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Què en penseu?...
Josep M. Simon i Auberni

--------------------------------------------Fa cosa d’uns dies que
en comerços i parets d’un
sector del carrer Barcelona
hem pogut llegir uns cartells enginyosos dirigits no,
com de costum, a les persones, sinó als que, sense tenir-ne cap culpa, més aviat
per necessitat, són els au-

tors materials del fet. La llàstima és que, malgrat situarlos estratègicament a l’alçada d’aquests éssers en qüestió, aquests no podran entendre el missatge. Si no hi
ha una voluntat decidida de
canvi per part dels qui tenen
la seva tutela, continuarem
en aquest indret o en qualsevol altre de la ciutat, patint les conseqüències
d’unes miccions o defecacions sense control. Aprofi-

TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA
CONSULTAS EN
BALAGUER
HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044
Telf. 609 135 472

tant l’ocasió, i sense abundar en l’escatologia, m’agradaria saber què es podria fer
perquè s’usés més el mocador o peça similar com a dipòsit de flegmes o gargalls.
D’un temps ençà, i sense ser
època de refredats, n’hi ha
sembrats per arreu. Hom diu
que així s’expulsen els mals
esperits, però, amb l’evaporació, romanen en l’ambient...
Serà per això que els ànims
estan tan enrarits?...

ASSESSORIA POLO

MAITE-PETIT

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

Durant aquests primers dies del mes de febrer, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha
instal·lat l’anomenat Bus de les Professions a l’Estació
d’autobusos, per tal que els alumnes de tercer i quart
d’ESO, apunt de finalitzar els estudis de secundària, puguin conèixer quines són les seves sortides professionals, bàsicament en el terreny de la formació professional, però sense descartar les opcions universitàries.
Està bé la iniciativa iniciada fa uns anys, però hi trobo
a faltar la mà de l’empresa privada i pública, que pugui
marcar una mica, les necessitats de futur, i la metodologia de treball. Tots s’omplen la boca de que cal que els
nostres estudiants surtin ben preparats per entrar al mercat laboral. Però pel que sembla, la realitat és una altra, ja
que molts estudiants, a l’hora de ser contractats per les
diferents empreses dels sectors relacionats amb els seus
estudis, es troben que el que han estudiat, té poc o gens
a veure amb la feina que han de desenvolupar. Això crea
frustració pel jove treballador i problemes per
l’empresariat que manifesta no trobar personal qualificat
per les feines que precisa.
En un moment en que s’està estudiant i programant
una nova normativa de l’educació, cal que els responsables polítics enfilin ben bé l’agulla i puguin concordar
necessitats i oferta laboral, per tal que els avui alumnes
dels nostres centres, i futurs treballadors puguin incorporar-se al mercat laboral amb la preparació i coneixements necessaris.

C/ Barcelona, 80 - BALAGUER
Tel: 973 445 924
-

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.
ES VENEN xalets al Club Segre, Gerb.
ES VEN pàrking tancat al c/Dr. Fleming.
ES VEN local comercial 80 m2, c/ St Josep de Calasanç.
ES LLOGA pis c/ Barcelona, 4 habitacions.

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER
DEL SEU PIS O LOCAL
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La Festa del Carnestoltes omple de
gom a gom el Passeig i el Mercadal
La carrossa de
Spiderman va ser la
guanyadora del Concurs
de Carrosses de la rua
de la tarda
El passat dissabte, la ciutat de Balaguer, va rebre un
any més al rei més ximple
de l’any, el rei Carnestoltes
amb una rebuda multitudinària amb gran quantitat de
persones disfressades,
comparses i carrosses.
La festa va començar a
les cinc en punt, tal i com
estava previst, sortint del
carrer Noguera Pallaresa fins
arribar a la plaça del
Mercadal, on el grup
d’animació la Troca ja els
esperava per tal de passar
una estona d’allò més
agradable.
Un cop arribat el rei

Els escolars celebren el
Carnestoltes als respectius
centres educatius
La major part dels
centres escolars de
Balaguer van celebrar
la Festa del
Carnestoltes

Una de les carrosses participants a la Rua de la tarda

carnestoltes i el seu seguici
a la plaça del Mercadal, i
donar unes paraules
d’agraïment a tothom que
l’havia anat a rebre, va
començar el ball de
Carnestoltes infantil i
posteriorment es va donar el
premi a la millor carrossa
que, enguany val a dir que
va ser un dels més difícils

El grup de percussió dels Diables a la Rua nocturna

de valorar ja que cada any hi
ha més qualitat en el
muntatge de les mateixes.
Així doncs d’entre les 14
carrosses que varen entrar al
concurs va ser la carrossa
d’Spiderman la quina es va
endur els 300 euros amb que
estava valorat el primer premi
del concurs de carrosses.
Per la nit, la festa va
tornar a començar amb la rua
nocturna. Tot i que enguany
el fred va provocar que molta
gent ja anés directament al
Pavelló Molí de l’ Esquerrà
on va tenir lloc un gran ball
de carnestoltes, i que es va
omplir de gom a gom,
amenitzat per l’Orquestra
Amarcord.
Donada la gran participació de gent disfressada,
també es va celebrar el Gran
Concurs de Disfresses en la
categoria d’individual i de
grup.

Com ja és habitual, el
dijous i el divendres
anterior a la Festa del
Carnestoltes, els diferents
centres escolars de la
ciutat, celebren la seva
particular festa del
Carnestoltes.

Els alumnes es disfressen per classes, i fan
la seva rua particular, ja
sigui al propi centre o pels
carrers del voltant de la
ciutat.
Aquesta festa s’acostuma a finalitzar amb un
berenar o una xocolatada
entre tots els alumnes i
tots els mestres, tots ells
disfressats.
La major part dels
centres també participen
amb una carrossa a la rua
el mateix de la festa de
Carnestoltes.

Carnestoltes a l’Escola la Noguera

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
URGÈNCIES i domicilis 24 hores al tel. 629 359 238
Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER • Tel. 973 448 332
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El Bus de les Professions informa els
alumnes de les sortides professionals
De l’1 al 5 de gener el
Bus de les Professions ha
visitat la població de
Balaguer.
El bus, ubicat a l’estació
d’autobusos de la ciutat ha
rebut la visita dels diferents
centres educatius de
Balaguer i comarca, on tots
els estudiants han rebut la
informació i orientació
sobre les possibilitats que
ofereix el sistema educatiu,
sobretot pel que fa a la
formació professional
(cicles formatius de grau
mitjà i de grau superior), que
es pot estudiar a Catalunya.
Bàsicament han estat els
alumnes de 3r i 4rt d’ESO
dels centres IES Ciutat de
Balaguer, IES Almatà, IES
Els Planells d’Artesa de
Segre i l’IES Armengol IV de
Bellcaire d’Urgell.

Campanya de concienciació
per recollir els excrements

De l’1 al 5 de febrer, el Bus ha estat instal·lat a
Balaguer, hi ha informat als alumnes de tercer i
quart d’ESO dels centres de Balaguer i comarca

Els propietaris dels animals s’han de concienciar

Els comerciants del
carrer Barcelona han iniciat una campanya de
concienciació ciutadana
de cara als propietaris
d’animals, per tal de que
siguin conscients de recollir els excrements que
aquests fan a la via públiEl Bus de les Professions

ca i als parcs de la ciutat.
La campnaya consisteix en una sèrie de cartells on recorden que l’ordenança municipal 137
sanciona amb una multa
de 60 euros a tots els propietaris que no ho recullin.
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El Passeig acollirà un nou
Mercat de les Rebaixes

El conseller Joaquim Llena visita la
Residència Geriàtrica Sant Domènec
El passat 26 de gener, el
conseller d’Agricultura i Alimentació rural, Joaquim
Llena va reunir-se amb uns
quaranta pagesos de la zona
per tal de valorar i analitzar
el sector dins la comarca per
tal de conèixer d’aprop cadascuna de les problemàtiques i situacions del sector
en qüestió, obrint un torn de
diàleg entre tots els assistents.
El conseller, també va
visitar Balaguer i la Residència Geriàtrica de Sant
Domènec i l’ampliació de
l’edifici que es va fer aquest
any passat i on el PRODER
(la gestió del qual depèn del
Departament d’Agricultura i
Alimentació Rural) va
aportar part del pressupost
per dur a terme aquestes
obres.

En el decurs d’una visita a les comarques de Lleida,
on es va reunir amb diferents representants del món
de la pagesia per conèixer els problemes de la zona

Mercat de les Rebaixes

L’Associació de Comerciants Balaguer 2021
organitza, el proper divendres 15 de febrer, una nova
edició del Mercat de les
Rebaixes.
Estarà ubicat al Passeig de l’Estació, des de
les deu del matí fins a les

dos 2 de la tarda.
El Mercat de les Rebaixes espera la participació d’una quarantena de
comerços de la ciutat de
Balaguer, basicament
dels sectors de la moda:
roba, calçats i complements.

Un moment de la vista del Conseller Llena

Vols continuar estudiant?
Necessites una titulació?
No perdis el temps,
PREPARA’T

CATALÀ - nivell C
Preparació prova accés
Cicles Formatius Grau Mitjà
(horari matí)

Preparació exàmens lliures
ESO
CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

ACSER S.C.C.L.
(ACADÈMIA SERRA)

Generalitat de Catalunya
Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya

Unió Europea
Fons Social Europeu

Cursos de Formació per
treballadors/es i autònoms/es

PHOTOSHOP
Horari de tarda-nit
60 hores
Inici al mes de març
Curs subvencionat pel
Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya i el Fons Social Europeu

c/ Sant Lluís, 50 - 25600 BALAGUER - Tel/Fax 973 44 59 12
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El març, mes de fires a Balaguer amb
la celebració d’Expoauto i Antiquària
Els dos primers caps de
setmana de març, el nou
pavelló polivalent de
Balaguer acollirà els dos
certamens firals
Els propers dies 1 i 2 de
març, el nou pavelló polivalent de Balaguer ubicat als
antics terrenys d’Inpacsa,
acollirà una nova edició del
certamen d’Expoauto, la Fira
dedicada al vehicle nou, que
enguany comptarà amb una
vintena d’expositors, que
portaran el mateix nombre
de marques automobilístiques, presentant les principals novetats del sector, per
aquest any.
El fet de que aquesta fira
se celebri a principis de març,
fa que moltes de les marques presentin a Balaguer,
els nous models que acos-

Antiquària

Expoauto

tumen a sortir durant els primers mesos de l’any, i per
tant, la capital de la Noguera
es converteix en una
novedosa presentació d’alguns models encara mai vistos.
Una setmana més tard,
els dies 7, 8 i 9 de març, tindrà lloc una nova edició de
la Fira Antiquària, dedicada

a les antiguitats, la brocanteria i el col·leccionisme.
La Fira Antiquària està
organitzada conjuntament
per l’Impic i l’Associació
d’Antiquaris i Brocanters
Indivil i Mandoni de Lleida.
A Antiquària s’hi pot trobar tot tipus d’articles i mobiliari antic i de col·leccionisme, destacant el
moble rústic català i aragonès, ja què gran part dels
expositors provenen de
Catalunya i de la zona de la
Franja i Osca.
Durant la celebració
d’Antiquària 2008 hi haurà la
segona trobada de col·leccionistes de plaques de
cava durant el diumenge al
matí, que va ser la novetat
de l’any passat i va tenir molt
d’èxit, i també una exposició d’eines del camp durant
els tres dies que durarà la
Fira.
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Pepe Daza ofereix un curs
d’elaboració de mones i
xocolata el 13 i 14 de febrer
El Mestre pastisser de
Balaguer Pepe Daza,
retorna amb els seus
cursos de pastisseria, i
durant els propers dies 13
i 14 de febrer, oferirà un
curs de mones i de
xocolata decorativa, a la
Sala Polivalent del Xalet
Montiu.
Durant els dos dies,
Pepe Daza mostrarà als
presents tots els secrets
per la elaboració d’una
mona de Pasqua, des de
la elaboració del pa de
pessic com també l’ornamentació final del pastís
típic del dilluns de
Pasqua.

El mestre pastisser
Pepe Daza impartirà
el curs a la Sala
Polivalent del Xalet
Montiu
A més, durant el curs
també mostrarà com es
treballa la xocolata per fer
les figures decoratives
per decorar la mona.
El curs es farà durant
els dos dies de 5 a 8 de la
tarda, i els interessats
poden inscriure’s a les
oficines de l’Impic o al
telèfon 973 44 66 06.

Pepe Daza

V. X. ADSUAR
Mercedes-Benz

Agència Oficial

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

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896 - BALAGUER
REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU

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
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El Consell Comarcal de la Noguera
presenta les seves novetats a Fitur
Fitur s’ha celebrat a Madrid entre el 30 de gener i
el 3 de febrer, amb la presència de la Noguera

La Noguera present a Fitur

El Consell Comarcal de
la Noguera ha estat present
a FITUR (del 30 de gener al 3
de febrer de 2008) dins l’espai del Patronat de Turisme
de la Diputació de Lleida.
La presència de la
comarca de la Noguera a la
Fira Internacional de
Turisme de Madrid ha
permès difondre algunes de
les novetats que ofereix la
comarca, com el Centre BTT
de la vall d’Àger, les jornades
gastronòmiques «Del paisatge a la cuina», les rutes
de senderisme per la vall
d’Àger i el Montsec, i les
rutes dels Castells del Sió
entre altres ofertes.

Mans Unides organitza un espectacle
pels damnificats de l’Huracà Fèlix
El proper diumenge 17
de febrer, Mans Unides organitza una actuació de l’Aula Municipal de Dansa de
Balaguer en benefici del projecte de suport d’emergència als damnificats per l’Huracà Fèlix a Guatemala, al
Teatre Municipal, a partir de
les 7 de la tarda.
El preu de l’entrada serà
de 6 euros i es poden adquirir les entrades de manera
anticipada a la taquilla del Teatre.

L’Escola Municipal de Dansa actuarà la Teatre

Noguera Cuina presenta una
campanya gastronòmica del
29 de març al 22 de juny

La Cuina de la Noguera

Els diferents
restaurants
presentaran plats
relacionats amb el
paisatge de la Noguera
L’Associació de Restaurants de la NogueraNoguera Cuina i el Consell Comarcal de la Noguera organitzen entre els
dies 29 de març i 22 de
juny de 2008 una campanya de promoció de la
gastronomia de la Noguera basada en els productes autòctons d’alta qualitat, per això el lema triat
és «Del paisatge a la cuina».
A la campanya

promocional hi participen
12 restaurants de la comarca que oferiran en els
seus establiments un
menú que tindrà relació
directa amb un paisatge
concret de la Noguera,
escollit per cada restaurador.
Per tal de donar a
conèixer la campanya
gastronòmica es faran
actes de presentació a
Balaguer i a Barcelona en
el marc del Saló Internacional de Turisme de
Catalunya, s’editaran
fulletons-guies amb tota
la informació sobre els
restaurants, menús i
preus, i es realitzarà una
campanya de comunicació en els mitjans
especialitzats.

C O M A R C A <<

El Consell Comarcal organitza un Curs
de monitors d’activitats de lleure
El Consell Comarcal de
la Noguera mitjançant l’Oficina de Serveis a la Joventut organitza un curs de
monitor/a d’activitats de
lleure infantil i juvenil.
El curs es farà a la Seu
del Consell Comarcal de la
Noguera durant els dies: 15,
16, 17, 18, 19, 20, 29, 30 de
març i 5, 6 i 12 d’abril.
Les places són limitades
i el cost de la matrícula són
180 e. Les inscripcions s’obren a partir del 11 de febrer.

Es realitzaran
diferents cursos
formatius que
començaran a partir
d’aquest febrer

Curs de monitors al Consell Comarcal

La piscina acull un curs de socorristes
aquàtics durant el proper mes de març
Els interessats poden adreçar-se a les oficines de la
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Balaguer

La piscina Coberta

Creu Roja presenta un nou
programa d’ocupació per la
igualtat d’oportunitats

El mes de març es realitzarà a la piscina de Balaguer
un seminari de «Salvament
i Socorrisme Aquàtic» impartit per la federació catalana de salvament i socorrisme amb la col·laboració de
l’Ajuntament, per a totes
aquelles persones majors de
16 anys que vulguin realitzar
aquesta tasca professional
en alguna piscina.
Aquest curs arriba ja a la
seva setena edició gracies a
la gran demanda de socorristes generada durant
aquests últims anys sobretot en l’època d’estiu, per
cobrir les places de socorrista titulat a les piscines.

Creu Roja a la
Noguera desenvoluparà
un nou programa d’ocupació. Es tracta del
programa per al Foment
d’Igualtat d’Oportunitats
(FIO) entre home - dona
en el mercat de treball a la
Comarca de la Noguera,
subvencionat pel Departament d’Ocupació de la
Generalitat.
Sota els objectius de
lluitar
contra
les
desigualtats home - dona,
capacitar a les dones per

Creu Roja de la Noguera

facilitar el seu accés a
llocs de treball i augmentar la seva ocupabilitat, s’atendrà a dones
aturades, demandants
d’ocupació en les OTG.
Dins del programa es
duran a terme cursos
formatius que volen
potenciar la inserció de la
dona en el món laboral.
Els més immediats seran
els cursos de Seguretat i
Condicions de Salut en el
Treball i el d’Atenció al
Client.
Els propers mesos de
febrer i març, es realitzarà
el curs de Noves tecnologies d’informació i
comunicació. Aquest
cursos són una bona
iniciativa per fomentar la
igualtat entre sexes.
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El Teatre Municipal es vesteix de gala
amb l’obra “La Plaça del Diamant”
El proper diumenge 24
de febrer continua el cicle
d’hivern del Teatre Municipal, amb la representació de
l’obra “La Plaça del Diamant”, una producció del
Teatre
Nacional
de
Catalunya, dirigida per Toni
Casares i adaptada per
Josep Maria Benet i Jornet,
amb un ampli repertori d’actors i actrius del panorama
teatral català.
“La Plaça del Diamant”
explica la història de Natàlia,
coneguda universalment
com a Colometa, i amb una
crònica fidel de la Barcelona
de la postguerra i molt
especialment del barri de
Gràcia. Natàlia és una de tantes noies que accepta amb
resignació la seva vida i el
seu matrimoni durant la Segona República Espanyola.

El Pont d’Arcalís i Les Violines
seran el 9 de febrer al Teatre

Una producció del Teatre Nacional de Catalunya que
arriba el proper diumenge 24 de febrer a partir de
les 7 de la tarda

El Pont d’Arcalís i Les Violines

El Pont d’Arcalís i les
Violines junts per primera vegada en gira, actuaran el dissabte 9 de febrer, a les 22 hores al Teatre Municipal.
Una oportunitat única a la nostra ciutat de
poder veure i escoltar la
“La Plaça del Diamant”

música de dues de les
formacions més sòlides
i veteranes de la música
folk i d’arrel del nostre
país.
Hereves totes dues
formacions formades per
11 músics, de la tradició
musical del Pirineu.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
L’accionista principal
Autor: Petros
Màrkaris
Gènere: Novel·la

Màrkaris pertany a
l’escola de novel·la negra
«mediterrània», a l’estil
del barceloní Manuel
Vázquez Montalbán o del
sicilià Andrea Camilleri.
Obres protagonitzades
pel tinent atenès Kharitos
mostrant sempre un
punt d’humor, una visió
crítica de la societat.
La trama es mou en
dos àmbits que, d’entrada semblen ben allunyats
l’un de l’altre. Primer, el
segrest, a prop de l’illa de
Creta, d’un ferri carregat
de passatgers, un dels
quals és Katerina, la filla
de Kostas Kharitos i
Adrianí. En un altre pla,
els crims de dos joves
que es mouen en el món
convuls de la publicitat
televisiva.

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

Alexandre Dumas es
convertí en un dels
novel·listes més famosos
i més llegits del segle XIX,
amb obres tan populars
com “Els tres mosqueters” o “El comte de Montecristo”.
Obra inèdita, publicada fa 140 anys en forma
de fulletó, però mai
recollida en llibre. Narra, al
llarg de les 1189 pàgines
de paper fi, la història
d’Hèctor, presoner d’un
jurament que l’obliga a
venjar la mort de la seva
família. Aquest deure
l’aboca a una vida plena
d’aventures que el porten
a la presó, a una nau
corsària, a la selva
birmana o als camps de
batalla on es decideix el
destí del món.

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

El cavaller de SainteHermine
Autor: Alexandre Dumas
Gènere: Literatura

Bola de greix
Autor: Ana Presunto
Gènere: Conte infantil
tradicional noruec

En Bola de Greix és un
nen grassonet i golafre a
qui li agrada molt jugar
amb tota mena de coberts
i cassoles.
Aquesta afició però
pot ser la seva perdició ja
que una bruixa horrible
mirarà de buscar la
manera d’enganyar-lo per
poder-se’l cruspir tot
sencer!.
El problema és que la
bruixa el va a buscar a
casa seva amb tota mena
d’objectes per persuadirlo, però el que no sap és
que en Bola de Greix és
més llest que ella i que no
li serà fàcil enxampar-lo, si
és que al final ho
aconsegueix.
Què us sembla, hi
haurà Bola de Greix per
dinar a casa de la bruixa?

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Tranquil del feix de la setmana,
m’aturo de passeig divendres ja de nit,
davant d’un carreró somort i fosc,
desfet i deshonrat des de fa temps
per brosses i per runes.
L’embruix de netedats incomoda sovint.
La química del desori
s’encomana fàcilment
i es veu que és genuí ignorar el proïsme.
Que hi farem!
És fàcil inventar abocadors espontanis,
balsàmiques descàrregues
en mig d’on vagi bé,
submergint si així s’escau,
raons ben raonables a la pròpia raó,
per fer diluïr recances.
Les coses passen de vegades perquè sí,
algun cop sense voler
i els altres tots, perquè es volen.
... Si et miro fit a fit
i em mires tu a mi,...
si et miro dret als ulls volia dir,...
com m’enganyaràs?
Màgica pregunta. Fem un cafè?

- 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
Centre de Reforç Escolar
cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
C/ Barcelona, 36 entresol 1a
GRUPS REDUÏTS
Tel. 973 447911 - BALAGUER
PROFESSORS LLICENCIATS
EINA ESTUDIS 2002, SCP

La família de

Amalia Tejero Márquez
agradece las muestras de apoyo y consuelo
recibidas por parte de amigos y conocidos,
durante su enfermedad y
hasta el último momento.

Telèfons

618 382 661
650 604 581
Manteniment i neteja de:
Comunitats de veïns • Pàrquings • Oficines • Rètols • Vidres • Façanes
Establiments comercials • Naus industrials • Neteges final d’obra
Neteges en general

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com
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El Claustre de Sant Domènec s’obrirà
al públic dins de la ruta turística local

Exposició fotogràfica dels 25
anys del Centre de Promoció
d’Activitats de Muntanya
L’exposició restarà
oberta del 8 al 24 de
febrer a la Sala
d’Exposicions de
l’Ajuntament
El Centre de Promoció d’Activitats de Muntanya (CPAM) celebra enguany el seu 25è aniversari.
Ja en són 25 anys,
que han estat dedicats a
la promoció de les activi-

Claustre de Sant Domènec

L’Ajuntament ha iniciat les tasques d’arranjament
de la zona ajardinada del Claustre de Sant Domènec
L’ajuntament
de
Balaguer i la parròquia de la
ciutat han arribat a un acord
per tal de fer visitable el
claustre de Sant Domènec i
integrar-lo dins el circuit de
les visites guiades. L’ horari
d’obertura del claustre serà
el mateix que la resta de

monuments de la ciutat.
Atès a la vàlua artística
que té aquest claustre i
trobant-se en un mal estat
per la marxa dels franciscans que vivien en el
convent, s’ha decidit de
configurar-lo com un espai
verd més de la ciutat ajudant

així a donar una imatge més
digna d’aquest entorn
considerat d’interès artístic.
La brigada de jardineria
de l’ Ajuntament començarà
a netejar tota la part central
enjardinada i plantarà
gespa, recomposarà les
parts més malmeses amb
nous arbres i instal·larà un
reg d’aspersió per facilitar el
seu manteniment, de forma
que donarà més color i vida
al claustre.

El CPAM fa 25 anys

tats i esports que es poden fer en el medi natural,
potenciant aquestes activitats entre els infants i
joves.
Per commemorar
aquests 25 anys, presenten una exposició fotogràfica que recull bona part
de la seva activitat durant
aquests 25 anys de treball
i esforç en la promoció i
organització de gran quantitat d’activitat esportiva,
des del 8 al 24 de febrer, a
la Sala d’Exposicions de
l’Ajuntament de Balaguer.
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El CAEP Àngel Guimerà celebra el Dia
Escolar de la Pau i la no-violència
El passat dia 30 de gener,
Dia Escolar de la No-Violència i la Pau, i per iniciativa de
la Comissió de Convivència
i Mediació Escolar del Centre, el CAEP Àngel Guimerà
de Balaguer va elaborar uns
murals relacionats amb
aquesta data.
Un d’aquest murals consistia amb un colom gegant
que es va posar al vestíbul
de l’escola. Al voltant del
colom es van anar enganxant paperets on hi apareixien paraules i símbols relacionats amb la pau. A l’interior del colom, també, varem
escriure la paraula pau en diferents idiomes.
A l’altre mural que es va
fer, es van anar estampant
mans obertes amb diferents
colors, com a símbols pel
dia de la pau.

La “poesia concreta” de
Pedrolo al Museu de Balaguer

Elaboren dos murals simbolitzant la pau i la no
violència per iniciativa de la Comissió de
Convivència i Mediació Escolar del centre

Exposició de Manuel de Pedrolo

El Museu de la Noguera de Balaguer, acull
des del 25 de gener i fins
al 2 de març una exposició de poesia visual del
polifacètic Manuel de
Pedrolo.
La mostra s’endinsa
en la vessant potser més
Dia de la Pau al CAEP Àngel Guimerà

desconeguda de l’obra de
Pedrolo, el corrent que
s’ha anomenat «poesia
concreta», on l’autor deixa que ens sorprenguem
davant uns poemes experimentals que juguen
amb lletres, números i
icones.
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El Balaguer reacciona i guanya davant
el Vilanova, però perd a Banyoles
FUTBOL >>L’equip entrenat per Emili Vicente
continua a la zona de
descens tot i que està a
tant sols dos punts de la
salvació
27/01/2008

BALAGUER
VILANOVA

3
2

20/01/2008

BANYOLES
BALAGUER

2
1

Classificació
Tercera Divisió

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Sant Andreu .........
2. Reus ......................
3. Barcelona B .........
4. Santboià ................
5. Palamós ................
6. Blanes ...................
7. Premià ..................
8. Rapitenca .............
9. Pobla Mafumet ....
10. Banyoles .............
11. Manlleu ...............
12. Castelldefels ......
13. Igualada ..............
14. Vilanova ..............
15. Manresa ..............
16. Europa .................
17. Mataró ................
18. Cassà ..................
19. Balaguer ............
20. Masnou ...............

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

53
52
50
37
37
37
35
35
35
33
30
29
28
26
26
26
24
24
22
19

Chad Bond i Kerry Morgan

El Balaguer continua en
la zona de descens de la classificació de la Tercera Divisió Catalana, després de perdre per 2-1 al camp del
Banyoles. Els gironins es
van avançar a la segona part
amb dos gols, mentre que

Presentació de Juanjo Blanco

Parra aconseguia retallar diferències al minut 90, marcant el gol de l’honor dels
balaguerins.
El diumenge anterior, els
homes d’Emili Vicente havien aconseguit una important
victòria davant el Vilanova

per 3-2, gràcies a un penal
que el col·legiat va pitar al
minut 88 de partit, quan el
marcador reflexava l’empat
a dos gols.
D’altra banda, el Club
Futbol Balaguer s’ha reforçat
en el mercat d’hivern amb
tres jugadors. Dos jugadors
han estat cedits pel Swansea de Robert Martínez, els
davanters Kerry Morgan i
Chad Bond, i el centrecampista provinent de la
Unió Esportiva Lleida, l’uruguaià Juanjo Blanco.
Tots tres jugadors, que
estaran a les ordres de l’entrenador Emili Vicente han
manifestat que han vingut
per ajudar l’equip a sortir de
la delicada situació en que
es troba, i intentar salvar la
categoria.

El Balaguer va guanyar per 3 gols a 2 al
Vilanova, un rival directe a la zona baixa de
la classificació, tot i
que no va poder
refrendar la reacció, al
perdre per la mínima al
camp del Banyoles.

Propers encontres
10/02/2008 -- 17h
Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer | Reus
------------------------------------17/02/2008 -- 17h
Camp Municipal
de Palamós

Palamós| Balaguer

Moisés
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El Club Bàsquet Balaguer aconsegueix
una ajustada victòria a Montcada
26/01/2008

C.B. BALAGUER
C.B. SICORIS

64
75

Balaguer acollirà el
Campionat Territorial de
Bàsquet, el 9 de febrer

BÀSQUET >> Els balaguerins són els cuers de la
classificació amb 2 victòres i 15 derrotes

03/02/2008

JESUS, JOSEP I MARIA
C.B. BALAGUER

82
52

L’equip sènior del Club
Bàsquet Balaguer no aconsegueix remontar el vol i
perd els dos partits disputats
aquesta quinzena, a casa davant el Sicoris, en el derbi lleidatà de la categoria, en un
partit igualat que va decidirse en el darrer quart, quan
els balaguerins es van
desunflar, davant el bon joc
dels lleidatans.
El partit va acabar 64-75,
davant els intents de remuntada dels locals.
D’altra banda, el passat
diumenge, els balaguerins
van enfrontar-se al C.B.
Jesús, Maria i Josep, cuer de
la classificació, que només
havia guanyat un partit en
tota la temporada, precisament el que van disputar al
pavelló de Balaguer. Els tarragonins van repetir la història i van tornar a derrotar
els de la Noguera per 30
punts de diferència. 82-52, un
contundent resultat que retorna els balaguerins a la cua
de la classificació, amb 2 vic-

tòries i 15 derrotes, mentre
que el Jesús Maria i Josep,
també té deus derrotes però
ha disputat dos partits
menys.
Aquest dissabte el
Balaguer haurà d’intentar
guanyar al Almeda Electro,
quart per la cua amb 4 victòries i 12 derrotes.

Propers encontres
09/02/2008 -- 18,30h
Pavelló de Balaguer

Balaguer | Almeda Electro
-------------------------------------17/02/2008 -- 19,45h
Pavelló de Olesa

Olesa B | Balaguer
El torneig es celebrarà al pavelló polivent

BÀSQUET >>El
campionat està
organitzat per ACELL
amb la col·laboració
del Centre l’Estel
El proper dissabte 9
de Febrer de 2008, se celebrarà a Balaguer el
XVIIè Campionat Territorial de Bàsquet organitzat
per ACELL-Lleida amb el
suport de l’Ajuntament
de Balaguer, el Consell
Comarcal de la Noguera,
el Consell Català de l’esport, la Diputació de
Club Bàsquet Balaguer

Lleida, el Taller l’Estel de
Balaguer i La Caixa.
Els esportistes pertanyen als diferents centres
de les comarques de
ponent per a persones
amb discapacitat psíquica.
El campionat tindrà
lloc de 10:00 a 14:00 hores
al Nou Pavelló Polivalent
de Balaguer.
Assistiran al voltant de
dos-cents esportistes de
diversos centres de les
comarques de Lleida.
Dins de cada categoria es
disputaran diferents
partits amb àrbitres
federats.
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El Club Escacs Balaguer comença la liga
amb una victòria davant el Maragall
Comença la lliga d’escacs per equips i el primer
equip del club balaguerí no
pot tenir un millor començament: es guanya a
Barcelona contra el Maragall
per un 7 a 3.
Deu equips conformen
el grup I on jugarà l’equip
balaguerí durant 9 rondes en
els propers tres mesos.
Dos són els favorits en
aquest grup, favorits que ja
porten tres temporades darrera l’ascens, i que enguany
s’han reforçat per aconseguir-lo: Lleida i Sabadell. Un
altre rival a tenir molt en
compte serà el Reus Esportiu.
Només un equip, el primer de cada grup, serà el que
aconseguirà l’ascens a Divisió d’Honor, i tres el descens.

Marta Gatnau, 10a al Torneig
Estatal sub21 de Tennis Taula

ESCACS >> Un total de deu equips conformen el
Grup I, entre els que destaquen els favorits per
l’ascens el Sabadell, el Lleida i el Reus Esportiu

Marta Gatnau del CTT Balaguer

TENNIS TAULA >> La jugadora del Tennis Taula
Balaguer, Marta Gatnau
va quedar en la desena
posició en el Torneig Estatal disputat a Valladolid,
i que agrupa els millors
jugadors de cada comunitat autònoma.

Marta Gatnau accedia
com la tercera de la zona
Est (Catalunya-Aragó-València i Balears) i va quedar desena en la categoria sub 21, amb 3 victòries i dues derrotes en la
primera fase classificatòria.

Foto del Club Escacs Balaguer

Castelló de
Farfanya
Casa unifamiliar, 350m2,
planta baixa+2 plantes.
3 hab. Cuina i bany
reformats.

Zona Escola Pia
Ref. 40265
Apartament seminou,
84 m2, 2 hab., tot
exterior, parquet i
moblat. Vine a veure’l!

Crta. Menàrguens
Ref. 40207
Terreny de 10.000 m2,
amb vivenda de 142 m2,
3 hab., cuina office
i magatzem.

Ps. de l’Estació
Ref. 40278
4 hab., menjador amb
s/ balcó, moblat i molt
lluminós. 84.141 e
Impresionant.

Zona Riu
Ref. 40275
Apartament 50m2, 2
hab., cuina americana,
balcó, vistes al riu. Preu:
108.166 e.

Zona Carmelites

Ref. 40268
75 m2, 3 hab., alumini
blanc, calf. ind a gas,
molt lluminós. Per
entrar-hi a viure.

Zona Riu
Ref. 40243
Pis de 90 m2, seminou,
4 hab., calef. indv. gas.
Impresionants vistes de
cara al riu!

Zona c/ Urgell
Ref. 40276
76 m2, 3 hab., menjador amb sortida balcó,
cuina reformada, calf.
ind. gas, a/a. Bon preu!

Zona Carmelites
Ref. 40277
115 m2, 4 hab., cuina
office, terra de parquet i
gres, portes roure, calf.
ind. Per entrar-hi ja!

Zona c/ Urgell
Ref. 40280
90 m2, 4 hab., cuinaoffice, terres de gres i
parquet, mobles i
electrodoméstics.

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.
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El CTT Balaguer perd el seu primer
partit de la temporada a Avilés
TENNIS TAULA >>Les
balaguerines van perdre
per 4-3 i diumenge
juguen a casa amb
l’Hondarribia Leka Enea
El Balaguer -Villart Logístic va sofrir la seva primera
derrota en aquesta temporada a la Divisió d’Honor Femenina a la pista de l’Avilés
per un ajustat resultat de 4 a
3, que el col·loca empatat
amb el Burgos al capdavant
de la classificació.
Yan Lan Li va perdre el
primer partit amb la jugadora
defensiva Wang Ying per un
clar 3 a 0. Anna Biscarri
perdia també el segon partit
pel mateix resultat amb
l’asturiana Alba Rodríguez.
Loredana Raduta donava
el primer punt al Balaguer
guanyant a Raquel Bonilla

Anna Biscarri

Els equips de Balaguer i Avilés

per 0 a 3, mentre que el
dobles entre Ying/Rodríguez
i Li/Raduta feia empatar
l’encontre amb un 1 a 3 per a
les Balaguerines.
Yan Lan Li es desfeia
sense problemes de Alba
Rodríguez per 0 a 3.
En el 6è partit Loredana
Raduta perdia amb la xinesa
Wang Ying per 3 a 0 i tornava

a deixar el marcador en un
empat.
Finalment, amb el 3 a 3
en el marcador general el
partit entre Anna Biscarri i
Raquel Bonilla es decantaria
per aquesta darrera per 3 a 2
en un disputadíssim partit
jugat sota la intensa pressió
d’un nombrós públic local,
col·locant així el marcador en
el 4 a 3 final.
Ara el proper encontre el
disputaran les jugadores
balaguerines a la seva pista
del pavelló del Molí de
l’Esquerrà de Balaguer, el
proper diumenge dia 10 de
febrer a les onze del matí,
contra el Hondarribia Leka
Enea de Irún, on s’espera
que el públic balaguerí faci
costat i assisteixi al partit per
poder animar a les jugadores
del club Tennis Taula de
Balaguer a seguir guanyant
com fins ara.

Eric Demarchi i Cristina
Marquina entre els millors
nedadors de Catalunya
El CEN Balaguer va
aconseguir 2 medalles en
el campionat de Catalunya Júnior de natació
celebrat aquest cap de
setmana a Granollers.
Eric Demarchi va
aconseguir el dissabte la
primera posició i medalla
d’or en la prova dels 50
metres lliures amb un
temps de 24 segons 43
dècimes, i el diumenge la
segona posició i medalla
d’argent en els 100 metres
lliures amb un temps de
54 segons 17 dècimes. En
la prova dels 100 metres
estils va assolir el cinquè
lloc i en els 200 lliures el
sisè.
Cristina Marquina
Fuentes va disputar la
prova dels 50 metres
braça, quedant quarta de

NATACIÓ>>Demarchi
aconsegueix la
medalla d’or dels 50
metres lliures per
tercer any consecutiu
Catalunya amb un temps
de 36 segons 62 dècimes,
de la mateixa manera per
la tarda va disputar la
prova dels 200 braça i amb
un temps de 2 minuts 53
segons 83 dècimes va
aconseguir la sexta
posició catalana.
El diumenge per la
tarda en la prova dels 100
metres braça amb un
temps de 1 minut, 20
segons i 54 dècimes va
quedar cinquena de
Catalunya.

Els nedadors balaguerins al campionat de Catalunya
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I ara, que més?
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Com podeu veure som i
estem vivint al país més ric
de l’hemisferi occidental, i
això us ho he dit sempre,
perquè sols cal imaginar-vos
els diners que ens tornarien
si els partits que remenen el
com (per entendre’ns,
menjadora), no fossin al
mateix temps uns mals
administradors. En poc
temps han aparegut diners
per tot arreu; si per lloguers,
si per prenyats, si per avals,
si per obres, si per
assistències,
si
per
devolucions, etc., etc. El
nostre estimat i mai prou
lloat “Presidente del
Consejo”, que tantes
vegades ha faltat a la seva
paraula, i que és públic i
notori ha mentit, se’ns
presenta ara com una fada
masculina, i reparteix
engrunes que dintre de poc
ens faran falta. Ara es
comprén en part el seu odi
als EEUU, allí amb tots els
seus defectes, per mentir es
van carregar a un president
(Nixon), i a un altre obsés per
les becaries plenetes i joves,
el van fer envergonyir davant
de les cameres de la TV, i
reconèixer que essent tan
llest, suposadament de sexe
no en sabia res, però sí, de
diferències semàntiques. El
nostre
ben
estimat
“Presidente” no li cau cap
anell, quan dóna al poble
una sabiduria que ell sap que

no té, dient que ningú es
deixaria comprar per les
quantitats dites en actes
públics. Ell quan està davant
d’un auditori no és restreny
gens en prometre en donar,
això sí, si guanya. Jo tremolo
cada cop que fa un míting.
Sospito sempre que farà el
seu cant d’agradables
falsedats, facilitats per tot i
tothom, al·lucinacions,
enfocaments inèdits per les
seves decisions i genialismes amb abundància
amb el rostre que s’escaigui,
i tot per continuar
governant. Mentrestant els
diaris econòmics ens diuen
el poc crèdit que té, i en la
darrera reunió de caps
d’estat d’Europa, no el van
tenir en compte per a res,
perquè ni tan sols l’invitaren.
Però molt erraria, si us
digués que no guanyarà, ara
també és cert, que quan
marxi, Espanya no la
coneixerà ni la seva mare, i
no per a bé. Que estiguem
ben confessats i conformats és molt aconsellable. Serà veritat que els
socialistes, són pel general
uns mals gestors econòmics? En fi, en la nostra
petitesa no cal trencar-nos el
cap, el món anirà rodant si
hem de suposar que els
àngels també dormen. I una
vegada més la intel·ligència
haurà trait l’esperit del
vertader socialisme. Quina

llàstima!
Ara toca el jo pecador em
confesso amb vosaltres que
em llegiu, al passat Groc em
referia a exemples per a no
tenir com a model de lleialtat
vers al seu cap, em ratifico
en l’escrit. Però voldria fer
unes matisacions per a una
persona a la que crec
mereixedora de més sort.
Potser en la seva bona fe va
creure en la democràcia
interna del partit, i
s’equivocà. Potser va creure
que l’idea del temps que ell
té, és la mateixa dels que
estan en nòmina del partit, i
s’equivocà. Potser va pensar
que el protocol era sempre
el normal, i s’equivocà.
Potser considerava que
tothom anava de cara, i es
tornà a equivocar. Amic
meu, em sap molt de greu el
que vas viure en aquells dies,
però em sap més greu que
aquella imatge de pinya que
va oferir Convergència a la
vista de tothom en mesos
passats, i en moments molt
crítics per culpa dels afanys
de la Sra. Pallé, hagin durat
tant poc. No deixeu d’ésser
una colla de galls en un
galliner sense cap gallina.
Però si en aquest moments
(eleccions) no deixeu
d’estomacar-vos, és molt
previsible que els resultats
us siguin ben contraris, i
també em sabrà greu. Ni en
el desert teniu capacitat
d’aprendre res.

.................................................

Entrevistes freaks.
Alegria Macarena
Inyaqui Olarte Vives
---------------------------------------------------------------------------------------------------

L’Octavi és un home,
diguem-ne... menjador.
L’adjectiu gras no acaba de
fer justícia a la seva
generosa corpulència, és
que l’Octavi és difícil de
resumir en tota la seva
amplada. Podríem dir que
està de bon any, millor dit,
està de set anys collonuts
de debò!
Aquest matí me l’he
trobat tractant de creuar
el passeig per un pas de
zebra. El repte estava en
que els cotxes de les vores
no deixaven prou espai
perquè algú tan doble hi
pogués passar entre mig.
Li he agafat una mà,
menuda en comparació, i
he estirat fort. Hem anat a
petar davant de l’exrestaurant Morell.
L’Octavi ha mirat el
local tancat i ha exclamat:
- Quina llàstima! La de
bones menjades que he
fet aquí!
A continuació, en veu
més baixa, com de
confidència, m’ha dit:
- Això és un complot. Et
pots creure que en dos
mesos tanqui el Morell, la
Font Blanca i també el
Vishna. On anirem a parar!
Ara que Balaguer podia
presumir de tenir tres
restaurants “d’haute
cuisine”. Sort n’hi ha que
aviat tornen a obrir cal
Pepito, que si no...
En aquestes, han
passat amb el tot terreny,
per la nostra vora, la Dori i
la Gertru. Al punt que ens
han reconegut, he vist que
premien les dents i, girant
la mirada endavant,
acceleraven de vint a
vuitanta en dos segons.

Jo m’he estranyat:
- I ara! Què els agafa a
aquestes?
L’Octavi ha arronsat les
espatlles creant un petit
tsunami de greix i ha
respost:
- Estan així des que em van
convidar a sopar aquest mes
passat. Quan van portar el
compte és van quedar
blanques, a la Dori li va
agafar un atac d’angoixa i la
Gertru va tenir que demanar
una ampliació del crèdit de
la tarja, i això que pagaven a
mitges. Jo que les tenia per
dos pubilles de casa bona,
però ja veus, un no es pot
fiar de les aparences.
No he dit res, però les
celles m’han tocat a dalt del
front. He pres nota mental
de no convidar mai a
l’Octavi. Ni a pipes!
En el fons, però,
comparteixo la seva pena. El
bon menjar és un dels grans
plaers de la vida, i el fet de
perdre aquests llocs, amb
els seus plats elaborats,
amb gustos i sabors
característics, causa una
certa tristesa. I, parlant de
sabors irrecuperables, som
molts els que enyorem les
galetes de la Selecta. Des
que van tancar la fabriqueta
del carrer del Pont, que ja
comença a fer anys, mai
més he trobat unes galetes
tan rematadament bones.
Aquells polvorons, aquells
ametllats, aquelles cruixents
de xocolata i nata... com diria
Hommer Simpson:
- Ooooohhrrrrlll!

................................................
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En el coneixement està la llibertat
Desirée Solà i Brich
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certament la pobresa és
una mena d’esclavitud - deia
algú en un GROC anteriorcom també ho és la malaltia
o les drogues, la depressió o
els maltractaments; o com
qualsevol altra circumstància
interna o externa que
oprimeix l’home privant-lo de
la seva llibertat d’escollir,
negant-li el dret de gaudir
d’una vida satisfactòria.
Així també, la manipulació o el xantatge són
menes d’esclavitud perquè
coaccionen la nostra llibertat
d’actuar i d’escollir. La
mentida i la ignorància que
ens tanquen les portes dels
nostres somnis fent-nos
creure que no hi podem
arribar i limita el nostre
potencial, també es poden
considerar esclavitud; així
com la baixa autoestima.
Tots ells mantenen l’home en

una mena de «peixera» de la
qual li és impossible sortirne per les seves pròpies
forces fins al punt que
renuncia a la seva lluita i es
conforma amb una vida
mediocre, sense visió de
futur, sense propòsit.
Aquesta és la pitjor de les
esclavituds. Es va menjant
lentament la nostra fe, les
nostres esperances, el nostre
futur i vivim empresonats per
les circumstàncies que ens
ha tocat de viure com aquells
esclaus de l’època colonial
que deixaven de lluitar per la
seva llibertat i traspassaven
el seu conformisme de pares
a fills, ensenyant-los que
aquesta era la vida que els
havia tocat de viure i no hi
podien fer res perquè els seus
amos eren massa poderosos.
Nosaltres també, com
ells, heretem dels nostres

10 anys de BalGuera
Grup BalGuera
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

En aquest any 2007, tot
just acabat, el Col·lectiu
BalGuera ha complert el seu
desè aniversari. Va néixer en
un moment de fortes
tensions entre les forces
polítiques locals, les quals es
dedicaven bàsicament a
desenvolupar una política
d’enfrontaments personals;
l’objectiu primordial del
Col·lectiu va ser trobar un lloc
d’encontre entre persones
interessades en l’avenir de
Balaguer i comarca, sense
que les seves afinitats
polítiques pugessin representar cap rèmora. Per tal
d’aconseguir aquest objectiu
l’única norma de funcionament que es va establir,
va ser la de la unanimitat, i
que consistia i consisteix, en

què qualsevol membre pot
bloquejar les conclusions del
debat del Col·lectiu. Aquesta
regla permet afirmar que
l’opinió de BalGuera és fruit
d’un intens debat previ, i que
una vegada s’ha aconseguit
l’acord, l’opinió col·lectiva
serà defensada com a pròpia
per tots els seus membres.
La contrapartida és que el
procés, encara que enriquidor, pot resultar lent, tot i
que al no estar obligats per
cap raó específica a presentar
periòdicament la nostra
opinió, la lentitud no és ni
representa cap problema per
BalGuera.
Aquest procés lent però
segur, ens ha portat a
presentar diverses propostes
a les autoritats locals,

avantpassats aquesta condició i, de la mateixa manera
que els esclaus no podien
comprar la seva llibertat si no
els hi era donada pels seus
amos, tampoc nosaltres
podem aconseguir la llibertat
per nosaltres mateixos.
Generació a generació hem
anat traspassant-nos alguna
mena de tara o maledicció
que ha desencadenat el
deteriorament de l’ésser
humà. Som esclaus de les
nostres debilitats: orgull,
supèrbia, vanitat, ambició,
gelosia, enveja, autosuficiència. Elles ens han dut a la
situació en que ara ens
trobem: malaltia, pobresa,
soledat, depressió, angoixa,
insatisfacció, complexes,
drogodependència... I els
nostres fills pateixen les
conseqüències del nostre
pecat com nosaltres estem
patint les conseqüències del
pecat dels nostres pares. Tot
plegat, com es trenca amb
aquesta cadena?
La qüestió és escapar
d’aquesta esclavitud trencant amb les cadenes que ens

oprimeixen i ser lliure enmig
d’un món que ha decidit
deixar de lluitar per la seva
llibertat. No podem obligarlos a viure segons els nostres
criteris - aquesta és una
decisió que han de prendre
voluntàriament,
sense
coacció- però els podem
mostrar el camí cap a la
llibertat i un dia potser ens
seguiran, lliurement. Podem
començar a canviar el món
des del nostre petit món,
generació a generació,
ensenyant als nostres fills a
continuar la lluita pel seu bé i
pel bé dels que vindran
desprès.
Abans he dit que no
podem aconseguir la llibertat
per nosaltres mateixos com
tampoc els esclaus poden
perquè només un home lliure
pot comprar la llibertat d’un
esclau. Aquest home és
Jesucrist. Ell va nàixer lliure
de pecat i va comprar la nostra
llibertat amb la seva sang.
Ens ofereix una vida lliure
d’opressió i de dolor, de
pobresa i malaltia, per
nosaltres i pels nostres fills,

gratuïtament. Durant molts
anys, la mentida d’una religió
manipuladora ens ha
mantingut ignorants dels
beneficis que ens pertoquen
com a fills legítims i ens ha
esclavitzat fent-nos creure
que estem plens de pecats i
que ens hem de guanyar el
dret de ser lliures a la seva
manera, la que ells s’han
inventat amb les seves
doctrines i les seves lleis.
Però Jesucrist no està en
totes aquestes lleis perquè ell
és llibertat. Ell ens obre les
portes dels nostres somnis i
ens ensenya els secrets de
l’èxit amb la seva saviesa i el
seu amor. Camina amb
nosaltres donant-nos la seva
mà quan caiem, sense
condemnació. Ell ens diu:
«No et conformis amb les
sobralles perquè Jo vaig
comprar per a tu tot el que
necessites, en abundància».
La ignorància esclavitza, però
el coneixement del Fill de Déu
ens porta cap a la llibertat.

comarcals i provincials que
la majoria de les vegades no
s’han tingut en compte,
possiblement perquè no
hagin estat encertades o
també perquè ho han estat
massa. A tall d’exemple, en
el primer article d’opinió,
BalGuera es va posicionar a
contracorrent de la classe
política al demanar que la
indústria Dynamis no ocupés
la parcel·la que ha anat
ocupant, i vàrem donar com
a raó que hipotecava una àrea
de possible creixement
urbanístic de la Ciutat, com
efectivament es pot veure en
l’actualitat. Però també ens
hem equivocat, així en
l’article d’opinió titulat
«passarel·la, perquè?»
pensàvem que era una
inversió innecessària i que
seria utilitzada per poca gent.
Evidentment la nostra opinió
va ser equivocada, i així cal
reconèixer-ho.
Durant aquesta dècada,
BalGuera ha treballat i ha

llançat projectes en alguns
casos innovadors. Podem
citar entre altres, el projecte
de tren llançadora entre
Balaguer i Lleida; l’estudi
sobre la senyalització de
Balaguer a les carreteres del
seu àmbit; l’estudi sobre la
qualitat de l’aigua i el projecte
de captació a l’altura de
Camarasa. Hem impulsat
des de Balaguer l’establiment a les terres de Lleida
del moviment internacional
Slow Food i en un àmbit més
local, hem donat el suport
necessari perquè la ciutat
tingués la càmera del temps
de TV3. També volem fer
referència als diferents actes
que s’han organitzat, com el
debat sobre dioxines, els
debats preelectorals, o la
informació pública sobre
l’actuació i els comptes de la
Fundació Margarida de
Montferrato.
En referència a aquesta
Fundació, volem reconèixer
que els seus actuals

responsables estan desenvolupant actualment, una
interessant tasca cultural que
reverteix en Balaguer. Ara tant
sols falta que clarifiquin
públicament la seva
comptabilitat per tal de que
la ciutadania vegi com
l’important patrimoni que
disposen no es malversa.
En definitiva el Col·lectiu
BalGuera en el seu desè
aniversari, es manifesta
satisfet de la tasca desenvolupada, tot i que esperem
que en els propers deu anys
puguem continuar fent allò
que més ens agrada que no
és res més que pensar en
Balaguer i comarca.
A l’hora dels records
volem fer una menció per a
tots aquells que han
participat en la formació de
la nostra opinió i especialment en record d’en
Josep Camarasa, membre
del Col·lectiu que ens va
deixar un mal dia del
setembre de 2002.

...................................................
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“Cal Pepito”: la renovació total del
restaurant centenari del Mercadal
En l’any del centenari de
Cal Pepito, l’històric
restaurant renova i
modernitza la seva
imatge
Des que l’any 1907, la
Maria Pedra i el Pepito
Garcia fundessin la taverna
Cal Pepito, llavors a la Plaça
de Sant Salvador, va iniciarse una nissaga de restauradors arribant a l’actualitat
amb la renovació total del
restaurant, ara ubicat a la
Plaça del Mercadal, des de
l’any 1913, amb una nova
imatge del local que dirigeixen el César Mory i la Glòria
Salat.
Durant aquests cent
anys, el local ha estat testimoni de bona part de la història de la nostra ciutat. Punt
de parada obligat pels viat-

Convocat el concurs de dibuix
per la samarreta i cartell de
la Transsegre més musical
Els originals es poden
presentar a l’Impic, a
l’Ajuntament o al
local de la Transsegre
fins el 22 de febrer

La terrassa del Restaurant Cal Pepito

gers que passaven per
Balaguer des de la dècada
dels anys 20 fins als anys 80,
Cal Pepito, ha estat la llotja i
punt de trobada de tots els
ramaders de la comarca, els
dissabtes de mercat. Allí es
fixaven preus, es comprava
i es venia, i es tancaven els
tractes, entre esmorzars i cafès. Davant del local hi havia

L’interior presenta una línia moderna

el Pepito Salat i la Maria
Rosa, filla dels fundadors de
Cal Pepito.
El Cesar i la Glòria iniciaren una nova etapa l’any
2001, fent-se càrrec del restaurant, i ara amb la renovació de la imatge del local,
culminen un procés de modernització.
La cuina del César destaca per la seva senzillesa però
a la vegada treballada elaboració dels plats. Treballa amb
productes de l’horta i carns
ecològiques del Pirineu. Tot
productes de la zona i de
primeríssima qualitat. Una
carta àmplia i destaca les recomanacions del Cèsar, que
van canviant cada tres o quatre setmanes. Tot acompanyat per una àmplia carta de
vins i caves.
El local obra tots els dies
al migdia i les nits del dijous
a diumenge.

El proper 22 de febrer
es tanca el termini per
presentar els dibuixos
originals que s’escolliran
per la samarreta i el cartell anunciador de la
Transsegre 2008.
Els originals es poden
presentar a la seu de
l’Impic, a l’Ajuntament de
Balaguer o al local de la

La Transsegre

Transsegre, o també es
poden enviar a l’adreça:
transsegre@transsegre.org
El guanyador rebrà un
premi de 250 euros que es
lliuraran durant la celebració de Fira Balaguer el darrer cap de setmana del
mes d’abril.
El text que ha d’incloure el dibuix és “Transsegre
2008. Aquest any donem
la nota”, ja que la temàtica escollida per l’edició
d’enguany és la música.
Els originals s’han de
presentar i signar sota
pseudònim i adjuntar un
sobre tancat amb el nom
de l’autor.
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Continua el Cicle de cinema infantil al
Teatre Municipal amb “Bee Movie”

Cinema Infantil al Teatre Municipal

L’Arxiu Comarcal ensenya a
través d’un curs de dos dies,
com fer un arbre genealògic

Amb la projecció de la
pel·lícula infantil “Bee
Movie”, el proper diumenge
10 de febrer continua el Cicle de cinema infantil al Teatre Municipal en la temporada d’hivern, a partir de les 6
de la tarda.
El cicle d’hivern del cicle
infantil de cinema finalitzarà
els diumenges 3 i 9 de març
amb les projeccions de les
pel·lícules “Moguda sota el
mar” i “Donkey Xote”, respectivament.
Portada del díptic del curs

Trobada de més de 70 balaguerins
que van néixer durant l’any 1957
Unes 130 persones, entre els 70 homenatjats i els
seus acompanyants, varen
gaudir el passat diumenge
27 de gener d’un dia molt
emotiu al retrobar-se per la
celebració dels seus 50 anys,
complerts durant el 2007.
Entre ells, alguns
balaguerins, que ara estan
vivint fora de la ciutat i que
van voler ser-hi presents en
aquest dia tan especial, per
retrobar-se amb moltes
cares conegudes.

El curs es farà els
dies 22 i 29 de febrer
i estarà impartit
pel professor Xavier
Mora i Giné
L’Arxiu Comarcal de la
Noguera inicia la celebració del seu 25è aniversari
amb un curs de genealogia.
El taller “Com fer un
arbre genealògic” s’impartirà a Balaguer, a la seu
de l’arxiu comarcal, el divendres 22 i 29 de febrer
de 19h a 21h.

Foto dels nascuts l’any 1957

El curs anirà a càrrec
de Xavier Mora i Giné,
professor i membre de la
Societat Catalana de
Genealogia, Heràldica,
Sigil·lografia, Vexil·lologia
i Nobiliària, i tractarà els
temes com: on i com
podem trobar informació
sobre
els
nostres
avantpassats; com es fa
un arbre genealògic; les
cases pairals i la
genealogia; conceptes i
recursos auxiliars per a la
recerca genealògica.
La inscripció pel curs
de genealogia és gratuïta
i les places d’accés són
limitades.
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BREUS

Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------------------ES VEN pis de 100 m2, any
de construcció 2005. Tot
moblat i amb mobiliari de
disseny. Electrodomèstics
inclosos. Impecable. Preu:
240.000 e. Abstenir-se curiosos. Telf: 973448273.
-----------------------------------------------SE VENDE piso de nueva
construcción en Balaguer.
Próximo Ps. Estación, 90 m2,
3 hab. dobles, 2 baños. Gran
terraza. Telf: 637423228.
-----------------------------------------------APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèntric. Trucar al: 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 pàrkings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer. Raó:
973446161-629310479.
------------------------------------------------BALAGUER vendo casa adosada a estrenar. Precio:
216.364 e. Telf:973449314.
------------------------------------------------SE VENDE parcela, Av. Àngel Guimerà, 150 m2 (225 m2
edificables). Ideal casa
adosada. Situación immejorable. Precio: 90.000 e.
Telf: 639374155.
------------------------------------------------ES VEN apartament nou a
estrenar, 70 m2 al c/ Sant Lluís. Telf: 973448273.
------------------------------------------------ES LLOGA magatzem de
1.000 m 2, Pol. Ind. Camp
Llong. Amb instal·lació d’aigua i llum, oficines amb calefacció i a/a, alarma,
càmares vigilància, i caixa
seguretat. Raó: 609432684.
------------------------------------------------ES VEN pis de 70m2+traster
a Balaguer, amb opció de
pàrking. Molt cèntric. Raó:
699111596.
-------------------------------------------------

ES LLOGA local de 150 m2,
amb instal·lacions d’oficines
i magatzem. Totalment condicionat al centre de
Balaguer. Raó: 973446525 609909089.
------------------------------------------------ES LLOGA local cèntric a
Térmens, 90 m 2. Telèfon:
696570785.
------------------------------------------------SE VENDE piso c/ Sant
Crist, 90 m 2, reformado y
amueblado. Calefacción y a/
a. Interesados llamar al telefono: 616981368.
------------------------------------------------ES VEN gran casa de poble
a Tudela de Segre. S’ha de
reformar interiorment. Moltes possibilitats. Telf:
665840840.
------------------------------------------------ES LLOGA plaça de pàrking
al c/ Bellcaire. Interessats
trucar al telèfon: 973238325.
-----------------------------------------------ES LLOGA pàrking tancat,
molt econòmic al c/Jaume
Balmes. Trucar al telèfon:
973446988.
-----------------------------------------------ES TRASPASSA video-club
per motius personals. Bona
situació. Telf: 618658905.
------------------------------------------------ES VEN pis a estrenar de 88
m2 a Cubells, 2 hab., terrassa amb bones vistes. Interessats trucar al: 690852493.
------------------------------------------------EN VENDA pàrking de línia,
de particular a particular a
l’Av. Pere III, xamfrà amb c/
Benlloch. Telf: 699888360.
------------------------------------------------ES TRASPASSA pastisseria
per jubilació a Balaguer, en
ple rendiment al c/ Sant Lluís, 20. Demanar per Josep
Mitjana. Telfs: 973446283
(pastisseria)/606630532
(mòbil).
------------------------------------------------ES LLOGA pis al c/ Rovira
Roure, 40, 2 hab., menjador,
cuina, terrassa, 1 bany, calefacció. Vistes a l’Hospital
Sta. Maria. Raó: 630706425.
------------------------------------------------ES VEN dúplex nou al c/ Riu
Corb. Telf: 973446011.
-------------------------------------------------

SE VENDE de particular a
particular piso nuevo, c/
Gerona esquina c/ Riu Corb,
53. Con 2 hab., 1 baño,
cocina americana, comedor,
con muebles. Buen precio.
Telf: 973451568.
------------------------------------------------GRAN OPORTUNITAT, en
venda pisos de 2 i 3 hab,
zona Escola Pia, nous a estrenar i amb gran balcó. Telf:
609352267.
------------------------------------------------ES LLOGA pis a l’Av. Països
Catalans, moblat. Telf:
973450144 - 699798857.
------------------------------------------------ES VEN casa a Castelló de
Farfanya, moblada i per entrar-hi a viure. Amb calef. i a/
a. Preu: 172.000 e. Raó:
647759807-618619427.
------------------------------------------------ES TRASPASSA pub a la
zona de locals musicals a
Balaguer. Preu a convenir.
Telf: 615499021.
------------------------------------------------ES VEN apartament d’1 hab.,
a la zona de l’Eixample, amb
quartet i pàrking tancat. Telf:
690852493.
------------------------------------------------ES VEN pis al c/ Sant Lluís,
45. En bon estat, 75 m2. Tot
exterior. Preu: 80.000 e. Telf:
973445609.
-----------------------------------------------ES VEN pis nou, 4 hab. Raó:
973446011.
------------------------------------------------SE VENDE piso c/Bellcaire,
3 hab., calf., ascensor, electrodomésticos y muebles.
Precio: 108.183e (18 millones ptas). Telf: 605865556609238088.
------------------------------------------------SE VENDE piso nuevo para
entregar, c/St Lluís, 2 hab.,
70 m2, piscina, parque infantil cerrado. Opcional parking
y trastero. Telf: 662420308.
------------------------------------------------VENDA xalet unifamiliar a 6
minuts de Balaguer. Parcel·la urbanitzada de 2.300 m2,
piscina, barbacoa. Excel·lent
situació. De particular a particular. Informació personalitzada al 679212459.
-------------------------------------------------

BUSCO piso de alquiler en
Balaguer. Totalmente amueblado. Telf: 663491435.
-------------------------------------------------

TREBALL
------------------------------------------------PNEUMATICOS DÍAZ SUBÍAS, busca persona para
sección de maquinaria pesada y mantenimiento. Sabados mañana laboral. Interesados presentarse.
------------------------------------------------EMPRESA DE SERVEIS necessita aprenent, amb coneixements elèctrics teòrics,
ESO aprovada (no cal experiència). Portar C.V. i foto al
moment de l’entrevista. Telf:
973447268 (demanar per Loli
o Xavier).
------------------------------------------------TRABAJA DESDE CASA, ingresos extras tiempo parcial, elevados ingresos tiempo completo, ideal para
personas emprendedoras,
sin jefes ni horarios fijos.
Llama al: 687727525.
------------------------------------------------ES PRECISA administratiu/
a per un comerç de Balaguer. Mitja jornada. Interessats trucar al 973446395.
------------------------------------------------SE BUSCA persona para
tareas domésticas en Balaguer. Razón: 607830693.
-----------------------------------------------ES PRECISA administrativa
per oficines. Enviar C.V. a
l’apartat de correus, 92 de
Balaguer.
------------------------------------------------DOLSET S.L. precisa recanvista i electromecànic. Interessats trucar al: 973445149.
-------------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------------INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas...
Consultenos al 973447477.
------------------------------------------------INTERBAN. No se agobie
por sus problemas económicos, consultenos y le
ayudaremos a encontrar una
solución. Telf: 973447477.
-------------------------------------------------

INTERBAN. Créditos personales hasta 9.000 e, sin
avales, en 24 h. T:973447477.
------------------------------------------------REFORMES i rehabilitacions
de pisos, apartaments i xalets. Raó: 651911369.
------------------------------------------------ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar, depressiu, de personalitat, agorafòbia. Informació i suport
a afectats i entorn, familiarsamics. Contacte: Associació
Salut Mental PonentBalaguer/La Noguera,
contactar als telèfons:
973221019-610260221, i la
web: www.salutmentalponent.com,
associacio@salutmentalponent.com
-----------------------------------------------ES TRASPASSA llicència de
taxi de Balaguer. Raó:
606105223-973446055.
-----------------------------------------------Per anuncis en aquesta secció dirigir-se a Dossier Publicitat & marketing, al carrer Sant Lluís, 36-38 de
Balaguer
------------------------------------------------

VEHICLES
-----------------------------------------------ES VEN Fiat Bravo, km. 0,
1900 JTD Emotion. En molt
bon estat. Preu: 18.500 e.
Raó: 610273725 (Gerard).
-----------------------------------------------ES VEN Renault Clio, del
2004, 1500 Diesel, 50.000
kms. En perfecte estat. Telèfon: 973450712 (Lorena).
-----------------------------------------------COMPREM tractors vells i
motos antigues. Totes les
marques i models (Ossa,
Bultaco, Montesa i altres).
No importa l’estat. Raó:
973610087.
------------------------------------------------EN VENDA Renault Clio,
matrícula L-AB, diesel,
37.000 kms reals, primera
mà. En molt bon estat. Raó:
609783585.
------------------------------------------------ES VEN Alfa 156, 1600 gasolina, any 98. En bon estat.
Preu: 4.000 e. Telèfon:
610273725 (Gerard).
-------------------------------------------------
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Telèfons útils
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

Farmàcies

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

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

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 7 de febrer
a les 8 de la tarda del 14 de febrer
MARCH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 14 de febrer
a les 8 de la tarda del 21 de febrer
ALDAVÓ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 21 de febrer
a les 8 de la tarda del 28 de febrer
CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Horari de trens
SORTIDES
BALAGUER
06.30 (1)
08.00
09.40
12.50
14.16 (4)
16.45
18.10
19.10 (4)

ARRIBADES
LLEIDA
06.59
08.30
10.09
13.19
14.46
17.14
18.39
19.40

SORTIDES
LLEIDA
06.00 (1)(2)
07.15
09.00 (3)
10.30
13.45
15.45
17.30
20.10

ARRIBADES
BALAGUER
06.23
07.44
09.29
10.59
14.19
16.14
17.59
20.39

(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: 11.00 h i 15.50 h - Arribades a Sort: 11.30
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 17.05 h - Arribades a la Pobla de Segur:
12.40 h i 17.35 h).

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
06.10
BARCELONA
feiners
07.40
“
diari
07.55
“
diari
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.
17.21
13.17
19.47
14.00

DESTINACIÓ
CALENDARI
ESTERRI D'ÀNEU
feiners
AGRAMUNT
feiners
AGRAMUNT de dill. a div. feiners
ÀGER
feiners excepte
dill., dmart. i dij. calen. escolar
17.00
" dill., dmart. i dij. calen. escolar
17.50
LES
Diari
18.05
“
Diari
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

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Pintura i Decoració

Tel. 973 447958
Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F • BALAGUER
Tel. 699 949630

M

etàl .liques

ES VEN SOLAR PER FER 4 CASES ADOSSADES.

ORENO

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

.

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

c/ Riu Sió, 3
25617 La Sentiu de Sió
Tel. 692 16 75 96

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

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,
OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS
COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.
C/ Almatà, 2 - 25680 HOSTAL NOU

Informació: 660 792 237

Tels. 973 451064 - 639 160541

Molt bona repercussió!!

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.

ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

Desplaçaments per a grups, comiats de solters, etc...
Possibilitat de pagar amb targeta

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