
1

Festa del cavall
Unes quatre mil persones van
gaudir el passat diumenge 5
de febrer d’una nova edició
de la Festa del Cavall

F.S. Vidres Viola-La Sentiu
L’equip juvenil de futbol sala
ha finalitzat la primera volta
ocupant la tercera posició en
el seu primer any de
competició

445

Propostes al Pla Territorial
El Consell comarcal ha
presentat una sèrie de
propostes al nou Pla Viari de
la Generalitat de Catalunya

1a quinzena
febrer · 2006
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- Casa adosada de 200m2, amb garatge per a 3 cotxes i 30m2 de jardí.

- Pis al Pere III de 150m2, amb excel.lents vistes

- Pisos nous al c/ Sant Lluís, amb piscina comunitària, trasters i garatges.

- Naus al Polígon Camp Llong a partir de 250m2 fins a 2.000m2.

- Traspassos de negocis. INFORMI’S.

PROGRAMA D’ACTES

• A  2/4 de 5 de la tarda: Concentració de totes les carrosses, xarangues, comparses i disfresses davant de l’Estació de Trens.
• A les 6 de la tarda: Recepció del Rei Carnestoltes a l’Ajuntament.
• A continuació: Actuació del grup d’animació infantil LA TROCA  i gran xocolatada, a la plaça del Mercadal.
• A les 11 de la nit: Gran Batucada a càrrec del Grup de Percussió dels Diables de Balaguer i Gran Rua nocturna per a tots els

disfressats i disfressades amenitzada pel Grup de Diables de Balaguer, fins als pavellons firals.
• A 2/4 de 12 de la nit: Gran Ball de Carnestoltes i concurs de disfresses als Pavellons firals de la Cros, a càrrec del grup de

versions Hermanos de Rocco  (Entrada Gratuïta) Local climatitzat. A la mitja part, rom cremat per a tothom.

• LES CARROSSES, QUE S’HAGIN INSCRIT A l’ÀREA DE PROMOCIÓ DE L’ImPiC  ABANS DEL DIA 22
DE FEBRER, REBRAN UNA SUBVENCIÓ DE 100Euros.  (Només es subvencionaran carrosses).

• De totes les carrosses, s’escollirà la millor i se li donarà un premi especial, durant el ball

de tarda a la plaça Mercadal.
• Des de les 11:30h fins a la 1 de la matinada tothom que vulgui participar al Concurs de disfresses

s’haurà d’inscriure al mateix pavelló.

Organitza

NOTA IMPORTANT

••••• Està totalment prohibit utilitzar petards durant la rua i
l’espectacle de la plaça, pel perill que representa segons l’Art.
21 apartat 10 Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern.

••••• Recomanen tirar serpentines, confetis i altres materials no perillosos.
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sumari

Què en penseu?...
Cada cop la classe política, sigui del

rang que sigui, mostra  una desenfrenada
fal.lera per la “foto”. Quant a l’aprovació de
l’Estatut al Parlament, la més buscada va
ser la definitiva entre Mas i Maragall. Ara la
història s’ha repetit a Madrid entre Zapate-
ro i Mas. Cal dir que, amb caràcter
d’urgència, hom va avisar Duran que es
tragués l’uniforme, perquè havia d’incorpo-

rar-se a la instantània de la Moncloa. Deixant
de banda la transcendència dels acords
escrits o de paraula a què arribaren els dos
líders, a qui beneficiava més aquesta
imatge? Amb la satisfacció amb que es
dugué a terme, donava la sensació que era
més important el quadre plàstic que no el
contingut, ja que pel que es veu, CIU mostrà
aquí un actitud molt més tova i menys reivin-
dicativa. Veurem algun dia l’única fotografia
que falta? Interessa tant veure-la?

Josep M. Simón i Auberni

En portada:
Carnestoltes 2006

!

!

«Per sucar-hi pa!» a la Biblioteca

“Per sucar-hi pa!”, és el títol escollit
per la direcció de la Biblioteca Margarida
de Montferrat per tirar endavant una de
les principals activitats d’aquesta prima-
vera, dins de la Sisena Setmana del Llibre
Infantil i Juvenil que se celebra a partir del
16 de febrer.

A més de l’edició d’un petit tríptic amb
receptes gastronòmiques d’una
representació dels millors gastrònoms de
la nostra ciutat amb receptes d’uns
entrants deToni Punyet de la Font Blanca,
un primer a càrrec de Cèsar Mory de Cal
Pepito, un parell de segons de carn, del
Josep Maria Morell i peix del Sancho i el
Francesc Molins de Cal Xirricló i uns
postres del Pepe Daza de la pastisseria El
Passeig, i que podrem trobar tant a la
Biblioteca  com als diferents establiments
i restaurants participants, durant aquesta
segona quinzena de febrer, s’han organitzat
una sèrie de tallers, tant de cuina i
pastisseria, sempre interessants, com de
diferents aspectes relacionats amb la
cuina, com ara, l’educació infantil envers
la cuina, la dieta equilibrada, com són i per

a què serveixen els diferents estris de cuina,
com s’ha de parar una taula.... Conceptes
que poques vegades es treballen i que
segurament són bàsics per a entendre la
importància, que cada cop més va agafant
la cuina i la gastronomia en la nostra
societat.

I si aquesta activitat la podem trobar
novedosa, més ho és encara, la que
paral.lelament ha presentat la mateixa
biblioteca durant aquesta segona quinzena
de gener. “Nascuts per llegir” vol establir la
importància dels lligams entre pares i
nadons a través de la lectura. Aquest es un
programa pilot, organitzat a diferents ciutats
catalanes i que compta amb el treball
coordinat entre els pediatres dels centres
de Salut i les biblioteques per tal de que els
futurs i novells pares vagin inculcant el gust
per la lectura als més petits, utilitzant
aquesta lectura com una manera important
de comunicar-se i d’establir una millor i més
emotiva relació familiar.

Aquesta és una bona iniciativa per a que
al menys, les generacions futures, llegeixen
més que les actuals. Sort.

BALAGUER
Una forta nevada va

sorprendre  Balaguer el 28 i
29 de gener

Èxit de participació en el
Segon Mercat de les Rebaixes

al Passeig de l’Estació

COMARCA
El Consell de la Noguera
treu a concurs la gestió
dels residus de la comarca

42 obres de la Noguera seran
subvencionades pel PUOSC en
l’anualitat del 2006

CULTURA
La Biblioteca de Balaguer

presenta el programa
“nascutrs per llegir”

“las mujeres de verdad tienen
curvas” al Teatre Municipal

ESPORTS
El Balaguer no passa de
l’empat davant el Rubí en un
partit que va dominar

El Cristec cau per la mínima i
el Pub Tirgyps guanya a casa
amb comoditat i autoritat
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La Festa del Cavall tornarà a reunir els

millors genets de les nostres comarques
Amb la celebració del II Derbi Ciutat de Balaguer, es complementa

una festa popular que arriba a la 7a edició amb més de cent cavalls

Unes quatre mil persones van gaudir
dels diferents actes organitzats per l’Asso-
ciació d’Amics del Cavall de Balaguer el pas-
sat diumenge 5 de febrer.

Els actes van iniciar-se amb el Segon
Derbi «Ciutat de Balaguer», al que hi van
participar un bon nombre de genets d’arreu
de Catalunya i França que van concursar en
una pista, molt digna, ubicada al parc de la
Transsegre. Mentre, els més petits van po-
der gaudir de passejades amb camell pel
parc de la Transsegre, essent una de les
novetats principals de la Festa d’enguany.

Una demostració de gossos d’atura,
controlant oques, ànecs i ovelles va donar
pas als Tres Tombs a Cavall, i la benedicció

dels animals al Mercadal, amb la presència
de les autoritats locals i comarcals.

Abans del migdia, els milers de visitants
de la festa van poder gaudir d’una demos-
tració de doma vaquera i d’alta escola per
jenets molt experts, i que van demostrar tot
el que es pot fer sobre el cavall.

Els actes de la Festa del Cavall de
Balaguer van acabar amb un dinar de ger-
manor, als pavellons firals amb la presència
de les autoritats locals, dels més de cent
cinquanta  cavallistes que van assistir a la
festa, acompanyats de familiars i amics, i
que van ajudar a consolidar una festa que
arribava a la seva setena edició, amb l’èxit
assegurat.

Albert Hermoso guanya el

segon Derbi “Ciutat de

Balaguer” d’hípica
El genet balaguerí va fer-se amb el
primer i segon lloc amb dos cavalls

Una de les activitats més esperades de la Festa
del Cavall 2006 era, sens dubte, el segon Derbi
«Ciutat de Balaguer» de salt, amb tot un seguit de
proves en un circuit marcat amb molta cura pels
organitzadors de la festa esportiva, membres de
l’Associació d’Amics del Cavall de Balaguer.

Un cop convertit el parc de la Transsegre, amb
un circuit hípic, el campionat va constar de dues
proves que van reunir un total de 25 i 19 experts
genets, respectivament.

La primera prova del derbi hípic, la de 1,20
metres, va ser guanyada per la genet Gemma
Badesa, mentre que la segona prova, la de 1,10
metres, el campió va ser el genet balaguerí Albert
Hermoso, que també es va fer amb el segon lloc,
muntant un segon cavall.

Albert Hermoso és actualment un dels millors
genets del nostre país, campió d’Europa de la seva
especialitat, i per aquest motiu, el passat mes de
juny va rebre un emotiu homenatge de l’esport
balaguerí, en el decurs de la Nit de l’Esport 2005.
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Els passats dies 28 i 29 de gener, una forta
nevada va emblanquinar tota la ciutat de Balaguer i
la comarca de la Noguera, així com gran part de les
comarques catalanes.

Les previsions feia dies que preveien la nevada,
tot i que, segurament no era previsible que caigués
la gran quantitat de neu que va caure a les comar-

Una forta nevada va caure a Balaguer,

el darrer cap de setmana de gener
Amb més de 20 centímetres de gruix que va emblanquinar tota la

comarca, la nevada es pot considerar de històrica

ques de Ponent, que va ser d’entre
20 i 50 centímetres a les comarques
del pla. Feia anys que no es veia una
nevada d’aquestes característiques,
tot i que la bonhomia del temps dels
dies següents, va fer que es desfés
ràpidament, evitant mals majors, i
convertint la nevada en una bona
nova tant per la pagesia, com per la
gran quantitat de gent que van sortir
al carrer per gaudir de la neu.

El parc de la Transsegre i la Pla-
ça del Mercadal van ser els princi-
pals punts de trobada dels balague-
rins, que van aprofitar per fer mol-
tes fotografies del paisatge nevat i
per fer-hi ninots de neu. En aquests
indrets de la ciutat, els més petits
van gaudir de la neu i van poder ju-
gar  força estona.

Cal destacar la col.laboració de

diferents ciutadans, propietaris de tractors i diversa maquinà-
ria que van col.laborar en la neteja dels principals carrers, fent
que a primera hora del matí, els vehicles poguessin circular
amb normalitat, col.laborant juntament amb els membres de la
brigada municipal. També van ser molts, els balaguerins que
van afanyar-se a netejar les voreres, per tal d’evitar de que es
pugues gelar la neu, recordant el que va passar el mes de
desembre de l’any  2001.

Com a nota negativa, la nevada va fer que no es pogués
celebrar el mercat setmanal dels dissabtes, i va haver-se d’anular
totes les competicions esportives del cap de setmana, ja que
els equips contraris no podien circular amb normalitat per les
diferents carreteres de la geografia catalana.
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L’expresident de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Pujol va ser l’encarregat
d’encetar el cicle de conferències que sota
el títol de «Líders de Catalunya» organitza el
Cercle de Promoció Econòmica i d’Iniciati-
ves de Balaguer i La Noguera.

El cicle espera comptar durant els pro-
pers mesos, amb els principals líders polí-
tics dels diferents partits catalans, com
Josep Pique, del partit Popular, Artur Mas,

Jordi Pujol inicia el cicle de xerrades

“Líders de Catalunya”, a Balaguer
El passat divendres 27 de gener, organitzat pel Cercle de Promoció

Econòmica i d’Iniciatives de Balaguer i La Noguera

de Convergència Democràtica de Catalunya,
Josep Lluís Carod Rovira d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, i el president de la
Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall.

El cicle va iniciar-se el passat divendres
27 de gener, amb la conferència «Catalunya/
Espanya, avui».

Després de la seva exposició, Jordi Pu-
jol va poder debatre amb els periodistes
Joan Cal, Director Executiu del grup Segre,
i amb Ramon Mesull, President del col.legi
de Periodistes de Lleida.

El debat va estar moderat pel vice-pre-
sident del Cercle de Promoció Econòmica,
Joan Biscarri.

L’objectiu d’aquest cicle és el donar a
conéixer i debatre tots aquells projectes o
activitats públiques o privades que poden
repercutir de cara al progrés i la modernitat
de Balaguer, de la Noguera i de les Terres
de Lleida.

La millora de la via del tren

arriba a Balaguer
Es calcula que les obres estaran
acabades a finals d’aquest mes

Les obres de millora i remodelació de la línia de
tren de la Pobla de Segur han arribat a Balaguer
durant els darrers dies.

Els operaris que s’encarreguen d’executar les
obres han aixecat les velles travesses de fusta i les
vies, molt deteriorades, i les han substituit per vies
noves i travesses de formigó.

Aquestes obres van iniciar-se ara fa sis mesos a
Pobla de Segur, i s’espera que a finals d’aquest mes
de febrer estiguin totalment finalitzades, i per tant es
pugui donar cobertura fèrria, altre cop des de Lleida
fins a Pobla de Segur.

Durant aquests mesos, el servei des de Balaguer
fins a Pobla s’ha realitzat a través d’autocars i de
taxis, per tal de donar el servei a tots els usuaris del
tren de La Pobla.

Les obres realitzades, al llarg dels 62,5
quilòmetres de via, hauran suposat una inversió de
17 milions d’euros, i la millora significarà que el
trajecte entre Lleida i Pobla de Segur duri
aproximadament una hora i quaranta minuts, davant
de les més de dues hores que tardava abans d’iniciar
les obres, el passat mes de juliol.
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V. X. ADSUAR

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

Agència OficialMercedes-Benz

vendes · reparació de turismes i recanvis originals · equip Star Diagnosi

REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU

ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

Desplaçaments per a grups, comiats de solters, etc...

Reserves als tels. Tels. 973 446 055 - 606 105 223

Possibilitat de pagar amb targeta

- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells

- Tècniques d’estudi i de redacció

-Preparació per a les Proves d’Aptitud per a
l’Accés a la Universitat

(Selectivitat, majors 25 anys)
- Preparació per a les proves d’accés al

cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

GRUPS REDUÏTS
PROFESSORS LLICENCIATS

C/ Barcelona, 36 entresol 1a
Tel. 973 447911 - BALAGUER

Centre de Reforç Escolar

EINA ESTUDIS 2002, SCP

Manteniment i neteja de:

Comunitats de veïns • Pàrquings • Oficines • Rètols • Vidres • Façanes
Establiments comercials • Naus industrials • Neteges final d’obra
Neteges en general

Telèfons

 973 448 724
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

Una vintena de parades van participar al

Mercat de les Rebaixes al Passeig
Organitzat per l’Associació de Comerciants 2021, el mercat de les
Rebaixes podria celebrar-se dos cops a l’any, a l’agost i al febrer

Una vintena de parades de diferents es-
tabliments comercials de la ciutat de
Balaguer, van ser presents el passat diven-
dres 3 de febrer, al Segon Mercat de les
Rebaixes, organitzat per l’Associació de
Comerciants 2021 de Balaguer.

Les parades van situar-se al Passeig de
l’Estació, i malgrat la climatologia no va
acompanyar massa, van ser un bon nombre
els balaguerins que van acostar-se per ad-
quirir aquelles objectes desitjats, i segons
els propis comerciants participants, les ven-
des van ser importants.

La directiva de l’Associació de Comerci-
ants 2021 van valorar positivament l’execu-
ció d’aquest segon mercat de rebaixes, des-

prés que el passat mes d’agost s’inicies
aquesta experiència a la capital de la No-
guera i anuncià que tornarà a repetir-se el
proper mes d’agost.

En el sopar de la Festivitat de Sant Antoni, cele-
brat el passat dissabte 28 de gener al Restaurant
del Santuari del Sant Crist va realitzar-se el popular
sorteig d’un porc de cent quilos que va tocar al
número 2375 (Sèrie A).

En el decurs del sorteig, també es va sortejar
un cap de setmana d’esquí per a dues persones
que va correspondre al número 2705 (Serie B),
mentre que el televisor o el DVD Gravador va cor-
respondre al 2519  (Sèrie C).

Un dels premis més esperats de la nit era el
viatge a Mallorca per a dues persones durant una
setmana i que pot realitzar-se entre els mesos de
febrer i maig d’enguany. El premi va ser pel número
1909 (Sèrie D).

La Confraria de Sant Antoni Abat de Balaguer
vol agrair la gran col.laboració de les diferents cases
comercials de Balaguer, amb la festa que organitzen
anualment.

Sorteig de diferents regals

al Sopar de Sant Antoni
Un viatge a Mallorca, un televisor, un

cap de setmana d’esquí i un porc
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El Consell treu a concurs la recollida i

tractament dels residus municipals
El servei es licita per un total de 850.000 euros anuals, i la concessió

té un termini de deu anys, a partir de l’1 d’octubre del 2006

La Junta de Govern del Consell Comar-
cal de la Noguera va aprovar iniciar els trà-
mits per a la contractació, mitjançant con-
curs obert, la gestió dels serveis públics
comarcals de recollida i tractament de les
diverses fraccions dels residus municipals
a la comarca de la Noguera.

La contractació té l’objectiu de la reco-
llida i transport dels diferents municipis fins
als llocs de tractament, transferència o di-
pòsit corresponent, la gestió del dipòsit con-
trolat dels residus municipals de la Nogue-
ra, i la gestió de la deixalleria comarcal i
deixalleria mòbil.

El tipus de licitació millorable a la baixa

és de 850.000 euros anuals, i la concessió
té un termini de deu anys. L’inici de les pres-
tacions es faran a partir de l’1 d’octubre de
2006.

L’objectiu principal del consell és que “La
Noguera ha de ser una comarca neta i la
ciutadania ha de percebre aquesta situació
de tal manera que li proporcioni satisfacció
i identificació amb la seva comarca i
l’incentivi a participar activament en la ges-
tió dels residus generats”.

La recollida s’haurà de fer mitjançant
camions bicompartimentals, per poder re-
collir simultàniament les dues fraccions sen-
se necessitat de duplicar el servei.

El PUOSC preveu invertir

4,1 milions d’euros a la

comarca durant el 2006
En un total de 42 obres que tenen un

pressupost de 7,7 milions d’euros

El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, té
previst subvencionar un total de 42 obres a la co-
marca de la Noguera, en l’anualitat del 2006, amb
un pressupost total de 7.770.869 euros, dels quals
4.138.380 euros seran subvencionats per la Gene-
ralitat de Catalunya, a través del PUOSC.

Artesa de Segre i Montgai, amb 5 obres cadas-
cun, són els municipis amb més obres previstes
per aquest any 2006, mentre que la subvenció més
gran és per Balaguer, per la construcció de la
passarel.la sobre el riu Segre que unirà el carrer
Almatà amb l’avinguda Francesc Macià, just davant
del Xalet Montiu.

La passarel.la rebrà una subvenció de 456.000
euros, aproximadament el 50 per cent del seu cost.

Entre les principals obres que es realitzaran cal
destacar la millora d’abastament d’aigua d’Àger,  la
substitució de la xarxa de distribució d’aigua
d’Algerri, el Casal cultural d’Artesa de Segre, la pis-
cina municipal de Cabanabona, les millores al vol-
tant de l’església de Menàrguens, el casal munici-
pal de Montgai o l’ampliació de la residència d’avis
d’Os de Balaguer.
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SI NECESSITA EL 100%
LI OFERIM LA MILLOR FINANCIACIÓ

BANCÀRIA
TIPUS DE SORTIDA 3% FINS A 35 ANYS

I SI NECESSITA REFINANCIAR
LA SEVA VIVENDA

TRUQUIN�S AL  TEL. 973 448 159

LI COMPREM EL SEU
PIS AL

COMPTAT
PASSI PER LES

NOSTRES OFICINES
I INFORMI�S SENSE
CAP COMPROMÍS

BALAGUER
REF. OC

 Primer pis tot reformat i
equipat.

3 hab. dobles, calefacció
gas natural, sala d’estar,

ampli traster.
Totalment moblat i

equipat.

BALAGUER
REF.36020

Cèntric pis de 195 m2.
5 habitacions, ascensor,

calefacció.
Zona immillorable.

BALAGUER
REF. 00047

Estudi d�obra nova.
Habitació doble amb

vestidor, bany complert,
ascensor i calef. gas

natural, amplia terrassa,
terra de parquet.
Molt bona zona.

BALAGUER
REF. 0001591

Apartament d�obra nova.
2 hab. dobles, bany

complert, terra de parquet.
Molt bona zona.

BALAGUER
REF. 001610
Pis de 130 m2

zona passeig.
Calefacció, ascensor,

parking inclòs.
Magnífiques vistes.

TARTAREU
Amplis apartaments

d’obra nova.
P.V.P. 100.000 euros

2 habitacions dobles, vistes
panoràmiques, visqui amb

tranquil.litat.

BELLCAIRE

Propera promoció de cases  afilerades.

Ampli jardí, garatge de dues places.
Acabats de primera qualitat.

Visqui amb tranquil.litat.

El Departament de Política Territo-
rial i Obres Públiques ha elaborat el
projecte de Pla d’Infrastructures de
transport de Catalunya (PITC) que vol
definir la xarxa d’infrastructures viàri-
es i ferroviàries necessàries per a
Catalunya, d’aquí al 2026. Aquest pro-

El Consell presenta propostes al

Pla d’infrastructures de transport
Demana diferents modificacions a l’Eix Transversal

ferroviari i l’autovia de Tàrrega a Alfarràs

jecte es troba actualment en fase de
consulta pública i institucional, i el Con-
sell Comarcal de la Noguera ha pre-
sentant una sèrie de propostes tant a
la xarxa ferroviària com a la xarxa vià-
ria.

Quant a la xarxa ferroviària, en el
projecte de l’Eix Transversal ferroviari
entre Lleida i Girona, el Consell de la
Noguera demana la modificació del
traçat entre Lleida i Mollerussa, en el
sentit de que circunval.li la ciutat de
Lleida pel nord, i no pel sud, incorpo-
rant al futur aeroport d’Alguaire i a
Balaguer en el seu traçat.

El Consell, tot i admetre que amb
aquesta nova proposta el traçat s’allar-
garia uns 15 quilòmetres, indica que
el recorregut proposat inicialment ja
no és directe i transversal, si no que
de manera clara i intencionada segueix

la prioritat d’enllaçar i connectar les
capitals comarcals de les comarques
de l’interior de Catalunya. És per això
que demanen aquest enllaç amb
Balaguer.

Una altra de les propostes de l’ens
comarcal, fa referència a l’anomenat
Nou Eix Ferroviari del Segre, que a més
de l’actual Lleida-Balaguer, ja existent,
continuarà fins a La Seu d’Urgell
(Andorra) i Puigcerdà, una línia conven-
cional que a més d’unir quatre capi-
tals comarcals i el futur aeroport de la

Seu d’Urgell-Andorra, uniria i donaria
servei al Principat d’Andorra i a les po-
blacions mitjanes com Artesa de
Segre, Ponts, Oliana i Organyà.

En segon lloc, el Consell  també
ha fet algunes propostes en la xarxa
viària, com és el desdoblament dels
trams entre Alfarràs i Balaguer, (C-26)
per tal de convertir-lo en autovia, amb
carretera de doble calçada per sentit
de marxa i variants a les poblacions,
de la mateixa manera que a la C-53,
en el tram entre Tàrrega i Balaguer.

�

Eix transversal ferroviari
PROPOSTA

Eix transversal
Accès ciutats

Terminal intermodal
de càrrega



10

El Conseller Siurana inaugura a Balaguer

l’Assemblea del Congrés del Món Rural 2006

El Consell Comarcal de la Noguera presenta un

nou vehicle per al transport adaptat
El Consell Comarcal de la No-

guera va presentar el passat diven-
dres, el nou vehicle que ha adquirit
i que ha de servir per donar un mi-
llor servei a la comarca. El nou ve-
hicle està adaptat pel transport de
persones discapacitades.

El president del Consell Comar-
cal, Josep Roig, va explicar que l’an-
terior vehicle, que datava del 1994,
havia quedat en desús i a través d’un
conveni amb Creu Roja havien va-
lorat la necessitat de disposar d’un
nou vehicle totalment modernitzat i
adaptat a les necessitats i dificul-
tats de les persones disca-
pacitades.

El nou vehicle s’ha finançat amb

L’Ajuntament de Balaguer va acollir la desena
Assemblea de Rural’06 que va reunir prop de 150
persones per debatre sobre: els canvis demogrà-
fics i la integració social dins el món rural i els pro-
blemes que afecten la població que viu i treballa al

camp. L’acte va servir per presen-
tar el projecte del Relat de Drets i
Deures de les persones del Món
Rural que el Síndic de Greuges ela-
bora en el marc de Rural’06 i que
serà presentat oficialment el mes
de maig durant el Congrés a
Barcelona. El conseller d’Agricultu-
ra, Antoni Siurana, el director de
Rural’06, Josep M. Besora, i l’alcal-
de de Balaguer, Miquel Aguilà, van
inaugurar l’acte, constatant que la
delicada situació de l’agricultura,
una activitat que, segons Siurana,
“es troba immersa en un important
procés de transformació” i crea
“situacions difícils en l’esfera soci-
al”.

diferents ajudes econòmiques del Departament de
Benestar  Social i Família de la Generalitat de
Catalunya, que ha aportat 20.000 euros, i de la Di-
putació de Lleida.

Parc de ciclomotors i

bicicletes pels alumnes
Dins del Pla educatiu per a la mobilitat

segura a la comarca de la Noguera

La passada setmana es va presentar a Balaguer
el pla de millora de l’educació per a la mobilitat se-
gura a la Noguera, que pretén introduïr, dins del
curriculum escolar dels centres de la comarca, el
tractament de l’educació viària com a eix transversal
dins de la seva programació i fer-hi incidència a tra-
vés d’actuacions específiques que afavoreixin acti-
tuds i comportaments de millora de la mobilitat se-
gura a la comarca.

L’activitat es fa a través del Pla Municipal de
Dinàmica Educativa i del Pla Comarcal, amb la
coordinació del Servei Educatiu de la Noguera.

El Servei Educatiu de la Noguera i l’Institut Català
de Trànsit ofereixen als centres educatius quaderns
de treball, vídeos, làmines, llibres i material informàtic
per facilitar la intervenció.

Per desenvolupar l’activitat, més de 400 alumnes
de tercer i quart d’ESO de Balaguer han participat al
parc mòbil de ciclomotors, mentre que  més de 500
alumnes de tercer, quart, cinquè i sisè de primària,
participaran al parc mòbil de bicicletes que se
celebrarà del 13 al 17 de febrer als pavellons de la
Cros.
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ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Cirurgia

Anàlisis

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

La Biblioteca Margarida de Montferrat

presenta el projecte “Nascuts per llegir”
Un programa que compta amb la col.laboració dels pediatres del CAP
II i que treballa el lligam de pares i fills nadons, a través de la lectura

La Biblioteca Margarida de Montferrat de
Balaguer va presentar la passada setmana
el projecte «Nascuts per llegir» que pretén
involucrar la comunitat que té cura dels in-
fants en la missió de promoure el gust per
la lectura des del primer any de vida del nadó
i crear un vincle afectiu entre pares i fills a
través dels llibres i la lectura.

Segons va explicar la responsable de la
Biblioteca Margarida de Montferrat, Núria
Arbòs, «molts estudis han demostrat la im-
portància que té el fet de llegir en veu alta
als infants». Llegir o explicar un conte és
una activitat que ajuda a millorar la relació
entre pares i fills, estimula el plaer d’escol-

tar, d’imaginar i crear, desenvolupa el gust
per aprendre, alhora que esdevé la base per
poder establir una relació constant entre el
món que envolta el nen i el seu propi món
interior que haurà d’anar creixent i desen-
volupant al llarg de la seva vida.

El projecte iniciat per la Biblioteca Mar-
garida de Montferrat compta amb la
col.laboració dels pediatres del CAP II de
Balaguer. Amb aquesta implicació es vol
donar un contingut consensuat i estructu-
rat, avalat per institucions que treballen amb
l’infància, que contempli el fet de promoure
l’adequat desenvolupament intel.lectual i
emocional, a través de la lectura.

El Nostre Sra del Carme

celebra el dia de la Pau
L’acte va tenir lloc el passat dimecres

dia 1 de febrer al pati del col.legi

El  passat dilluns, 30 de gener, data de l’aniver-
sari de la mort de Gandhi, el col.legi Nostra Senyora
del Carme, va commemorar  el dia de la pau i de la
no-violència.

Per motius climatològics es va haver de pospo-
sar al dimecres, dia 1, ja que l’acte es duia a terme
en un dels patis de l’escola.

Així, doncs, amb l’alumnat de tots els nivells
educatius, des d’educació infantil a batxillerat, situat
a l’entorn de dos grans pilars començà  la celebració.

Aquestes columnes representades pels alumnes
de l’escola Nostra Senyora del Carme de Balaguer
simbolitzaven l’angoixa per no poder superar  les
dificultats i els conflictes que sorgeixen entre
nosaltres cada dia i que impedeixen avançar i viure
en convivència.

Només els desitjos i les bones intencions que
els i les alumnes expressaren en petits escrits, i que
configuraren un colom, pogueren enderrocar la
suposada contundència d’aquelles dues torres.

L’acte va finalitzar-se pronunciant la paraula  PAU
en les diferents llengües presents a l’escola i amb la
lectura d’un manifest.

- ES VEN local comercial de 80 m2, c/ St Josep Calasanç.
- ES LLOGA magatzem i altell de 65 m2.
- ES VEN casa vella a Àger, cèntrica.
- ES VEN mas  a Àger.
- ES VEN dúplex a Balaguer, Av. Països Catalans.
- PATI per edificar al casc urbà de Menàrguens.
- PATI de 4.500 m2 a Ivars de Noguera, zona urbanitzable.

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER
DEL SEU PIS O LOCAL

TE  PREOCUPA

TU  FUTURO?

Salud-Dinero-Amor

La Voz de la

Esperanza
Clarividente - Juntos

conoceremos tu futuro

Consultas en Balaguer
Horas convenidas

666 84 70 86
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Dr. Josep Ma Lara Nieto
Horari de visites: dimarts i dijous

d’11 a 13h del matí, i de 18 a 20h tarda

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER • Tel. 973 448 332

URGÈNCIES i domicilis 24 hores al tel. 629 359 238

Mans Unides de Balaguer recull diners

per un projecte socio-educatiu a Burundi
Donaran tots els diners de les entrades de l’obra teatral que

representarà el grup de Térmens La Boira, el diumenge 12 de febrer

La Comissió de Mans Unides de
Balaguer, convida a tots els balaguerins i
comarcans a la representació teatral del
proper diumenge 12 de febrer, al Teatre
Municipal de Balaguer, a partir de les 7 de la
tarda, de l’obra «No és mai tard... si s’arriba
d’hora», de Jaume Vilanova i interpretada pel
grup La Boira de Térmens.

El preu de l’entrada  d’aquesta divertida
representació teatral serà de 8 euros, i tots
els diners que es recolliran de les entrades,

aniran destinats per assolir un projecte a
Burundi (Àfrica), més concretament a la
població de Songa, per construïr un centre
socio-educatiu per atendre una població de
6.700 persones, fent cursos de formació,
entre d’altres.

En aquest centre socio-educatiu es pre-
tén fer-hi també, un consultori mèdic per
poder atendre els nens mal nutrits i formar
a les seves mares, segons indiquen les res-
ponsables de Mans Unides de Balaguer.

“Las mujeres de verdad

tienen curvas” al Teatre
El proper diumenge 19 de febrer a

partir de les 7 de la tarda

Seguint amb la programació de la desena tem-
porada de les Arts Escèniques al Teatre Municipal
de Balaguer, el proper diumenge 19 de febrer  a les
7 de la tarda, arriba al Teatre Municipal de Balaguer,
la representació de l’obra «Las mujeres de verdad
tienen curvas» de Josefina López.

Aquesta és una divertida història de cinc dones
sud-americanes que treballen en un taller de costu-
ra clandestí d’un barri d’immigrants. En aquest mi-
núscul univers, amagades del servei d’immigració,
aquestes cinc dones lluiten per sobreviure, treba-
llant a tort i a dret, intentant complir dates d’entrega
impossibles, tant impossibles com els seus somnis.
Mentrestant, parlen dels seus homes, fills i del fu-
tur...
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 La Biblioteca Margarida de Montferrat

presenta el projecte “per sucar-hi pa!”
En la Setmana del Llibre Infantil i Juvenil (16 de febrer al 4 de març)

La Biblioteca Margarida de Montferrat de Balaguer
organitza la sisena setmana del llibre infantil i juvenil
amb el projecte «Per sucar-hi pa!», que constarà de
diferents tallers gastronòmics amb alguns dels princi-
pals representants de la cuina de la capital de la No-
guera.

El 17 de febrer començarà el cicle amb un taller
sobre les fruites tropicals i de temporada, “Com es
fan els batuts”, a càrrec de Gloria Salat del Restaurant

«Cal Pepito». El dia 20 tocarà el torn
a Cesar Mory també de «Cal Pepito»
que parlarà sobre els estris de cui-
na i per a què serveixen. El 23 de
febrer hi haurà una xerrada-col.loqui
a càrrec de Josep Maria Morell amb
el títol de «Petits: ajudem-los a la
cuina», i el mateix dia, el mestre pas-
tisser Pepe Daza, de la Pastisseria
«El Passeig» de Balaguer oferirà un
taller de canapès.

El dia 27 hi haurà un taller de
cuina en directe amb el cuiner
Sancho i Francesc Molins de «Cal
Xirricló», i el dimarts 28 de febrer,
Toni Punyet del Restaurant «La Font
Blanca» ens ensenyarà com parar
taula i els consells per una dieta equi-
librada.

El pastisser Pepe Daza, de la
pastisseria «El Passeig» tancarà el
cicle amb un taller de  «Com fer la
mona de Pasqua».

Pessiga’t per la pau, a

l’Escola Pia de Balaguer
El passat 31 de gener, dia escolar de la Pau i la

No Violència, l’Escola Pia de Balaguer va celebrar
aquesta diada amb una activitat ben simpàtica i
original: PESSIGA’T. Fes-te un pessic a la butxaca,
per ajudar els damnificats del tsunami.

Les famílies dels nens amb un gran entusiasme
van fer pastissos per aquest dia i a l’hora del pati
els alumnes i professors van poder triar i menjar un
bon tall de pastís, «pessigant-se» un euro per pal.liar
el desastre del tsunami.
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c/ Sant Crist, 22 baixos, cantonada Dr. Fleming

Tel./Fax 973 451 393 - 25600 BALAGUER

MÈTODE PILATES/IOGA

- Mètode d’acondicionament físic que busca
l’equilibri entre flexibilitat i la força.
BENEFICI DEL MÈTODE PILATES:

- Músculs flexibles, forts i elongats.
- Increment de la força i el rendiment.
- Millora la postura.
- Prevenció de lesions.
- Millora global del rendiment.
- Redueix l’estres.
- Activa la circulació de tot el cos.
CONSULTAR HORARIS

Golejadors del C.F. Balaguer

1. Girona (-1). ............ 49

2. Vilanova ................ 45

3. Espanyol B (-1) ...... 43

4. Gavà ..................... 42

5. Castelldefels ......... 39

6. Manresa (-1) .......... 36

7. Santboià ............... 35

8. Rapitenca .............. 35

9. Prat ...................... 34

10. Balaguer (-1) .................. 31

11. Peralada (-1) ....... 30

12. Barcelona (-1) ...... 28

13. Mataró (-1) .......... 28

14. Europa ................ 28

15. Cornellà .............. 27

16. Rubí .................... 22

17. Palafrugell (-1) ..... 22

19. Figueres (-1) ........ 17

19. Granollers ........... 17

20. Palamós (-1) ........ 13

Classificació Tercera Divisió

1. Parra ....................... 10

2. Isma .......................... 4

3. Ermengol .................. 3

4. Fontova ..................... 3

5. Ferran ....................... 2

6. Cortés ....................... 1

7. Figuerola .................. 1

8. Campabadal ............. 1

9. Juanjo ....................... 1

10. Gabernet ................. 1

Parra, amb 10 gols,
continua essent el mà-
xim golejador de l’equip
vermell, després de mar-
car l’únic gol del seu
equip, el passat diumen-
ge davant el Rubí. El da-
vanter balaguerí intenta-
rà augmentar aquest
nombre de gols aquest Parra

diumenge davant el
Vilanova, un dels millors
equips de la categoria.

El Balaguer no va po-
der disputar el partit a
casa davant el Figueres,
per la forta nevada cai-
guda a Balaguer.El Balaguer només aconsegueix empatar,

al camp del Rubí, tot i dominar el partit
L’equip d’Emili Vicente té aquest diumenge, un difícil compromís a

casa, davant el Vilanova, segon classificat de la tercera divisió

El Balaguer no va poder passar de l’em-
pat en el partit que va disputar el passat diu-
menge davant el Rubí. Tot i que el Rubí va
avançar-se en el minut 1, a través d’un bo-
nic gol de Montero, el Balaguer va ser l’únic
equip sobre el terreny de joc durant la resta
de partit. L’àrbitre assistent va anular un gol
de Parra per possible fora de joc al minut
11, i al 13, el mateix Parra va engaltar un
xut des de 35 metres que va entrar a la por-
teria sense que el porter local pogués fer
res. Era l’empat a un, i el Balaguer se sentia
fort per donar el tomb al partit.

Els homes d’Emili Vicente van dominar i
van arribar amb comoditat davant la porteria
del Rubí però la mala sort, la falta d’encert i
la gran actuació del porter local, van fer que

les ocasions no es materialitzessin. En el
segon temps, el Balaguer va gaudir fins a
sis ocasions clares de gol, en accions de
Parra, Flamarique, Juanjo i Carlos Martínez,
però al final, l’empat a un gol seria el resultat
definitiu.

Després d’aquest partit, i a manca de
disputar el partit que es va suspendre el
passat diumenge 29 de gener per la nevada
caiguda sobre la capital de la comarca de
la Noguera, el Balaguer ocupa la desena
posició, amb 31 punts.

Aquest proper diumenge, el Balaguer
rebrà a partir de les 5 de la tarda, al
Vilanova, segon classificat de la tercera
divisió i ferm candidat a jugar el play-off
d’ascens a la Segona B.
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973 445 356 - 667 471 961

ZONA DE BALAGUER

Piso de 140 m2. 5 hab., 1
baño y aseo, 1 terraza,
trastero. Amueblado. 5
AÑOS DE ANTIGÜEDAD.
Precio: 294.495,93 euros.
Ref. 1015

ZONA NUEVA DE

BALAGUER

Dúplex de 90 m2. 3 hab.,
1 baño, 1 aseo, terraza y
2 balcones. Nuevo a es-
trenar. Precio: 264.445,33
euros.
Ref. 1020

ZONA NUEVA DE

BALAGUER

Casa de 190 m2. 5 hab., baño
y aseo, terraza, 3 balcones.
Garaje para 3 coches. Patio
de 36 m2. A/A. Alarma. Precio:
282.475,69 euros.
Ref: 1019.

ZONA DE BALAGUER

Próxima construcción de
casas adosadas de 2
plantas de altura. Jardín
privado.
CONSULTAR PRECIO.

ZONA TORRELAMEU

Próxima construcción de
pisos de 2, 3, 4 hab. y
át icos duplex. Zona
ajardinada y piscina
comunitaria. Parking y
trastero. Acabados de 1ª
cal idad. CONSULTAR
PRECIO.

BUSCAMOS PISOS O

CASAS PARA ALQUI-

LAR O VENDER EN

CUALQUIER ZONA

Molt bona participació

d’escaquistes als comarcals
Un total de 80 nois i noies menors de setze

anys jugaren la primera jornada del Campionat Co-
marcal d’Escacs de la comarca de la Noguera
classificatori per a la Final Territorial Provincial. Tres
rondes del campionat es disputaren al Casal de Gent
Gran de Balaguer, i la resta es jugaran el proper dia
18 de febrer a la localitat de Vallfogona de Balaguer.

Els joves escaquistes participants pertanyen a:
Club Escacs Balaguer, Club Escacs Vallfogona, Club
Escacs Ponts, CEIP Gaspar de Portolà, Col.legi Ntra.
Sra del Carme, CEIP Bonavista de Bellcaire, CEIP
La Noguera, IES Almatà, IES Ciutat de Balaguer.

Després de tres rondes jugades, la classificació
provisional queda com segueix en els 10 primers
llocs: Gerard Orrit lidera un grup d’11 amb tres punts
guanyats de tres en joc, seguit de Carles Masana,
Laia Barbosa, Gerard Burgués, Alex Farré,Jordi
Fortuny, Joel Rumí, Joshua Solaní, Miquel Cruz,
Xavier Villaró i Rubén Fernández.

El Balaguer perd a la pista de l’Sferic de

Terrassa, amb un pèssim tercer quart
Els homes que entrena Francesc Almira no van saber superar la

pressió i l’agressivitat dels jugadors locals perdent 64-52

El passat diumenge va tenir lloc el partit
entre l’Sfèric de Terrassa i el CB. Balaguer.

El partit va començar molt bé pel Balaguer,
ja que aquests van realitzar un parcial de 0 a
12, amb una defensa molt agressiva basada
en un fort rebot defensiu, i un atac encertat.

Amb aquesta dinàmica es va arribar a la
mitja part amb una diferència en el marcador
de 12 punts, 23-35.

L’Sfèric, un equip amb jugadors joves,
basava tot el seu joc en el contraatac i amb
una defensa agressiva i pressionant. I va ser
a l’inici del 3er quart on el partit va canviar.

Els jugadors de Balaguer, van mostrar-
se impotents a la velocitat i l’agressivitat
defensiva dels locals, que van aconseguir
realitzar un parcial de 23 a 0 i posar-se 11
punts per davant del marcador.

D’aquesta manera, els balaguerins, molt
nerviosos i enfonsats anímicament van veure
com se’ls hi anava escapant la victòria, en
un partit que havien dominat al principi.

El pròxim partit del CB. Balaguer és
contra l’Habitatge Centelles el proper dissabte
11 de gener a 2/4 de 7 de la tarda al pavelló
poliesportiu de Balaguer.
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El Cristec perd a la pista del líder, el Cor-
bera de Llobregat, per 8 gols a 7.

Nova derrota per la mínima del conjunt
balaguerí, que va donar en tot moment la cara
front el líder, però que va acabar sucumbint
degut en gran part a un arbitratge
descaradament casolà que va decidir el
resultat en els moments claus del partit.

L’inici del partit va ser molt igualat i amb
constants jugades d’atac, fet que va motivar
que als 4 minuts de joc el resultat ja fos
d’empat a 2. A partir d’aquest moment,
ambdós equips van assentar-se en defensa i
el marcador no es va tornar a moure fins al
minut 16, amb un nou gol per a cada bàndol.
El Corbera es va avançar als 18, i a partir
d’aquí va arribar el recital arbitral. Una pilota
tallada amb la mà per un jugador local, no
assenyalada com a falta pels col.legiats i que
hauria representat una ocasió de doble-penalti
pel Cristec, va significar el 5 a 3 pels de casa
a manca de dècimes per a la fi del període,
davant les protestes dels balaguerins.

Els jugadors de Jaume Canal van sortir a
la pista amb l’intenció de donar la volta al
segon període i van tornar a retallar distàncies

El Cristec Balaguer de Futbol Sala perd a

la pista del Corbera per un ajustat 8 a 7
Els homes de Jaume Canal rebran, aquest dissabte, al Casa d’Alcalà

del Prat de Llobregat, al Pavelló Poliesportiu a les 16,30 hores

al 25 (5-4). Els col.legiats després d’obviar
clares faltes dels locals, van permetre un gol
(7-4) del Corbera descaradament amb la mà,
davant la incredulitat dels propis jugadors i
públic barcelonins. Els balaguerins, lluny
d’enfonsar-se, van intentar donar la volta al
marcador, atansant-se amb un 8-7 a manca
de 2 minuts, però no van tenir la fortuna de
marcar el gol de l’empat que hauria fet justícia
al vist sobre la pista.

El proper dissabte visita el pavelló de
Balaguer, el Casa de Alcala, del Prat de
Llobregat, a partir de 2/4 de 5 de la tarda.

Important victòria del F.S.

Pub Tirgyps davant el

Mediterrani per 6 a 12
Amb 5 gols de Miguel Alias i 4 de

Cristian, màxims golejadors de l’equip

L’equip de Futbol Sala Pub Tirgyps de Balaguer
surt de la zona perillosa de la taula classificatòria
després d’haver aconseguit una nova victòria a casa,
davant el Cornellà per 6 gols a 4, davant de la seva
afició que no va deixar d’animar al llarg dels 40 mi-
nuts de joc.

El conjunt visitant va imposar una gran pressió
al mig del camp i a la zona davantera des del primer
minut del partit, però els jugadors locals no es van
deixar sorprendre per aquest joc, i mostrant-se molt
ferms en defensa van aconseguir inaugurar el mar-
cador.

Els primers vint minuts van ser plàcids pels lo-
cals que van marxar als vestidors amb un resultat
favorable de 3 gols a 1, i un domini clar sobre la
pista del pavelló poliesportiu.

Després del descans, els locals van apretar l’ac-
celerador i amb un joc viu i molt ràpid van fer parar
boja la defensa del Cornellà que va veure com amb
pocs minuts el Tirgyps es col.locava amb un contun-
dent 5-1 al marcador.

Els barcelonins van reaccionar i van retallar dife-
rències, posant-se amb un 5-3. Però els locals no
es van deixar sorprendre i al final encara marcarien
un gol cadascú, per deixar el resultat final amb un 6-
4 pels homes que entrena Rafa Martinez.
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 El juvenil, Vidres Viola la Sentiu, acaba

la primera volta en tercera posició
L’equip és la primera temporada que juga en competició oficial

L’equip de futbol Sala Vidres Viola La Sentiu, ha
superat amb nota el seu pas per la primera volta a
la Segona Divisió B Juvenil, en el seu primer any de
competició oficial.

L’equip de futbol sala que va ser creat per no-
drir de joves jugadors el futbol sala de la Noguera,
ha vist complert el seu somni al situar-se tercer de
la categoria després d’anar líders bona part de la
primera volta, a la vegada a vist com jugadors juve-

nils del seu equip, com Font o
Guirao, ja disposen de minuts en
equips sèniors com el Club Futbol
Sala Balaguer o el Futbol Sala La
Sentiu que milita a primera provin-
cial amb possibilitats d’aconseguir
l’ascens a la divisió d’honor.

L’últim fitxatge de l’equip del
Vidres Viola La Sentiu ha estat
Ricard Deza, provinent del Pub
Tirgyps i que s’ha incorporat com
a reforç.

L’equip espera realitzar una
molt bona segona volta, si més no
igual que la primera, després de
l’experiència acumulada durant
aquests primers mesos de com-
petició, d’aquests joves jugadors,
que són, amb tota seguretat, el
futur del futbol sala de la comarca
de la Noguera, tal i com pretenien
en els seus objectius de creació
de l’equip.

Demarchi quart classificat

al Campionat de Catalunya
Eric Demarchi del Club Esportiu Natació

Balaguer va proclamar-se quart classificat en la
prova de 50 metres lliures, amb un temps de 25’’
92, a quatre centèsimes del tercer classificat.

En la prova de 100 metres lliures, el balaguerí
vas quedar 10è del rànquing català i finalment als
400 metres lliures, Eric Demarchi va millorar la seva
marca personal, fent un temps de 4’31’’11.

La prova dels 200 metres lliures no la va poder
disputar.
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Sóc un resident del poble de les Avellanes i vull donar la
meva modesta opinió sobre el que considero han de ser els
regidors del nostre ajuntament: persones del municipi,
elegides pel poble i que han de vetllar i solucionar els
problemes dels ciutadans a qui representen. Crec que per a
que els membres del nostre ajuntament tinguin el respecte
dels ciutadans, que els han elegit democràticament, han de
ser els primers en complir les normatives marcades pel
consistori, o sigui han de practicar amb l’exemple.

Doncs bé, dit això, vull fer saber a tots als qui els hi
pugui interessar, que el Sr. Ramon Taribó Arnó, President
del Partit Popular de la Comarca de la Noguera i regidor de
l’ajuntament de les Avellanes-Santalinya, on, fins fa molt poc
temps va exercir el càrrec d’alcalde, els passats dies, dijous
(19) i divendres (20), de gener del present, va estar treballant
en una obra ubicada al carrer Sant Roc de les Avellanes,
ajudant al seu propietari a pujar bigues, per tal de poder fer
un trebol. Fins aquí, res d’estrany, el que m’ha sobtat és que
una vegada consultat  a l’Ajuntament, m’he assabentat de
que aquesta obra no té cap permís per part del consistori, a
dia d’avui.

Vist això, m’he de fer les següents preguntes: Hem de
seguir, tots els ciutadans del municipi, l’exemple del Sr.
Ramon Taribó? Un senyor que ha estat durant dos anys el
màxim representant de l’ajuntament de les Avellanes-
Santalinya, i que en l’actualitat segueix essent regidor del
consistori, pot estar treballant en unes obres, que  no tenen
permís, per part de l’ajuntament? Desconeix les normatives
aplicades per l’ajuntament o vol desconèixer-les per algun
tipus d’interès? Ens mereixem, els habitants d’aquest
municipi, un regidor d’aquesta mena dins l’ajuntament?

Desitjo que aquest escrit us faci reflexionar tant com
m’ho ha fet a mi.

Xavier Utgè Juvillà

Practicar amb l’exemple?

Indesinenter

Allarga el dia.
L’ombra pel carrer ja no és tant llarga
i el fred es desdibuixa a poc a poc,
al defora i a les cases. Amb tot,
autèntics dies d’hivern ens acompanyen
de gebre persistent i també neu.
Els nius d’ocells d’estiu es veuen sols
als arbres despullats de fulles, prims,
als arbres i a les rames secalloses,
com casa abandonada per tothom.
Es veuen a les rames destapats
igual que soques, tristos, enyorant
calius d’estiu que ara no noten.
Són la melangia d’un record bonic.
Un llaç a la memòria fent el temps,
omplint de vida un cicle dins del món.
Mirant-ho, sento com un toc amorosit
que sempre reverbera. L’alè discret
i pur i el bell instint
que sempre em condueix i em porta a tu.

Miquel Trilla

Apreciat Senyor Carod-Rovira
Davant de tot l’enfonsament del que vos-

tès desitjaven, em perdonarà que m’adreci a
vostè, jo, un catalanet de la comarca de la
Noguera. Li voldria fer una espècie d’Antolo-
gia dels fets que a tots ens han fet viure amb
neguit.

Per començar vull dir-li que no milito en
cap partit, com l’absoluta majoria de cata-
lans. Per tant pot allunyar la sospita d’inte-
ressos partidistes. No en tinc cap. Malgrat
tot, això del Govern tripartit m’ha desbordat
des del primer dia, i no he cregut mai en els
seus resultats positius per la ciutadania. I els
dos anys que porten essent govern quasi
m’ho han ratificat. Ara recordem.

No caldria parlar de la revenja que molts
varem veure en la seva actuació de negociar
amb cartes marcades amb CiU, i amb els
seus actuals socis, i no amics.

No vull dubtar de la seva bona intenció
en el seu (completament seu) viatge a
Perpinyà, però no em podrà negar que va
ser tot menys un encert. Vostè va ser un il.lús
que va creure que ja tocava el cel amb el dit
petit. Vostè va ser un «palomo», que en polí-
tica és potser el pitjor insult. Que es pugui
creure que ningú el controlava, surt de tota
possible comprensió en una persona mitja-
nament normal.

El seu lema de campanya de «Mans Ne-
tes», ha resultat ser una falàcia més grossa
que el pitjor dels «xistes». Perquè de «xiste»
ha resultat ser la neteja ètica del seu partit.
El clientelisme més absurd l’han fet arribar
fins a l’amic de la cosina del cunyat de la
seva germana (és un dir que és un fet). I han
permès que els seus socis fessin el mateix.
Crec que no podran, si tenen vergonya, par-
lar mai més de «cunya-díssims» i
«germaníssims» i altres gràcies, tant abun-
doses, en la seva oratòria.

Des del primer dia han negat tot mèrit al
treball dels seus socis, i les seves bases han
despotricat principalment contra els socia-
listes. I vostè sap que dic la veritat.

El seu respectable partit, necessita viure
en escena contínuament, i els seus artistes

amb nom de Puig o Toldrà ens fan quedar
ben galdosos en l’escenari gegantí de
Madrid, el Sr. Puigcercós i vostè van de
més prudents i educats.

Sospito amb cert dolor que el paga-
ment de tot aquest guisat serà a compte
dels socialistes. Vostès no faran res, per
raó de la menjadora que avui tenen i que
mai podien somiar.

Quan parla dels catalans, li voldria fer
saber que desitjaria no m’hi inclogués. Jo
no els vaig votar, i el 86% de l’electorat
tampoc. Els seus excessos de
protagonisme em recorden que de
«vedettes» ja en tenim proutes, sempre in-
suportables, per no dir escandaloses, i això
sí, sempre soporíferes de tant repetitives.
Quan li convé en tres dies el blanc és ne-
gre.

Ara CiU us ha tornat en un sol cop el
que era vostre. I noteu el dolor en l’entre-
cuix. Esperi no s’ha acabat, els hi cobra-
ran fins el darrer cèntim del deute. Sense
voler ofendre, li vull dir que els de CiU, han
demostrat tenir més «ofici» que vostès. Han
diferenciat el possible del probable. I fixis
sempre amb la rialla ben educada als lla-
vis, sense el rictus d’emprenyat i prepo-
tent del Puigcercós.

El tripartit durant un any i mig ens ha
parlat de l’Estatut, i ens l’han fet avorrir.
Vostès no varen fer un projecte d’Estatut,
vostès van fer una Constitució, i no podia
passar i no ha passat.

I per acabar, Sr. Carod, vostès han per-
dut la confiança de l’administrat (no del seu
afiliat), al demostrar amb fets i paraules
que en lloc de solucionar problemes els
creen ... i els que crearien si poguessin.

C.GC.GC.GC.GC.G.A.A.A.A.A

P.D: Fa molts anys un patrici i prohom ca-
talà, deia «quan s’han ajuntat socialistes,
comunistes i radicals sempre han deixat
un país malmès». No voldria pas que aquest
fos el cas actual.
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Resposta a la Desirée

A la primera part de l’article obries
una pregunta que qüestionava la manca
de confiança que ens podia suposar la
gent després de veure situacions com
estafes, traïcions, mentides, corrupció,
etc.

De fet, hi ha una altra manera de lle-
gir aquesta realitat: deixant per un cos-
tat la idea sobre la naturalesa virtuosa o
no del comportament de les persones; i
de l’altre, qüestionant la persona com a
simple organisme adaptatiu en interrela-
ció directa i indefugible amb les situaci-
ons en què viu.

Com puc creure en les persones des-

prés del que està passant? - deies. Pots
creure-hi sempre que escindeixis  entre
la persona en si i el seu context. Menti-
des, traïcions, estafes, ... en totes aques-
tes situacions la persona pren un paper
simplement instrumental. Pensa, per
exemple, en la noció de poder. El poder
és propi de l’home o és un privilegi d’un
entorn que el reclama i l’afavoreix? Exer-
ceix poder aquell qui està en situació
d’exercir-lo, no aquell que és poderós per
si. El poder no té sentit sense una funció
específica i un context en el qual flueixi
l’interès. És més, necessita fins i tot de
les relacions interper-sonals per a donar
el significat que se li atorga. Doncs el
mateix passa amb el comportament de
les persones. Aquest està estretament
relacionat amb el context en què es des-
envolupa l’acció. El bé o el mal, allò cor-
recte o l’incorrecte son atributs que es
prescriuen i s’atorguen des d’un model
social que els defineix i els gestiona a
interès propi. Tanmateix, aquest valors
circulen en paral.lel, no juntament amb
el comportament. Fusionar-los amb les
accions en que s’hi escauen depèn més
de la casualitat que d’una naturalesa com-
partida. El bé no és connatural al com-
portament, és un atribut d’aquest. Per
tant, queda oberta una segona pregun-
ta: I què és propi i essencial del compor-
tament? L’acció. Simplement això.

Trastejem aquesta dicotomia des d’un
altre punt de vista. Si el valor formés part
essencial de les persones tots i cadas-

En el Ple ordinari del mes de
desembre, el Govern Municipal va
pendre un acord relatiu al Xalet
Gramunt, mitjançant el qual es
pretén acontentar a totes les
parts, ja que d’una banda es
conserva l’emblemàtic edifici,
però al mateix temps es permet
edificar en el terreny situat
darrera del xalet. Els grups de
l’oposició van votar en contra, o
es van abstenir. En l’explicació del
vot, el Sr. Sampedro del PP, va
afirmar que l’acord perjudicava a
una propietat privada, que té tot
el dret de gestionar el seu
patrimoni segons els seus propis
criteris, al ser una propietat que
compleix amb totes les
normatives urbanístiques. Per
part de CiU, la Sra. Pallé va
justificar el seu vot, en base a què
el seu grup no era partidari de la
solució adoptada. En la seva
intervenció, la Sra. Pallé va fer
una referència a determinats
grups locals que en el seu
moment, es van manifestar sobre
la situació del xalet i sobre la
gestió de la Fundació, tot i
deixant anar que eren grups que
el Sr. Aguilà manejava al seu
criteri. Com sigui que el Col.lectiu
BalGuera, va ésser un d’aquests
grups, ens sentim al.ludits per
aquest comentari i per tant volem
recordar de nou que el Col.lectiu
BalGuera és obert a totes les
persones que hi vulguin
participar, a qui sols se’ls demana
que vinguin amb la intenció de
col.laborar per tal de millorar, en
el que modestament puguin, la
nostra Ciutat i comarca. BalGuera
ha creat un marc de debat i
convivència entre uns ciutadans
que ens considerem gent prou
feta, amb el suficient criteri propi,
amb un ideari que avarca tot el
ventall d’opcions polít iques
democràtiques, i que a més
utilitzem la unanimitat com a
única regla de funcionament
intern. Amb tot això, no hi cap la
possibilitat de que el col.lectiu
BalGuera rebi directrius de ningú
ni que ningú el pugui manipular.

Respecte a l’acord del Ple de
l’Ajuntament, cal fer una mica de
memòria sobre les actuacions de
cadascú en l’anomenat cas «Xalet
Gramunt». Començarem
recordant que cap grup polític
local va fer una sola actuació

De nou, el Xalet Gramunt

pública en la que demostrés
interès per la qüestió, fins que
van ésser convocats per
BalGuera, per demanar-los-hi
que com a representants del
poble, defensessin els
interessos de la ciutadania de
Balaguer i que demostressin
amb fets que estimen realment
la Ciutat i que estan al seu
servei. Recordem també la
pobra gestió que va dur a terme
la Generalitat, encarregada de
controlar la bona marxa de les
fundacions, que no es va adonar
dels deficients comptes
presentats per la Fundació
Margarida de Montferrat, fins
què BalGuera ho va posar al
descobert.

Cal recordar també, que un
grup de ciutadans van
organitzar una exitosa recollida
de signatures en defensa de
l’edifici del Xalet Gramunt. És de
suposar que per aquest grup i
pels 1.800 signants del
document, l’acord de referència
els hi ha estat satisfactori, ja que
segons sembla s’ha aconseguit
salvar el xalet, que era un dels
objectius que es demanava en
el document passat a signar.

Respecte a BalGuera, la
nostra postura era i és diferent.
Per al nostre Col.lectiu, a banda
de salvar o no el Xalet Gramunt,
calia - i cal- entrar en els fons
de la qüestió, que no és altra
que actuar en defensa d’un
patrimoni cedit al poble de
Balaguer, administrat per una
Fundació, els membres de la
qual són gestors d’una heretat
que han de conservar en
benefici de la Ciutat. Per tant,
diferim totalment del Sr.
Sampedro, ja que aquest
patrimoni de cap manera es pot
veure ni gestionar com una
simple propietat privada. En
definitiva per a BalGuera, l’acord
del Govern municipal no és
satisfactori, perquè encara que
es salvi l’edifici, no es soluciona
el fons de l’assumpte, que per
nosaltres no és altre que salvar
un patrimoni, que pertany a tots
els ciutadans i ciutadanes de
Balaguer, d’una deficient gestió
que inexorablement el porta cap
a la seva desaparició.

Col.lectiu Balguera

cun dels seus comportaments esta-
ria signat per un únic tret i alhora
aquest seria imprès en una intensi-
tat fixa; hipòtesi que la pròpia expe-
riència desmunta: ni la persona
«bona» es comporta sempre bé, ni
la persona «menys bona» es com-
porta sempre menys bé. Plantejem-
nos doncs, la nostra pròpia identi-
tat. Qui som? Si fóssim més que una
tendència, una entitat immutable, no
tindria sentit el desenvolupament
humà, ni el social, ni el fisiològic. Per
altra banda, si atenem al fet que el
desenvolupament només té sentit ac-
ceptant el canvi com a unitat elemen-
tal que el defineix, conseqüentment
haurem d’acceptar també que si hi
ha canvi, hi ha desenvolupament, i si
transcorre, de cap manera son fun-
cionals les etiquetes de bondat, mal-
dat, etc., perquè aquestes necessi-
ten, per a tenir significat ple, els trets
d’immutabilitat i eternitat dels objec-
tes a que s’atribueixen. Així doncs,
no sembla viable plantejar-nos que
les persones siguin bones o dolen-
tes, si pel simple fet d’assignar-les a
un grup o bé a un altre i adjudicar
sentit de veritat al títol estem obvi-
ant el propi procés de canvi que
estric-tament ens defineix com a or-
ganismes adaptatius.

Penso que podem creure plena-
ment en les persones. A favor tenim
premises com la idea d’agència/vo-
luntat que esmentaves, la naturale-
sa adaptativa de l ’ésser i la
intel .l igència com a capacitat;
Einstein i l’afirmativa que som pura
energia; la consegüent que explica-
va en paràgrafs anteriors que es des-
vincula directament d’etiquetes que
limiten i defineixen els potencials de
què som capaços; i en la rúbrica, una
lectura metafòrica de Shakespeare
«El hombre està hecho del material
con el que se tejen los sueños».

Jordi Serret Taixà

Nota d’agraïment
L’Associació Amics del Cavall de

Balaguer volem agrair el suport que,
desinteressadament, han fet les
institucions com l’Ajuntament de
Balaguer i l’IMPIC, Consell Comarcal de
la Noguera i Diputació de Lleida, i els
diferents establiments comercials de la
ciutat en la festa del cavall, celebrada el
passat diumenge 5 de febrer. La festa

va ser tot un èxit, gràcies al seu
suport, així com a la massiva
assistència de públic. Gràcies a tots
esperem poder consolidar la festa, i
de cara als propers anys, poder fer-la
més gran i més participativa.

Associació Amics el Cavall de Balaguer
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Importants premis en el

concurs de disfresses del

ball del Rei Carnestoltes
Tots els interessats podran inscriure’s
en les modalitats individual o de grup

Des de les 11,30 h i fins a la 1 de la matinada,
tots els interessats en participar al Concurs de dis-
fresses del Ball del Rei Carnestoltes podrà fer-ho al
mateix pavelló de la Cros, on se li lliurarà un número
de participació.

Els participants podran fer-ho en les modalitats
de grup o parella, i la modalitat individual.En la mo-
dalitat de parella o grup, el guanyador s’emportarà
300 euros; 200 euros pel segon classificat i 100
euros pel tercer, mentre que el guanyador de la
modalitat individual s’emportarà 150 euros, 100 el
segon classificat i 75 el tercer.En les dues modali-
tats, hi haurà tres accèssits que s’enduran un pernil
cadascun.

L’organització del Carnestoltes recorda que està
prohibit utilitzar petards durant les dues rues i els
espectacles i balls, recomanant que es tiri serpenti-
nes i altres materials no perillosos.

Tot és a punt per a que el proper dissab-
te 25 de febrer, Balaguer es torni a vestir de
festa amb l’arribada del Rei Carnestoltes, que
enguany porta com a novetat la rua noctur-
na encapçalada pels Diables de Balaguer que
ens oferiran la Gran Batucada a la Plaça del

Gran Batucada i Rua Nocturna durant el

Carnestoltes 2006 a càrrec dels Diables
El Grup de percussió dels Diables balaguerins seran els

protagonistes de la novetat del Carnestoltes, el proper 25 de febrer

Mercadal, a partir de les 11 de la nit.
Posteriorment es farà la rua nocturna

pel Passeig de l’Estació i fins als pavellons
de la Cros on el Rei Carnestoltes presidirà
el Gran Ball a càrrec del grup “Hermanos
de Rocco” i el Concurs de disfresses, amb
importants premis per als guanyadors.

Per la tarda, la tradicional rua de
Carnestoltes sortirà a partir de les 16,30
hores de l’Estació de trens fins a la Pl. del
Mercadal, on després del Discurs del Rei
Carnestoltes, que es farà amb el poder de
la ciutat durant unes hores, començarà el
Ball infantil amb el grup d’animació La Troca.

La guanyadora del concurs de carrosses
s’emportarà  300 euros, metre que les altres
rebran una subvenció de 100 euros.
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El proper diumenge 26 de febrer

Balaguer acollirà la Mitja Marató
Durant el matí també es celebrarà la novena edició de la Diada

Atlètica per a tots els nens i nenes que hi vulguin participar

Els equips Shalom, i F.C.

Estrellas, encapçalen el

Cinc Nacions de Futbol Sala
Després d’haver-se disputat les vuit primeres

jornades del torneig 5 nacions de futbol sala, amb la
participació total de 19 equips, l’equip Shalom i el
CSK Balaguer encapçalen el grup A amb un total de
19 punts, seguits del Plasfe amb 18 i el bar l’Estació
amb 12.

El grup B està encapçalat pel F.C. Estrellas amb
20 punts, seguit del E.F.C.P. amb 19 punts i
Distribuciones A. Soler amb 15 punts.

Els partits es dipsuten a la Cros tots els dissab-
tes a la tarda.

El proper diumenge 26 de febrer,
Balaguer es convertirà en la capital atlètica
de les Terres de Ponent, amb la celebració
de la 18 edició de la Mitja Marató i la novena
Diada Atlètica, a partir de dos quarts d’onze
del matí.

Els atletes hauran de recórrer la
distància de 21.097 metres, amb sortida
del Passeig de l’Estació de Balaguer,
passant per les poblacions de Gerb i Sant
Llorenç, i amb arribada, altre cop a
Balaguer, al carrer Urgell, davant del camp
de futbol. L’arribada és la principal novetat
de l’edició d’enguany, ja que no serà a la
Plaça Mercadal com era habitual sinó a la
zona esportiva del carrer Urgell, per tal de

poder donar un millor servei als participants,
com el servei de dutxes i l’entrada gratuïta
a la piscina coberta.

Tots els interessats en participar a la
Mitjà Marató de Balaguer  poden inscriure’s
a la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de
Balaguer o a Marathon Catalunya. El preu
de la inscripció és de 8 euros.

Aquesta activitat està organitzada
conjuntament per la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Balaguer i el Club Atlètic
Maratonians del Segre.

D’altra banda, durant el matí es
celebrarà la novena diada atlètica en les
categories de pre-benjamí, benjamí, aleví,
infantil i cadet. La inscripció és gratuïta.
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EMPRESA IMMOBILIARIA

DE BALAGUER

OFEREIX LLOC DE RECEPCIONISTA

Interessats enviar Currículum Vitae amb fotografia recent a:

Passeig de l’estació, 32-34, 25600 Balaguer  (Lleida)

SOL.LICITEM:
- Bona presència

- Coneixements d’Informàtica

- Serietat en la feina

- Caràcter agradable

- Carnet de conduir

GARANTIM:
- Sou fix

- Formació a càrrec de l’empresa

- Bon ambient de treball

ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Ref. Gestoria Cudós. Raó al
tel. 973450555, Montse.

VENDA/LLOGUER  de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11 de
Balaguer. Raó als tels.
973446161-629310479.

E S Q U I Z O F R È N I A ,
trastorns bipolars i de
personalitat, depressió,
agorafòbia. Ajuda,
informació i suport per als
afectats i el seu entorn,
familiars i amics. Agrupació
de Balaguer i La Noguera.
Telf. de contacte: Salut
Mental Ponent, Tel:
610260221 -973221019.
Mail: sampon@suport.org

VENDA/LLOGUER local
comercial de 216 m2 al C/
Barcelona. Obra nova. Dos
nivells. Aparador de 12
metres. Zona Escola Pia.
Raó 973448273.

APROVAT A LA TEVA
OPOSICIÓ GARANTIT-
ZAT. Preparadors - entre-
nadors personals. Informa’t
al 900150191. Trucada
gratuïta.

MOLTES AUTOESCOLES
NECESSITEN AMB UR-
GÈNCIA PROFESSORS
D’AUTOESCOLA. Prepa-
ra’t i treballa ja. Informació
gratuïta al 900315315.

BALAGUER vendo aparta-
mento de obra nueva. Muy
céntrico. Ineteresados llamar
al 600402319.

VENDA/LLOGUER de
pàrkings al C/ Molí del
Comte, 37. Raó
629725009.

ES VEN Golf GTI Edición
Especial, any 2003. Full
equip. Raó tel: 661245573.

VOLS SER FUNCIONARI
AL 2006? Milers de places
d’auxiliar administratiu. Amb
només el graduat escolar. És
la teva oportunitat. Infor-
mació gratuïta al 900315-
315.

LLOGUER local comercial al
C/ Barcelona de 120m2, to-
tal-ment acondicionat. Apa-
rador vidre seguretat, reixa,
llum, aigua, pintura. Raó 973-
448273.

FUNCIONARIS ZELA-
DORS.  Treball estable amb
només el certificat d’escolari-
at. Preparació garantitza-
da.Informa’t: 900150191.
Trucada gratuïta.

TENS UN OFICI I VOLS
SER FUNCIONARI? Infor-
ma’t al 900150191 trucada
gratuïta.

ESTÈTICA ENRIQUETA,
precisa esteticient. Interes-
sats trucar al 973451173.

ES VEN Volvo XC90 Sumum
D5, automàtic, 165 cv. 7 pla-
ces, seients de pell, sostre
solar. Raó tel: 661245573.

SOU FIX PER TOTA LA
VIDA I A LA TEVA COMU-
NITAT. Convocatòries contí-
nues. Fes-te policia local. Et
preparem fins que aprovis.
Informa’t, és gratis al
900150191.

ES VEN Honda 125 de Cros
de competició (any 1999),
amb remolc. Raó tel:
661245574.

ES TRASPASSA restaurant
a Balaguer per canvi de resi-
dència. Raó tel: 658967374.

SE VENDE apartamento en
Miami Platja, con parking in-
cluido. En segunda linia de
mar, muy bien situado y co-
municado. Precio a consul-
tar. Interesados preguntar
por Joan/Cristina al:
615160424.

COMPRO PISO de segun-
da mano en Balaguer, de par-
ticular a particular. Interesa-
dos  llamar 687733927.

PERRUQUERS VIRGI
CASTEL, necessita oficial
de peluqueria. Interessats
trucar al 973447820.

ES BUSCA esteticient amb
experiència. Interessats tru-
car al: 639572806.

ES VEN PIS  a l’Avinguda
Pere III, de 140 m2, semi-nou,
amb o sense mobles, 5
habitacions, 2 banys. Raó tel:
626696086.

INTERBAN. SERVICIOS FI-
NANCIEROS E INMOBI-
LIARIOS. Hipoteca para agru-
pación de créditos. Financia-
mos todos sus créditos en uno
solo. Reduzca sus pagos men-
suales a la mitad. INTERBAN
973447477-687478846.

EMPRESA DE PUBLICITAT
I DISSENY de Balaguer, pre-
cisa dissenyador gràfic. Im-
prescindible domini de
Photoshop i Freehand.
Interessats trucar al
973448273.

ES VEN PIS a Balaguer, al C/
Bellcaire, 3 habitacions,
menjador, cuina, 1 bany, 2
terrasses. Calefacció i ascen-
sor. Interessats trucar al
605865556.

ES LLOGA magatzem de 400
m2 a Algerri. Preu assequible.
Interessats trucar al
605800859.

ES VEN PIS a la Pl. Mercadal
de Balaguer, de 110 m2.
Interessats trucar al
973450663.

S’OFEREIX NOIA molt res-
ponsable per cuidar gent gran
i nens, o per fer feines de la
l lar. Interessats trucar al
639568819.

COMERCIAL MENA precisa
personal per a magatzem.
Interessats trucar al
973446618.

¿AGOBIADO POR LAS
DEUDAS? Unificación de
cuentas en una sola. Si no lo
solucionamos no lo cobra-
mos. INTERBAN, servicios fi-
nancieros e inmobiliarios.
Llamar al: 973447477-
687478846.

VENDA LOCAL COMER-
CIAL de 190 m2 al C/ Sant
Diego de California,
totalment condicionat, amb
llum, aigua, aire condicionat,
etc. Raó tel. 973 448 273.

ES VENEN teules àrabs, de
particular a particular. Raó
tel: 659095891.

ES PRECISSA COMER-
CIAL  per empresas de
publicitat de Balaguer.
Interessats concertar entre-
vista al tel. 973 448273.

ES VEN terreny a Albesa de
2.000 m2 amb un tancat de
300 m2. Amb aigua de boca
i de reg. Raó tel:
659095891.

ES VEN PIS de 130 m2 al
c/ Barcelona, 68. Amb 4
habitacions dobles,2 banys,
tot exterior, pàrking per dos
cotxes i traster. Preu:
216.500 euros. Interessats
trucar al 675186633.

ES TRASPASSA botiga de
roba de nen fins a 8 anys en
ple rendiment, per jubilació.
Amb reixa i vidre de
seguretat. Amb roba o
sense. Molt equipada. Raó
tel: 636083788 i
973450101 (trucar amb
horari comercial).
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HORAR IOD ' AU TOBUSOS

ORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.50 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.45 LLEIDA diari excepte diumenge
07.48 " feiners
07.55 " de dilll. a div. feiners
07.56 “ feiners
09.15 “ feiners
10.45 LLEIDA diumenges
13.30 " calendari escolar

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
15.18 “ de dill. a div. feiners
17.55 “ diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
13.35 PONTS de dill. a div. feiners
19.50 PONTS de dill. a div. feiners
17.09 ESTERRI D'ÀNEU feiners
13.17 AGRAMUNT feiners
19.47 AGRAMUNT de dill. a div. feiners
14.00 ÀGER feiners excepte
                     dill., dmart. i dij. calen. escolar
17.00          "dill., dmart. i dij. calen. escolar

SORT.LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
09.15 diari
11.00 feiners
12.30 feiners
13.15 de dill. a div. feiners
14.45 calendari escolar
16.00 diari
16.30 feiners
18.30 feiners (excepte juliol/agost)

19.00 de dill. a div. feiners

H O R A R I O D E O T R E N S

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA

06.45 (1) 07.15

08.05 (3) 08.35

09.45 10.15

14.15 (3) 14.45

18.00 18.30

19.45 (3) 20.15

21.30 22.00

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER

06.00 (1) 06.30

07.25 07.55

09.05 (2) 09.35

13.30 (3) 14.00

15.30 16.00

19.00 19.30

20.45 (2) 21.15

FA RM ÀC I E S OD E O T O RN

F A R M À C I E S
ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455060
BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384
F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280
F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

BELLCAIRE D'URGELL

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466
CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200
CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070
LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973425051

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973454213
MONTGAI

PERE SOLANS 973430110
OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136
VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151

De les 8 de la tarda del 9 de febrer a les 8 de la tarda del 16 de febrer CLAVER

De les 8 de la tarda del 16de febrer a les 8 de la tarda del 23 de febrer SALA

De les 8 de la tarda del 23 de febrer a les 8 de la tarda del 2 de març MARCH

T E L È F O N S O Ú T I L S
BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700
GUÀRDIA URBANA 973 450000
CONSELL COMARCAL 973 448933
BOMBERS 973 445080
CAP II 973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES 902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MEDIC 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
ESGLÈSIA EVAN. PENTECOSTAL 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044
973 445786 - 629 447113 -973 390862
CASAL GENT GRAN 973 446259
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
MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005

METGE 973 430107
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
TÉRMENS
AJUNTAMENT973 180010 / 973 180041
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
LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.

(2) Enllaç  a l’estació d’ FGC de Balaguer amb el ser-

vei substitutori per carretera de Balaguer a la Pobla de

Segur-Sort. Sortida de l’autocar de  Balaguer a les

09.45 h, 14.15 h i 21.20 h.

(3) Enllaç a l’estació d’ FGC de Balaguer amb el servei

de tren de Balaguer a Lleida. Arribada de l’autocar a

Balaguer a les 07.50 h, 13.55 h i 19.30 h.

LOCAL COMERCIAL EN VENDA
al carrer Sant Diego de California,

de 190 m2. Local acondicionat
(aigua, llum. aire condiconat, oficines, banys, etc)

OPORTUNITAT.
ES VEN

SOLÀRIUM
pràcticament nou.

Preu: 1.000 euros
Raó: 670 900 725 Raó tel. 973 448 273

VENDA LOCAL

COMERCIAL
totalment

acondicionat, al
carrer Barcelona.

Raó tel. 973 448 273

Empresa de publicitat

PRECISSA

COMERCIAL

per Balaguer i comarca.

Interessats trucar al
tel. 973448273

Rehabilitació de façanes
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,

OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS

COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

C/ Almatà, 2 -   25680 HOSTAL NOU
Tels. 973 451064 - 639 160541

PARQUETS
SESETS S.L.

Instal·lacions de
PARQUETS, TARIMES,

FLOTANTS i EXTERIORS

Pol. Ind. Camp Llong- C/ Vallfogona, 40

25600 BALAGUER - a/e: sesets@hotmail.com

Fax 973 450 525  Mòbil 687 449 890

ES TRASPASSA BAR
AL C/ URGELL, 71

DE BALAGUER

INTERESSATS

TRUCAR ALS TELS.

973 446 317

973 450 385

900 308 308
Trucada
Gratuïta

etàletàletàletàletàl.....liquesliquesliquesliquesliques

ORENOORENOORENOORENOORENOM
Portes metàl.liques

Basculants i automàtiques

Escales i baranes metàl.liques

Serralleria i Forja

Estructures metàl.liques

C/ Barceloneta (davant bàscula)
Tel. part/Fax 973 450 167

Tel. 605 801 804 - 25617 LA RÀPITA

MOSSOS

D’ESQUADRA

10.856
Nous llocs

Anys 2006 a 2008

Dpmt. d’Educació

Generalitat deCatalunya

Õ 8.090 Places
Cos de Mestres

 Õ 2.766 Places
Professors Secundària

Font: www.gencat.net

900 100 180
Trucada gratuïta

Sol.licita informació

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

Treball estable

INMINENT
INCORPORACIÓ

Informa’t - trucada gratuïta
900 308 308

!
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