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Sumari
----------------------------------------------------------------------------

Josep M. Simon i Auberni

-------------------------------------------------
Vaig escoltar molt aten-

tament el discurs que va fer
el rei Gaspar a la ciutadania
el passat dia 5 de gener. De-
manava amb certa recança
que els adults no havíem de
deixar d’escriure la carta als
Reis Mags. Té raó, mai no
hauríem de perdre aquell aire

Què en penseu?... d’ingenuïtat que  embolca-
lla els menuts. A més, vaig
sortir ple d’optimisme, pot-
ser massa, després del bany
de lloances  sobre  les obres
que es duen a terme a la nos-
tra ciutat. L’any vinent torna-
ré, com no fa pas gaire
temps, a escriure la carta a
Ses Majestats. Tanmateix,
no voldria deixar passar tot
un any per demanar un cine-
ma. Ja fa massa temps que
estem orfes d’aquest equi-

pament. Sembla inversem-
blant que una capital de co-
marca no compti amb cap
sala estable de projeccions.
Vista la bona acollida dels
cicles de cinema en català,
potser valdria la pena replan-
tejar-s’ho. Els infants, els jo-
ves i els no tan joves ho
agrairíem. Espero no haver-
ho d’escriure en la propera
carta als Reis d’Orient.

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

Edita: DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36 altell
Tel. 973 448273 Fax. 973 450311
redaccio@revistagroc.com
info@dossierpm.com
www.revistagroc.com
Imprimeix: Noves Formes Gràfiques,S.A.
Dipòsit legal: LL-81-1987.
Tirada: 6.000 exemplars. Distribució:

gratuïta per les poblacions d’Àger,
Algerri, Balaguer, Bellcaire d’Urgell,
Camarasa, Castelló de Farfanya,
Cubells, Gerb, La Ràpita, La Sentiu,
Les Avellanes, Menàrguens, Montgai,
Os de Balaguer, Sant Llorenç,
Tartareu, Térmens, Vallfogona de B. i
Vilanova de la Sal.

Director: Pedro Pérez. Direcció

Comercial i Administració: Sisco
Alarcón. Equip de Redacció: Joan
Bové, Montse Cercós, David
Marquina, Sisco Alarcón, Pedro
Pérez. Comercial: Lidia Pérez.

Col·laboradors habituals: Josep M.
Simón, CGA, Miquel Trilla, Núria
Arbós i Eva Font.

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.
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Tel./Fax 973 451 393 - 25600 BALAGUER

LA PROMESA DE PILATES:

«Amb 10 sessions notaràs la diferència,
amb 20 la veuràs i amb 30 el teu cos
haurà canviat completament»
BENEFICI DEL MÈTODE PILATES:

- Músculs flexibles, forts i elongats.
- Increment de la força i el rendiment.
- Millora la postura.
- Prevenció de lesions.
- Redueix l’estres.

CONSULTAR HORARIS

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

- ES VEN pis c/ Barcelona, millor que nou, 4 habitacions.
- ES VEN pis al c/ Barcelona, econòmic.
- ES VEN pis al c/Gregorio Marañon. Econòmic.
- ES VEN dúplex, 140 m2 a estrenar.
- ES VENEN xalets a Castillonroy i al Club Segre, Gerb.
- ES VEN/ES LLOGA pàrking tancat al c/Dr. Fleming.
- ES VEN local comercial 80 m2, c/ St Josep de Calasanç.
- ES VEN casa pairal a Roní (Pallars Sobirà).
- ES LLOGA pis c/ Barcelona, 4 habitacions.

PORTADA

Sant Antoni

>>BALAGUER

Creu Roja inaugura l’exposició

Mosaic a l’Ajuntament

El Casal de la Gent Gran ret

homenatge als majors de 85 anys

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

>>COMARCA

Centenars d’espectadors visiten

el Pessebre de Camarasa

El Consell aprova el projecte de

millora de diferents camins

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

>>CULTURA

Amb l’obra «Intimitats» s’inicia el

cicle de Teatre d’hivern

La Sucrera aconsegueix omplir en

la seva representació nadalenca

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

>>ESPORTS

El Bàsquet aconsegueix la primera

victòria  de la temporada

El Club Tennis Taula es proclama

campió d’hivern de Divisió d’Honor

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

>>OCI

La Transsegre convoca un any més

el concurs de dibuix pel 2008

Quan canviem d’any, tots ens fem el propòsit de canviar
allò que no ens va gaire bé, i desitgem que a partir del nou
any, la sort ens acompanyi, més que en l’any que acabem
de tancar. En aquest aspecte, estem segurs que tots els
directius i aficionats dels clubs esportius de Balaguer, que
enguany no estan passant per la seva millor època, s’han
fet aquest propòsit i han demanat al nou any, que sigui
molt millor que l’anterior, i que per tant, s’arreglin els grans
mals que els persegueixen en els darrers mesos. Tant el
futbol com el bàsquet ocupen la zona de descens i tot i tenir
marge de maniobra, molt hauran de treballar i molta sort
hauran de tenir per sortir del pou.

Però no tot són penes en l’àmbit esportiu balaguerí, ja
que hi ha un club, dels que practiquen un esport dels
anomenats minoritaris, que està vivint els millors moments
de la seva història. Es tracta del Club Tennis Taula Balaguer-
Villart Logístic, i especialment l’equip sènior femení, que
s’ha proclamat campió d’hivern de la Divisió d’Honor
femenina, sense haver perdut cap partit en tota la primera
volta, i que esperem que la sort i el treball continui de la
mateixa manera en aquesta segona volta de l’any 2008, i per
tant assoleixin l’ascens a la màxima categoria estatal
d’aquest esport.

L’espectacle esportiu viscut al Pavelló del Molí de
l’Esquerrà del passat 23 de desembre, es difícil de repetir.
Llàstima que van ser pocs, molt pocs els balaguerins que
en van poder gaudir. Des d’aquestes ratlles volem convidar-
vos a assistir als partits que aquest equip guanyador celebri
a Balaguer, per animar les nostres jugadores.

Bons desitjos esportius
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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

El Mercadal acollirà la popular festa

dels Tres Tombs de Sant Antoni Abat

El proper dijous 17 de
gener, festivitat de Sant
Antoni Abat, se celebrarà un
any més la Missa en Honor
del Sant, organitzada per la
Confraria de Sant Antoni
Abat de Balaguer, seguida de
la benedicció dels tradicio-
nals panets de Sant Antoni.
La popular festa dels Tres
Tombs, amb la participació
de més d’un centenar de
tractors i d’altra maquinària
agrícola es farà el mateix di-
jous 17 de gener a la Plaça
del Mercadal, amb la presèn-
cia de les principals autori-
tats locals i comarcals. El
rector de Balaguer, Mn.

Ramon Solé beneïrà la ma-
quinària i els animals que
assisteixin.

Els tractors es concen-
tren a primera hora del matí
a l’Avinguda dels Paisos Ca-
talans, des d’on sortiran en
comitiva cap a la Plaça del
Mercadal per rebre la bene-
dicció.

En aquesta tradicional

Diferents models de tractors a la Festa dels Tres Tonbs

festa hi participaran també
un bon grapat de carrosses
elaborades per diferents col·-
lectius de la ciutat, general-
ment vinculats amb el món
agrari, així com de diferents
centres escolars de la capi-
tal de la Noguera, que parti-
cipen en aquesta popular
festa.

Un cop finalitzats els tres
tombs, els participants gau-
diran d’un dinar de germa-
nor al pavelló del Molí de
l’Esquerrà, en un acte amb
nombrosos premis i regals
pels participants als Tres
Tombs.

D’altra banda, cal desta-
car també, que del 17 de ge-
ner al 3 de febrer, la Sala d’Ex-
posicions de l’Ajuntament
contindrà una exposició so-
bre el món rural, organitza-
da i dirigida per l’Associació
Dona Rural de Balaguer.

Festa dels Tres Tombs a Balaguer

El proper dijous 17 de

gener, a partir de les 12

del migdia, amb més

d’un centenar de

tractors i carrosses

L’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà va mani-
festar durant el dinar de
Nadal amb els mitjans de
comunicació locals, que
l’Ajuntament ha gestio-
nat un pressupost de 40
milions d’euros, entre les

obres executades i les que
es troben en execució,
durant l’any 2007.

Entre les obres més
destacades dins d’aques-
ta milionaria inversió cal
mencionar la nova llar
d’infants que s’està
construint a la vora del
CEIP Gaspar de Portolà, la
segona passarel·la
peatonal que es col·locarà
a finals d’aquest mes de
gener, o les obres que s’es-
tan duent a terme a tot el
Centre Històric de
Balaguer.

L’Ajuntament ha gestionat

una inversió de 40 milions

d’euros durant l’any 2007

Dinar de Nadal de l’equip de govern

Així ho va anunciar

l’alcalde Aguilà

durant el dinar de

Nadal amb els mitjans

de comunicació



5<<P U B L I C I T A T



6 >> B A L A G U E R

Laboratori

Dr. M. PEREMIQUEL i LLUCH
Metge
Especialista d'Anàlisis Clíniques
ALÈRGIA - BIOQUÍMICA - HEMATOLOGIA
BACTERIOLOGIA
HORMONES - IMMUNOSEROLOGIA

HORARI: diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19 - BALAGUER
Tel. 973 446699

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

Milers de nens i nenes de Balaguer

reben a Ses Majestats els Reis Mags
La Cavalcada de Reis

d’Orient del passat dissabte
5 de gener, va acollir milers
de persones en tot el recor-
regut i també a la Plaça del
Mercadal.

Ses Majestats van arribar
a Balaguer amb el tren de la
Pobla, i a l’estació, els espe-
raven tres carrosses que els
van conduir fins a la Plaça
on van ser rebuts per l’Alcal-
de de la ciutat, i milers de
nens i nenes que van lliurar
als Reis les cartes amb tots
els seus desitjos i il·lusions.

Després dels parla-
ments, els Reis van comen-
çar a fer el repartiment de
milers de regals.Els Reis Mags a Balaguer

El barri de l’Eixample organitza un

concurs de balcons durant el Nadal
L’Associació de veïns i

comerciants de l’Eixample
va organitzar el primer con-
curs de balcons del barri,
durant les darreres festes
nadalenques.

Els interessats en parti-
cipar-hi van haver d’apuntar-
se als diferents comerços i
ornamentar els balcons de
manera original.

Un jurat especialitzat va
visionar i valorar l’estètica, i
l’originalitat dels balcons
presentats.

La bona climatologia va fer que fossin molts els que

esperessin i seguissin la Cavalcada dels Reis Mags

Lliurament de premis del concurs de balcons

El Grup d’animació
«La Troca», acompanyat
pel grup de teatre local La
SudaTeatre que és van
disfressar dels perso-
natges infantils de
Disney, alguns com el
Pato Donald, la Pate-

ta Daisy, el ratolí Mikey i
la rateta Minnie van ser
l’atracció final del Parc de
Nadal de Balaguer al fer
gaudir a grans i petis que
hi varen assistir d’una
actuació en la que no hi
van faltar cançons i
danses populars del
nostre país així com
cançons d’arreu.

L’espectacle va ésser
tot un èxit amb una
assistència d’uns 300
nens que van poder ballar
juntament amb els
personatges de Disney.

El grup La Troca porta els

personatges de Disney al

Parc de Nadal de Balaguer

La Troca i els personatges de Disney

El grup d’animació va

comptar amb la

col·laboració del grup

La SudaTeatre de

Balaguer
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044

Telf. 609 135 472

- 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

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

PERRUQUERIA PELEGRÍ

Voldria disculpar-se per les molèsties

ocasionades durant les reformes.

També desitjar-vos un Bon Any 2008 i una

bona Festa Major d’hivern als ciutadans de

Térmens.

c/ Estació, 15 - 25670 Térmens (Lleida)

Telf: 973 18 11 17

El passat 20 de
desembre va tenir lloc una
emotiva festa homenatge
dels nascuts l’any 1922  i
que per tant han fet els 85
anys durant l’any 2007, al
casal de la Gent Gran de
Balaguer amb un ple total
de familiars i amics que
volgueren estar presents
en aquesta festa tan
especial, que el Casal de
la Gent Gran ve
organitzant cada any.

També van assistir a
l’acte, diferents represen-
tants de les institucions
locals, com el President
del Consell Comarcal de
la Noguera,  Vicent Font i

l’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, que van
lliurar als divuit home-
natjats un obsequi com-
memoratiu de la festa.

La Festa va acabar
amb una sessió de ball i
un berenar per a tots els
presents que van assistir
amb aquest gran i emotiu
acte.

Emotiu homenatge als avis

del Casal de la Gent Gran que

han fet els 85 anys

Foto de família dels homenatjats

En total van ser 18 els
socis del Casal , els
que van rebre
l’homenatge per haver
fet els 85 anys

Creu Roja presenta l’exposició Mosaic a

la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament
El passat dimarts 8 de

gener va inaugurar-se a la
Sala d’Exposicions de l’Ajun-
tament de Balaguer l’expo-
sició Mosaic, organitzada
per Creu Roja de la Noguera
i emmarcada dins del projec-
te Mosaic.

Aquest és un projecte
que aborda el tema de la
interculturalitat a les aules
amb els alumnes dels Insti-
tuts de Secundària, amb l’ob-
jectiu de sensibilitzar-los en
aquest tema.

L’exposició està oberta
cada dia de la setmana, fins
el diumenge 13 de gener de
17,30 a 20,30 hores.

Projecte Mosaic

L’Alcalde de Balaguer visita les

diferents residències de la ciutat
Com cada any, l’Alcalde

de Balaguer, Miquel Aguilà,
acompanyat per la regidora
de serveis socials de l’Ajun-
tament Montse Serra han
anat visitant durant aquests
dies de les festes nadalen-
ques les diferents residènci-
es geriàtriques de la ciutat,
així com també l’hospital
Jaume d’Urgell i els Centres
de Dia de la capital de la
Noguera, per poder desitjar
un bon any als seus resi-
dents.

Mostra del que s’ha treballat durant el primer
trimestre amb els adolescents de la Noguera

Visita a les Residències geriatriques
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Centenars de persones visiten el

Pessebre Vivent de Camarasa
Centenars de persones

han visitat durant aquestes
festes nadalenques el Pes-
sebre Vivent de Camarasa,
en la seva quinzena edició.

Per tal de sorprendre als
visitants, l’organització va
introduir noves escenes i va
canviar la ubicació d’algunes
altres, donant a l’edició d’en-
guany un toc de distinció a
la representació estàtica.

Vora 150 figurants i tot
un poble volcat en una re-
presentació nadalenca, que
ja és tota una tradició a la
comarca de la Noguera, do-
nat el seu alt nivell de parti-
cipació, tant d’actors com de
públic.Pessebre Vivent de Camarasa

Nova campanya promocional de la

cuina de la comarca de la Noguera
Catorze restaurants de la

Noguera s’han unit per cre-
ar l’Associació de Restau-
rants de la Noguera, “No-
guera Cuina”, amb l’objec-
tiu de promocionar la cuina
de la comarca.

El Consell Comarcal i
l’Associació Noguera-Cuina
han signat un conveni de
col·laboració que s’inicia
amb una campanya que
portarà el nom de “Del pai-
satge a la cuina”, des del
març al juny de 2008.

Tot el poble noguerenc es volca per a que la
representació estàtica sigui tot un èxit

Un moment de la signatura del conveni

Dins del programa
d’arranjament dels ca-
mins de la xarxa veïnal i
rural dels municipis de
muntanya de la comarca
de la Noguera, la Junta de
Govern del Consell Co-
marcal de la Noguera va
aprovar, el mes de desem-
bre dur a terme una actu-
ació de millora que inclou
els camins de la comarca
següents: el camí que va
des d’Os de Balaguer fins
a Castelló de Farfanya; el

camí que uneix Os de
Balaguer amb les Avella-
nes (dipòsit) i el Camí que
va a les Masies  Tòrrec de
Vilanova de Meià.

Per tal de poder
finançar aquesta obra
d’arranjaments de camins
rurals de la comarca del a
Noguera, la Junta de
Govern del Consell
Comarcal també va
acordar sol·licitar una
subvenció a la Direcció
General d’Arquitectura i
Paisatge del Departament
de Política Territorial i
Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya.

Des de fa anys, el
Consell Comarcal, està
treballant per l’arran-
jament dels principals
camins rurals.

El Consell Comarcal arranja

els principals camins de

muntanya de la Noguera

Consell Comarcal de la Noguera

La nova ubicació al
nou pavelló ha estat
ben acollit per la
totalitat d’expositors
del certamen firal
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Manteniment i neteja de:

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

Telèfons

 618 382 661
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

L’Ajuntament de Montgai organitza un

taller de màgia per als més joves
La població noguerenca

de Montgai ha organitzat
durant aquestes vacances
nadalenques, i com a nove-
tat d’enguany, un taller de
màgia.

Uns trenta nens de la po-
blació de Montgai han po-
gut aprendre molts trucs de
màgia que els ha ensenyat
el mag Reivax.

Els nens participants
s’ho han passat d’allò més
bé ja que és la primera vega-
da que el poble prepara un
taller d’aquestes caracterís-
tiques i degut a la bona par-
ticipació, no es descarta que
aquesta iniciativa pugui te-
nir continuitat.Taller de màgia a Montgai

El Club Esportiu d’Immersió “Terrablau

Lleida” posa un pessebre subaquàtic
El Club Esportiu d’Im-

mersió «Terrablau Lleida»
com cada any ve fent i sen-
se cap mena de por de les
temperatures, va instal·lar
un pessebre subaquàtic el 16
de desembre a les nostres
terres lleidatanes, en aigües
interiors.

Després es va celebrar un
dinar de germanor entre tots
els participants i capbussa-
dors, entre els quals hi parti-
cipen també gent de la No-
guera.

Impartit pel mag Reivax, el taller ha comptat amb la
presència d’uns trenta nens i nenes de Montgai

Participants del Club Esportiu d’Immersió

El dia 4 de gener, el
Centre Obert La Noguera
va rebre la visita dels  Reis
Mags d’Orient,  carregats
de regals per a tots els
nens i nenes del Centre.

Hi van ser presents a
l’acte, Vicent Font, Presi-

dent del Consell Comar-
cal de la Noguera,  Miguel
Aguilà, alcalde de
Balaguer, Josep Lluis Bo-
net, coordinador de Ser-
veis Socials del consell
comarcal i Juan José Fal-
có, adjunt al Director dels
Serveis Territorials d’Ac-
ció Social i Ciutadania a
Lleida.

Les autoritats pre-
sents van inaugurar la
remodelació de la cuina,
la qual ha estat finançada
per la Generalitat de
Catalunya.

El Centre Obert La Noguera,

rep la visita dels Reis Mags i

inaugura la nova cuina

Els Reis Mags al Centre Obert de la Noguera

Les obres de la
remodelada cuina han
estat finançades per
la Generalitat de
Catalunya



11<<P U B L I C I T A T



12>> C U L T U R A

ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

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

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

Possibilitat de pagar amb targeta

El Teatre Municipal inicia el cicle

d’hivern amb l’obra “Intimitats”
Realment el seu matri-

moni és un fracàs? O senzi-
llament està tenint una crisi
de valors? Està deixant-se
portar per una passió? Pot
l’amor durar eternament?
«La intel·ligència consisteix
a saber valorar allò que no-
saltres hem creat», li diu Asif
al seu amic Javier perquè
reflexioni sobre la seva pare-
lla i no tanqui les portes a la
vida que té construïda. Això
és un petit avanç del que trac-
ta aquesta obra.

Amb l’obra teatral “Inti-
mitats”, comença el cicle
d’hivern al Teatre Municipal,
el diumenge 20 de gener a
les 7 de la tarda.“Intimitats”, el proper 20 de gener al Teatre Municipal

La Sucrera representa “Políticament

incorrecte” davant 420 espectadors
El grup de teatre «La

Sucrera» de Menàrguens
assoleix un gran èxit a l’om-
plir la sala Joan Bapista
Xuriguera de gom a gom
amb 422 persones el dia 25
de desembre.

Van representar l’obra
de Ray Cooney «Política-
ment Incorrecte» dirigida
per Miquel Aige i juntament
amb els nou artistes i el cos
tècnic van fer passar una
bona estona de Nadal a tot
el públic que hi va assistir.

L’obra de Hanif Kureishi està dirigida per Javier
Dualte i interpretada per Joel Joan i Clara Segura

La Sucrera de Menàrguens

El passat dia 19 de
desembre a la seu del
Consell Comarcal de la
Noguera, va tenir lloc la
presentació de la publica-
ció «Balaguer, 1105: Cruï-
lla de Civilitzacions», ac-
tes del Xè Curs d’Estiu

Comptat d’Urgell, i «Na-
tura i Desenvolupament.
El medi ambient a l’Edat
Mitjana», actes de l’XIè
curs.

Aquesta presentació
va anar a càrrec del Presi-
dent del Consell Comar-
cal de la Noguera, Vicent
Font,  de l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà,
de la  Directora de l’Arxiu
Comarcal de la Noguera,
Maite Pedrol i del Catedrà-
tic de la Universitat de
Lleida, Flocel Sabaté.

Presentació al Consell de la

publicació “Balaguer 1105:

crüilla de civilitzacions”

Presentació del llibre

El llibre són les actes
del Curs del Comtat
d’Urgell que es va fer
sobre la capital del
Comtat
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

Anna Politkóvskaya,
autèntic símbol de la
democràcia i les llibertats
a Rússia, acabà de con-
feccionar aquesta obra
dies abans d’ésser assassi-
nada per un sicari, el 7
d’octubre de 2006, a
l’ascensor de l’edifici on
vivia a Moscou.

“Diario ruso” és una
crònica de la Rússia
contemporània. El llibre
cobreix el període que va
des de les eleccions
parlamentàries russes de
desembre de 2003 fins al
tràgic final del segrest de
l’escola de Beslán el 2005.
És una crònica sobre el
sofriment de milions de
russos i un informe demo-
lidor sobre el cinisme i la
corrupció de la presi-
dència de Vladímir Putin.

El racó del poeta

Diario ruso
Autor: Anna
Politkóvskaya
Gènere: Història de
Rússia

Àcid sulfúric
Autor: Amélie
Nothomb
Gènere: Novel·la

Túnels
Autor: Roderick Gordon
Gènere: Novel·la
juvenil (aventures)

«Concentració» és el
nou reality show de la
televisió francesa; el de
màxima audiència. Els
habitants de París són
arrestats pels carrers i
duts al programa. Allí
viuran amb les mateixes
condicions que als
camps de concentració
nazis. El punt àlgid arriba
quan l’espectador, mit-
jançant el televot, pot
escollir la persona que
serà executada.

“Àcid sulfúric” no és
un divertiment, es una
crítica àcida de l’actual
societat. Nothomb bas-
teix una triple denúncia:
a la programació tele-
visiva, a la passivitat del
govern i a la crueltat
indiscriminada del tele-
espectador.

Aquest llibre ha estat
qualificat per la crítica
mundial com el nou Harry
Potter. “Túnels” és un
llibre d’aventures i acció
que enganxa des del
primer moment.

El protagoniste, Will
Burrows té catorze anys i
viu a Londres amb la seva
família. Compar-teix amb
el seu pare una afició un
xic estranya: passa el seu
temps excavant, buscant
tresors perduts. Quan el
seu pare desapareix
sobtadament dins un
túnel, decideix investigar
amb el seu amic Chester.
Aviat descobriran un món
fascinant i a la vegada
espantós, un món ple de
sorpreses, curiosos
personatges i terribles
amenaces.

Miquel Trilla

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

Indesinenter
Reis

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

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

Si només treballo...?
Quina poca cosa faig!!!
I les mels més entranyables,
puerils i imaginables,
il·lusions incomparables
dels dies del tombant d’any...?
Sento com el dia s’amuntega lentament
i em miro la jovenalla i aquell joc petit
i les formes de la vida,
el món de tots els infants
i aquest vers al seu encant
que només en ells s’inspira.
Tot esdevé d’ells.
Per això passen els Reis
i ens fem un retrat a l’ànima
després d’aquest dies amples
i portem la carta als patges
i ens oblidem de nosaltres
i com ells també hi creiem.
Encara aprenc cada dia
i lluito contra l’oblit
d’allò que ahir vaig aprendre.
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El Balaguer reb al Barça B, després de

dos empats consecutius fora de casa

FUTBOL >> L’equip
pateix un seguit de
males actuacions
arbitrals que el
perjudiquen en els
resultats.

23/12/2007

BLANES 0
BALAGUER 0
18/11/2007

MATARÓ 2
BALAGUER 2

Classificació

Tercera Divisió

1. Sant Andreu ......... 46

2. Barcelona B ......... 43

3. Reus ...................... 40

4. Premià .................. 31

5. Pobla Mafumet .... 31

6. BLanes .................. 29

7. Castelldefels ........ 28

8. Palamós ................ 28

9. Santboià ................ 27

10. Manlleu ............... 27

11. Manresa .............. 25

12. Europa ................. 25

13. Rapitenca ........... 23

14. Igualada .............. 23

15. Banyoles ............. 23

16. Vilanova .............. 21

17. Cassà .................. 21

18. Balaguer ............ 18

19. Masnou ............... 18

20. Mataró ................ 17

Propers encontres

13/01/2008 --  17h
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer | Barcelona B
-------------------------------------

20/12/2007  --  17h

Camp Municipal d’Igualada

Igualada | Balaguer

El Balaguer no aconse-
gueix sortir de la zona com-
plicada de la classificació, tot
i la millora de joc i l’haver
aconseguit empatar els dos
partits disputats fora de
casa.

En el darrer partit de la

la segona volta, els balague-
rins van tornar a topar amb
una mala actuació arbitral,
que va expulsar Usall al mi-
nut 40, i quan els balague-
rins guanyaven 1-2 al minut
93, va assenyalar un penal
inexistent que tornava a dei-
xar sense premi l’esforç dels
balaguerins.

Aquest diumenge dia 13
de gener, visitarà el camp
Municipal de Balaguer, el
Barcelona B, entrenat per
Josep Guardiola, i que actu-
alment ocupa la segona po-
sició a la taula classifi-
cactòria.

S’espera una bona entra-
da de públic per animar al
Camp Municipal i que
l’equip pugui iniciar l’any
positivament i amb una vic-
tòria davant la seva afició.

primera volta, els homes
d’Emili Vicente no van po-
der superar al Blanes, tot i
jugar molt millor, i després
de la rigurosa expulsió de
Campabadal, que deixava
l’equip amb un home
menys. En el primer partit de

Imatge d’arxiu

Imatge d’arxiu

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Parra ................... 4
2. Ruben Soler ....... 3
3. Isaac ................... 2
5. Gabernet ............ 1
6. Kike .................... 1
7. Gallardo .............. 1
8. Ivan Lopez .......... 1
9. Juanjo Tenorio .. 1
10. Figuerola .......... 1
11. Moises ............. 1

El Balaguer suma dos
punts en els dos des-
plaçaments consecu-
tius a Blanes i Mataró.
Tot i dominar en el joc
dels dos partits, l’equip
balaguerí no va acon-
seguir la victòria en
cap d’ells.

Moisés
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Castelló de
Farfanya

Casa unifamiliar, 350m2,
planta baixa+2 plantes.
Cuina i bany reformats.

Amb possibilitats.

Zona Renfe
Ref. 40275

Apartament seminou de
50m2, 2 hab., cuina

americana,balcó, vistes
al riu. Preu: 108.166 e.

Menàrguens
Ref. 40264

Casa de 290 m2, 2
plantes, amb 2 vivendes

independents, 3 hab.
cadascuna. Bon preu!

OPORTUNITAT!!Ref. 40272

Àtic, 1 hab., tot reformat, terres de gres, portes
de faig, tancament exterior d’alumini, traster 10m2

amb possibilitat d’ampliar. Terrassa 12m2. Molt
lluminós. Preu: 69.000 e.

Zona Escola Pia
Ref. 40260

Adossada, seminova,
290m2, 4hab., 3 banys,

terrassa, jardí,
garaig.Moblada.

Zona Escola Pia
Ref. 40265

Apartament seminou,
84 m2, 2 hab., tot
exterior, parquet i

moblat. Vine a veure’l!

Fuliola
Adossada de nova

construcció, 163 m2, 3
hab. dobles, escales de
marbre, grans acabats.

Vine a veure-la.

Zona c/ Urgell
Ref. 40250

Impresionant pis 130
m2, 4 hab., cuina-office,
molt lluminós, molt ampli.

Impresionant.

Zona Riu
Ref. 40243

Pis de 90 m2, seminou,
4 hab., calef. indv. gas.
Impresionants vistes de

cara al riu!

Crta.Menàrguens
Ref. 40207

Terreny de 10.000m2,
amb vivenda de 142m2,

3 hab. dobles, cuina
office i magatzem.

Boldú
Ref. 40269

Casa 264 m2, 3 hab.
dobles, 2 banys, tota
reformada, gran pati+
piscina, terrassa 90m2.

El CTT Balaguer femení, es proclama

campió d’hivern de Divisió d’Honor
El passat 23 de desem-

bre, el Pavelló del Molí de l’Es-
querà va acollir el darrer par-
tit de la primera volta del
Campionat de Divisió d’Ho-
nor de Tennis Taula femení,
entre el CTT Balaguer-Villart
Logistic i el CTM Burgos.

Ambdós equips encap-
çalant la classificació amb
vuit victòries i cap derrota, i
que per tant, es disputaven
el Campionat d’Hivern en el
partit que es disputava a
Balaguer.

En el primer partit,
Mayoral guanyava per 3-0 a
Anna Biscarri, anotant el pri-
mer punt per les visitants,
tot i que Loredana Raduta,
en un impressionant partit,
derrotava a Glorai Panadero
per 3-1, empatant el partit.

En el partit que enfronta-Anna Biscarri

TENNIS TAULA >> Les balaguerines van patir per
guanyar al C.T.M Burgos per un ajustat 4-3 en un
emocionant encontre disputat el 23 de desembre

va les dues primeres jugado-
res de cada equip, la bala-
guerina Yan Lan Li s’impo-
sava a Wang Na per 3-2. En
el partit de dobles, les visi-
tants aconseguinen tornar
les taules al partit a l’impo-
sar-se per 3-2 i deixant a la
segona ronda de partits, la
desició del guanyador.

Loredana Raduta gua-
nyava clarament a Mayoral,

posant altre cop al Balaguer
per davant, mentre que
Wang Na s’imposava a Anna
Biscarri, tornant a empatar
el partit i deixant pel darrer
partit entre Yan Lan Li i
Panadero l’emoció de la vic-
tòria i els dos punts en joc.

Al final la balaguerina va
imposar-se en un ajustat 3-2
després de remuntar un 0-2
en contra.

Loredana Raduta
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El Cristec aconsegueix una important

victòria en el derbi lleidatà per 0-1

FUTBOL SALA >>
Els balaguerins, amb
dues victòries
consecutives davant
l’equip de la Garriga i el
Sicoris, sumen 15 punts

15/12/2007

CRISTEC 6

GARRIGA 3

22/12/2007

SICORIS 0

CRISTEC 1

Propers encontres

12/01/2008 --  16,30h. Pavelló Municipal de Balaguer

Cristec | Martorell
---------------------------------------------------------------------------------------
19/01/2008  --  17,30h. Pavelló Municipal de Tàrrega

Tàrrega | Cristec

La darrera jornada de
l’any 2007 resulta molt posi-
tiva pel Club Futbol Sala
Balaguer, ja que va vèncer en
el derbi lleidatà al Sícoris, per
un ajustat 0 a 1.

Els balaguerins van
rendabilitzar les poques
ocasions de que van
disposar  per vèncer un rival
apàtic i poc inspirat. El
primer període va ser de
domini visitant, molt ben
situat a la pista i que va

mateixa tònica i no va ser
fins el minut 30 que els de
casa van començar a estirar
línies i gaudir d’oportunitats,
però els pals en 3 ocasions i
la gran actuació del porter
del Cristec Fuentes van
aturar els intents lleidatans
d’aconseguir l’empat. El
darrer minut va ser d’infart
ja que la segona targeta
groga pel jugador balaguerí
Víctor va suposar la seva
desqualificació, deixant en
inferioritat numèrica un
Cristec que va aguantar amb
molta consistència l’atac
desesperat dels jugadors del
Sícoris.

Aquesta nova victòria,
segona consecutiva, situa el
Cristec en la 10a posició de
la taula classificatòria, amb
15 punts.

gaudir de les millors
oportunitats. Tarroja, al
minut 15, va definir aquest
domini marcant el que seria
únic gol de l’encontre al
culminar una ràpida contra.

Els lleidatans, molt
imprecisos, tan sols creaven
perill davant un Cristec que
s’anava creixent i que hauria
pogut ampliar diferències en
el darrer tram del primer
temps.A l’inici del segon
parcial va continuar la

Un moment de joc

L’equip senior mascu-
lí del Club Bàsquet
Balaguer va aconseguir,
el passat 22 de desembre,
la primera victòria de la
temporada davant el Ipsi
“A”, per 68-63, mostrant
una important millora en
el seu joc, especialment
en el tercer i el quart
temps, que és on defallia
en anteriors partits dispu-
tats, l’equip balaguerí.

Amb aquesta  prime-
ra victòria, el club de la ca-
pital de la Noguera espe-

ra iniciar la  remuntada i
aconseguir el miracle de
la salvació a la Primera Ca-
talana, en la seva primera
temporada en aquesta ca-
tegoria.

Després del descans
nadalenc, l’equip reinica la
competició aquest dissab-
te 12 de gener a la pista
del Joventut lES Corts “A,
mentre que el proper dis-
sabte, 20 de gener rebrà a
casa, al complicat Cora-
zonistas Saniplast, un
dels històrics i ben classi-
ficats de la categoria.

Amb aquesta primera
victòria, l’equip balaguerí,
trenca amb una fatídica
ratxa de 12 derrotes con-
secutives, en els 12 pri-
mers partits disputats a la
primera volta de la tempo-
rada 2007-2008.

El Club Bàsquet aconsegueix

la primera victòria de la

temporada davant el Ipsi “A”

El Balaguer va aconseguir la primera victòria

BÀSQUET >>
L’equip continua cuer
de la categoria amb
una victòria i 12
derrotes
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El C.F. Balaguer ha organitzat un

Curs d’entrenadors de futbol base

Durant aquestes festes
nadalenques, una trentena
de monitors de futbol base
del Club futbol Balaguer i de
difertents equips de la co-
marca, han assistit al curs
d’entrenadors de futbol
base, impartit per tècnics es-
pecialitzats en les diferents
modalitats, tècniques, tàcti-
ques, de preparació física i
de psicologia aplicada a l’es-
port, sota la direcció del Col·-
legi d’entrenadors de futbol

i la Federació Catalana de
Futbol.

El curs, organitzat pel
Club Futbol Balaguer, ha
comptat amb la col·-
laboració de l’IES Ciutat de

Imatge de Futbol Base

Balaguer que va deixar les
seves instal·lacions per fer
les classes teòriques, i la
col·laboració també de
l’Ajuntament de Balaguer,
que va deixar el Camp d’Es-
ports i les diferents instal·-
lacions esportives munici-
pals per tal de poder realit-
zar les classes pràctiques del
curs de 60 hores.

En aquest curs hi han
participat la pràctica totalitat
dels entrenadors dels equips
del futbol base del Balaguer,
que a partir d’ara comptaran
amb una titulació homolo-
gada, tal i com demana la
Federació Catalana de Fut-
bol per poder treballar i en-
trenar en les categories del
futbol base català.

Inauguració del curs d’entrenadors

FUTBOL >>El curs s’ha
impartit durant aquestes
festes nadalenques amb
la participació d’una
trentena d’entrenadors

El divendres dia 4 de
gener es va celebrar al
parc infantil de Nadal a
Reis una marató d’aeròbic
on tothom que vulgués hi
era convidat.

L’objectiu de l’acte era
recollir material esportiu
i joguines a favor de
l’ONG Sport Solidari
Internacional, que s’en-
carregaria de subminis-
trar-ho posteriorment als
més necessitats.

L’acte organitzat per
l’entitat local “Miranda
Gym” i amb la col·labo-
ració de la regidoria
d’esports, va permetre
gaudir a un centenar de

participants, des de les
17:00 h fins a les 20:00 h.,
de diferents ritmes mu-
sicals: aeròbic, aeròbic
latino i el funky.

La cloenda de l’acte de
caire esportiu i solidari
fou a càrrec de l’Alcalde
Miquel Aguilà i del
president de l’ONG, Josep
Maldonado.

Un centenar de persones

participen a la marató

d’aeròbic al parc de Nadal

Participants a la marató d’aeròbic

Els diners recaptats
durant la marató van
a parar a la ONG
Sport Solidari
Internacional
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O P I N I O

Benvolgut amic

C.G.A.

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

Doncs ja veus, estem al
2008. Si en aquells llunyans
anys dels 58 o 60, ens
haguessin dit el llarg del
temps que ens esperava per
a viure’l, ¿què haguéssim fet?,
no ho podem saber, i crec que
és part de la grandiositat del
ser humà d’acceptar-ho tal
com raja. Nosaltres amic
meu no esperàvem res del
que hem viscut, i ara ja estem
baixant les escales per trobar
el definitiu replà. A l’inrevés,
els nostres fills van pujant la
costa per arribar al cim, veure
el paisatge meravellós de la
vida i molt ràpid, començar a
fer la baixada que nosaltres
ja fem. És la vida. Davant
d’aquesta senzillesa d’un

planteig real, em sorprèn les
“batalles” que molta gent té
per aparentar el que no és o
per aconseguir un darrer retall
de diari. Els acompanyo molt
sincerament en el dolor, per
què el desassossec que
porten els hi deu proporcionar
un adoloriment molt
semblant a un còlic cerebral.
Fan castells de foc que no
essent Festa Major, hi farien
intervindre l’artilleria per
continuar emetent alguna
brillantor, i no és donen
compte que Balaguer és una
ciutat “passota”. Fixat tu el
que en pocs anys tot el que la
nostra ciutat ha suportat
sense ni aclucar els ulls; va
plegar la SAFYC, no passà

Democràcia és respecte
a les persones i a la seva
forma de pensar, en llibertat,
sense coacció ni humiliació
pel seu càrrec, rang, color o
condició social, política,
personal, etc…

És quelcom que sovint
el nostre alcalde oblida i que
amb el seu despotisme
il·lustrat que el caracteritza
el converteix a la fi amb un
«o estàs amb mi o estàs
contra mi». El contrari de
demòcrata està definit molt
bé al diccionari de la Real
Acadèmia de la llengua.

Per això començo
preguntant, rivalitat política
o enemistat personal?

L’últim dia laborable de
cada any abans de Nadal,
l’Ajuntament de Balaguer,
l’alcalde i la seva corporació

Rivalitat política o enemistat personal?

Jose Rubió de Manuel

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

té per tradició a les dues de
la tarda reunir-se amb tots
els treballadors municipals
per fer un vermut, un pica
pica, i entregar els lots de
Nadal mentre es desitgen
bones festes.

Aquest dia, l’alcalde cita
també els treballadors de
l’Ajuntament que s’han anat
retirant durant l’any del
treball actiu (per edat,
incapacitat permanent total
o prejubilació) i aprofita
l’esdeveniment per
acomiadar-se d’ells i ells
s’acomiaden a la vegada
dels seus companys. Així,
recíprocament, s’acomiaden
tots mentre gaudeixen d’una
estona de conversa i
finalment, se’ls fa entrega
del seu últim lot i d’una placa
commemorativa, record i

reconeixement de tot el
temps que s’han dedicat a
treballar per la ciutat.

Sempre s’ha fet així en
aquest Ajuntament de
Balaguer, des de que es
donen lots de Nadal (abans
quan no hi havia lots es feia
l’últim dia laborable abans
de Cap d’Any), però sembla
ser que han canviat les
normes aquest 2007,
perquè? No vull pensar
malament però tampoc puc
pensar que sigui un oblit
voluntari del Sr. Alcalde i el
regidor de personal.

Jo he rebut una pensió
per incapacitat permanent
total aquest 2007. Em
pertanyia també per tradició,
al deixar d’estar actiu aquest
any en l’Ajuntament, el
mateix reconeixement i a mi
no se m’ha fet. Ningú hem
va cridar a l’acte. No se m’ha
donat la mateixa oportunitat
que als demés d’acomiadar-
me dels meus companys, no
he rebut el mateix tracte.

He estat en actiu com a

res. L’Inpacsa i l’Apromade, i
no passà res. La Molzip, i
continuà sense passar res.
Stylmode va tirant a ralentí, i
continua sense passar res.
Totes eren firmes que
donaven a conèixer el nom
de Balaguer per arreu del
món. Han desaparegut del
vocabulari balaguerí, i el seu
forat i les seves
conseqüències malgrat ser
molt serioses i centenars la
quantitat de gent implicada,
Balaguer no ha mogut la
pestanya. Tampoc és fàcil
d’entendre que en un escenari
petit com el nostre aquests
circumstancials drames
proporcionin, fins i tot, més
d’un comentari gratuït. A tots
se’ls va lloar i no es van
aixecar altars per no ser ja
temps de fer-ho, passat el
temps el llenguatge de la
pesseta o de l’euro van
imposar la seva força. Això
confirma quelcom sabut,

funcionari de l’Ajuntament
de Balaguer 25 anys, 12 dels
quals he estat delegat
sindical de CCOO i
President del Comité
d’empresa, en conse-
qüència, crec que se m’havia
de donar la mateixa
oportunitat que als altres,
perquè sempre s’ha fet així.

Em nego a creure que la
rivalitat política sigui el que
hagi portat a l’alcalde a
obviar aquest detall, ja que
estic compromès amb ICV i
anava a les seves llistes
electorals en les passades
eleccions municipals, i a
convertir així, aquesta
realitat política en enemistat
personal. Si jo hagués estat
del PSC o algun d’aquests
treballadors adeptes a ell i
dels que tan presumeix de
que el tenen informat de
com va el treball, ho hauria
obviat?

No em considero ni
millor ni pitjor que ningú, no
vull ni he volgut mai
preferències per res, sols vull

i demano el mateix tracte
que a tots, vull una cosa que
per tradició sempre s’ha
donat a l’Ajuntament de
Balaguer.

Són molts anys tre-
ballant a l’Ajuntament de
Balaguer, són molts anys
relacionant-me amb els
ciutadans de Balaguer i els
que em coneixen saben que
no és el valor material el que
jo vull, sinó el valor
sentimental és el que més
aprecio i valoro. Passar-me
una estona amb els que van
ser durant 25 anys com-
panys de feina, acomiadar-
me d’ells com per tradició
s’ha fet sempre.

Com a últim recurs des
d’aquest escrit, us desitjo a
tots, a tots els treballadors
de l’Ajuntament en par-
ticular i a tot el poble de
Balaguer en general, felices
festes i molt pròsper any
nou 2008. I com no pot ser
d’una altra forma, també per
tota la corporació de l’Ajun-
tament.

que quan es lloa a una
persona o empresa ho
assumeix amb una tal facilitat
que fa que mai en tingui prou.
Són insuficients sempre, i es
va a la recerca de més i més,
i jo em pregunto el perquè.
Potser sí que tingui alguna
cosa a veure amb
l’estupidesa, però mai tindran
la comoditat en un mateix.

Aquí comencem a arribar
al lloc que en una altra
llunyana carta et deia. La
inflació és ben visible i
l’economia dóna uns
esbufecs no gaire optimistes.
Et faries creus de la quantitat
de moneda nova que circula,
perquè jo crec que els bancs
centrals no volen que
s’estengui l’alarma. Estem
econòmicament malalts i
ens neguem acceptar-ho i
això és molt greu, també crec
que la forma de disposar dels
diners sobrants, els Governs
centrals i autonòmic no en

volen saber ni un borrall. Em
dius que en la teva nova pàtria
les coses milloren molt
lentament. Me n’alegro molt
sincerament. Em dius que et
preocupen els teus fills, ficat
tranquil home de Déu, la
joventut està deu vegades
més ben preparada que
nosaltres i és el seu temps,
no el nostre. Comptat i
debatut, les persones
prudents saben crear-se el
seu propi destí. Recorda
també que l’amor dels fills als
pares és l’únic amor que
tendeix a la separació, és llei
de vida. I dient-ho amb veu
fluixa, per l’edat que tenen no
s’esgarraran amb el
matrimoni. Deixa’ls fer, és la
seva vida.
El teu amic.
P.D: Quedem doncs en
desitjar-nos un venturós any
2008, i no pensar que fa quatre
dies rebíem el 2000. Recoi
com passa el temps.
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Vaig estar en una gala

de cap d’any que s’organitza

al municipi i que congrega

un ramat de les persones

més il·lustres de la ciutat.

L’esdeveniment es va

desenvolupar en un cobert

amb sostre de canyís a

l’horta d’avall, d’on penjaven

dues bombetes pelades. La

Dori i la Gertru s’arraulien

en els seus abrics de visó

vora l’estufa catalítica i feien

cara d’indignació. Lo Ton de

la Reguereta i els seus

amigots estaven acaparant

el vi picat i el cava de fireta.

El C.A.G., el Ramon Mayals,

jo i altres autors de fama

mundial de la ciutat, ens

empassàvem croquetes i

calamars, encara no ben

descongelats, com si ens hi

anés la vida.

Estava provant de

respirar, mentre decidia si

estirava endavant o

endarrere aquell fil de

calamar que m’obstruïa la

tràquea, quan se’m va

acostar lo Cletus, aquell

amic meu de color, (negre,

que en diem els de poble) i

em va explicar que estava

molt disgustat.

Resulta que l’havien

llogat per fer de rei Baltasar

en la cavalcada de reis, però

que ell volia fer de rei

Melcior. Jo me’l vaig mirar

amb cara de poker i vaig dir:

- Ah!?

Lo Cletus es va posar a riure

i em va dir:

- Tranquil home! Que ja sé

Entrevistes freaks.

Estampida de Reis

Inyaqui Olarte Vives

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

Acaba de passar l’any
2007 i crec que és l’hora de
fer un petit balanç del que
ha estat la meva petita, però
intensa, participació en
l’Ajuntament de Balaguer.

En primer lloc el que he
de dir, és que jo recomanaria
a tots els balaguerins que
s’animessin a entrar a
l’Ajuntament, doncs crec
que llavors seria el moment
de criticar o bé alabar les
tasques dels polítics locals.

Per altra banda, com a
regidor de l’Ajuntament he
pogut veure i comprovar
com es fan les coses al
nostre consistori.

La veritat és que el pitjor
que m’he trobat podria dir
que és el poc, més ben dit,
poquíssim diàleg que porta
aquest equip de govern
respecte a l’oposició, al
menys a la que al Partit
Popular respecta. Em
sembla que no cal recordar,
que el partit que avui ens
governa a Balaguer ho està
fent a precari, és a dir, sense
majoria absoluta, per tant,
encara entenc menys que no
és dialogui més amb els
grups opositors, però bé, si
aquesta és la seva voluntat,
endavant. Hem centraré en
els tres temes que jo crec
més importants que han
succeït durant el que portem
de legislatura: les taxes, les
ordenances i els pres-
supostos.

El passat més d’agost,
l’Ajuntament va aprovar les
taxes municipals. Com ja és
sabut les taxes són el preu
dels serveis prestats per
l’Ajuntament: guarderies,
escola de música, piscines,
etc.

En aquest cas i degut a
que el grup de govern va
perdre la primera votació, i
coneguda la seva intenció
d’aprovar-lo al preu que fos,
intentant-ho, fent plens i més
plens, ja que, segons ells, era
de màxima urgència per a la

Des de l’oposició

Joan Maria Molins

Regidor del Partit Popular a Balaguer

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

Ciutat, vaig creure
convenient canviar la meva
postura, però no sense
abans demanar més
documentació i informació,
i ho vaig demanar per què
en les comissions
informatives se’ns explica
poc i en molt poc de temps
per estudiar-ho.

Efectivament vaig veure
els comptes de tots els
serveis. Tenint en compte
que la situació es podia fer
inacabable i també, que s’ha
de reconèixer, que la qualitat
dels serveis que es presta,
és superior al preu que es
cobra, vaig adonar-me que
el millor que es podia fer per
a la Ciutat, era acabar amb
aquella situació. Cal recordar
que cada ple municipal
costa als balaguerins 800
Euros. La pujada que es
demanava era variada en
funció dels diferents tipus de
serveis, però sempre pel
damunt de l’IPC d’aquell
moment. Si ara mirem
l’import total de les pujades
dels rebuts individuals,
comprendrem que el millor
que es podia fer era acabar-
ho d’una vegada. Crec que
la meva posició va ser de
responsabilitat envers la
Ciutat, no m’ha agradat mai
la frase «responsabilitat
política» tots hem de ser
responsables dels nostres
actes tant en política com a
fora d’ella.

Després, a primers de
desembre van venir les
ordenances municipals
«impostos»: IBI, escom-
braries, aigua, IAE, impost
de vehicles, etc. El nostre
partit, per definició, és
contrari a la pujada
d’impostos, i no és
demagògia barata, quan
hem tingut responsabilitats
de govern en altres indrets
del nostre país, ho hem
demostrat, i per tant vàrem
votar en contra. Al final es
van aprovar per l’abstenció

d’un altre regidor de
l’oposició.

I per últim, durant el mes
de desembre, se’ns varen
presentar els pressupostos,
que no són res més que
l’instrument de la voluntat
política de l’equip de govern
del que s’ha de fer amb
aquests impostos i taxes
que s’han de recaudar o ja
s’han recaudat als ciutadans
i afegir-hi els ingressos que
vinguin de qualsevol de les
administracions (Govern
Espanyol, Govern Català,
Diputació de Lleida, etc.).
Bé, doncs, el nostre partit
s’hi va abstenir de nou.

Per què? Doncs ho
explicaré. Perque, sense ser
uns pressupostos mera-
vellosos, són uns pres-
supostos que doblen la
inversió a la ciutat als de l’any
passat, més del cinquanta
per cent del pressupost
total va per invertir a la
Ciutat, malgrat tota aquesta
despesa no la realitza
l’Ajuntament, sinó que la
finança el ciutadà afectat
amb quotes urbanístiques i
contribucions especials,
però també s’ha de dir que
la persona o persones
afectades es troben uns
terrenys que han passat de
no poder-s’hi edificar a
edificables, és a dir que tot i
que hauran de pagar hi
surten guanyant.

No m’agrada la
demagògia, en qualsevol
tema polític es pot trobar
tres-cents motius per dir no
i tres-cents més per dir sí. El
nostre partit va pensar en
Balaguer i va votar el que va
considerar oportú sense
pensar en possibles preus
polítics.

Nosaltres anirem
treballant durant tota la
legislatura amb un sol
pensament, BALAGUER. I
hauria de tenir en compte
l’equip de govern que el
nostre grup municipal, en
cap moment es sentirà
hipotecat, ans al contrari,
hem votat favorablement,
ens hem abstingut i hem
votat en contra quan ho
hem considerat oportú, i així
ho continuarem fent.

que el Melcior és el rei blanc.

Però també sé que en algunes

cavalcades hi ha blancs que

es maquillen per fer de

Baltasar, per això se’m va

acudir que jo podria fer el

mateix i interpretar al

Melcior, que a mi em mola

més, per allò de la corona d’or

i la capa roja ribetejada amb

lleopard.

Vaig pensar que era una

idea tan Freak que només

podria posar-se en pràctica a

Balaguer. Vaig buscar algun

membre del consistori entre

la catera de convidats de la

gala, per comentar la idea del

Cletus, a veure que si

quallava. No en vaig trobar

cap per enlloc. Em vaig

adreçar a un parell d’urbanos

que, porra en mà, controlaven

que la revetlla no es

desmadrés i aquests em van

dir que les autoritats i

personalitats “d’autèntic”

prestigi, estaven celebrant-se

en un restaurant d’aquells de

seu-te i arremanga’t.

En fi, no sé que passarà

aquesta cavalcada de reis,

perquè lo Cletus estava ben

decidit a fer de Melcior. En

tot cas, que no us portin gaire

carbó!

-----------------------------------------------
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Convocat el concurs de la Transsegre

2008 sota el lema de la música

Des de fa uns dies s’ha
obert el termini per presen-
tar els dibuixos originals que
s’escolliran per la samarreta
i el cartell anunciador de la
Transsegre 2008.

Al concurs i pot partici-
par tothom que vulgui, sen-
se cap limitació d’edat, i els
originals s’hauran de pre-
sentar a l’Ajuntament de
Balaguer o a la seu de
l’Impic, al Xalet Montiu, com
a màxim fins el proper 22 de
febrer.

El guanyador del con-
curs rebrà un premi de 250
euros, que serà lliurat durant
la celebració de Fira

Balaguer, a l’estand de la
Transsegre, a finals del pro-
per mes d’abril.

El cartell ha d’incloure el
text «Transsegre 2008.
Aquest any donem la nota.
Balaguer» i el format dels
originals que es vulguin pre-
sentar ha de ser DINA 4 a
quatre colors.

Els originals que es pre-

Una Transsegre de pel·lícula

sentin s’han de signar amb
un pseudònim i adjuntar en
un sobre tancat el nom de
l’autor.

Els dibuixos participants
quedaran en poder de l’or-
ganització, i aquesta en po-
drà fer us sempre que ho cre-
gui oportú.

Si l’any passat el motiu
de la Transsegre va ser el ci-
nema amb “Una Transsegre
de pel·lícula, enguany el
lema escollit és la música
amb “Transsegre 2008.
Aquest any donem la nota”.

Així doncs, cal que els
participants comencin a dis-
senyar les embarcacions
pensant amb el món musi-
cal i tot el que l’envolta, per
tal de que la festa aquàtica
de la Noguera que se cele-
bra al mes de Juliol, guanyi
en qualitat, donant la nota,
per sobre de la resta de fes-
tes.

Imatge de la Transsegre

El lema d’enguany és
“Transsegre 2008,
Aquest any donem la
nota” dedicat a la
música

El proper dissabte 2
de febrer se celebrarà una
nova edició de la tra-
diconal festa del Carnes-
toltes.

Tots els interessats en
participar en la gran Rua
del Rei Carnestoltes de la
tarda, o a la Rua noctur-
na, cal que s’inscriguin a
les oficines de l’Impic
fins el 31 de gener.

Totes les carrosses
participants rebran una
subvenció per tal de po-
der fer fornt a part de les
despeses que comporta
elaborar les carrosses.

A la nit, tindrà lloc el
Gran Ball de Carnestoltes
i també el Concurs de dis-
fresses, que se celebrarà
al Pavelló Molí de l’Es-
querrà.

El dissabte 2 de febrer, arriba

el Carnestoltes 2008

Carnestoltes 2007
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Lliuren els premis del Concurs de

dibuix de Nadal dels centres escolars

Participants al parc de Nadal

El passat  divendres 4 de
gener, va fer-se el lliurament
dels premis del Concurs de
Dibuix de Nadal de 2007, ac-
tivitat inclosa dins el Pla Mu-
nicipal de Dinàmica Educa-
tiva.

Activitat organitzada per
l’Impic i el Servei Educatiu

de la Noguera, amb la parti-
cipació de més d’un miler de
nens i nenes, alumnes dels
diferents centres educatius
de primària i de secundària
de Balaguer.

El tema del concurs de
dibuix de Nadal d’enguany
era «l’arribada dels Reis» i es
dividia en quatre categories.

En la categoria de 1r i 2n
de primària el guanyador va
ser Alexey Krivosheev del
CAEP Àngel Guimerà, seguit
de Marta Torres Montiel del
CEIP Gaspar de Portolà i de
Noelia Rocaspana Boldú,
també del Gaspar de
Portolà.

En la categoria de 3r i 4t
de primària, el guanyador va
ser Xavier Blanch Sirera del
Nostra Senyora del Carme,
seguit de Judith Faura

Més d’un miler de nens i
nenes de Balaguer han
participat en aquest
concurs organitzat per
l’Impic i el Servei
Educatiu de la Noguera

Alsina del Nostra Senyora
del Carme i de Blai Tresens
Mata del Gaspar de Portolà.

En la categoria de 5è i 6è
de primària, la guanyadora
va ser Blau Gardeñes Farré
del Nostra Senyora del
Carme, seguida d’Albert
Pérez Datsira, del mateix
centre i de Paula Luna del
CEIP Gaspar de Portolà.

Per últim, en la categoria

de 1r i 2n d’ESO, la guanya-
dora va ser Clàudia Rodrí-
guez Martínez, seguida de
Júlia Luna Salinas i de
Mariona Jordana Farré, totes
tres, alumnes  de l’IES Ciutat
de Balaguer.

Al mateix dia, també es
va fer el corresponent
lliurament de premis als
alumnes  que van participar
de  l’Estel.

Foto de família dels guanyadors del Concurs de dibuix
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Anuncis breus classificats

TREBALL
------------------------------------------------
PNEUMATICOS DÍAZ SU-
BÍAS, busca persona para
sección de maquinaria pe-
sada y mantenimiento.
Sabados mañana laboral.
Interesados presentarse.
------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS ne-
cessita aprenent, amb conei-
xements elèctrics teòrics,
ESO aprovada (no cal expe-
riència). Portar C.V. i foto al
moment de l’entrevista. Te-
lèfon: 973447268 (demanar
per Loli o Xavier).
------------------------------------------------
TRABAJA DESDE CASA, in-
gresos extras tiempo parci-
al, elevados ingresos tiem-
po completo, ideal para
personas emprendedoras,
sin jefes ni horarios fijos.
Llama al: 687727525.
------------------------------------------------
ES PRECISA oficial mecà-
nic soldador. Empresa ubi-
cada a Balaguer. Interessats
trucar al: 615198749.
------------------------------------------------
RESIDÈNCIA St. Domènec,
precisa Diplomat/ada
universitàri/a en infermeria.
Jornada complerta. Torn
nocturn. Interessats tru-
queu al 973447500 (pregun-
tar per Marta Vilalta).
------------------------------------------------
S’OFEREIX noia per treba-
llar cuidant gent gran o fent
feines de la llar (interna).
Raó: 600023767.
------------------------------------------------
ES PRECISA noi/a per a tas-
ques administratives, amb
carnet de conduir. Forma-
ció: Batxillerat o Administra-
tiu Grau Superior. Possibili-
tat mitja jornada. Raó:
973443121 (Srta. Olivia).
------------------------------------------------

RESIDÈNCIA St. Domènec,
precisa terapeuta ocupa-
cional. Interessats trucar al
973447500 (preguntar per
Marta Vilalta).
------------------------------------------------
SE OFRECE chica con
experiencia para limpieza,
cuidado personas mayores
y niños, por horas.Telf:
629992376.
------------------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------------------
ES LLOGA pis de 4 hab., c/
Barcelona, calef., ascenssor.
Sense mobles. Interessats
trucar al: 973448273.
------------------------------------------------
SE VENDE piso de nueva
construcción en Balaguer.
Próximo Ps. Estación, 90
m2, 3 hab. dobles, 2 baños.
Gran terraza. Interesados
llamar al: 637423228.
------------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèn-
tric. Interessats trucar al te-
lèfon: 607896071.
------------------------------------------------
OPORTUNIDAD, vendo
piso nuevo a estrenar en
Balaguer. Precio: 117.198 e.
Razón: 600402319.
------------------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Gestoria Cudós.
Raó: 973450555, Montse.
------------------------------------------------
VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer.
Raó: 973446161-629310479.
------------------------------------------------
ES LLOGA apartament nou
al c/ Riu Corb. Interssats
truqueu al telèfon:
626223833.
------------------------------------------------

BALAGUER vendo casa ado-
sada a estrenar. Precio:
216.364 e.  Telf:973449314.
------------------------------------------------
SE VENDE parcela, Av. Àn-
gel Guimerà, 150 m2 (225 m2

edificables). Ideal casa
adosada. Situación imme-
jorable. Precio: 90.000 e.
Telf: 639374155.
------------------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
1.000 m2, Pol. Ind. Camp
Llong. Amb instal·lació d’ai-
gua i llum, oficines amb ca-
lefacció i a/a, alarma,
càmares vigilància, i caixa
seguretat.  Raó: 609432684.
------------------------------------------------
ES VEN pis nou, 4 hab. Raó
telèfon: 973446011.
------------------------------------------------
ES VEN pis xamfraner, tot
exterior, c/Sant Crist, 3 hab.,
2 banys, parquet, calf. comu-
nitària, a/a, comunitat eco-
nòmica, moblat o sense.
Preparat per viure-hi. Preu:
159.000e. Telf: 686473026.
------------------------------------------------
ES LLOGA local de 150 m2,
amb instal·lacions d’ofici-
nes i magatzem. Totalment
condicionat al centre de
Balaguer. Raó: 973446525 -
609909089.
------------------------------------------------
ES LLOGA pàrking de línia
al c/St Pere Màrtir, davant
St Diego Califòrnia. Es llo-
ga pis al c/ Marc Comas. Tel:
639920281-973447752.
------------------------------------------------
ES LLOGA dúplex nou a
Gerb amb mobles, 3 hab.,
cuina, menjador, 2 banys i
terrassa. Preu: 450 e. Infor-
mació: 686481683.
------------------------------------------------
ES LLOGA local cèntric a
Térmens, 90 m2.  Telf:
696570785.
------------------------------------------------

SE VENDE piso reformado.
Todo exterior, 3 hab. dobles,
calf. ind. gas natural, a/a,
mueblado. Precio: 111.187
e. Razón: 665533748.
------------------------------------------------
SE BUSCA piso en Balaguer
de alquiler, mínimo 2 hab.,
con muebles. De particular
a particular. Telf: 678208113.
------------------------------------------------
ES LLOGA pàrking i traster.
Zona Escola Pia. Raó:
973445166.
------------------------------------------------
SE VENDE piso c/ St. Crist,
90 m2, reformado y amue-
blado. Telf: 616981368.
------------------------------------------------
ES LLOGA casa al c/Lleida,
17 de Balaguer, 2 hab., calef.,
terrassa. Raó: 973451231.
------------------------------------------------

VEHICLES
------------------------------------------------
VENC Tractor Barreiros, mo-
del R-350 S, 38 cv potència,
ITV del ‘07, rodes darrera
noves. Preu: 2.600 e. Trans-
port inclòs a tota la provín-
cia de Lleida. Tel: 616069311.
------------------------------------------------
ES VEN quad IFZ Yamaha
450. Perfecte estat. Raó:
661245573.
------------------------------------------------
ES VEN Tractor Jhon Deere,
model 2020, documentat.
En perfecte estat d’ús i man-
teniment. Instal·lat toro hi-
dràulic per palets. Preu:
8.400 e negociables. Raó:
973610087.
------------------------------------------------
VENC Peugeot 205 Plus. Tel:
629787920 (trucar tardes).
------------------------------------------------
ES VEN Yamaha motocross
de competició, any 2001.
Preu: 1.800e. Tel: 650409188.
------------------------------------------------

COMPREM tractors vells i
motos antigues. Totes les
marques i models (Ossa,
Bultaco, Montesa i altres).
No importa l’estat. Raó:
973610087.
------------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------------
INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas...
Consultenos al 973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. No se agobie
por sus problemas econó-
micos, consultenos y le
ayudaremos a encontrar una
solución. Telf: 973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. Créditos per-
sonales hasta 9.000 e, sin
avales, en 24 h. T:973447477.
------------------------------------------------
REFORMES i rehabilitaci-
ons de pisos, apartaments i
xalets. Raó: 651911369.
-----------------------------------------------
ES VEN cadira de rodes
amb motor. Seminova. Telf:
973445782.
------------------------------------------------
ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar, de-
pressiu, de personalitat,
agorafòbia. Informació i su-
port a afectats i entorn, fa-
miliars-amics. Contacte: As-
sociació Salut Mental Po-
nent-Balaguer/La Noguera,
telefons d’informació:
9 7 3 2 2 1 0 1 9 - 6 1 0 2 6 0 2 2 1 ,
www.salutmentalponent.com,

associacio@salutmentalponent.com

------------------------------------------------
SE VENDE 3 radiadores
electricos de pared. Los tres
por 70 e. Telf: 606454529.
------------------------------------------------
NOI de 43 anys sense fills
busca parella. Raó tel.
619940622.

www.revistagroc.com
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Farmàcies

ÀGER
AJUNTAMENT 973 455004

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 EVANGÈLICA
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
AJUNTAMENT 973 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
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT 973 454004
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055

Telèfons útils

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.58 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.48 LLEIDA feiners
07.51 " feiners
08.00 " feiners
09.15 “ feiners
10.45 “ diumenges
13.30 " calendari escolar
15.18 “ de dill. a div. feiners
18.05 LLEIDA 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

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI

17.21 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
13.00 de dill. a div. feiners
15.00 calendari escolar
16.00 diari
16.45 feiners
18.30 calendari escolar
19.00 de dill. a div. feiners

Horari d’autobusos

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 607191367
----------------------------------------------------------
MONTGAI
PERE SOLANS 973430110
----------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136
----------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

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

Parquet natural i laminat

Tarima interior i exterior

Sostres, pèrgoles ...
C/ Gaspar de Portolà, 1 - BALAGUER

a/e: parquetsesets@telefonica.net

Fax 973 449 997  Mòbil 687 449 890

etàletàletàletàletàl.....liquesliquesliquesliquesliques

ORENOORENOORENOORENOORENOM
Portes metàl.liques

Basculants i automàtiques

Escales i baranes metàl.liques

Serralleria i Forja

Estructures metàl.liques

C/ Thomas Edison, s/n
Tels. 973 586 773 - 605 801 804
25337 BELLCAIRE D�URGELL

Farmàcies de torn de Balaguer

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA

06.30 (1) 06.59
08.00 (6) 08.30
09.45 10.14
12.25 12.54
14.16 (4) 14.46
16.00 16.29
18.30 18.59
19.25 (4) 19.55

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER

06.00 (1)(2) 06.23
07.15 07.44
09.05 (3) 09.34
11.45 12.14
13.45 (3) 14.19
15.15 15.44
17.50 18.19
20.30 (5) 20.59

Horari de trens

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.
(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.
(3) Enllaç amb el servei per carretera des de La Pobla de Segur fins a Sort.
(Sortides de la Pobla de Segur: 11.05 h i 15.50 h - Arribades a Sort: 11.35
h i 16.20 h).
(4) Enllaç amb el servei per carretera des de Sort fins a la Pobla de Segur.
(Sortides des de Sort: 12.10 h i 17.20 h - Arribades a la Pobla de Segur:
12.40 h i 17.50 h).
(5) Els dies 24, 25 i 31/12 només circula entre Lleida i Balaguer.
(6) Els dies 25 i 26/12 i el 01/01 només circula entre Balaguer i Lleida.

Se vende parcela , Av. Àngel
Guimerà, de 150 m2 (225 m2

edificables). Ideal para casa
adosada. Situación immejorable.

Precio: 90.000 E.
Interesados llamar al 639374155.

ES VEN SOLAR PER FER 4 CASES ADOSSADES.
El solar està net i no té cap càrrec financer. El preu inclou:

- Projecte bàsic d’execució i plànols
- Projecte de telecomunicacions
- Projecte de seguretat i salut

- Fiances per a voreres i residus
- Llicència d’obres

Informació: 660 792 237

Molt bona repercussió!!

De les 8 de la tarda del 10 de gener a les 8 de la tarda del 17 de gener MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 17 de gener a les 8 de la tarda del 24 de gener ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 24 de gener a les 8 de la tarda del 31 de gener CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

PISO EN VENTA

en la calle Gerona,
75 m2. 2 habitaciones.

Totalmente
amueblado y con

todos los
electrodomésticos.

Razón: telf. 973448273

c/ Riu Sió, 3
25617 La Sentiu de Sió

Tel. 692 16 75 96

PIS EN

LLOGUER

al carrer Barcelona,
4 habitacions,

ascensor i calefacció.
Raó tel. 973 448 273
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