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Referèndum per l’Estatut
La consulta popular es
celebrarà aquest proper
diumenge 18 de juny, on es
decidirà l’aprovació o no del
nou Estatut de Catalunya

El Gran Mestre Josep Oms
L’escaquista professional,
natural de Vallfogona, ha
aconseguit la norma de Gran
Mestre d’Escacs en les
Olimpíades de Torí, així com
la medalla d’Or al segon
millor tauler de la olimpíada

453

Premis comarcals
La passada setmana es va
lliurar el setè premi comarcal
de Recerca Educativa, i el
primer premi comarcal de
Fotografia Escolar

1a quinzena
juny · 2006
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El proper 30 de juny s’acaba el plaç per a les declaracions

de RENDA i PATRIMONI de l’exercici 2005

El nostre despatx li ofereix la possibilitat de

confeccionar o comprovar la seva declaració.

No esperi a l’últim moment.
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sumari

Què en penseu?...
Ara fa vint-i-sis anys llargs que més

d’una trentena de balaguerins, la majoria
dels quals sense militància política,  vam
signar un manifest en el qual expressàvem
la nostra il.lusió davant l’estatut que el
poble català es disposava a votar i alhora
encoratjàvem la ciutadania de Balaguer a
donar un Sí. Conscients de la retallada que
havia suposat aquell text elaborat a Sau,
pensàvem que era millor allò que res. Ara,

la història es repeteix. Els catalans, de
nou, som cridats a una votació sobre un
text que ha estat substancialment
escapçat i que, a diferència de l’anterior,
a més d’haver estat avalat pel 90% del
nostre Parlament, no ha mantingut, per
diverses raons l’esperit d’unitat amb què
arribà a Madrid. Passat el temps i amb la
consolidació de la democràcia, trobaríem
avui a Balaguer persones que volguessin
mostrar un suport tan clar al nou estatut?

Josep M. Simón i Auberni

En portada:
El tren de la Pobla

BALAGUER
Finalitzen les obres de

remodelació i millora dle
carrer del Pont

Trobada esportiva de Casals
de la Gent de Gran de Lleida

a Balaguer

COMARCA
El FC Barcelona i el cantant
Lluís Llach, guanyadors del
premi Jaume d’Urgell 2006

Bellcaire i Cubells oferiran
estades esportives infantils
aquest estiu

CULTURA
Noemí Palma de Balaguer
guanya el premi de dibuix

de Caixa Terrassa

Els diables i el grup Top
Manta, protagonistes de la

revetlla de Sant Joan

ESPORTS
El proper divendres 16 de juny
es celebrarà la XVIII edició de
la Nit de l’Esport

L’Espanyol guanya el primer
Torneig Benjamí “Ciutat de
Balaguer”

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

- ES VEN casa a les Avellanes.
- ES VEN casa a Àger.
- ES VEN pis a Salou.
- PATI de 4.500 m2 a Ivars de Noguera, zona urbanitzable.
- ES VEN àtic-duplex d’alt standing, 170 m2 habitables. Terrassa
de 130 m2. Totalment moblat. zona cèntrica de Balaguer.
- ES VEN local comercial 80 m2, c/ St Josep de Calasanç.
- ES LLOGA magatzem i altell de 65 m2.
- PATI per edificar al casc urbà de Menàrguens.

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

Nota d�agraIment de la família

MARTÍNEZ-FIGUERA
a la Residència de Sant Domènec: Junta Directiva, Direcció,

Administració, Personal Metge i d�Infermeria, Auxiliars,
Fisioterapeutes, Animadors i tota la resta de personal que

formen el gran equip de la residència, pel bon tracte que han
dispensat als nostres pares, Màximo i Victòria, amb molta
humanitat, dedicació i estimació. A tots, moltes gràcies.

El futur del tren de la Pobla

Aprofitant la seva estada per les comar-
ques de Lleida, en l’inici de la campanya del
referèndum per l’Estatut, el president de la
Generalitat de Catalunya, Pascual Maragall
va inaugurar el passat dissabte 3 de juny la
renovada línia del tren entre Balaguer i La
Pobla de Segur. A la pobreta ja li feia falta
una bona revisió ja que veure el ferrobus
pels túnels de Cellers, travessant el
Montsec, a 10 quilòmetres per hora, dona-
va més la sensació d’estar en un parc te-
màtic infantil, que en un servei de trans-
port urbà del segle XXI.

Maragall, acompanyant del conseller
Nadal, van anunciar, per enèsima vegada
que estudiaran la possibilitat de que el tren
arribi a La Seu d’Urgell i Andorra. També
és veritat que van dir que si això era possi-
ble, seria a partir del 2015, que ara sem-
bla molt lluny, i hi serem sense donar-nos
compte, ja que el temps passa volant.

Seria magnífic que aquestes “profeci-
es” polítiques es complissin, sigui qui sigui
qui estigui davant del Govern. Les comar-
ques del Pirineu sempre han estat moneda
de promeses polítiques, que mai o gairebé

mai s’han arribat a complir. Es cert que l’es-
tirada turística de la zona, fa que els nos-
tres representants al Parlament tinguin més
pressions per aconseguir millors comunica-
cions amb el Pirineu i amb França,  però
com va dir Maragall, no sé si plenament
convençut o perquè era el que tocava dir en
aquell moment, “un dia el Pirineu regnarà, i
aquest dia ja ha arribat”.  La gent del Pirineu
es mereix aquesta millora, hi hagi o no hi
hagi turisme, ja que els hem de reconèixer
la dificultat en les tasques de tenir cura del
paisatge del nostre país, de les muntanyes,
dels llacs, i de tot allò que és necessari per
a poder gaudir d’un nivell de vida accepta-
ble d’aquí uns anys.

Segurament que les intencions de fer
arribar el tren al Pirineu, tal i com estava
previst en un inici, quan es va fer la línia, i
només es va arribar a La Pobla, continuen
intactes entre els nostres dirigents. Val molts
diners, però és una inversió, social en pri-
mer lloc, i turística i econòmica en segon
terme, que no ens podem deixar escapar,
si de veritat volem treballar per una
Catalunya equilibrada.
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Maragall inaugura les obres del tren i

n’estudiarà la prolongació fins a La Seu
L’obra de millora entre Balaguer i La Pobla ha durat gairebé un any, i

assegura la continuitat d’una línia tan deficitària com necessària

El president de la Generalitat de
Catalunya, Pascual Maragall va inaugurar
el passat dissabte 3 de juny, les obres de
millora de la línia ferroviària entre Balaguer
i La Pobla de Segur, acompanyat del Con-
seller del Departament de Política Territori-
al i Obres Públiques, Joaquim Nadal i de la
resta d’autoritats presents.

Maragall que va agafar el tren a
Balaguer i va fer tot el trajecte fins a La
Pobla, va indicar que el Govern de la Gene-
ralitat estudiarà la prolongació de la via del
tren fins a La Seu d’Urgell i Andorra, a par-
tir de l’any 2015.

Joaquim Nadal va indicar que aquest pro-

jecte s’inclourà dins del Pla d’Infrastructures
del Transport de Catalunya 2006-2026.

Sobre les obres inaugurades, Nadal va
indicar que «les obres han permès resca-
tar una gran infrastructura del passat, que
corria perill de desaparèixer, impulsant-la
cap al futur i convertir-la en un nexe d’unió
entre pobles i comarques, n’és l’objectiu
principal a partir d’aquest moment.

La línia ja va entrar en funcionament pel
públic el diumenge 4 de juny, i el Govern de
la Generalitat continuarà donant el servei
amb autocar, des de La Pobla de Segur fins
a la capital del Pallars Sobirà, Sort, tal i
com ha vingut fent en el darrer any.

Acaben les obres de

millora del carrer del Pont
Amb un pressupost de 350.000 euros,

estaven incloses a la Llei de Barris

La primera de les actuacions de la Llei de Bar-
ris, aplicada al Centre Històric de Balaguer, ha estat
finalitzada durant els darrers dies. Es tracta de la
remodelació i millora del carrer del Pont, amb un
pressupost invertit de 350.000 euros.

Aquest carrer, la façana del Centre Històric, i per
tant un dels més emblemàtics de la zona. Les obres
realitzades han constat de la reforma integral de la
urbanització, dotant el carrer de nova xarxa de cla-
vegueram, l’ampliació de la vorera, així com la
col.locació de nou enllumenat públic. A més, les obres
s’han prolongat fins a l’inici del camí dels misteris
que dóna accés al Santuari del Sant Crist, facilitant
l’accés als molts visitants que hi van a diari.

Actualment hi ha dues obres més iniciades al
Centre Històric com són la reforma i urbanització de
la Plaça Comtes d’Urgell, davant del Museu i de l’Ar-
xiu Comarcal, i la plaça del darrera del Teatre Muni-
cipal.

Segons van indicar fons municipals, a finals d’es-
tiu s’actuarà als porxos comercials del carrer d’Avall
i es canviarà el seu enllumenat, a la vegada que ja
s’adjudicat l’obra d’enderroc de les cases de la uni-
tat d’actuació dels futurs Jutjats.
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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 !

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

c/ Sant Crist, 22 baixos,
cantonada Dr. Fleming
Tel./Fax 973 451 393

25600 BALAGUER

OSTEOPATIA I FISIOTERÀPIA
TERÀPIA CRANEOSACRA
R.P.G.
- Mal d’esquena, articulacions,
tendinitis
- Vèrtigs, mal de cap, migranya
- Insomni, fatiga, estrés
- Otitis, sinusitis
- ATM
- Escoliosis, peus plans i espolons

PILATES

Trobada esportiva dels Casals de la Gent

Gran de les comarques de Lleida
Va celebrar-se el passat 25 de maig a Balaguer, organitzat pel Casal

de Gent Gran de Balaguer amb la participació de 9 casals

El passat 25 de maig, Balaguer va aco-
llir la XI Trobada d’Esports dels Casals de
Gent Gran de les Terres de Lleida.

Els diferents campionats van començar
a les 10 del matí, amb la participació dels
Casals de Les Borges Blanques, de la Pobla
de Segur, de Tàrrega, de Tremp, de Lleida,
de Cervera, de Ponts, del Pont de Suert i el
organitzador, el Casal de Gent Gran de

Balaguer.
Al llarg de tot el matí els més de cent

vint participants van competir en les moda-
litats de billar, parxís, escacs, dòmino, bes-
cambrilla, botifarra, bitlles, en les modali-
tats de masculí i femení, i a la petanca.

Les modalitats de taula i de billar es van
dur a terme a les sales del Casal de Gent
Gran de Balaguer, mentre que les bitlles es
van desenvolupar a la Placeta de Sant
Domènec i la Petanca a les pistes que hi ha
a l’Avinguda dels Països Catalans.

En acabar les competicions, tots els
participants i els àrbitres van dinar tots ple-
gats al Casal de Gent Gran de Balaguer i
després de l’àpat de germanor, en el que
van participar 145 persones, va fer-se el lliu-
rament de trofeus en les diferents modali-
tats disputades al llarg del matí.

L’esportivitat va ser la nota predominant
en totes les competicions.

Més de deu mil balaguerins

podran votar en el

Referèndum de l’Estatut
La consulta popular es farà aquest

proper diumenge 18 de juny

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha con-
vocat una consulta popular pel proper diumenge 18
de juny, en que els catalans hauran de dir si estan o
no d’acord amb la proposta d’Estatut que al final
s’ha aprovat tant a la Càmara de Diputats i al Senat,
un cop retocat el que mesos abans es va aprovar
amb el 90 per cent dels vots dels diputats del Parla-
ment de Catalunya.

Fins ara Catalunya ha tingut l’Estatut signat i apro-
vat el 1979. El proper18 de juny els catalans decidi-
ran si volen continuar amb ell o pel contrari volen
aprovar el nou Estatut.
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- 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

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

Dra. LAURA LACUEVA MODREGO

Dermatologia i Dermoestètica

Rejuveniment facial ·Taques · Cicatrius · Assessorament cosmètic
Tractaments Antiaging · Peelings superficials i mitjans

Ps. de l’Estació, 10 - Balaguer

Tel: 973 448 113

20 alumnes finalitzen el curs

de nivell Bàsic de català
La majoria dels alumnes són d’origen

marroquí i han cursat 45 hores de català

La passada setmana es va acabar un dels cur-
sos de nivell Bàsic 1 de català, que han dut a terme
l’Ajuntament de Balaguer i el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística.

Les 20 alumnes, majoritàriament d’origen mar-
roquí, han cursat 45 hores de català, i a més, s’han
apuntat a participar en el programa Voluntaris per la
llengua.

L’últim dia del curs, gràcies a la col.laboració de
l’Institut Municipal de Progrés i Cultura, les alumnes
van poder gaudir d’una visita guiada per la ciutat de
Balaguer, per tal de conèixer una mica millor la seva
història.

Des de l’organització del curs s’han valorat posi-
tivament la participació d’aquest nombre de perso-
nes al curs, i s’espera que s’en puguin portar a ter-
me més durant els propers mesos.

Tal i com estava previst dins del progra-
ma d’innovació “Adoptem un monument”
coordinat pel Laboratori d’Arqueologia de la
Universitat Autònoma de Barcelona, els alum-
nes de cinquè nivell del col.legi Gaspar de
Portolà han dut a la pràctica tota una sèrie
d’activitats programades per al millor conei-
xement de la vida de l’home prehistòric du-
rant el període del Paleolític.

Aquestes activitats començaren el
proppassat més d’abril amb una visita a la
Cova Gran de Santa Linya, monument
adoptat per l’escola, on els alumnes seguint
les explicacions d’un tècnic d’arqueologia i
havent treballat prèviament amb diferents
materials didàctics al centre sobre aquesta
etapa, pogueren conèixer “in situ” com fou

Els alumnes de Gaspar de Portolà

adopten la Cova Gran de Santa Linya
Han treballat el Paleolític durant tot el curs amb diferents activitats al

voltant del monument dins el programa “Adoptem un monument”.

la vida d’aquells avantpassats. A més veieren
diferents classes d’eines que empraren i
quina era la seva funció.

Posteriorment, el dia 19 de maig, els
alumnes visitaren el Parc Arqueològic de
Sant Llorenç on realitzaren una sèrie de
tallers sobre tecnologia prehistòrica i
d’excavació d’un jaciment.

La darrera activitat s’ha dut a terme  al
centre on els alumnes han elaborat un mural
de pintures rupestres dins d’un taller plàstic
sobre l’art d’aquella època.

Al llarg del proper curs està previst
seguir ampliant coneixements sobre el tema
i exposar els treballs realitzats  dins dels
objectius previstos en aquest programa
d’innovació.

EN VENDA
local comercial

al carrer

Sant Diego de

California,

de 180 m2.

Interessats

trucar al tel.

973 448 273
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Zona Balaguer: Pis a reformar, 3 hab.
Preu: 117.000 E.
Zona Balaguer: Local 72 m2. Preu:
100.000 E.
Zona Balaguer: Pis 3 hab., calef. gas
indiv., moblat. Preu: 138.000 E.
Gerb: Casa 300 m2, 6 hab., 2 banys
complerts, cuina-office, pàrking 3 cotxes,
terrassa, pati, cal. gasoil. Consultar preu.
Zona Balaguer: Pis seminou, 4 hab.,
parquet, tot moblat. Preu: 196.000 E.
Zona Sentiu: Terreny edificable per
construir: planta baixa+2 pisos. Preu:
42.070 e.

Li ajudem a vendre

el seu pis, o li

comprem.

Financem el seu

pis a mida.

Unifiqui els seus

prèstams amb una

única quota.

Truqui’ns i

l’informarem.

Zona Balaguer: Botiga amb traspàs
(complements de decoració i roba). Con-
sultar preu.
Zona Balaguer (Secà): Pis totalment
reformat, 3a planta, 3 hab., bany complert,
cuina-office, terrassa, semi-moblat. Preu:
108.182 E.
Zona Balaguer: Pis seminou, 128 m2,
exterior. Preu: 204.350 E.
Zona Balaguer: Pisos i apartaments
d’obra nova a partir de 93.000 E.
Zona Balaguer: Pis 2 hab., exterior,
cuina americana, balcó, mobles opcionals.
Preu: 147.250 e.

Vintena Escola d’Estiu de la

Noguera del 3 al 7 de juliol
Les inscripcions als diferents cursos
poden fer-se fins al proper 16 de juny

Aquest any el Grup de Mestres de la Noguera ce-
lebra els 20 anys de la seua Escola d’Estiu.

Durant aquests anys han anat compaginant un gran
ventall de cursos: de plàstica amb tota la  diversitat
de formes des del macramé, passant per la pintura i
acabant amb el fang embrutant-se les mans; de les
diferents àrees curriculars com les matemàtiques, les
llengües o les socials;  de música amb cançons i balls
tradicionals com la sardana, el vals  o el xa-xa-xà; de
relaxació del cos amb tècniques modernes o orientals;
d’educació de la veu per a protegir-se de les afonies
recurrents; d’informàtica per a posar-se al dia amb
les noves tecnologies…

En aquesta vintena edició han hagut de canviar
les dates de la seua realització, que es farà durant la
primera setmana de juliol. Concretament els dies 3,
4, 5, 6 i 7 de juliol de 9 a 13 hores, a l’IES Almatà. Els
cursets tenen una durada de 20 hores.

Els cursets que realitzen aquest any són:  Speaking
extra; Tractament de la imatge amb el  photoshop;
L’educació de valors i els mitjans de comunicació, fan
bona parella?; Fem estimar les matemàtiques; Primers
auxilis a l’escola: què fem  mentre no ens arriba l’ajut?;
Cos i ment; Sons amb deixalles; Eines i aplicacions
informàtiques a nivell d’usuari.

Lliuren els premis comarcals de Recerca

Educativa i el de Fotografia Escolar de la Noguera

Bellcaire i Cubells ofereixen estades esportives

infantils per aquest estiu 2006
Les poblacions de Bellcaire

d’Urgell i Cubells oferiran, aquest
estiu, unes estades esportives infan-
tils per tal de que tots aquells nens i
nenes d’edats compreses entre els
8 i els 15 anys puguin practicar dife-
rents esports, dirigits per monitors
especialitzats en cadascun d’ells. Les
inscripcions es faran per torns set-
manals als respectius ajuntaments, i
les activitats començaran el dilluns
26 de juny i es perllongaran durant
els dos mesos d’estiu.

L’alumna de l’IES Almatà, Noemí Trullols Hospital
ha estat la guanyadora del Setè Premi Comarcal de
Recerca Educativa de la Noguera, amb el treball que
porta per títol «Veus d’un temps i d’un país. L’oposi-

ció al franquisme a Balaguer», del
qual n’ha estat el tutor el professor
Ernest Solanes.

El segon premi va ser per Rosa
Porta Fondevila de l’IES els Planells
d’Artesa amb «Els hàbits de compra
de les famílies d’Artesa de Segre», i
el tercer premi ha estat per Mercè
Juncà de l’IES Ermengol IV amb «La
gent gran i la seva problemàtica».

D’altra banda, en el primer Con-
curs de Fotografia Escolar, el primer
premi es va declarar desert, mentre
que el segon premi va recaure so-
bre Lídia Sampietro de l’IES Ciutat
de Balaguer i el tercer premi va ser
per Carla Castellà del CEIP Les Ven-
toses.
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La Cambra de Comerç informa dels ajuts pel

foment de la internacionalització de les empreses

El Futbol Club Barcelona i el cantant Lluís Llach

guanyadors del premi Jaume d’Urgell 2006
El jurat del XVII Premi Jaume

d’Urgell després de la deliberació
corresponent va decidir, el passat
dissabte 3 de juny atorgar el  Premi
Jaume d’Urgell exaequo al  FC
Barcelona  per la seva llarga trajec-
tòria no solament en el camp espor-
tiu sinó sobretot com a representant
i emblema del fenomen social i naci-
onal amb el qual s’identifica una part
considerable del poble de Catalunya,
però que destaca igualment simpa-
ties i adhesions al País valencià, a
les Illes i a les altres terres de parla
catalana; i al cantant i músic Lluís
Llach pels seus molts anys d’exem-
plaritat artística  i cívica, al llarg dels
quals  ha estat reconegut i admirat
igualment pel públic de tots els Paï-
sos Catalans, hi ha arribat així de
manera molt important a intensificar
les relacions entre tots ells.

Com ja és habitual, els premis

La Cambra de Comerç i la Industria informa que
ja s’han publicat les bases per la concessió d’ajuts
per al foment de la internacionalització de l’economia
catalana. Els ajuts, estan adreçats a totes aquelles

empreses catalanes que puguin jus-
tificar una facturació l’any anterior
al de la sol.licitud superior als
100.000 euros, o un volum
d’exportació superior a 60.000
euros.

De manera excepcional, les
empreses que no s’ajustin als
requisits econòmics es podran be-
neficiar dels incentius del Consorci
de Promoció Comercial de
Catalunya (COPCA), sempre i quan
obtinguin un informe de diagnosi
favorable envers el programa en el
que estiguin interessades.

Els interessats poden sol.licitar el
programa directament al COPCA o bé
a la Cambra de Comerç de Lleida.

es lliuraran el proper 11 de Setembre, en el decurs de
la Celebració de la Diada nacional de Catalunya.

D’altra banda, el passat diumenge 4 de juny, va
celebrar-se l’aniversari de la mort del Comte Jaume
amb la celebració d’una Missa al recinte del Castell
Formós i posteriorment una Ofrena Floral i els parla-
ments de les autoritats presents, davant l’estàtua del
Comte Jaume d’Urgell, a l’Avinguda que porta el seu
nom a la capital de la Noguera.

Glòria Pallé imparteix una

conferència sobre el futur

de Balaguer i la Noguera
Celebrat el passat dimecres 31 de maig

a la Sala d’Actes de l’Ajuntament

La vicepresidenta del Patronat de Promoció Eco-
nòmica de la Diputació de Lleida, Glòria Pallé va im-
partir una conferència sobre les oportunitats de fu-
tur de Balaguer i la Noguera.

Pallé va incidir en la importància de tenir una
escola universitària així com la necessitat d’una major
dedicació a la promoció turística de Balaguer i co-
marca per la seva gran riquesa patrimonial i cultu-
ral.

A l’acte van assistir un bon nombre de represen-
tants dels sector empresarial i comercial de la co-
marca.
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La Cubana torna al teatre de Balaguer

amb l’obra “Mamá quiero ser famoso”
La representació de dues funcions van fer que més d’un miler d’es-

pectadors gaudissin de l’obra del conegut grup teatral

Més d’un miler d’entrades venudes per
veure el passat cap de setmana al Teatre
Municipal de Balaguer el darrer espectacle
d’una de les companyies més conegudes del
panorama teatral català: La Cubana, que
presentà a la capital de la Noguera la seva
particular visió del món dels famosos amb
l’obra Mamá quiero ser famoso.

Mamá quiero ser famoso, pretén ser una
divertida anàlisi, que prenent forma de gala
televisiva, va desgranant l ’estat del
“famosseig”, la bogeria de certes persones
per ser famoses sense tenir en compte cap
tipus d’esforç personal o artístic, i l’obsessió
per convertir-se en personatges mediàtics

peti qui peti, i d’aquesta manera satisfer la
seva vanitat.

El programa després de recórrer
algunes ciutats europees, es va instal.lar
en un teatre de Barcelona durant vàries
setmanes. Després de Balaguer estan fent
un recorregut per algunes ciutats catalanes
i espanyoles, on segons creuen els
mateixos productors del programa, hi
poden trobar entre el públic assistent un
ric jaciment de famosos.

L’obra amb moltes referències a la vida
quotidiana de Balaguer va tenir una gran
acollida entre el públic balaguerí que va gaudir
novament, amb la presència de La Cubana.

Conferència de la

periodista Blanca Busquets
Organitzada pel Grup d’Art 4 a la sala

d’actes del Consell Comarcal

L’Associació Cultural Grup d’Art 4 de Balaguer
ha organitzat una conferència de l’escriptora i perio-
dista de Catalunya ràdio Blanca Busquets que tindrà
lloc el proper divendres 16 de juny, a partir de les
20,30 hores a la Sala d’Actes del Consell Comarcal
de la Noguera.

La xerrada que aquesta professional oferirà, es
titula “La comunicació: lliure o condicionada? (ràdio,
televisió, literatura, música,... i a la presó?”.
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Noemí Palma del Gaspar de Portolà guanya el

premi de dibuix de la Caixa de Terrassa

Els Diables i el grup de versions Top Manta

protagonistes de la revetlla de Sant Joan 2006
El proper 23 de juny, Balaguer

reviurà una nova revetlla de Sant
Joan, on la música i el foc seran els
protagonistes de la festa que dóna
la benvinguda al Solstici d’Estiu.

La Festa començarà a les 7 de
la tarda, amb l’actuació del grup
d’animació infantil La Troca i un gran
Bany d’Escuma a la Plaça del Mer-
cadal.

A partir de les 11 del vespre, el
Grup de Diables Bèsties Ferèstiques
de Balaguer seran qui encendran la
foguera de Sant Joan, i tot seguit
faran el correfocs pels carrers del
Centre Històric de Balaguer.

A partir de les 12 de la nit, i al
parc de la Transsegre, el grup de

El proppassat dissabte dia 20 de maig  va tenir
lloc a Terrassa, al local social de La Caixa de Ter-
rassa, l’acte de lliurament dels premis del XXVè
concurs de dibuix que organitza cada curs l’esmen-

tada entitat i en el qual hi participa
un nombre força elevat de centres
de primària d’arreu de Catalunya.

L’acte fou presidit per l’alcalde
de Terrassa i el Director General
de l’entitat entre altres personali-
tats.

En l’edició d’enguany resultà
guardonada amb el primer premi
del nivell de set anys, l’alumna
Noemí Palma del CEIP Gaspar de
Portolà. El seu dibuix il.lustra el
conte “L’Òscar i el lleó de correus”
que és un dels vint-i-cinc contes que
formen part de la publicació del
llibre “25 grans contes de la
literatura infantil i contemporània”
que edita La Caixa de Terrassa.

versions Top Manta serà el responsable de posar la
música i el ball fins a la matinada, al parc de la Trans-
segre, on es repartirà coca de Sant Joan i moscatell
per a tothom.

Fullejava llibres,
habitants de casa meva,
antics,
incunables per a mi, quasi diria,
companyia indiscutible,
somnis al paper que sempre diuen:
De vegades el somni permet que duri la vida.
Fullejava llibres,
oblidats, resignats, ignorats,
i excel.lien les paraules eloqüents a flor de pell,
als meus dits calor humà, matisos incomparables,
esplèndida pedra tosca de tota frivolitat.
Em fa i em feien més fort,
com sereny se sent el xop
ufà de terra frescal, poderós i tendre.
Fullejava llibres i em deia sense dir res:
Són iguals i diferents
els llibres segons els dies.
Freds i calents alhora,
gelats si només els mires,
calents si els prens a les mans,
els obres al teu davant, els llegeixes i els estimes.

Miquel Trilla

Indesinenter
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L’Espanyol guanya el Primer Torneig

Benjamí “Ciutat de Balaguer”
Els equips balaguerins fan un bon paper col·locant dos equips entre

els vuit millors dels 16 equips participants al torneig de futbol 7

El R.C.D. Espanyol ha guanyat el Primer
Torneig Benjamí de Futbol 7 “Ciutat de
Balaguer”, al vèncer en la final al Cornellà per
3 gols a 1. L’Espanyol ha arribat a la final sen-
se perdre un sol partit i demostrant la seva
superioritat amb 30 gols a favor i tant sols 3
en contra en els sis partits que ha disputat.

En les semifinals va vèncer amb claredat
al Santboià. L’altre finalista, el Cornellà ha ar-
ribat a la final després de vèncer al Balaguer
C en quarts de final i al Santes Creus de Reus
a la semifinal. El tercer classificat ha estat el
Santboià al vèncer al Santes Creus en el par-
tit pel tercer i quart lloc. En total han partici-
pat 16 equips que des de les 10 del matí i

fins a les 8 de la tarda, han ambientat per
primera vegada el Camp Municipal d’Esports
de Balaguer.

El Torneig ha comptat amb la presència
d’equips com el Villarreal, el Gimnàstic de
Tarragona, el Valls, el Lleida, el Tàrrega, l’Es-
cola de Futbol Urgell, l’Escola de Futbol del
Pla d’Urgell, l’Artesa-Ponts i 4 equips de
Balaguer, dos dels quals han arribat a quarts
de final.

El lliurament de premis va córrer a càr-
rec del Delegat de la Federació Catalana de
Futbol a Lleida, i president del Balaguer, Carlos
Galiano i del regidor d’esports de l’Ajuntament
de Balaguer, Juanjo Tenorio.

Golejadors del C.F. Balaguer

1.Girona .................... 84

2.Espanyol B ............. 82

3.Gavà ...................... 67

4.Vilanova ................. 66

5.Manresa ................. 59

6.Santboià ................ 58

7.Rapitenca ............... 55

8.Peralada ................ 55

9.Balaguer ............................ 54

10.Castelldefels ........ 52

11. Mataró ................ 52

12. Prat .................... 51

13. Europa ................ 50

14. Barcelona C ........ 43

15. Palafrugell ........... 41

16. Palamós .............. 40

17. Cornellà .............. 38

19. Figueres .............. 36

19. Rubí .................... 33

20. Granollers ........... 31

Classificació Tercera Divisió

1. Parra ............. 14

2. Flamarique ....... 5

3. Isma ................ 4

4. Ermengol ......... 4

5. Campabadal ..... 4

6.Ferran ............... 4

7. Cortés ............. 3

8. Fontova ............ 3

9. Tenorio ............. 2

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

11. Figuerola ........ 1

12. Juanjo ............ 1

13. Menchón ........ 1

Un cop finalitzada la
temporada 2005-2006,
el Balaguer ha quedat
classificat en novena
posició de la taula amb
14 victòries, 12 empats
i 12 derrotes, 49 gols a
favor i 46 en contra, en
una temporada que pot
considerar-se de molt
positiva si es té en
compte que hi havia
equips de molt nivell que
multiplicaven per 7 i per
8 el pressupost del club
vermell. Sergio Flamarique

De cara a la propera
temporada, el tècnic
Emili Vicente continuarà
comptant amb un equip
jove il.lusionat i que té per
objectiu el mantenir una
temporada més la terce-
ra divisió.

Després del darrer
partit a casa disputat
davant el Palafrugell, el
jugador Sergio
Flamarique va recollir el
trofeu “Andreu Martínez”
al millor jugador del  pri-
mer equip segons han
decidit els usuaris del
fòrum de la pàgina web
del Balaguer.
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L’equip femení del Bàsquet Balaguer es

juga la permanència davant el Manlleu
Després de guanyar el primer partit a casa i perdre el segon a
Manlleu, es juga la permanència aquest dissabte a Balaguer

L’equip sènior femení del Club Bàsquet
Balaguer està disputant la promoció per evi-
tar el descens de segona a tercera catalana,
davant el Manlleu.

El primer partit es va disputar al pavelló
Polisportiu de Balaguer el passat 28 de maig,
amb victòria de les balaguerines per un
contundent 99-36, que donava moltes
opcions a les noies que entrena Álvaro
Terreros per a mantenir la categoria. Montse
Ribalta amb 25 punts i Maite Flauria amb 21
van ser les màximes anotadores de l’equip
balaguerí i del partit. D’altra banda, el passat
dissabte les balaguerines van desplaçar-se a
Manlleu per jugar el segon partit de la fase de
promoció, perdent 57-49, en un partit molt

dolent, desaprofitant l’oportunitat de salvar-
se per la via ràpida. El partit va començar
molt igualat i el primer quart va acabar amb
un empat a 9 punts, mentre que en el segon
quart, les balaguerines van aconseguir una
renta de vuit punts que va augmentar fins a
dotze, en els 5 primers minuts del tercer
quart. En aquest moment el partit va capgirar
les expectatives amb un parcial de 13-0 per
les locals, mentre que les balaguerines van
anar enfonsant-se fins arribar al resultat final.
Maite Flauria amb 16 punts va ser la màxima
anotadora del C.B. Balaguer. Aquest dissabte,
el Pavelló Polisportiu de Balaguer acollirà, a
partir de les 18,30 hores, el darrer i definitiu
partit entre els dos equips.

Bona participació en les 24

Hores de Bàsquet
 L’equip “Esports Montsec” va
proclamar-se campió sènior

El cap de setmana del 27 i 28 de maig, el pave-
lló poliesportiu es va vestir de gal.la per acollir les
24 Hores de Bàsquet 2006, que organitzades pel
Club Bàsquet Balaguer, va comptar amb la partici-
pació d’un bon nombre d’equips de tota la ciutat, i
d’altres ciutats lleidatanes que van voler participar
en aquest esdeveniment esportiu.

Durant el dissabte al matí i a la tarda, els esco-
lars van ser els protagonistes de la competició amb
participació de tots els centres escolars de Balaguer
i alguns dels pobles de les rodalies, que també hi
van participar.

En categoria aleví els guanyadors van ser el
col.legi La Noguera que va imposar-se a la final con-
tra un altre equip del mateix centre, mentre que en
categoria infantil mixte, el mateix col.legi de la No-
guera va imposar-se en la final a l’IES Almatà, de
Balaguer. En la categoria sènior, l’equip « Montsec»
va imposar-se en la final.
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973 445 356 - 667 471 961

ZONA DE BALAGUER

Próxima construcción de casas
adosadas de 2 plantas. Garaje.
Jardín propio. Información y planos.

ZONA SECANO DE BALAGUER

Terreno urbano de 300 m2, con casa
de 70 m2, de 2 habitaciones, 1 baño,
jard ín.  Gara je cerrado para 3
coches. Precio: 165.278,33 euros.
Ref: 0087.

BUSCAMOS PISOS O

CASAS PARA ALQUILAR

O VENDER

EN CUALQUIER ZONA

ZONA TORRELAMEU

Nueva construcción de pisos y áticos de
2, 3, 4 habitaciones, con terrazas de hasta
134 m2, jardines propios y comunitarios.
Piscina comunitária. Aire acondicionado.
Barbacoa. Acabados de alto estanding.
Información y planos.

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

Recepció Municipal als membres de l’equip

juvenil del C.F. Balaguer per l’ascens aconseguit

Miquel Aguilà reb a les jugadores de l’equip

senior femení del C. Tennis Taula Villar Logístic
L’equip senior del CLub Tennis

Taula Balaguer Villar-Logístic que
han aconseguit l’ascens a la Divisió
d’Honor del Tennis Taula, va ser
rebut per l’Alcalde Miquel Aguilà qui
va fer el lliurament d’una fotografia
a les cinc membres de l’equip i les
va esperonar a continuar endavant
en la seva carrera esportiva.

L’equip balaguerí haurà de viatjar
per tot Espanya, defensant el nom
de Balaguer, la propera temporada.

L’Alcalde Miquel Aguilà i el regi-
dor d’esports Juanjo Tenorio van
rebre tots els membres de l’equip
juvenil del Club Futbol Balaguer que
ha quedat campió de lliga i que per
tant ha aconseguit l’ascens a la
categoria Preferent, el que
comportarà que l’equip que entre-
na Toni Menchón hagi de viatjar per
tot Catalunya, portant el nom de la
ciutat de Balaguer. L’Alcalde va
lliurar una fotografia de l’equip a
tots els jugadors i tècnics.

El 17 i 18 de juny, se

celebra una nova edició de

les 24 Hores de Futbol Sala
El dia 10 de juny es juguen les prèvies

per assolir les 4 places vacants

El proper cap de setmana del 17 i 18 de juliol, el
pavelló Poliesportiu de Balaguer acollirà una nova
edició de les 24 Hores de Futbol Sala.

L’equip Confecciones Fernández, guanyador de
l’any passat, defensarà el títol davant d’un bon grup
d’equips que participaran en aquest esdeveniment
esportiu.

Els equips escolars també seran els
protagonistes d’aquestes 24 Hores de Futbol Sala
disputant partits en categories, prebenjamí, benjamí,
aleví, infantil i cadet, amb la participació de tots els
centres escolars de Balaguer.
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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

Cristina Marquina i Marina

Vergés als Campionats

d’Espanya de natació

Cristina Marquina del Club Esportiu Natació
Balaguer ha realitzat la mínima  per disputar el Cam-
pionat d’ Espanya de natació d’estiu que es realitza-
rà  del dia 26 al 30 de Juliol a les Piscines Olímpi-
ques Picornell de Barcelona.

La Cristina  ha realitzat la mínima per participar
en les proves  de 100 i 200  metres braça amb un
temps de 1’18"75 i 2’47"78 respectivament, aquest
temps col.loca a la Cristina entre les primeres del
rànking català.

D’altra banda la Marina Vergés que tenia la mínima
dels 800 lliures per disputar el campionat d’Espanya
a Alacant, ha realitzat també la mínima en els 200 i
400 lliures amb un temps de 2’21"30 i 5’55"90
respectivament.

Josep Oms aconsegueix la norma de Gran

Mestre d’Escacs a l’Olimpíada de Torí

L’escaquista Josep Oms, fill de
Vallfogona de Balaguer que juga
amb l’Andorra, va aconseguir 9 dels
11 punts disputats a l’Olimpíada de
Torí, guanyant la medalla d’or al
millor segon tauler de la olimpíada
amb una actuació superior al 80 per
cent.  La medalla juntament amb la
norma de Gran Mestre que ha acon-
seguit en aquest campionat han fet
que Josep Oms hagi realitzat a Torí
una de les millors actuacions de la
seva trajectòria esportiva.

La XVIII Nit de l’Esport de Balaguer se celebrarà

el 16 de juny al Teatre Municipal de Balaguer
La regidoria d’Esports de

Balaguer organitza el proper diven-
dres 16 de juny al Teatre Municipal
de Balaguer i a partir de les 22 ho-
res la XVIII Nit de l’Esport, on es
reconeixerà als diferents esportis-
tes, equips i dirigents de les enti-
tats esportives de Balaguer, la seva
trajectòria i esforç.

En total hi haurà una vintena
d’entitats esportives participants les
quals han nominat els seus espor-
tistes més destacats al llarg de la
temporada que acaba de finalitzar
2005-2006.

Durant la Nit de l’Esport també
es farà una menció especial per
aquells esportistes balaguerins que

han assolit guardons significatius o especials en els
darrers anys.

La Nit de l’Esport, se celebrarà al Teatre Munici-
pal igual que en la edició anterior.
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En aquell temps, hi havia una colla de
companys de feina que anaven a dinar plegats.
Sempre hi anaven a un restaurant on els
donaven uns espaguetis a la napolitana una mica
fets de qualsevol manera. Un dia van pensar
que atès que sempre hi anaven al mateix
restaurant i els cobraven una mica més que a
la resta, perquè diu que alguns clients no
acabaven de pagar, etc. van dir: “amb els
nostres diners, amb el que ens costen els
espaguetis, ben bé ens podem demanar una
paella. Va, anem a parlar amb el cuiner i li diem
que volem una paella com cal, que ja ens la
mereixem.”

Es van posar d’acord tots, tret d’un tal Pepe,
que va dir que no volia menjar amb ells. Van
anar a parlar amb el cuiner. El cuiner era un
tipus amb un tarannà amable i cordial i els va
dir  textualment: “Acceptaré fer qualsevol plat
que em demanin sempre que ho demani una
majoria important”.

Som-hi, van pensar els de la colla, si el Pepe
no vol dinar, encara som el 90 % . Ens farà la
paella segur. Vols dir que és de fiar aquest
cuiner?  I tant, que no veus com somriu? Que no
veus quin tarannà que té?

Llavors, un dels de la colla, va dir que ja
que estaven posats, la paella havia de ser de
llamàntol, que si no, ell no volia participar. Van
tenir una discussió de mil dimonis perquè sí que
tots volien paella però de llamàntol... “això que
ho demanin aquells joves exaltats potser sí, però
nosaltres sabem que no serà possible, de
moment...” “si no és de llamàntol no volem
paella -insistia-  els nostres drets sobretot. On
s’és vista una paella que no sigui de llamàntol, i
gambes i escamarlans, de la millor qualitat !!!”

Van estar ben bé dos anys discutint de si
gambes, si llamàntol, si conill, pollastre, paella
de verdures, quines verdures? mongeta tendra,
fèsol de garrofa, caragols, caragols? una paella
amb caragols? Au va no em facis riure, que sí,
que mon padrí, etc. etc.  Dos anys ben bons.

Al cap de dos anys van acordar demanar
una paella mixta, amb unes quantes gambes -
per la cosa del marisc- i una mica de conill, una
mica de pollastre, quatre caragols, total: una
paella bastant digna.

Quan es van posar d’acord van anar a parlar

Paràbola dels espaguetis

i la paella de llamàntol

amb el cuiner.  S’ha de dir que el cuiner
tampoc no era ben bé l’amo del restaurant.

Quan va rebre la comanda es va quedar
al.lucinant pel tubarro  perquè no s’ho
pensava que es posarien d’acord i els va dir
que un moment de calma que havia de parlar
amb l’ajudant de cuina i un parell de cambrers
que atenien unes altres taules però que
també volien dir la seva.

Els de la paella van sortir de la cuina
emprenyats com una mona però es van dir
entre ells que no negociarien per separat
amb el cuiner i que s’havien de mantenir tots
units. Van quedar d’acord.

Un dia, però, mentre els de la colla
estaven treballant, el més barrut de tots, que
era justament aquell que volia “o llamàntol o
res”, se’n va anar a parlar amb el cuiner i li
va dir que si el posava de cap de taula, en
comptes del que tenien llavors, acceptaria
els tradicionals espaguetis, i també van
parlar d’unes compensacions econòmiques
que es repartirien entre ells dos, tot i que
aquest punt no ha quedat molt clar. També
és cert que va aconseguir la promesa que
alguna vegada, potser, no sempre, els
posaria també una mica de formatge ratllat,
no parmesà, un formatge molt bo que tenia
ell, d’un amic seu, però formatge al cap a i a
la fi. El cas és que es va fer unes fotos amb
el cuiner on se’ls veu a tots dos molts
contents i a canvi de ser ell el  cap de taula
va dir que ja li estaven bé els espaguetis.
Sorprenentment -o no-  la resta de la colla
va dir que ves què farem, més val espaguetis
que res, i més si potser algun dia, no sempre,
són amb formatge,  etc.  Només un es va
quedar dient que, per dignitat, s’estimava
més no menjar espaguetis i seguir reclamant
la paella.

El del llamàntol, per cert, ja va quedar
amb el cuiner que fins d’aquí 20 o 25 anys,
no tornarien a parlar de paella.

Tot el personal del restaurant, va aplaudir
la decisió. I tots els comensals,
especialment els que cada dia mengen de
gorra, encara se’n foten ara.

ERC  Balaguer

Què hem de fer?

Doncs, ja veieu, dintre de quatre dies s’haurà d’anar a votar.
És un acte voluntari que en molts casos no deixa de complicar-
nos la vida per estar motivat per uns altres quasi sempre, i en
alguns per unes finalitats no gaire clares. En fi, els nostres pares
de la Pàtria ens diuen que és bo, i les nostres mares ens diuen el
contrari. I fa quatre dies que eren matrimoni, avui trencat. Aquesta
és la qüestió, qui deu tenir raó?

Jo, com vostè, no puc passar-me la vida recordant les parts
de la història que m’aclaparin i entristeixen amb la seva brutali-
tat, i per altra banda, oblidar les animalades pròpies. Com és
normal, nosaltres n’hem fet i no gaire glorioses, i ens n’han fet.
És la vida. Pot servir de consol que rar és el país que no hagi
tingut tràngols iguals o pitjors. Perquè a tot arreu, el gros es fot
al petit i amén.

Encara que la fascinació per les quatre barres sigui molt for-
ta, un no ha de permetre a l’any 2006 que es converteixi en
obsessió. Clar, sempre i quan no es trobi un rar plaer, aleshores
endavant: la felicitat s’ha de buscar com sigui. Però el somni,
serà això, un somni.

Potser sí que és necessari somiar per evitar quer la realitat
converteixi la vida en un femer, però el que no pot ser és voler-ho
imposar als altres, i quan s’arriba a cert punt val més tocar-ho
poc i remenar-ho menys perquè la societat d’avui és de joc curt
i molta foscúria en els seus sentiments. I de fe en els polítics ben
poca en té.

La idea d’un país, d’un somiat país!, ben lícita per cert, avui
s’ha fet molt difícil, o al menys jo li veig, fa anys ens volien com-
parar amb Lituània, avui amb Montenegro i cada temporadeta
sortirà (o faran sortir), un cas on ens podrem mirar i semblar. Jo
no tinc aquesta virtut -gràcies a Déu- jo no la tinc.

D’aquest matrimoni esguerrat res de bo n’ha de sortir. Mal-
grat avui sembla que el Govern de la Generalitat treballa d’una
altra manera al no tenir tanta feina en mentir i desmentir, però és
cert que com un beuratge mal fet aquell tripartit ha deixat un
pòsit de cansament i desorientació dintre la societat catalana.
Amb un detriment de l’autoestima i la imatge, i no cal dir de la
unió.

Un no creu ja gaire en la felicitat del futur per moltes raons.
És el passat el que s’ha convertit en un utopia, en una il.lusió, en
un desig. No voldria pas que es pogués pensar que sóc un pes-
simista murriot, ans al contrari, sóc optimista i enamorat de la
vida. Mai m’he avorrit gràcies a la meva curiositat, però el fatalis-
me ha fet una bona presa del meu pensament, no d’una forma
imprevista i infosa, sinó pel que s’ha vist i hem viscut, i ja no tinc
prou empenta vital per ésser indulgent.

Però, ara on anàvem? Ah sí, al vot que s’hauria de donar el
dia divuit per l’Estatut. Malfio de les explicacions que ens donin
els polítics. Uns pel sí i els altres pel no. L’abstenció no m’agra-
da. I el vot en blanc mai l’he practicat. Què recoi he de fer? Des-
prés dels darrers fets el país ha quedat com a convalescent i
aturat, i no es pot manllevar una ampliació de la il.lusió, perquè el
crèdit d’aquesta espècia està esgotat. S’han de pagar aquests
vint-i-vuit mesos de flaires rònecs de redempció forçosa. I ara
que hem de fer? A mi en concret, noto com em va augmentant
una espècie d’esma de no fer res.

C.G.A.

P.D.: Encara que un sí, el podrien merèixer uns pel que han fet
(PP), i uns altres pel que no han sabut fer (ERC).

GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus
autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la llibertat d’expressió de la
nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles
d’opinió hauran d’estar signats, amb nom i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia
del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

Distribució gratuïta a: Àger, Algerri, Balaguer, Bellcaire d’Urgell, Camarasa, Castelló de
Farfanya, Cubells, Gerb, La Ràpita, La Sentiu de Sió,  Les Avellanes, Menàrguens, Montgai,
Os de Balaguer, Sant Llorenç, Tartareu, Térmens, Vallfogona de B. i Vilanova de la Sal.
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D’entrada diré que amb aquest escrit, el que
pretenc és aportar el meu granet de sorra a favor del
text d’aquest Estatut, un cop escrit això intentaré
raonar la meva postura.

És evident que aquest text no és l’òptim al que ha
d’aspirar un nacionalista com jo, però no és menys
evident que suposa un salt considerable respecte al
que tenim actualment en vigor i per aquest motiu
representa per Catalunya un salt qualitatiu important.

Aquests dies en  diferents fòrums d’internet hom
pot llegir tot tipus de comentaris. Tot seguit en
comentaré alguns, per exemple es diu que aquest
Estatut és dolent, i que amb una negociació bilateral
es podia aconseguir el mateix, o un altre, si surt un
no, a Madrid es donaran compte que es té que
negociar un nou text més ambiciós. És que realment
ens podem creure que vist el que hem viscut durant
dos anys, algú tant dins de Catalunya com a l’estat
Espanyol pot estar per la labor de començar a negociar
un nou Estatut. Jo sincerament crec que no. Per una
altra part hi ha continguts en el nou Estatut que
difícilment poden ser objecte d’una negociació bilateral
per la senzilla raó de que aquestes negociacions
essent tants i tant diversos els continguts que podent
entrar en les  mateixes i vista la predisposició dels
uns, i no cal ni comentar la dels altres si s’acceptessin
cosa que estaria per veure, s’allargarien in eternum i
mentrestant que, ens quedem tal com estem, amb un
munt de coses que queden fora de les competències
del govern de Catalunya. Penso que cap d’aquestes
alternatives ens interessa, donat que tant amb una
com amb l’altra entraríem en una dinàmica en la que
es faria difícil per no dir impossible de trobar-hi la
sortida, i a la nostra estimada Catalunya penso que el
que li convé es tranquil.litat per poder treballar, i no
passar-nos el dia pendents de discussions estèrils que
no porten enlloc.

També aquests dies hi ha gent que magnifica les
declaracions d’Alfonso Guerra, quan per mi es més
que evident que aquest senyor intenta per una part
tranquil.litzar la seva pròpia conciència, i per l’altra la
d’alguns correligionaris del seu propi partit que pensen
que amb aquest text s’ha anat massa lluny.

Un cop fets aquests comentaris i donat que sóc
un dels convençuts que el text del nou Estatut conté
les eines perquè Catalunya faci un salt endavant
important en el seu autogovern, passaré a enumerar
alguns dels continguts concrets que al meu entendre
corroboren aquesta afirmació: Més diners per al nostre
país amb el nou finançament. Més inversions en
infrastructures per part de l’Estat, es concreten les
mateixes per primer cop per un període de set anys.
Es duplica el número de competències de la Generalitat
(immigració, trens, horaris comercials, treball, aigua,
dret civil, funció pública etc.). Es defineix la tipologia
de les competències i es blinden les exclusives. El
Tribunal de Justícia de Catalunya es convertirà en
l’última instància judicial. Per primera vegada el català
queda equiparat en drets i deures al castellà. Per
primer cop es reconeix que Catalunya és una Nació i
es reconeixen els seus símbols. La Generalitat queda
reconeguda com a administració única a Catalunya.
Aquesta relació es podria allargar encara més, però
penso que l’exposat justifica amb escreix el que deia
a l’encapçalament del meu escrit, és a dir el meu ple
suport al nou Estatut per Catalunya.

Josep Batalla i Peruchet

Conseller Nacional de CDC

Ha resultat fallida. El matrimoni a tres que ha
governat les Institucions de Catalunya aquests
darrers dos anys i mig ha resultat en fallida; no han
estat capaços ni tant sols de complir el principal i
gairebé únic objectiu d’aquesta legislatura:
l’aprovació unànime d’un nou text estatutari per a
Catalunya. Aquest text requeria dues condicions
prèvies que sembla ser no complien el cònjuges:
maduresa, és a dir, majoria d’edat mental i política,
i seny, és a dir, disposició al diàleg, a la renúncia, al
consens. En aquest trinomi tots tres tenen culpa
igual: la Pubilla, pel seu egoïsme i actitud intolerant;
el Consorte per tenir com a principal objectiu polític
la conservació de la poltrona sense mesurar les
conseqüències, i el Convidat de Pedra perquè ni ha
sabut moderar el debat i imposar el seny i la
moderació, ni ha sabut traure’n profit.

El Codi Civil espanyol estableix (article 75) allò
que els juristes anomenen pupillaris substitutio:
substitució de la voluntat del pubill o pubilla menor
d’edat que no té capacitat de discerniment per sí
mateix i precisa l’auxili intel.lectual d’algú major d’edat
i de més capacitat. Això és el que ara el President
Consorte ha fet.

La Pubilla, provada i demostrada la seva
incapacitat mental i política, ha estat repudiada pel
Consorte i haurà de tornar a fer allò que és la única
cosa que sap fer: oposició obstructiva. El Consorte
ha trigat dos anys i mig a donar-se’n d’allò que era
una obvietat per a tothom: que la pubilla és una
immadura política molt egoïsta incapaç d’actuar amb
responsabilitat política quan desenvolupa tasques
de govern.

Perspectives -La Pubilla-A voltes amb l’Estatut
Però compte! amb la mala baba de La Pubilla:

suposo que hom recorda el cas d’un informe sobre
mitjans de comunicació encomanat pel Conseller
en Cap i executat pel Secretari de Comunicació
Miquel Sellarés; dit informe incloïa, entre altres
perles, no només un anàlisi ideològic i de
posicionament polític dels diferents mitjans de
comunicació de Catalunya, sinó “orientacions que
haurien de tenir aquests mitjans en un futur”. Ni en
els millors temps de la Cheka. Consigna de la
Pubilla: O fas propaganda a favor meu o prepara’t
per a la depuració que ordenaré contra tu.

Resultat del divorci? Doncs, o molt m’equivoco
o em fa l’efecte que, si la cosa no canvia molt, la
conseqüència serà una victòria del PSC a les
eleccions al Parlament de Catalunya que el
Consorte convocarà a la tardor. I consti que no
me’n planyo gens pel candidat nacionalista de
dretes. ¿No hi esteu d’acord? El temps dirà si estic
equivocat (hom s’equivoca: fins i tot la Pubilla).
Tanmateix vull que penseu el següent: els
socialistes i, en general, els partits d’esquerra, són
increïblement eficaços en la tasca de la propaganda
quan tenen el poder. A les proves em remeto: les
enquestes encara valoren més en Maragall que no
qualsevol altre; i el poble, en general, considera
satisfactòria la tasca de govern dels socialistes.
¿Explicació? L’autopropaganda, amics,
l’autopropaganda.

Joan V. Sampedro Cortés

Regidor de l’Ajuntament de Balaguer -PPCatalunya-

Des de Joves d’Esquerra Verda de Balaguer,
conjuntament amb Iniciativa per Catalunya de
Balaguer, volem adreçar-nos al conjunt de
balaguerins i balaguerines per tal d’expressar els
motius, clars i rotunds, que ens fan defensar de
manera contundent el Sí a l’Estatut de Catalunya.

Volem aquest Estatut perquè ens dotarà de més
recursos econòmics i ens atorgarà un major control
dels nostres impostos això és, dit de manera planera:
més diners per a Catalunya. Més diners que podran
ser invertits, tal com recull l’Estatut, en engegar
polítiques de promoció pública de la vivenda o en
dotar d’ajudes als i a les joves perquè hi puguin
accedir (ambdues coses possibles ja que la
Generalitat tindrà competències exclusives en
matèria d’habitatge). Aquest jovent, nosaltres,  també
ens podrem aprofitar de les ajudes per a la inserció
juvenil al món laboral o de les beques i ajuts per a
l’estudi.

Volem aquest Estatut perquè assenta una
Catalunya que, per primer cop, es defineix com a
nació i que crea un marc de relacions amb l’estat
espanyol que fomenta l’estat federal. Una Catalunya
que creixerà sobre premisses com la cultura de la
pau o el dret a la memòria històrica, on hi haurà
igualtat jurídica entre el català i el castellà i els jutges
de Catalunya hauran de conèixer la llengua pròpia
del nostre país.

Volem aquest Estatut perquè atansa
l’administració i la política als i a les ciutadans i
ciutadanes, promovent l’elaboració de polítiques
públiques per part de la població, descentralitzant

Sí a l’Estatut del Progrés
la justícia (el Tribunal Superior de Catalunya serà
la darrera instància judicial), i donant la potestat a
la Generalitat de gestionar la immigració i els
permisos de treball i residència. El nou Estatut dóna
competència en trens regionals i rodalies RENFE
a la Generalitat, que podrà regular els horaris
d’acord amb la realitat pròpia de cada zona, tal
com podrà regular els horaris comercials segons
les necessitats de la població i dels nostres
establiments. Qui millor que el govern de Catalunya
per encarregar-se d’això?

Volem aquest Estatut perquè ens garantitza
drets com els laborals i sindicals, el de la igualtat
entre els homes i les dones, el de viure amb dignitat
el procés de la pròpia mort, el de la llibertat de la
dona pel que fa al seu propi cos (i la seva salut
reproductiva i sexual) i el de viure en un medi
ambient equilibrat, sostenible i respectuós. I ens
els garantitza perquè, al sortir reflectits a l’Estatut,
podran ser exigibles per qualsevol ciutadà o
ciutadana de Catalunya.

Tots aquests motius, i molts d’altres, ens
impulsen a clamar amb entusiasme SÍ A L’ESTATUT.
Perquè... què aconseguirem dient no? Doncs tornar
a l’Estatut de 1979 i perdre la possibilitat d’haver
gaudit d’un dels territoris amb més autogovern
d’Europa, regit per un marc legal profundament
d’esquerres, transgressor i ecologista.

Joves d’Esquerra Verda de Balaguer i Iniciativa per

Catalunya Verds de Balaguer

(JEV Balaguer)-(ICV Balaguer)
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Ps. l’Estació, 35

BALAGUER

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

Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER

Menjars casolans •Menú diari • Carta

Hostal Nou, s/n  -  25680 Vallfogona de Balaguer - Tel. 973 44 50 59

El Dj balaguerí, David Solís, actua el dia

15 de juny a la Sala ONE de Madrid
Solís és el creador del col·lectiu “The Collective”, i ha treballat en

diverses sales juntament amb dj’s nacionals i internacionals

El proper dijous 15 de juny, el Dj David
Solís de Balaguer actuarà a la Sala ONE de
Madrid, una de les millors sales de l’Estat
amb una capacitat de milers de persones.

L’actuació de S.O.L.I.S. juntament amb
el vallisoletà, Oscar Rios està programada
per «urban col.lectives».

Solis és el creador del col.lectiu «the
collective», és el pare de l’experiment. Tot i
la seva joventut ha demostrat la seva expe-
riència i saber fer, ja que en el seu currícu-
lum porta una llarga trajectòria, amb crea-
cions com els festivals Soft Rive Parade,
Sant Crist-Tech, etc, i ha punxat amb els
millors dj’s nacionals i internacionals com Tim

Beaker, Pascal, Pelacha, Raul Parra,
Elessban, etc.

Innovant sempre, com ho demostra en
el programa radiofònic «Món electrònic» o
com a programador i dj resident de sales
com el mític Chicago o a la Rosaleda up.

David Solís porta 14 anys davant dels
plats, ha vist passar molts estils musicals
però el que més li agrada és punxar el techno
més sibarita mesclant-lo amb l’electro més
pur i dur. Com ell ben bé diu, el dj ha de ser
una arma de mesclar i no una persona que
es dedica ha canviar les cançons. Per a més
informació del col .lectiu de dj’s a
www.thecollective.es

“Pla independència 2014”

a càrrec de Santiago Espot
L’acte està organitzat pel Casal

Pere III-Ateneu de Balaguer

El proper dissabte 10 de juny a les 9 del vespre
i al local del Casal Pere III - Ateneu de Balaguer, al
carrer Santa Anna, es realitzarà un acte a càrrec de
Santiago Espot amb el títol «Pla Independència
2014».

Santiago Espot, empresari escriptor, ha
desenvolupat la seva tasca d’assagista
simultàniament a la d’activista.

L’any 1991 va escriure «contra el senequisme
polític», el 2004 la biografia «Joan Fiveller. Model de
caràcter» i el passat any 2005 «cap a la
independència».

Com a activista ha estat l’impulsor de campanyes
populars com «Per un nou tancament de caixes» a
l’any 1993, i «Hoquei per Catalunya» el 2003. Dins
d’aquesta darrera campanya va ser coautor del llibre
«independència sobre rodes», al 2004.

L’acte constarà d’una exposició per part del Sr.
Espot, seguit d’un torn obert de paraula i posterior
debat.
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La loteria europea Euromilió deixa un premi de

més d’1,2 milions d’euros a Balaguer

La papereria llibreria Manhattan de Balaguer va
ser qui el passat divendres 19 de maig va vendre
un bitllet de loteria de l’Euromilió, i que ha estat
premiat amb 1,2 milions d’euros. En aquesta lote-

ria hi participen els habitants de
França, el Regne Unit i Espanya, i
que en aquest sorteig va repartir
15 milions a l’encertant de la com-
binació guanyadora, i gairebé 2,5
milions als dos encertants del se-
gon premi.

La butlleta segellada al local
comercial de Balaguer correspon
a un veí de la comarca de la No-
guera, que s’ha volgut mantenir en
l’anonimat, i es repartirà els vora
2,5 milions d’euros del segon pre-
mi amb un ciutadà del Regne Unit.

Aquest és el premi més impor-
tant que ha donat aquest establi-
ment en els 40 anys d’història, tal
com diu Josep Maria Rey, el seu
propietari.

Trobada de joves “kampi

qui pugui” a la Vall de Meià
Organitzada pels joves de Vilanova i
Santa Maria i els Serveis de Joventut

El Consell Comarcal de la Noguera mitjançant
l’Oficina de Serveis a la Joventut i el grup de joves
de Vilanova de Meià i Santa Maria de Meià organitza
el Kampi qui Pugui 06. La valoració de l’esquiada
Posa´t les botes 2006 els participants han demanat
a l’ens comarcal la realització de més sortides
encarades a descobrir una forma diferent del lleure
hi a fomentar la interrelació entre els joves de la
Comarca. És doncs gràcies a aquesta petició que
neix Kampi qui pugui 2006.

Aquesta activitat es realitzarà als  Municipis de
Vilanova de Meià i Santa Maria de Meià els propers
10 i 11 de juny. En aquesta activitat els joves podran
gaudir del fantàstic entorn natural de la contrada
alhora que podran practicar, entre d’altres coses,
esports antiestrès com són excursionisme, bulding
i un original Pintball. A la nit hi haurà un concert a
càrrec del grups Cercavins i Piperland.

El preu de l’activitat són 38 euros i inclou tots
els àpats, i l’allotjament pot ser en tendes de
campanya o a l’interior de la casa de colònies de
Santa Maria de Meià. El Consell Comarcal posarà a
disposició dels joves un servei gratuït d’autocars per
tal de traslladar-los.

160 gimnastes participen al Primer Trofeu

Ciutat de Balaguer de Gimnàstica Rítmica
El passat dissabte 3 de juny, el

pavelló poliesportiu de Balaguer va
acollir el Primer Trofeu Ciutat de
Balaguer de Gimnàstica Rítmica
amb la participació de més de 160
gimnastes d’arreu de les Terres de
Lleida organitzat pel Club de Gim-
nàstica Rítmica de Balaguer.

El club de gimnàstica rítmica
Balaguer vol felicitar a les seves
gimnastes pel treball realitzat durat
tot el curs.

Cal esmentar que el grup aleví
format per Andrea Lorenzo, Viena
Rodríguez, Clàudia García, Cristina
Carrera, Paula Fernàndez i Micaela
Álvarez va obtenir medalla de plata
en el campionat de Copa Catalana

celebrat al Prat de Llobregat. També celebrem l’èxit
del I Trofeu ciutat de Balaguer que  va reunir més de
160 gimnastes provinents de clubs de tota la pro-
víncia i on les esportistes locals van aconseguir
medalla en totes les categories.

CASA EN VENDA A
TÉRMENS (Ref. 2010)

- 3 plantes
- 5 habitacions

- 1 bany
- calefacció
- garatge

- terrassa+jardí

CASES ADOSSADES
D’OBRA NOVA AL SECÀ

- 3 plantes
- 4 habitacions

- 3 banys
- garatge

- terrassa+jardí

APARTAMENTS D’OBRA
NOVA AL c/ RIU CORB

- 1 i 2 habitacions
- 1 bany

- calefacció
- terrassa

- pàrquing i traster opcional

CASA PER REFORMAR A CASTELLÓ (Ref. 2013)
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Iglesia Cristiana Palabra de Fe

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

LLOGUER local comercial
de 190 m2 al C/ Barcelona.
Obra nova. Dos nivells. Apa-
rador de 12 metres. Zona
Escola Pia.Raó 973448273.

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

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

SE VENDEN cachorros
Yorsai. Razón telefono:
661245574.

COMPRO PISO  de
segunda mano en Balaguer,
de particular a particular.
Interesados  llamar al telefo-
no: 687733927.

ES LLOGA altell comercial
de 60 m2 al c/ Dr. Fleming.
Totalment acondicionat amb
calefacció i a/a. Bon preu.
Raó tel: 973451275-
680452490.

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

ES VEN Honda 250 (4
temps) de Cros de competi-
ció. Raó tel: 661245574.

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

MOSSOS D’ESQUADRA,
POLICIES LOCALS. Hi ha
centenars de places
ofertades! Treball de funcio-
nari, a la teva comunitat i
molt ben remunerat. Infor-
ma’t al 900233233 trucada
gratuïta.

ADMINISTRATIU 20.000
E anuals. Des del batxillerat
o FPII, fes-te funcionari. In-
forma’t 900315315, és gra-
tuït.

ES VEN acció del Club Ten-
nis Balaguer. Interessats tru-
car al 669845313.

ES VEN pis de 120 m2, mo-
blat,4 hab.,2 banys com-
plerts, terrassa de 20 m2 i
balcó. Ascensor, calefacció,
a/a,cèntric. Raó tel:
973447235 (trucar a partir
de les 19:30 h).

ES VEN acció del Club Ten-
nis Balaguer. Raó al telèfon:
628132026.

NO BUSQUIS MÉS. Requi-
sit: Certificat Escolar. Treba-
lla de funcionari com a Per-
sonal Subaltern. Preparació
garantitzada. Informa’t al
900233233 trucada gratuï-
ta.

SE VENDE piso. Intere-
sados llamar al telefono:
635475727.

ES VEN Peugeot 206 HDI,
3 portes, any 2001, a/a. En
bon estat. Interessats trucar
al: 679198838.

ES TRASPASSA llibreria/
quiosc cèntric, per no poder
atendre. Abstenir-se curio-
sos. Raó tel: 973446004.

COMPRO motos antiguas,
todas las marcas y modelos
(Bultaco, Montesa, Ossa y
otras). No importa estado.
También compramos
revistas antiguas de
automoción y restos de ta-
l leres. Telefono:
973610087.

ETS DIPLOMAT AMB IN-
FERMERIA I NO TROBES
FEINA? Aconsegueix ja la teva
plaça d’Infermer/a amb Cen-
tres de Salut. Preparació
garantitzada. Informa’t al
900315315 trucada gratuïta.

ES TRASPASSA merceria-
llenceria Gemma Intim. En ple
rendiment. Raó telèfon:
617357348 o 973450801.

TREBALLA d’auxiliar adminis-
tratiu com funcionari, amb el
graduat escolar. Informació
gratuïta 900315315.

ES NECESSITEN cambreres
per restaurant-Bar a Balaguer.
Interessats trucar al tel.
665666262.

PNEUMATICOS DIAZ-
SUBIAS busca personal para
sección de tractor y maquina-
ria pesada. Sabados mañana
laborable. Intere-sados
presentarse.

LLICENCIADA en traducció
i interpretació, fa classes par-
ticulars i traduccions d’anglès
i francès (a tots els nivells).
Interessats truqueu al
610422409 (vespres).

ES PRECISEN ZELADORS,
si tens el certificat d’escolari-
tat treballa de
f u n c i o n a r i . P r e p a r a ’ t :
900233233. Trucada gratuïta.

PARTICULAR ven pis de 110
m2, d’obra nova al c/
Barcelona, de 4 hab, tot exte-
rior. Interessats trucar al
665526063.

SE VENDE Vespino de color
negro, en buen estado y una
hormigonera industrial
pequeña. Razón telefono:
973450686.

ES DONEN classes d’anglès
per alumnes de primària i se-
cundària. Raó: 647185846/
973445126.

ES VEN parquing tancat al
carrer Franqueses (davant la
variant). Raó telf. 659100352.

SALOU es lloga aparta-
ment, per a 6 persones. Prop
platja, piscina, zona
ajardinada, recinte reixat
amb pàrking. De juny a se-
tembre, per quinzenes o set-
manes. Tel: 609369537.

ES LLOGA apartament a la
Pineda (de Salou), amb vis-
tes al mar, piscina, pàrking,
a/a, rentavaixelles i tots els
extres. Per setmanes i
quizenes. Raó telèfon:
639330429.

SE PRECISA persona res-
ponsable para bar-
restaurante de menus y
tapas, también servicio de
barra. Con ex-periencia.
Sabados tarde, domingos y
festivos cerrado. Razón:
670744787.

ES LLOGA apartament  nou
a l’Av. Països Catalans. To-
talment moblat, amb cuina/
menjador, hab. matrimoni,
hab. individual, bany i tras-
ter, a/a. Raó al telèfon
679469579 i 646135449.

CONSTRUCCIONS GER-
MANS VIDAL. Obra públi-
ca i obra civil. 20 anys al ser-
vei de la construcció. Trucar
als telèfons:973426180-
650760006 - 675802047.

SE VENDE terreno rústico
de 1.500 m2, en el camino
de la Safyc (Balaguer).
Interesados l lamar al:
620443417.

OPORTUNIDAD! Se vende
negocio céntrico en
Balaguer. Varias posibilida-
des de enfoque comercial.
Razón telf. 658995995.

VENDO piso de particular a
particular, 4 hab., salón-
comedor, cocina, 2 baños,
trastero. Bien situado. Razón
telf. 666847086.

SALOU llogo pis 4 habitaci-
ons, amb piscina i parquing.
A 10 minuts de la platja i 15
minuts de Port Aventura. Per
setmanes o quinzenes. Raó
tel. 657950502.

En donde quiera que vamos, hoy la gente se hace preguntas; preguntas
sobre el dinero, una salud mejor, trabajo, paz interior, el significado de la
vida. Es difícil encontrar respuestas reales, y a veces es doloroso, y a lo

mejor Ud. está experimentando ese dolor.
Hay un lugar mejor, donde el dolor se transforma en poder, las heridas en

sanidad y el fracaso en victoria.
Iglesia Cristiana Palabra de Fe, ctra. de Camarasa, 25 - BALAGUER

Sedes en Lleida, Tàrrega, Artesa y Tremp.
Llámenos al telf. 973 446 457, nos comunicaremos con Ud.
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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

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.

De les 8 de la tarda del 8 de juny a les 8 de la tarda del 15 de juny SALA
De les 8 de la tarda del 15 de juny a les 8 de la tarda del 22 de juny MARCH
De les 8 de la tarda del 22 de juny a les 8 de la tarda del 29 de juny ALDAVÓ

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

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS
PRESSUPOST

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

EMPRESA D’ALIMENTACIÓ

NECESSITA:
-Xòfer amb carnet de 2a, per fer de repartidor

(Zona Lleida)
- Xòfer amb carnet de 1a, a jornada parcial o

complerta.

Interessats trucar al: 973 45 11 22
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