
Centre de Reforç Escolar -cicles
formatiu de grau mitjà i superior
C/ Barcelona, 36 entresol 1a
GRUPS REDUÏTS
Tel. 973 447911 - BALAGUER
PROFESSORS LLICENCIATS

V. X. ADSUAR
Agència Oficial
Mercedes-Benz

Venda de vehicles nous i usats

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896 - BALAGUER

CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ
1.Palamós .................. 38
2.Gavà ....................... 36
3.Balaguer (-1) .... 31
4.Badaloní .................. 31
5.Europa (-1) ............. 30
6.Vilassar ................... 30
7.Reus (-1) ................. 30
8.Barcelona ................ 28
9.Girona (-1) ............... 27
10.Palafrugell ............. 26

11. Cornellà ................ 26
12. Gramenet ............. 25
13. Manresa (-1) ......... 24
14. Guixols (-1) ........... 23
15. Jupiter ................. 22
16. Premià (-1) ........... 18
17. Andorra (-2) ......... 17
18. Manlleu (-2) .......... 17
19. Tàrrega ................ 16
20. Sant Andreu (-1) .. 16

GOLEJADORS DEL F.C. BALAGUER
1.Sergio Ruiz ........
2.Tenorio ...............
3.Aldrich ................
4.Viladegut ............
5.Juanjo.................
6.Sanchez Jara .....
7.Menchón ............
8.Mayoral ..............
9.Abel .....................
10.Ruben ...............
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El davanter balaguerí
Juanjo Alias sha convertit en una peça clau en els
darrers partits de lliga. Si
al Mini Estadi va marcar el
gol que avançava al
Balaguer en el marcador,
en el partit davant la Gramenet, el seu passi feia

Juanjo Alias

que Sergio Ruiz pogués marcar de cap el seu sisè gol en
aquesta temporada, fet que
el situa com a pitxitxi del seu
equip.

El Balaguer es manté en zona de play-off a
lempatar amb el Barça C i la Gramenet

El Balaguer de Josep Maria Gonzalvo no ha perdut cap partit des
del 28 doctubre quan va caure derrotat al camp de lAndorra
El Balaguer ha acabat la primera volta
de la lliga 2001-2002 ocupant la tercera
posició en la taula classificatòria, amb un
partit menys, (el que va suspendres el dia
de la nevada, i que havia denfrontar lequip
balaguerí amb lEuropa), pel darrera del líder Palamós i el segon classificat el Gavà.
En la darrera quinzena, lequip que entrena Josep Maria Gonzalvo ha aconseguit
un meritori empat al Mini Estadi davant el
Barcelona C, i un empat a casa, davant la
Gramenet, en un partit en que làrbitre
Garcia Jiménez del col·legi de Tarragona,
va convertir-se en el trist protagonista,
després dexpulsar injustamental defensa
Ruben, i de no assenyalar un clar penalty a
favor del Balaguer, en el minut 85, i quan el
partit estava empatat a un gol. Per contra,

va perdonar lexpulsió dun parell de jugadors
de la Grama, que van cosir a faltes als jugadors
del Balaguer.
El proper diumenge 13 de gener, el Balaguer
iniciarà la segona volta al camp del Júpiter,
mentre que el 20 de gener, rebrà a casa al
complicat Esport Badaloní, que en les darreres
jornades sha mostrat com un equip molt fort,
situant-se quart en la classificació de la tercera
divisió catalana.
El partit ajornat que ha denfrontar Balaguer
i Europa es jugarà amb tota probabilitat el
proper 24 de gener, tot i que falta la ratificació
de la Federació Catalana de Futbol.
Daltra banda, el Balaguer ha vist reforçada
la seva plantilla amb la incorporació del davanter
Antonio, que ha vingut cedit fins a finals de
temporada, del Figueres.
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El parc aquàtic de la piscina
coberta climatitzada va
superar totes les previsions
amb prop de sis-cents
participants

El Vipla aconsegueix una important victòria
davant el Castelldefels per 5 gols a 1

Lequip que entrena José Luís Torres reanudarà la competició aquest
dissabte 12 de gener, després del descans nadalenc
El Vipla Balaguer venç per 5 gols a 1 al
Castelldefels en partit corresponent a la 13a
jornada de la Nacional «B». Els balaguerins
van aconseguir la seva segona victòria consecutiva front un rival que es troba situat a la
part alta de la classificació i que malgrat el
seu bon joc no es va poder imposar a un
conjunt en alça. A la primera meitat ambdós
equips van intentar controlar la posesió de la
pilota i no va haver gaires ocasions de gol.
No va ser fins als 16 minuts de partit que
Ferran va adelantar el Vipla al culminar una
assistència dÀngel, però a manca de 30 segons per a la finalització del primer període el
Castelldefels va empatar a laprofitar una badada defensiva local. A la reanudació els jugadors de José Luís Torres van sortir a la
pista amb la convicció daconseguir els 3
punts i van començar a gaudir doportunitats
de gol. Als 30 minuts Ferran, en gran forma
les darreres jornades, a laprofitar un contra-

cop i als 34 David de doble penalti van distanciar el Vipla en el marcador. Els visitants van
intentar retallar distàncies però la bona actuació del porter Marcos, que debutava després
de 5 mesos de lesió, va impedir la reacció del
Castelldefels. Al darrer minut Joan i Àngel van
certificar la golejada dun Vipla que amb aquesta victòria puja fins al 12è joc de la classificació, amb 12 punts i fora de les places de descens. La competició a la nacional no es
reanuda fins al proper 12 de gener, data en la
qual el Vipla visitarà la pista del San Jorge de
Barcelona, en un partit molt important front un
rival directe per tal de distanciar-se definitivament de la part baixa de la classificació.
Daltra banda, el conjunt balaguerí està a
lespera de que el Comitè Nacional de Futbol
Sala fixi la data de celebració del partit
corresponent a la 12a jornada i ajornat per la
impossibilitat de desplaçar-se a Centelles pel
temporal de neu.

Prop de sis-cents nens i nenes de Balaguer i comarca han pogut gaudir, aquest inici dany, dun magnífic parc aquàtic instal·lat a la piscina coberta climatitzada de Balaguer, durant els dies 2, 3 i 4 de gener de 2002.
El parc aquàtic, com podem observar en la fotografia, comptava amb inflables, tobogans i tot tipus de
grans jocs per a que els banyistes puguessin gaudir
daquestes activitats, alhora que podien banyar-se en
unes magnífiques instal·lacions.
Daltra banda, cal dir que des del passat mes de
desembre està oberta la inscripció per al segon trimestre de la piscina coberta, que sha iniciat aquesta mateixa setmana, després de les festes de Nadal.
Tots els interessats en participar en alguna de les
activitats que organitza la regidoria desports a la piscina, com els diferents cursos en les seves diferents modalitats, poden inscriures a les oficines de la mateixa
piscina coberta o al telèfon 973 45 09 15.
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El que tots veiem
Una setmana de gel i perill a Balaguer
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Ara ja fa un dies que ha passat, però encara tothom tenim present els efectes negatius
de la nevada que tingué lloc la setmana abans
daquestes festes de Nadal de 2001.
Durant tota la setmana anterior, tots els
mitjans de comunicació i els serveis de
metereologia lhavien anunciat abastament, i
aquesta aniria acompanyada sobretot a
linterior de Catalunya, duna gran baixada de
temperatures a nivell polar. I així va succeir.
A la matinada del dissabte 15 de
desembre, Balaguer apareix coberta amb una
immensa capa de neu duns 15 cm de gruix
que, tot deixant-nos momentàniament
estupefactes i meravellats per la bellesa
encisadora daquell paisatge tan nadalenc, ja
va produir el primer contratemps impedint la
celebració del mercat dels dissabtes. Malgrat
tot, la majoria doficines, comerços i botigues
van obrir, essent les del ram de lalimentació
les més concorregudes, primer perquè era
dissabte, i segon pel que podria passar, ja
que el temps es deia que podria empitjorar
greument amb larribada de temperatures de
-10º a -15º. Tothom estava esfereït per la nevada i per la gran glaçada que podia sobrevenir.
¿Què va fer lAjuntament urgentment des
del primer moment de la nevada i en previsió
de la gravíssima baixada de temperatures que
tindria lloc a continuació?
Gairebé res que fos exemplar, resolutiu i
tranquilitzador per la població, tot i tenint
lexperiència aquest mateix Alcalde, de
lanterior nevada del 1985. Van fer sortir la brigada dobres i serveis a netejar algunes voreres
amb pales, i amb un gran esforç i sacrifici van
fer el que bonament van poder. Aquí es va
acabar tot.
I per aquest motiu no puc entendre, com
amb la gran quantitat de tractors i màquines
de tot tipus que hi ha Balaguer, si shagués
mobilitzat als membres de la Protecció Civil
Municipal ja el mateix dissabte, si shagués
demanat a tots els comerciants i ciutadans
que netegéssin el davant de cada casa o
establiment, si shagués tirat sal o potassa
des del primer moment, i tots ben coordinats
amb les màquines i camions que fessin falta,
es podia haver fet una gran feina entre tots,
per deixar en un estat acceptable la major part
de la via pública de la ciutat.

Si shagués fet tot això, el dilluns següent
dia 17, no haguéssim tingut als carrers ni neu, ni
gel.
Però sense idees, sense reaccionar a temps
i sense coordinació, Balaguer va quedar glaçada
a -10º, convertida en una autèntica pista de gel
.
El dilluns, caminar pels carrers fou un veritable
risc per a moltes persones que ho havien de fer
per obligació o per necessitat. Una gran part de
la població estava atemorida pel gran perill de
les caigudes i relliscades que efectivament van
tenir lloc, i que van durar fins al mateix diumenge
23: vuit dies després de la nevada. Avui, 30 de
desembre encara hi ha voreres amb gel.
Increïble!
Lamentablement lAjuntament es va dormir,
i no va començar a fer cap acció important, fins
el dijous o divendres següent. Mentrestant a
pobles com Algerri, Àger, Avellanes, Cubells, La
Sentiu, Vallfogona, els ajuntaments o bé van actuar ràpidament el mateix dissabte o diumenge
com calia, o van demanar la col·laboració
ciutadana per ja netejar els carrers, o bé van
comprar la sal o la potassa necessària a un
establiment de Balaguer per escampar-la
urgentment pels carrers, i així prevenir el perill
dels seus respectius conciutadans.
A Balaguer, ni es va mobilitzar la gent, ni es
va informar urgentment a la població del que
calia fer, ni tampoc es va llogar les persones,
màquines i camions necessaris, ni tampoc es
va comprar amb urgència la sal o potassa tan
imprescindible ja des del primer dia, perquè van
considerar que era massa cara.
Tenint en compte que el pressupost de
lAjuntament previst per a lany 2002 és de 1.500
milions de ptes, 300.000 ptes que és el que
costaria com a màxim haver comprat les 10 o
15 tones de potassa necessàries, és una
quantitat irrissòria comparada amb el milió de
pessetes que val com a mínim contractar una
orquestra, una obra de teatre o un castell de
focs.
No es pot ser tan inoperant, ineficaç i
escarransit, jugant amb la salut i la integritat física dels ciutadans daquesta manera. Molta gent
així ho creu, perquè van patir injustament les
conseqüències.

Edita: DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36, altell.
Tel. 973 448273 / Fax. 973 450311
E-mail:groc@dossierpm.com
www.dossierpm.com
Imprimeix: Diari de Ponent, SL
Dipòsit Legal: LL-81-1987
Tirada: 5.500 exemplars
Distribució: gratuïta

Josep Borràs i Gené
Ex-Alcalde de Balaguer

Hem sentit el flaire del Nadal dies abans de què arribés el dia pròpiament dit, ens hem mogut dintre la dinàmica duna societat de consum que presumptament és estable. I qualsevol cosa no prevista, fins i tot, en la solució,
és un destorb difícil de subsanar i ficar-hi remei. Ja hem
vist que una nevadeta ha fotut de panxa enlaire, tot un
entramat de propaganda barata i dautocomplaença que
ens vol fer creure que som els millors. Diferents amb la
feina feta i administrats duna manera tan perfecta, que
quasi es pot dir que de genollons hauríem de demanar
que el nostre President Pujol tallés el coll als consellers
que repetídament han demostrat la seva incapacitat i el
fan quedar en ridícul. I podríem començar amb el Sr. Subirà,
per laixopluc que ha donat i dóna a les companyies elèctriques, símbol actual del crapulisme més eloqüent. És de
fer resaltar lacte dhumiltat del Conseller Pomés en reconèixer la realitat i per mi quan un home públic fa aquest
gest es mereix benevolència.
Però de tots aquests mils de milions que la Generalitat
remena de veritat amb les transferències, sen podria reservar uns poquets del Liceo, del Teatre Nacional o de
lInstitut del Teatre per contractar serveis que la Generalitat
no creu oportú tenir. Ves per on, la gent semprenya aviat
quan limprevist els hi toca a la pròpia porta, i pensa que
amb el que paga té tots els drets del món. I veritablement
Catalunya ens resulta cara, diria jo, en diners i en desencants. Moltes despeses fetes amb una alegria no gaire
intel·ligible xoquen amb la part clàssica que de catalans
tenim. Les xifres que llegim ens maregen i ens sembla que
no es poden acabar mai. Tot va venir en forma dimprevistos que ens desperten del somni, i fan que ens preguntem si lÀfrica encara comença sota els Pirineus.
Per altra banda quan he tornat a llegir els escrits del Sr.
Josep Borràs Gené, ex-alcalde de Balaguer, he començat
a tremolar. Uns extranys calfreds shan fet dintre meu. Deutes. Desidia amb la gestió. Gent gran desemparada. El
ram de la construcció arruïnada a termini taxat, tot això i
més ens ha portat lalcaldia actual. Xifres i més xifres, que
per si soles ens diuen les fredes que són, estudis i pensaments que no surten del cor, i volen convèncer sense tenir
la calentor del desinterès i del bé comú. Catastrofisme pur
per espantar al personal que no el té pel seu sant, i ho va
demostrar amb el vot. El seu partir, localment, està ple de
tensions i ambicions que amb res el poden beneficiar i ell,
que no va saber tornar a la seva feina i fer treball, quan va
acabar désser president del Consell Comarcal.
No voldria amb el que he dit sentenciar res. Jo el vaig
votar en les eleccions que va perdre rotundament, i també
recordo la seva pírrica victòria en les eleccions que va
guanyar, i sembla que haguessin succeït en diferents ciutats.
El temps ens anirà parlant amb realitats, i veurem...
que el que es sembra normalment és la collita que es
recull, i la sembra, en aquest cas en concret, no sempre
ha estat bona davant del votant. Al temps.
C.G.A.
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Balaguer: realitats i aspiracions
El final dun any i el començament dun de nou
sol ser un bon moment per fer balanç de la feina
feta alhora que es té en ment els objectius i
projectes que a curt, mitjà i llarg termini es creuen
convenient tirar endavant per la bona marxa de la
ciutat.
El repte més important que té una administració
pública és programar i prioritzar els recursos i
mitjans que disposa per a fer possible millorar la
qualitat de vida de la ciutadania, en el benentès
que aquests recursos són sempre limitats per a
poder atendre les diverses necessitats que tenim
o que es presenten. Dos flancs cal tenir presents a
lhora dexecutar una acció de govern. Per un cantó cal engegar i bastir en general les grans obres
dinfraestructura i de serveis que fan falta i per laltre
atendre aquella gestió del dia a dia que ha de fer
funcionar adequadament aquestes obres i serveis.
Cada any que passa veiem com a Balaguer
gaudim de més i millors equipaments culturals,
esportius, socials, etc. Enguany per exemple sha
posat en marxa el nou casal per a la gent gran del
C. Miracle, i sestan acabant les obres de la nova
Biblioteca en el mateix indret. El nou arxiu comarcal
ha començat també a caminar en el solar de lantiga
església de Sant Josep tocant el Museu. Sha
aconseguit una subvenció per a poder fer lany
vinent una primera fase dels vestidors de
poliesportiu. Sha fet una pista poliesportiva al barri
del Secà tocant a les piscines. I així podríem anar
desgranant un seguit de millores en lenllumenat,
pavimentació de carrers i places, enderrocs de
cases ruïnoses i obertura de nous espais en el
centre històric, camins, instal·lacions de jocs
infantils, etc., etc.
Cada vegada més també cal vetllar per tenir
cura de la neteja de les nostres vies urbanes, de la
conservació dels parcs, jardins, zones verdes i
mobiliari urbà, del trànsit i la seguretat ciutadana,
de la conservació del medi ambient, del tractament
de les aigües i residus sòlids, del respecte i
tolerància cap a totes les persones siguin de la
condició que siguin, etc., etc. Per això ens cal
mantenir una actitud responsable i no transgredir
les més elementals normes cíviques en aquests
aspectes. Una bona convivència entre tots
requereix que complim el nostre deure com a
ciutadans. De cara a lany 2002 engegarem
campanyes institucionals de conscienciació sobre algunes daquestes consideracions.
Lògicament una altra preocupació constant és
la de dotar-nos daquelles infraestructures i
equipaments que facin possible reunir les
condicions idònies per a poder progressar en el
camp del treball i de leconomia. Per això cal
dentrada estar ben comunicats. Les
comunicacions són la base del desenvolupament
dun territori. Si gaudim de bones carreteres, dun
bon ferrocarril o dun bon accés a les noves
tecnologies serà més plausible la instal·lació de
noves indústries i serveis, i a la vegada podrem
potenciar la nostra capacitat datracció comercial i
turística. I aquí, és on el govern de la Generalitat ha
de practicar la màxima de voler un autèntic
reequilibri del territori. No podem admetre que fins
ara, a les terres de Lleida, shagi potenciat per

damunt de tot només el corredor Cervera, Tàrrega,
Mollerussa, Lleida, deixant altres comarques orfes
daquell Eix Transversal que havia estat dissenyat
amb anterioritat pel Govern Central més al nord. Ara
que ja no som a temps de canviar-ho cal que és
prioritzin uns bons accessos cap a aquest eix. Cal
per tant millorar la carretera cap a Tàrrega C-53 i cap
a Lleida C-13 sense, si més no, travessies urbanes
i amb característiques dautovia. Cal que tinguem
un tren de caràcter de rodalies amb una freqüència
de viatges cada hora com a mínim entre Balaguer i
Lleida i que estiguem connectats amb els horaris
del pas de lAVE per aquesta ciutat. Cal millorar
també la xarxa de carreteres i camins provincials i
locals que encara tenen mancances importants.
Capítol apart mereix també el poder oferir sòl
industrial en bones condicions. Certament que les
successives ampliacions que es van fent a lactual
polígon de Campllong pretenen aquest objectiu.
Tanmateix demanem més flexibilitat reglamentària i
autonomia municipal per decidir quan sigui
convenient poder situar alguna petició dindústries
fora del polígon. Mentrestant treballem amb
lobjectiu de situar una gran extensió dús industrial
a la zona del Secà a lentorn de lactual carretera de
Castelló C-26 i dels futurs enllaços cap a la carretera de Menàrguens i dÀger.
Gaudir dun bon habitatge dacord amb les
necessitats i aspiracions actuals és una altra de les
polítiques prioritàries. Per això un cop ja superades
les Normes Subsidiàries de planejament aprovades
el febrer de 1983 hem treballat en dues direccions.
Una primera fer possible revitalitzar el Centre Històric
i la segona dotar a la ciutat dàrees dexpansió
dhabitatges de baixa densitat i unifamiliar. Una zona
ja urbanitzada a la part alta de ciutat que permetrà la
construcció de 62 cases. Una altra en fase
durbanització al marge dret del riu, La Miranda, de
205 habitatges i una tercera de 1.172 més que
començarà ben aviat a fer-se realitat a leixample del
Davant Balaguer  carretera de Camarasa.
La llista daspiracions i realitzacions seria molt
llarga. Una descripció exhaustiva de tot ens ocuparia
molts folis. Permeteu-me però una reflexió final a
lentorn de levolució i del progrés de les nostres
poblacions. Una família, un poble, una ciutat, un
país progressa i senriqueix econòmicament i
culturalment per la suma desforços i per laplicació
dautèntiques polítiques de solidaritat que facin participar en el bé comú a tothom dacord amb les
seves capacitats. És a dir es fa pel conjunt de les
iniciatives personals i privades amb les públiques.
Les unes sense les altres no funcionen. Sha
demostrat al llarg de la història. A Catalunya i a
Balaguer també. És per això que ens cal treballar
conjuntament tots i cada un de nosaltres, defugint
actituds de menyspreament i recels entre els
interessos públics i privats i buscar lequilibri
necessari perquè es trobin les fórmules que
permetin sumar en benefici del conjunt de la
població. Aquest és laltre gran repte pel bon govern
duna ciutat.
Confiem que el nou any renovi esperances i
il·lusions, pel bé de tots en aquesta direcció.
Miquel Aguilà Barril, Alcalde de Balguer

Qui muny la vaca seca?
Fa uns dies que tota la premsa catalana es
va fer ressò duna notícia en la que es feia
referència de com la Generalitat de Catalunya
en el decurs del seu mandat havia anat nomenant més dun centenar dexcàrrecs polítics
de la seva ideologia i els havia anant col·locant
com a funcionaris, en diversos departaments,
a tot lo llarg i ample de la nostra geografia
catalana.
Algú es va prendre les molèsties de fer les
indagacions corresponents per saber quina
era la funció per a la que havien sigut nomenats, les indagacions no donaren cap resultat
perquè ningú va poder donar notícies fefaents
de la feina que cada personatge desenvolupava al departament a què havia estat assignat.
Davant daquesta incògnita laboral, a la ciutadania li està causant mal estar i enuig, doncs
el saber que uns personatges anodins pel fet
dhaver estat polítics en actiu, i ara haver cessat, sigui per haver perdut lescó, o la cadira a
una alcaldia o simplement perquè lhan fet fora
per dolent, hagin de seguir percebent uns
emoluments com els que tenien assignats
quan estaven en actiu.
Per això a ningú li entranya que des de la
Generalitat Catalana, es demanin al Govern
Central més competències, ja que daquesta
manera arribarien molt més diners amb els que
podrien pagar els sous daquesta munió de
personatges (polítics cessats), a molts dels
quals els hauria de caure la cara de vergonya
cada cop que van als Serveis Administratius
de la Generalitat a cobrar el sou per unes feines que la majoria dells, saben que no han
realitzat, i que sels paga sols per la seva afinitat al partit que els va cessar com polítics.
Tota aquesta bandada de cent i pico dexpolítics que la Generalitat a recol·locat en llocs
de nova creació i que molts dells són de difícil
justificació, haurien de ser conscients de què
tota vegada que el xollo polític sha acabat,
per no veure menyscabada la seva honorabilitat, i per lamor que haurien de sentir per la
Catalunya que un dia varen prometre servir, res
millor que renunciar als emoluments injustificats, i reincorporar-se als llocs de treball que
abans dentrar en política tenien i que van deixar en excedència per poder-los recuperar,
donat que la majoria tenien professions lliberals, altres ja eren funcionaris i algun havia estat
autònom.
Aquest reingrés en els seus antics llocs,
propiciaria que la nostra terra catalana recuperés part de la seva exigua economia, doncs
salliberaria dunes càrregues que difícilment
es podran eixugar si aquesta caterva dex-polítics continuen munyint les mamelles daquesta
vaca seca que es diu Catalunya, i que amb
tota seguretat ningú ens podrà dir en quants
Bilions la tenim vermella.
Emili Monge i Gili
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BAGUETES · TORRADES · PIZZES
AMANIDES · PATATES XIPS

Tres Tombs... a cavall!, el proper diumenge 27
de gener. La Festa equina a Balaguer
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Un any més, lAssociació dels
Amics dels cavalls de Balaguer, té
la voluntat dorganitzar per tercer any
consecutiu, una festa al voltant del
Patró dels animals, centrada
bàsicament en els cavalls però sense
deixar de banda els altres animals
de companyia.
La Festa denguany es celebrarà el proper diumenge 27 de gener,
sota el nom de Tres Tombs... a cavall!.
El programa dactes començarà a les 10 del matí amb la trobada
dels cavallistes al marge esquerre
del riu, on esmorzaran tots junts. A
partir de les 11 començarà el concurs de potencia patrocinat per
Comercial Vipla, seguit duna exhibició de doma clàssica, una exhibició de ferrar cavalls i una dAlta Escola. Lacte central començarà a la
1 del migdia amb la benedicció dels
animals a la Plaça del Mercadal.

Què fer? Què fer? Què fer?

TOT PER ENDUR
Passeig de l'estació, 47-49 Balaguer



973 450529

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

LOCO-DANCE-CLUB
Ps. Estació
BALAGUER

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

MERCANTIL Gaudeix amb nosaltres del principi dany. Tespera molta diversió, música i un ambient fet a
CUBATERA la teva mida. No ho dubtis. Vine a veurens.
SALA Dissabte 12 de gener Vine a veure la primera actuació del nou any 2002 de les nostres
PLANETA espectaculars GO-GOS ANIMADORES de Sala Planeta.
Tots el diumenges de gener Amb la teva consumició tobsequiarem amb la teva CARICATURA, per començar lany duna manera divertida.
SALA CATS Dissabte 12 de gener retrem un gran homenatge al personatge més popular de la TV,
FESTA SHIN-CHAN amb molts regals i sorpreses. Vine a moure el teu CULETCULET i a ballar al ritme de TROMPA-TROMPA.
Dissabte 19 de gener, tesperem amb més sorpreses. Estiguis a la guai.
MUNDO No et perdis els nostres dissabtes de gresca. Tenlluernarem amb els nostres espectacles i
CANÍBAL la nostra música. Si ja ho has provat, segur que hi tornes, i si no, espavilat, el temps passa
SALA UBBE i nosaltres et continuem esperant.

Passeig

de

l'estació,

www.salaplaneta.com
Si ens vols
conéixer
més,
connectat
amb
nosaltres
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BALAGUER

Ps. lEstació, 35
BALAGUER

Revisió anual de Montserrat Cornet, aquest
diumenge 13 de gener al Teatre Municipal amb
Teresa Cunillé, Mercé Comas i Mercé Bruquetas

Setena Copa de billar americà
al bar Fleming de Balaguer
La disputen els 8 orimers classificats del
passat capionat de billar americà

Un cop acabat el XIVè campionat de billar americà que
celebra cada any el bar Fleming de Balaguer, els vuit primers classificats estan disputant la setena Copa, amb el
sistema de lligueta i que ja es troba a punt de finalitzar.
La classificació provisional daquesta copa queda de
la següent manera:
LLOC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El proper diumenge 13 de gener, el Teatre Municipal organitza la representació de lobra Revisió
anual de Montserrat Cornet, i interpretada per tres
actrius de primera línia com són Teresa Cunillé, Mercè Comas i Mercè Bruquetas.
Aquesta obra, que vé a substituir a la cuina
amb lElvis del cicle de tardor passat, explica la
història duna trobada de tres dones que no es
coneixen de res en una sala despera. Són tres destins, tres mons, tres petites històries.
La representació a partir de les 7 de la tarda al
Municipal. 12,02 Euros a platea i 9,02 a lamfiteatre.

PUNTS

J. OLIVES ............................ 9
PERE ESTRUCH ................. 9
JM MARQUES .................... 8
CARLOS ALCANTARA ....... 5
X. ESTRUCH ....................... 4
P. ESTRUCH JR. ................. 4
JM. BRUFAL ........................ 3
SISCO MUÑOZ .................. 2

JOR. JUG.

......................... 7
......................... 7
......................... 6
......................... 6
......................... 5
......................... 6
......................... 4
......................... 3
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Laboratori

Dr. M. PEREMIQUEL i LLUCH
Metge
Especialista d'Anàlisis Clíniques

ALÈRGIA - BIOQUÍMICA - HEMATOLOGIA
BACTERIOLOGIA - HORMONES - IMMUNOSEROLOGIA

HORARI:
diari de 9h a 11h.
C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER

Infermera

NÚRIA TRIBÓ

Presa de tensió arterial
Injeccions (Consulta o domicili)

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958
ES VEN 5è pis nou. Facilitats de
pagament. Raó al tel. 629 725009.
C/JAUME BALMES - Ctra.
Camarasa, es ven pis de 90 m2 nou
a estrenar, baixos, 2 hab., Preu
10.900.000.- Raó al tel. 649 434344
- 93 3524749.
COMPRO hort per Balaguer o
rodalies. Raó al tel. 609 879092.
EN VENDA 3er pis al c/St. Didac
de Califòrnia, 9 amb ascensor, 2
terrases, traster. Preu 46.700 Euros.
Raó als tels. 973 445489 - 605
882299. Preguntar per Rosa Mª.
ES VEN Suzuki GSX 600, 50000
km. Preu 350.000.- Raó al tel. 655
924255.
SE VENDE 1er piso en el Secano al
lado de las piscinas. 4 hab., terraza, trastero grande. Muy soleado.
Totalmente reformado. Razón al tel.
973 447689.
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ES TRASPASSA merceria Fina al c/
Urgell en ple rendiment. Canvi de
residència. Raó als tels. 973 450801
- 696 787032.
ES PRECISA ajudant de cuina i
ajudant de cambrer, preferiblement
dones dentre 18 i 45 anys per a
restaurant a Balaguer. Raó al tel. 696
646108.
ES LLOGUEN pàrkings, edifici HP
Sanahuja, 36. Referència Gestoria
Cudós al tel. 973 450555. Preguntar
per Montse.
HAMBURGUESERIA ANAGRAMA
Venta de negocio con local incluido.
Razón a Torcuato Ruíz al tel. 973
445337.
ES LLOGA
bar totalment
acondicionat i muntat, al c/ lEscala,
5. Raó al tel. 619 351385.
ES BUSCA casa de poble o masia.
Raó al tel. 973 454234.
ES VEN 5è pis al c/Barcelona de
130 m2. Ascensor, calefacció de
gas, reformat. Raó al tel. 973 449134.

Es busca persona
per repartir
publicitat.
Interessats trucar
al tel. 973 448273

SE VENDE Renault Super 5 GTL
1400cc. 4 puertas. Matrícula L-O.
Muy buen estado. Radio cassette
Pionner. Económico. Razón al tel.
973 451115. Llamar de 1 a 2 de la
tarde y apartir de las 20:30h. tarde.
PÀRKING tancat es lloga al c/Dr.
Flèming. Preu 8.500.- Raó al tel.
973 450407.
ES VEN pis de 140 m2 aprox. al
Ps. de lEstació. Molt ben situat. 4
hab., 2 banys, ascensor. Raó al
tel. 973 448085.
ES VENEN taules dordinadorescriptori a 2500 ptes. Raó al c/
Sanahuja, 35 altell (damunt Xanfrà)
o al tel. 666 264459.
OCASIÓ Es ven o es lloga
magatzem de 95 m2 al c/Bellcaire
de Balaguer. Raó al tel. 973
450493.

SE VENDE ático totalmente reformado, con aire climatizado, amueblado. 90 m2 y una amplia terraza. Razón al tel. 973 451123.

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

ES VEN Renault 11-TXE, en bon
estat. Preu 150.000.-. Raó al tel.
973 450488.

VENDA DE PARCEL·LES
AMB TOTS ELS SERVEIS
i VIVENDES UNIFAMILIARS
A CAMARASA

ES VEN remolc 2x110x50
capacitat de 500 a 600 quilos.
Preu 42071 euros (70.000.-).
També es ven llit de matimoni. Preu
a convenir. Raó al tel. 687 248822.
ES LLOGA pis al Ps. de lEstació.
Moblat, calef., ascensor i 2 quartos
de banys. Raó al tel. 973 451371.
ES VEN camió «Jaula» Renault
M180 12c, L-Z. Preu 3.500.000.Raó al tel. 650 951909.
ES VEN volkswagen Golf 1.6, 5p.,
blanc, B-KW. Preu 260.000.- Raó
al tel. 650 951909.

ES VEN pàrking tancat al c/
Balmes, 11. 17 m2 + sota rampa.
Raó al tel. 973 448018.

ES LLOGA o traspassa bar. Molt
bona situació. Raó al tel. 973
449137.

SE VENDE piso de 120 m2 aprox.
en la c/Urgell. 4 hab., comedor
con fuego a tierra. Bomba de calor, ascensor y trastero. Razón al
tel. 973 443006.

ES TRASPASSA pub a Balaguer
en ple rendiment. Raó al tel. 686
473026.

ES NECESSITA noia/senyora per
a casa i nens. Mitja jornada (matí
o tarda) preferiblement referències
i carnet de conduir. Raó al tel. 670
024880 (d11 a 1 i de 3 a 5 h.
tarda).
HIPOTECA BANCO tiene deudas, embargos. Lo cancelamos.
¿Peligra su patrimonio? ¿Necesita dinero? Tel. 615 497518. Consúltenos. Para compra vivienda
100% financiación.
SE NECESITAN camareros, ayudantes de camareros y ayudantes
de cocina en Hamburgueseria
Anagrama y la Braseria. Razón al
tel. 973 445337.

SE ALQUILA piso amueblado. 3
hab., bomba de calor, 2 baños,
cocina-sala de estar. en la c/Urgell.
Precio interesante. Razón als tels.
650 870563 - 654 972447.
ES VEN moto Kawasaki 600 en
molt bon estat. Bon preu. Raó al
tel. 650 399544.
ES LLOGA pub a Balaguer
totalment equipat. Raó al tel. 607
088193.
SE OFRECE chica para trabajar
en: limpiezas, empresas, fábrica..., con carnet de conducir. También se ofrece chico para hacer
horas, con carnet de conducir.
Razón al tel. 973 447783 600879054.

ES VEN última parcel·la de 400
m2 al c/de les Escoles a la Ràpita.
Raó al tel. 605 081408 - 699
954190.

ES COMPRA
FINCA DE
SECÀ
RAÓ AL TEL.
699 308882

Es necessita persona
per portar botiga
dil·luminació.
Interessats trucar
al tel. 973 448273

Promotora
OBRAS MONEDERO, S.L.
Gestió i informació

Barcelona, 71 · 25600 BALAGUER · Tel.: 973 443 505
Fax.: 973 443 622 · E-mail: balaguer@attassessors.com

T E L È F O N S O Ú T I L S
BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES)
088
MOSSOS DESQUADRA
973 450450
GUÀRDIA URBANA
973 450000
CONSELL COMARCAL
973 448933
BOMBERS
973 445080
CAP II
973 446028
SERVEI D'URGÈNCIES
973 447714
I.N.SEGURETAT SOCIAL
973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MÈDIC DE RECONEIXEMENTS 973 448113
CREU ROJA
973 445796
RENFE
973 445503
ALSINA GRAELLS
973 445476
TAXIS PÚBLICS
973 445022
CORREUS
973 445826
JUTJAT N.1 973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2 973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS 973 451177
DESPATX PARROQUIAL
973 445342

ESGLÉSIA EVAN. PENTECOSTAL 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044
973 445786 - 973 447113 -973 390862
FUNERARIA P. BUCHACA 973 446772
BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT
973 586005
DISPENSARI MÈDIC
973586249
CAMARASA
AJUNTAMENT
973 420009
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT
973 428007
CUBELLS
AJUNTAMENT
973 459005
GERB
AJUNTAMENT
973 446099
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC
973 445018
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT
973 180205
CASA DEL METGE
973 180213

OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 438004
METGE
973 438003
A.T.S.
973 438062
ESCOLES
973 438061
RESIDÈNCIA
973 438169
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC
973 420003
ESCOLA DE NATURA
L'ARC DE SANT MARTÍ
973 420250
LA SENTIU
AJUNTAMENT
973 424005
CASA DEL METGE
973 424058
MONTGAI
AJUNTAMENT
973 430005
METGE
973 430107
TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 432008
CASA DEL METGE
973 432055

H O R A R I O D E O T R E N S
SORTIDES
BALAGUER
07.32(1)
14 .13
19.37

ARRIBADES
LLEIDA
08.17
14..58
20..22

SORTIDES
BALAGUER
09.25 (1)
10.20 (2)
14.15
21.30 (3)

ARRIBADES
LA POBLA
11.03
11.58
16.03
23.08

SORTIDES
LLEIDA
08.40 (1)
09.35 (2)
13.25
20.45

ARRIBADES
BALAGUER
09.25
10.20
14.10
21.30

(1) No circula els dies 12/X, 1/XI, 6,7,8 i 25/XII del 99 1 i 6/I, 21,22 i 24/IV, 1/V del 00.
(2) Circula diumenges i els dies 12/X, 1/XI, 6,7 , 8 i 25/XII del 99 1 i 6/I, 21, 22 i 24/IV, 1/V del 00.
(3) No circula els dies 24 i 31/XII

PARCEL·LES
A GERB
2a FASE A LA VENDA

Zona tranquil·la destinada a cases unifamiliars
Parcel·les individuals i urbanitzades de diferents
dimensions
Totes els serveis: aigua, llum, clavegueram, gas,
telèfon, etc
Per a més informació:
Promocions Gerb, S.L.
Tels. 619 217973 - 973 443750
973 445973
INSTAL·LACIONS

Pl. Pere Casaldàliga, 4 1-2 · Balaguer
Tels. 973 448061 · 626 323459

HORARIOD'AUTOBUSOS
SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
06.10
BARCELONA
feiners
18.50
"
diumenges
07.30
TÀRREGA
feiners*
12.00
"
dissabtes
15.00
"
feiners, dissabtes NO*
* enllaç amb Barcelona
07.48
LLEIDA
feiners
07.55
"feiners , festius no diumenge
09.15
"
feiners
10.45

diumenges

F
ÀGER
F. JOSA - C/ La Font, s/n
BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10
F. CLAVER- Sant Lluís, 6
F. MARCH- S. Jaume, 2
F. SALA- Pl. Mercadal, 38

SORT.
13.30
15.15
17.50
09.50
16.30
14.06
14.06
17.09
13.15

A
973455060
973450214
973445384
973445280
973445087

DESTINACIÓ
CALENDARI
LLEIDA
època i dies escolars
"
feiners dissabtes NO
"
diari
SEU D'UR-PUIGERDÀ
diari
"
diari
SOLSONA
dilluns, dimarts
dijous, dissabtes feiners
PONS
dimecres i divendres
ESTERRI D'ÀNEU
feiners
AGRAMUNT
feiners

R

M

À

BELLCAIRE D'URGELL
BRUFAU TUDELA, J.I.
973586466
CAMARASA
TRIBÓ ALCOBÉ, M.
973420200
CASTELLÓ DE FARFANYA
ARASA PLA, G.
973428070

19.45
14.00
17.00
SORT.
09.15
11.00
12.30
13.30
16.00
16.30
19.00

AGRAMUNT feiners, dissabtes, NO
ÀGER
dill., dim., dij
"
dimecres, div. diss.
LLEIDA-BALAGUER
CALENDARI
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a diumenge
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres

C

I

E

S

LA SENTIU DE SIÓ
MONTSERRAT MIRATS
973425051
MONTGAI
PERE SOLANS
973430110
OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT. NÚRIA
973438136
VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.
973432151

FARMÀCIESODEOTORN
De les 8 de la tarda del 10 de gener
De les 8 de la tarda del 17 de gener
De les 8 de la tarda del 24 de gener

a les 8 de la tarda del 17 de gener
a les 8 de la tarda del 24 de gener
a les 8 de la tarda del 31 de gener

ALDAVÓ
CLAVER
SALA

Pintor-Decorador

DANI ALBURQUERQUE
ELECTRICITAT · FONTANERIA
CALEFACCIÓ
AUTOMATISMES
SISTEMES DE SEGURETAT
PORTERS AUTOMÀTICS
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NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,
OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS
COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.
C/ Balmes, bloque A, 4º - 1ª BALAGUER

Tels. 973 451064 - 639 160541

Josep
Rosiñol

c/ Botera, 10 2n -2a - Tel. 973 443195
BALAGUER

Instal·lacions
Toni Figuera Mestres
Electricitat · Fontaneria
Calefacció · Aire condicionat
C/ Urgell, 105, 1r - 1a

BALAGUER

Tel. 973 445820 - Mòbil 616 449820
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