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>>BALAGUER

El parc de Nadal tanca les seves
portes amb milers de visitants

Èxit de participació en els diferents
concursos de dibuix infantils
----------------------------------------------
>>COMARCA

El Pessebre Vivent de Camarasa
es consolida com un dels millors

“La Caixa” aportarà 400.000 euros
per les Franqueses
----------------------------------------------
>>CULTURA

El Bus de les Nadales porta la
música als geriàtrics  comarcals

Crisi Perpètua celebra el seu 25
aniversari amb “Hi ha Piscolabis”
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer es troba al pou de la
Tercera Divisió Catalana

El CTT Balaguer continua
imparable en la segona volta
----------------------------------------------
>>OCI

Comença el Cicle de Treatre
d’Hivern al Municipal

PORTADA

Sant Antoni

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Dr. Antoni Santamaria
Ginecologia i obstetricia - Tel. 638 982 728
Visites a hores convingudes

Dr. Jaume Canal
Medicina General - Tel. 607 787 338
Visites dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h

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

Josep M. Simon i Auberni

-------------------------------------------------
Enguany a la carta a ses

Majestats no vaig voler in-
sistir amb el tema del cine-
ma pels motius  esmentats
en l’article anterior. En aques-
ta darrera, els he demanat,
entre altres temes que co-
mentaré, que facin tot el pos-
sible perquè la girafa que hi

Què en penseu?... ha a la piscina del costat del
CAP no sigui demolida quan
comencin les obres d’ampli-
ació d’aquest equipament.
No és ni una obsessió ni
cosa similar, sinó més aviat
un motiu sentimental. A
molts balaguerins ens sabria
greu que aquest enginy des-
aparegués del patrimoni
municipal. I no estic sol en
aquest prec. Fins i tot, el bon
amic Xavier Olarte m’ha fet
arribar una fotografia, en què

es veu una escultura, a mida
real, d’una girafa en una pla-
ça de Berlín. Enmig de grans
edificis s’hi troba una mos-
tra ben simpàtica d’un artio-
dàctil. Com sembla, el lloc
no suposa cap problema.
Fins i tot en una plaça po-
dria ser ben acollida. Espero
que aquest desig, amb
menys cost econòmic que
l’anterior petició, es pugui fer
realitat. La crisi, econòmica,
no sembla excusa, o sí?

Una de les poques decisions presses pel Govern de
l’estat per pal·liar, si és que és possible, les conseqüències
de la crisi econòmica que està assolant tots els països del
món occidental, ha estat la de “subvencionar amb vora
180 euros per habitant”, a aquells ajuntaments que
presentin diferents projectes d’obres per realitzar al
municipi. No és una mala decisió, però, en les bases,
trobem algun punt, que per ser suau, és poc coherent.
Aquests projectes no poden haver estat aprovats amb
anterioritat. (?). Perquè?. Si un Ajuntament té projectes
aprovats, i per tant considerats prioritaris pels seus
governants, perquè no els poden tirar endavant i per contra
n’han d’aprovar de nous, i per tant, segurament no tant
prioritaris per la ciutadania, si no volen perdre l’ajut
econòmic?.

A Balaguer li han «tocat» vora tres milions d’euros, els
quals s’invertiran, si no hi ha canvis de darrera hora, en la
nova urbanització de l’avinguda Pere III, que ja li feia falta
des de feia anys, part d’urbanització de la Plaça 11 de
Setembre, una fase del projecte de supressió de les
barreres arquitectòniques, i el soterrament d’algunes illes
de contenidors de recollida selectiva.

Ara, només cal esperar que la feina, les obres, les
puguin dur a terme aquells balaguerins i balaguerines que
per una causa o altra, han perdut la feina aquests darrers
mesos de l’any 2008, i que per desgràcia, són molts més
dels que voldríem.

 L’anomenat «Pla Zapatero»
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L’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà va fer una
valoració positiva de l’any
2008, en el tradicional di-
nar de l’equip de govern
de la ciutat, amb els re-
presentants dels dife-
rents mitjans de comuni-
cació.

Entre les obres acaba-
des durant el 2008, Aguilà
va voler destacar la
passarel·la peatonal, així
com els dos centres d’en-
senyament que s’han

construït, com és la nova
llar d’infants municipal,
Els Putxinel·lis i el nou
CEIP Balaguer, ubicat a la
carretera de Camarasa, i
que va inaugurar-se el
passat 8 de gener, amb els
alumnes de P3 i de P4.

Aguilà també destacà
les obres de millora que
s’estan duent a terme al
Centre Històric indicant
que per al 2009, la priori-
tat serà la construcció
dels nous Jutjats i del Ca-
sal de Ciutat, així com la
construcció del nou Hos-
pital que s’ubicarà al cos-
tat de l’actual CAP II.

Per últim, l’Ajunta-
ment ha presentat el pro-
jecte d’urbanització de
l’Avinguda Pere III, en el
Pla Zapatero.

Aguilà prioritza els nous

Jutjats, l’Hospital i el Casal

de Ciutat per l’any 2009

Dinar amb els mitjans de comunicació

La passarel·la, la

nova llar d’infants i el

CEIP Balaguer, obres

realitzades durant

l’any 2008 a Balaguer

Aquest cap de setmana, Balaguer

celebra la festivitat de Sant Antoni

Enguany, coincidint que
el dia 17 de gener s’escau en
dissabte i la ciutat de
Balaguer celebra el mercat
setmanal a la plaça del Mer-
cadal, la organització ha de-
cidit partir la festa en dos
dies per tal d’aprofitar, alho-
ra, el diumenge que al ser
festiu s’espera més partici-
pació ciutadana en tots els
actes.

Així, doncs, els actes
començaran el divendres dia
16, vigília del Sant, amb un
repic de campanes, a les 12
del migdia.

El dissabte dia 17, diada
de Sant Antoni, començarà

la festa a les 7 del matí, amb
un altre repic de campanes,
continuant, a les 8 del matí,
amb la benedicció dels
populars panets de Sant
Antoni.

A les 11 del matí, tindrà
lloc la missa solemne, a
l’església de Sant Josep,
amb l’assistència de la junta
de la Confraria i les diferents

Les autoritats en el decurs de la festa de l’an passat

autoritats municipals. L’acte
religiós comptarà amb
l’actuació de la Coral del
Casal de la Gent Gran de
Balaguer.

El diumenge, dia 18 de
gener, començaran els actes
a les 12 hores amb els
llegendaris tres tombs a la
plaça del Mercadal. En
primer lloc, seran beneïts els
animals domèstics, tot
seguit passaran a ser
beneïdes les carrosses i
darrerament els tractors i
maquinària agrícola. Un
jurat designat per l’ocasió
qualificarà els treballs
realitzats en les carrosses.

A l’inici de la celbració
dels tres tombs diumenge,
els tractoristes participants,
seran obsequiats amb una
invitació pel dinar de
germanor que es celebrarà
al pavelló del Molí de
l’Esquerrà i un present.

Els Tres Tombs es faran el diumenge dia 18

La Missa i la benedicció

dels panets es faran el

dissabte 17 de gener i la

Festa dels Tres Tombs el

diumenge, 18 de gener



5<<B A L A G U E R

El parc de Nadal a Reis acull milers

d’infants durant les festes de Nadal
El Saló de la Infància de

Nadal a Reis que es va inau-
gurar el passat dia 27 de de-
sembre està enregistrant
una de les edicions més
multitudinàries amb una
mitjana d’unes 1.100 perso-
nes diàries.

Enguany la gran quan-
titat d’ activitats que s’hi han
organitzat han motivat
aquesta gran afluència de
públic.

S’ha de recordar que tan
sols paguen entrada els
infants, a dos euros diaris, i
els adults tenen l’entrada
gratuïta.

També han visitat el Saló
dos jugadors del  primer
equip del Club de Bàsquet
Plus Pujol de Lleida on a més
a més de signar autògrafs
també han jugat una estonaTaller de pastissos i pastes salades al parc de Nadal

El Saló de la Infància de Balaguer obert del 27 de

desembre al 4 de gener ha acollit milers de nens i

nenes que han participat dels seus tallers

amb tots els participants al
Saló.

Durant els vuit dies que
el Saló ha estat obert, han
estat gran quantitat de tallers
educatius i lúdics els que
han practicat els milers de
joves de Balaguer i comarca,
destacant els d’alimentació
equilibrada, a través del
programa Thao, els d’elabo-
ració de pastissos i pastes

salades, a càrrec del mestre
pastisser Pepe Daza, així
com els diferents tallers
organitzats i dirigits per les
diferents entitats socials i
culturals de la nostra ciutat.
També la projecció de
pel·lícules infantils.

El parc va tancar les
portes el diumenge 4 de
gener amb l’actuació del
grup d’animació La Troca.

Parc de Nadal
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V. X. ADSUAR

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

Agència OficialMercedes-Benz

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

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

Lliurament dels premis del concurs de

dibuix de Nadal “La soca de Nadal”
El passat 2 de gener, dins

el Saló de la Infància de
Nadal a Reis de Balaguer, va
tenir lloc el lliurament dels
premis de dibuix escolar
sota el títol «La soca de
Nadal», que cada any
s’organitza dins el pla
municipal de dinàmica
educativa de Balaguer
coordinat pel Servei
Educatiu de la Noguera.

A l’acte d’entrega hi van
assistir, el director dels
serveis edu-catius, Joan
Arjona, el gerent de l’ImPic,
Joan Bové, la regidora
d’ensenyament, Ma Àngels
Missé i l’alcalde, Miquel
Aguilà.Premiats del Concurs de Dibuix

Al concurs hi han participat un gran nombre
d’alumnes dels diferents centres educatius

Premis del concurs de dibuix de “La

Mañana” del Saló de la Infància

El passat dimarts 13 de
gener a l’ajuntament de
Balaguer, es va fer el lliura-
ment dels premis del con-
curs de dibuix de “La
Mañana”, celebrat durant
tots els dies del Saló de la
Infància de Balaguer.

Centenars de dibuixos
van presentar-se al concurs
dividit en tres categories: una
primera per participants fins

a 5 anys, que va guanyar el
balaguerí Pau Culleré.

En la categoria per parti-
cipants de 6 a 9 anys, la gua-
nyadora va ser Judit Carre-

Lliurament dels premis

ra, mentre que en la catego-
ria de participants de 10 a 14
anys, la guanyadora del con-
curs va ser Claudia
Rodríguez.

El diarí lleidatà
organitza per seté any
consecutiu, el concurs
de dibuix dins del parc
de Nadal

El passat dilluns 5 de
gener, la capital de la
Noguera es va tornar a
vestir de màgia amb
l’arribada de Ses
Magestats els Reis Mags
d’Orient.

Un any més, sobre les
sis de la tarda, centenars
de nens i nenes
acompanyats de pares i
padrins van aplegar-se al
voltant de l’Estació de
trens per rebre als Reis
d’Orient, que arribaren en
tren.

Després d’una
emotiva rebuda a la
ciutat, els Reis van pujar
a les carrosses que
l’organització havia

confeccionat i van dirigir-
se cap a la Plaça del
Mercadal, passant pel
Passeig de l’Estació i el
pont nou.

Un cop a la Plaça van
ser rebuts per l’Alcalde de
la Ciutat, qui després de
donar-los la benvinguda a
la ciutat els va cedir la
paraula per a que fessin
els seus populars
discursos als nens i nenes
de Balaguer.

Melcior, Gaspar i
Baltasar van agrair el
comportament cívic dels
balaguerins i van desitjar
un bon any 2009, ple
d’il·lusió i felicitat per a
tots.

Acte seguit van rebre
multitud de cartes de tots
els nens i nenes que els hi
feren arribar, abans
d’iniciar el repartiment de
regals i obsequis per la
majoria de cases de la
capital de la Noguera fins
ben entrada la matinada.

Els Reis Mags d’Orient porten

la il·lusió als nens i nenes de

la capital de la Noguera

Ses Magestats els Reis d’Orient

Centenars de nens i
nenes van participar a
la Cavalcada dels
Reis, el passat 5 de
gener a Balaguer
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L’Associació de comeriants sorteja els

cinc creuers per la Mediterrània

El passat dilluns dia 12
de gener a les nou del ves-
pre, al local de l’Associació
de Comerciants i davant no-
tari, va fer-se el sorteig dels
cinc creuers, de la campanya
de promoció comercial de
l’Associació de comerciants

Acte del sorteig dels cinc creuers

Els cinc premiats de Balaguer hauran de fer el
creuer durant la segona quinzena de març

Pilar Nadal clou les Cases d’Oficis i els

tallers ocupacionals de l’any 2008

La directora dels Serveis
Territorials de Treball a
Lleida, de la Generalitat de
Catalunya, Pilar Nadal  va
assistir a l’acte de cloenda
de les cases d’oficis i del ta-
ller ocupacional de Balaguer
que varen començar el dia
28 de desembre de 2007.

L’acte presidit amb
l’alcalde de Balaguer, Miquel
Aguilà i les directores

corresponents dels serveis,
va precedir al lliurament dels
certificats als quaranta
alumnes repartits entre les
cases d’oficis de serralleria,

Cloenda dels cursos ocupacionals

forja i pintura i a les vuit
alumnes del taller ocu-
pacional, que estava dirigit
per a dones de més de 25
anys.

Es van lliurar els
diplomes a una quaran-
tena d’alumnes treballa-
dors que han fet els di-
ferents cursos

El passat 21 de
desembre va tenir lloc la
projecció de la pel·lícula
«Mamma Mia», que
inaugurava la nova sala
d’actes adequada com a
sala àudio-visual amb la
instal·lació d’un projector
amb connexió d’orde-
nadors, wi-fi, possibi-
litant presentacions des

de qualsevol punt de la
Sala d’actes.

També s’hi ha instal·lat
un equip d’àudio estèreo,
una taula de mescles,
altaveus amb suports, un
reproductor DVD i una
pantalla elèctrica enrot-
llable amb comandament
a distància de 5 metres
d’amplada per 3’75
d’alçada.

A partir d’ara, s’aniran
organitzant diferents
cicles de cinema estables
temàtics en aquesta sala i
en funció de la demanda
s’aniran augmentant el
nombre de pel·lícules per
projectar.

Amb la pel·lícula “Mamma

Mia” s’inaugurà la sala de

projeccions de l’Ajuntament

La projecció es va fer a l’Ajuntament

A partir d’ara s’aniran
programant diferents
cicles de cinema
temàtics a la Sala
d’Actes

2021 de Balaguer, i varen sor-
tir agraciats amb un creuer
per a dues persones a la Me-
diterrània els clients dels co-
merços balaguerins : Rosa
Salmeron, Encarna Martínez
Martínez, Rosa Cortada
Serentill, Cristina Castell

Moreno i Ma Isabel Juárez
Trujillo, totes elles veïnes de
la ciutat de Balaguer.

El viatge l’hauran de rea-
litzar durant la segona quin-
zena del mes de març.

La campanya de promo-
ció comercial ha cosisitit en
el repartiments d’unes but-
lletes, per part dels diferents
establiments comercials ad-
herits, i que els clients havi-
en d’omplir amb les seves
dades i dipositar-lo en una
gran urna que durant totes
les vacances de Nadal ha
estat al vestíbul de l’Ajunta-
ment.

L’Associació de comerci-
ants 2021 de Balaguer orga-
nitza diferents campanyes
promocionals al llarg de
l’any, tot i que les de Nadal,
sempre han estat les més
vistoses. Aquesta és la pri-
mera vegada que sortegen
el premi de cinc creuers, un
regal que ha agradat molt als
clients.

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
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

Els Reis d’Orient van repartir moltes

joguines a Les Avellanes-Santa Linya
El passat dilluns 5 de

gener, els Reis Mags d’Ori-
ent van ser presents al Mu-
nicipi de Les Avellanes-San-
ta Linya, passant pels 4 nu-
clis del municipi, com són
Les Avellanes, Santa Linya,
Tartareu i Vilanova de la Sal.

La Cavalcada estava or-
ganitzada pel jovent dels
quatre pobles i van repartir
joguines i regals, personal-
ment per tota la canalla del
municipi.

La Cavalcada de Reis, ja
fa més de quinze anys que
s’organitza en aquest Muni-
cipi, generació rera genera-
ció del jovent del poble.

Els Reis a Les Avellanes-Santa Linya

Van passar pels quatre pobles del municipi: Les

Avellanes, Santa Linya, Tartareu i Vilanova de la Sal

Creu Roja presenta l’exposició del

Projecte Mosaic d’aquest any 2009

El passat 7 de gener s’in-
augurà l’exposició del pro-
jecte Mosaic d’enguany.

El projecte Mosaic és un
programa de sensibilització
sobre els temes d’immi-
gració, solidaritat,  tolerància
i relacions socials, realitzat
als instituts de la comarca
de la noguera  i al CEIP de
Ponts.

El projecte, dut a terme

per la Creu Roja a la
Noguera, ha comptat amb la
participació i el finançament
del Consell Comarcal de la
Noguera i l’Ajuntament de

Projecte Mosaic

Balaguer. També hi han
col·laborat en aquest
projecte, l’Ajuntament de
Ponts i els AMPES dels
diferents IES.

L’exposició ha estat

durant la passada

setmana a la Sala

d’Exposicions de

l’Ajuntament

D’acord amb la
Directiva marc de la Unió
Europea sobre l’aigua,
que a grans trets estableix
que els rius han de tenir
un bon estat ecològic
l’any 2015, l’Agència
Catalana de l’Aigua ha
elaborat el document
IMPRESS, que fa una
anàlisi de les masses

d’aigua i del risc d’incom-
pliment dels objectius de
la Directiva de l’aigua.

El Consell Comarcal
de la Noguera també ha
estat convidat a prendre
part en aquest procés.

El conseller de Medi
Ambient del Consell
Comarcal de la Noguera,
Josep Galceran, va pre-
sentar les propostes del
grup de treball «Qualitat
hidromorfològica i bio-
lògica de les Nogueres i
la Garona» al debat que es
va celebrar a Tremp el dia
10 de desembre de 2008,
a l’Agència Catalana de
l’aigua.

El Consell Comarcal presenta
les seves propostes a
l’Agència Catalana de l’Aigua

Consell Comarcal

Josep Galceran va

participar en el debat

que es va celebrar a

Tremp el passat 10 de

desembre
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Camarasa aporta un any més, el seu

Pessebre Vivent, durant les festes

La població noguerenca
de Camarasa va celebrar du-
rant aquestes festes nada-
lenques la XVI edició del
Pessebre Vivent, amb la par-
ticipació de gran part de les
famílies de la localitat, que
col·laboren de manera
desinteresada en les dife-
rents tasques per a que les
representacions surtin bé i
siguin tot un èxit.

En guany, el Pessebre Vi-
vent estava constituit per 42
escenes bíbliques i va comp-
tar amb la participació d’uns
150 figurants.

Tot i les escenes tradici-
onals, l’organització del Pes-
sebre també procura, cada
any, incorporar alguna nove-
tat per tal de sorprendre als
milers de visitants que any
rera any, gaudeixen d’aquest
espectacle plàstic que s’ha

consolidat com el més im-
portant de la comarca, i un
dels més exitosos de tots els
que es fan arreu de
Catalunya.

Les representacions es-
taven programades pels dies
26 i 28 de desembre, i 3, 4 i 6
de gener a partir de les 7 de
la tarda. L’assistència de pú-
blic va ser nombrosa tots els

dies de representació, excep-
te el primer dia, el 26 de no-
vembre que degut a la neva-
da i pluja que va caura, es va
haver de suspendre l’acte.

Un cop acabat el pesse-
bre d’enguany, l’organitza-
ció ja està treballant per in-
corporar novetats de cara a
la propera edició del Pesse-
bre Vivent de Camarasa.

Pessebre Vivent de Camarasa

Un total de 42 escenes

bíbliques i 150 figurants

han participat de les

escenficacions

d’enguany

L’Àrea de les Dones
del Consell ha comme-
morat el Dia Internacional
contra la Violència envers
les Dones, el 25 de no-
vembre, amb l’exposició
«Un món amb igualtats».

La mostra, que ha
estat exposada al vestíbul
del Consell Comarcal de
la Noguera a Balaguer,  del
9 al 16 de desembre de
2008, recull una sèrie de
murals- collage que
versen sobre la violència
masclista i que han estat
realitzats per l’alumnat,
d’edats com-preses entre
els 12 i els 17 anys, dels
diferents centres d’en-
senyament de secundària
de la comarca de la
Noguera.

L’Àrea de la Dona del Consell
organitza una mostra de
cartells contra la violència

Els cartells van estar

realitzats pels

alumnes dels

diferents centres de

secundària

Mostra de cartells
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“La Caixa” invertirà 1,2 milions per

restaurar el romànic de la Noguera
Els presidents del Go-

vern, José Montilla, i de «la
Caixa», Isidre Fainé, signen
un conveni de col·laboració
per al desenvolupament del
Programa Romànic Obert.

La inversió de l’Obra
Social «la Caixa» permetrà
actuar en un total de 74
monuments del patrimoni
català fins l’any 2013.

Les vuit comarques de
Lleida benefificiades per
aquest programa d’inter-
vencions rebran una inversió
total de 5.903.600,00 euros.

La Generalitat, a través
del Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació, i
l’Obra Social «la Caixa»
impulsaran el Programa
Romànic Obert, que té com
a objectiu «donar un impuls
renovat a la posada en valor,Sant Pere de Ponts

Santa Maria de les Franqueses de Balaguer rebran

un ajut de 400.000 euros durant els propers 4 anys,

juntament amb 4 monuments més de la comarca

revisió, millora i prevenció
d’aquest important llegat
patrimonial». Així consta en
el conveni de col·laboració
entre ambdues institucions
catalanes.

A la comarca de la
Noguera, s’efectuaran cinc
actuacions, amb una
inversió total de 1.200.000
euros, repartits entre Sant
Pere de Ponts, amb 150.000

euros, Santa Maria de les
Franqueses de Balaguer,
amb 400.000 euros, el
Monestir de Santa Maria de
Gualter amb 150.000 euros,
Santa Maria del Castell de
Cubells amb 100.000 euros i
Sant Salvador de Vilanova
de Meià, amb una inversió
de 400.000 euros, ajuts per
la restauració i conservació
del nostre patrimoni.

Monestir de les Franqueses
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

Andreas Kartak dorm
sota un pont del Sena,
embolicat amb papers de
diari. Un bon dia la seva
sort canvia quan un
desconegut li dóna dos-
cents francs, amb la
condició que, quan pugui,
els torni, però no pas a ell,
sinó a santa Tereseta de
Lisieux, a l’església de
Santa Maria de
Batignolles. El que el
desconegut no sap és que
Andreas és un home de
paraula, i que amb aquest
donatiu ha transformat la
vida del vagabund: a partir
d’ara la missió d’Andrea
serà arribar al diumenge
següent amb dos-cents
francs a la butxaca per tal
de poder tornar els diners.
Però París és ple de bistrots

i de noies boniques que el
desvien del seu camí...

El racó del poeta

La llegenda del sant

bevedor

Autor: Joseph Roth

Gènere: Novel·la

El llegat subterrani

Autor: Judith Pujadó

Gènere: Història de

Catalunya

El pirata i la princesa

Autor: Salvador

Comelles

Gènere: infantil (+7)

El llegat subterrani:

els refugis antiaeris de la

guerra civil, és el testi-
moni d’una societat civil
valenta que es va veure
obligada a respondre als
brutals bombardejos que
van causar la mort d’unes
cinc mil persones a tot
Catalunya excavant colze
amb colze 2.200 refugis
subterranis.

L’esforç que van fer
homes i dones per cons-
truir sota terra els seus
úters protectors es va
veure arrabassat quan, un
cop acabada la guerra,
van veure que hi tiraven
terra al damunt.

És la metàfora més
clara de l’oblit forçat. Per
això, aquest llibre és un
homenatge al coratge, la
força i la solidaritat de tot
el poble català.

Una vegada hi havia un
vaixell pirata que navegava
per un mar molt especial.
En el vaixell hi anava una
princesa que havien fet
presonera per canviar-la
per un gran tresor, però el
capità pirata es va
enamorar d’ella.

Passat el temps, la
princesa i el capità es van
trobar en un circuit de
Fórmula 1 que en Joan,
l’amo i senyor de totes les
joguines, havia muntat a la
seva habitació.

Ja des de sempre
l’amor ha estat molt
complicat, i també en
aquest llibre infantil. No us
sembla una mica estranya
aquesta història? Doncs si
la llegiu descobrireu quins
misteris amaga! Amb
il·lustracions de Francesc
Rovira.

Miquel Trilla

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

Indesinenter

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

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

Després Nadal i festes, ... cosetes.

Veus apagades, arbres sorruts,

clarors mullades, vels a la llum.

Descloc però del fons del solc profund,

els tant i tants retrets incongruents

que es diuen i s’escolten gent amunt.

No és just.

Si res no se t’acut,

més val parlar del temps que és un recurs,

o bé riure i somriure tot dient:

“Aquesta boira, desespera i tot.

Els cotxes enllardats de tolls i fang

i un bram de gris eixut i escardalenc,

devoren les façanes.

Surts cap a muntanya i veus a quatre passes,

de cop un sol brillant, viu i valent,

i un flaire més lluent a dins les cases.”

Aquí i tot, ... del Nadal no en diguis mal.

Si res no se t’acut,

més val parlar del temps que és un recurs

més útil, més senzill, més elegant.

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 “Bus de les Nadales” va portar la

música a les residències de la Noguera
El passat dissabte 20

de desembre, els alumnes
de l’Escola Municipal de
Música de Balaguer i al-
guns dels seus professors
van participar de l’activitat
El Bus de les Nadales,
patrocinaT per l’Obra So-
cial de la Caixa. Una qua-
rantena de nois i noies por-
taren les seves nadales a
les residències de
Cabanabona, Ponts, Artesa
de Segre, Cubells, Os de
Balaguer, Ager i Balaguer.

De bon matí, els joves
músics van agafar el bus, i
durant tot el dia van anar
actuant per tota la comar-
ca.Un moment de les actuacions

Crisi Perpètua celebra amb l’obra

“Hi ha piscolabis”, els seus 25 anys
El passat dissabte 20 de

desembre, el Teatre Munici-
pal va acollir la celebració dels
25 anys de la Companyia de
Comèdies Crisi Perpètua,
amb la representació de
l’obra “Hi ha piscolabis”, diri-
gida per Rafel Santapau, di-
rector de la companyia des
dels seus inicis.

A l’obra hi van participar
una quarantena d’actrius i ac-
tors de totes les èpoques de
la companyia.

Alumnes i professors de l’Escola de Musica de

Balaguer acturen als 9 geriàtrics de la comarca

El grup de teatre «La
Sucrera» de Menàrguens
va assolir un gran èxit a
l’omplir la sala Joan
Bapista Xuriguera de
gom a gom amb 482 per-
sones el dia 25 de desem-
bre en la seva presenta-
ció davant el seu públic
fidel tot representant
l’obra de Ray Cooney
«Diner Negre»en la que
un abnegat i exemplar
empleat de banca, amb
vint anys d’antiguitat a la
empresa  es troba, un
bon dia, 15 milions d’eu-
ros a la seva cartera.
Ens mostra la seva bo-
geria i sobre tot com
aquesta va en augment
quan, una vegada pos-
seïdor de semblant for-
tuna, comença a ser per-

seguit per la policia i una
Màfia russa. Una policia
que el té per mort i una
Màfia russa que vol veu-
re’l mort. L’obra va ser
una comèdia delirant
vertiginosa, inverosímil,
desbaratada i divertida
on el públic no va parar
de somriure. Dirigida per
en Miquel Aige i que
juntament amb els vuit
artistes i el cos tècnic van
fer passar una bona es-
tona de Nadal a tot el
públic que hi va assistir.

No hem d’oblidar
que aquest grup és un
dels grup més antics i
estables de la província
de Lleida, ja que fa 19
anys que, any rera any,
per aquestes dates
presenten una obra.

Èxit de públic en la
representació del “Diner
negre” de La Sucrera

Representació de l’obra «Diner negre»

Components veterans de La Crisi
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Classificació

Tercera Divisió

1. Hospitalet ............. 43

2. Espanyol B ............ 41

3. Reus ...................... 38

4. Santboià ................ 37

5. Vilanova ................ 33

6. Premià .................. 33

7. Manlleu ................. 31

8. Prat ........................ 31

9. Amposta ............... 29

10. Europa ................. 29

11. Cassà .................. 28

12. Blanes ................. 26

13. Cornellà .............. 21

14. Rapitanca ........... 20

15. Mataró ................ 19

16. Palamóst ............. 19

17. VIlajuiga .............. 19

18. Pobla Mafumet .. 18

19. Balaguer ............ 13

20. Banyoles ............. 11

Propers encontres

18/01/2009 --  17h
Camp Municipal

de Balaguer

Vilanova| Balaguer
-------------------------------------

25/01/2009  --  17h
Camp Municipal

de Banyoles

Banyoles| Balaguer

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Jony .................... 5
2. Tenorio ............... 4
3. Raya .................... 3
4. Genís .................. 3
5. Marc Pujol ......... 3
6. Romero .............. 2
7. Gallardo .............. 1
8. Juanjo Alias ....... 1

El Balaguer no ha acon-
seguit marcar cap gol
en els darrers partits
disputats en el Campi-
onat de la Tercera Divi-
sió Catalana.
Les baixes per lesió de
Jony, Tenorio i Raya,
tres dels golejadors de
l’equip, ha fet que el
gol no fés acte de pre-
sència en els darrers
partits, cosa que ha
comportat que els ver-
mells no sumessin ni
un punt en els cinc
darrers partits.

David Gallardo

El Balaguer comença l’any amb dues

derrotes i s’enfonsa a la classificació

FUTBOL >> El Balaguer
només ha sumat 13
punts en tota la primera
volta, i haurà de millorar
si vol aconseguir la
permanència

15/01/2007

HOSPITALET 2

BALAGUER 0

15/01/2007

VILAJUIGA 1

BALAGUER 0

ció de dos jugadors, Ramon
Cuello, i Jose Carlos
Gallego, procedents del
Tàrrega i del Logroñés, res-
pectivament, i que han de
sumar amb l’actual planti-
lla, per intentar redreçar el
rumb de l’equip de cara a la
segona volta que va iniciar-
se el passat diumenge.

La primera pedra de toc
la tindran els homes que en-
trena Toni Menchón, aquest
diumenge al Camp Munici-
pal de Balaguer, davant el
Vilanova, un dels millors
equips de la categoria, i da-
vant el qual, els balaguerins
hauran d’intentar sumar els
tres punts, per tal de sortir
del pou de la taula
classificatoria.

Una semana més tard,
els balaguerins visitaran el
camp del cuer, el Banyoles,
en un partit de vida o mort,
ja que el qui perdi, pot
donar-se quasibé per
sentenciat de cara a la
propera temporada.

Des de la Directiva del
Club Futbol Balaguer s’ha
fet una crida a l’afició
vermella per a que acudeixin
al camp i animin l’equip i
que col·laborin per poder
sortir del pou de la
classificació de la Tercera

El 2008, i més concre-
tament el segon semestre
de l’any, no ha estat posi-
tiu pels interessos del
Balaguer, que ha finalitzat
la primera volta del campi-
onat de lliga 2008-2009, en
la dinovena posició i amb
tant sols 13 punts en els
19 partits disputats.

Molt haurà de millorar
en la segona volta del cam-
pionat, si vol cobrir l’objec-
tiu de mantenir la catego-
ria i no veure’s abocat a la
Primera Catalana.

Per evitar-ho, la Directi-
va s’ha reforçat, en els dar-
rers dies  amb la incorpora-

Incorporació de Ramon Cuello

C.F. Balaguer

Divisió Catalana.
Com a tots els equips,

el recolzament de l’afició i
dels socis és important per
donar moral a uns jugadors
que tenen molta pressió
quan surten sobre el terreny
de joc.
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Derrota del Cristec Balaguer a casa,

davant l’Ametlla Merola per 3-6

FUTBOL SALA >>  Els
balaguerins estan a la
zona complicada de la
classificació, i hauran
de millorar a la segona
volta del campionat

15/01/2007

PRATS REI 8

CRISTEC 3

15/01/2007

CRISTEC 3

AMETLLA 6

Propers encontres

17/01/2009 --  16h Pista del Prat

Prat | Balaguer
---------------------------------------------------------------------------------------
20/01/2009  --  21,30h Pavelló Municipal de Balaguer

Balaguer | Tàrrega

El Cristec perd contra
L’Ametlla Merola, per 3 gols
a 6, en partit corresponent a
la 14a jornada de la nacional
“B”.

Els balaguerins cauen
derrotats en un partit marcat
per la seva manca d’efec-
tivitat atacant front un rival
ben tancat en defensa i que
va aprofitar a la perfecció el
seu joc a la contra.

L’inici d’encontre va ser
de domini local insistent

permetre ampliar diferèn-
cies abans del descans (1-3).

Al segon període el
Cristec va sortir decidit a
donar la volta al marcador,
però cada vegada que
retallava diferències el rival
contestava amb letals
contres, passant-se succes-
sivament del 2-3 de Victor
(min.28) al 2-4 (min.31) i del
3-4 de Tarroja (min. 32) al 3-5
(min. 35).

Finalment, i ja amb uns
balaguerins arriscant amb
porter avançat, l’Ametlla va
sentenciar l’encontre als
darrers instants marcant el
definitiu 3 a 6.

El proper dissabte, dia
17, el Cristec visitarà la pista
d’El Prat.

però poc fructífer. No va ser
fins al minut 10 que Jonny
va avançar els de casa, però
aquesta circumstància, en
comptes d’assentar el joc
dels de casa, va servir de
revulsiu uns barcelonins que
en només 30 segons van
donar la volta al marcador.
Els de la Noguera, tocats, no
van saber reaccionar, davant
uns barcelonins cada
vegada més còmodes a la
contra el qual els va

Cristec - Balaguer

En Lluís Pijuan del
Club Esportiu Natació
Balaguer va participar el
passat dia 25 de de-
sembre, festivitat de
Nadal a les 12 del migdia
a la tradicional Copa
Nadal de natació que
organitza el Club Natació
Barcelona desde fa 99
anys al port de Barcelona.

La travessia consta de
200 metres en aigua a 14
graus de temperatura i la
participació en aquesta

99 edició va ser de mes de
400 nedadors de les
diferents categories de
les que consta la prova.

En la seva primera
participació en Lluís va
obtenir una meritòria
cinquena posició en la
categoría Master.

Per altra part el
diumenge 28 el Club
Esportiu Natació Bala-
guer va realitzar a la piscina
municipal el tradicional
entrenament de Nadal
dels nedadors més grans
del club i els màsters en
el que es tracta de realitzar
100 sèries de 100 metres,
un total de 10 quilòmetres
cada nedador, acon-
seguint realitzar un  total
de més de 100 quilò-
metres en tres hores.

Lluís Pijuan participà, el 25

de desembre, a la Copa Nadal

al Port de Barcelona

Lluís Pijuan al centre de la imatge

NATACIÓ >> El
Balaguerí va fer un
meritori cinquè lloc
en categoria Màster,
al Port de Barcelona
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El CTT Balaguer inicia la 2a volta amb

una nova victòria davant el València
El dissabte 10 de gener,

el Balaguer-Villart Logístic
va iniciar la segona volta de
la lliga a la Divisió d’Honor
Estatal Femenina de la ma-
teixa manera que ho ha fet
al llarg de la primera, gua-
nyant amb contundència i
fet una autèntica exhibició.

En aquesta ocasió la víc-
tima del joc del Balaguer va
ser el CTT Mediterraneo-Va-
lència que va caure al Pave-
lló del Molí de l’Esquerrà
sense que en cap moment
tingués cap opció, deixant
el marcador per un contun-
dent 4-0, un clar resultar que
les deixa continuar com a
líders de la classificació.Jugadores del CTT Balaguer

Jaume Mestres rep el guardó com a

“Històric del Bàsquet Català”

BÀSQUET >> El passat
mes de desembre, el bala-
guerí Jaume Mestres Barbo-
sa va ser guardonat per la
Fundació del Bàsquet Cata-
là, com a “Històric del Bàs-
quet Català”, juntament amb
un altre històric, Lluís Cortés,
per qui Jaume Mestres va re-
conèixer tenir una gran ad-
miració, ja que havia estat
sempre el seu ídol, quan era
tècnic del Barça, de la Penya,
i de la  Selecció Espanyola
de Bàsquet.

CLUB TENNIS TAULA>>Les balaguerines van
imposar-se per 4-0, i continuen liderant la taula

BÀSQUET >> Gran par-
tit del Club Bàsquet
Balaguer, que va tenir el
coratge i la sang freda
suficients per derrotar La
Salle Manresa «A» amb
dues pròrrogues.  El par-
tit va començar molt de
cara pels locals, que amb
una sortida molt esperan-
çadora ja dominaven 22-
17 al primer quart.  Al se-
gon període, els de
Manresa es van entonar i
empataven el matx a la
mitja part (38-38).  A la re-
presa, la igualtat va ser la
tònica dominant d’un
partit vibrant, on Xavi
Creus per part del
Balaguer, dominava sota
els cèrcols d’una forma
autoritària.

Mancant pocs segons
pel final, un triple d’Edu
Mateu empatava el partit
i el Manresa errava el seu
atac. Pròrroga (66-66). A la
primera pròrroga, mateixa
situació. La Salle domina-
va, però Creus tornava a
empatar el partit en els dar-
rers instants (78-78). En el
segon període extra, igual-
tat en el marcador fins
que el local Sergi Nadal va
anotar 8 punts de forma
consecutiva a manca de 2
minuts, que van decantar
el partit pels de la Nogue-
ra.

Amb aquesta victòria
el Balaguer agafa oxigen i
s’allunya dels últims llocs
de la taula classificatòria,
per la seva tranquil·litat.

Important victòria del C.B.

Balaguer davant La Salle de

Manresa per 95-89

Club Basquet Balaguer

Jaume Mestres



17<<E S P O R T S

El dia 21 de desembre
el C.E. Vallfogona es va
enfrontar en un play off
d’ascens en dos dels
seus equips.

L’equip A després de
derrotar al Mollerussa per
8 a 2 va ascendir a la
categoria de preferent,
màxima categoria de la
província de Lleida. Pel
que fa a l’equip B tot i
que també es va obtenir
la victòria derrotant a
l’equip del Juneda, ja va
tenir més emoció ja que
el resultat finalment va
acabar per 4’5 a 3’5.

La pròxima tempo-
rada de lliga, que
comença el dia 1 de
febrer, el Club d’Escacs
Vallfogona presentarà
tres equips: Preferent,
Primera i Tercera.

Pel que fa també al mes
de desembre el Club
d’Escacs Vallfogona, va
participar amb els més
joves del club en el
campionat «Memorial
David Garcia Ilundain»
que es fa a Barcelona i
participen uns 400 nois i
noies de tot Catalunya
d’entre 6 i 20 anys.

Cal destacar la bona
actuació del jugador
Sub8 Aleix Martí que va
quedar en 5a posició de
la seva categoria.

El C.E. Vallfogona presentarà

equips a Preferent, Primera i

Tercera Divisió provincial

Club Escacs Vallfogona

ESCACS>> L’equip A
derrotà al Mollerussa
i jugarà en la màxima
categoria provincial
la propera temporada

Bon paper dels nedadors balaguerins

en el “Trofeu de Reis” de Lleida

El dia 5 de Gener  es va
disputar a la piscina del Club
Natació Lleida el “Trofeu de
Reis” amb més de 100 neda-
dors de 4 clubs diferents (CN
Lleida, CN Cervera, INEF
Lleida i CN Balaguer).

Com a resultats mes

Nedadors del CEN Balaguer

NATACIÓ>> Els balaguerins van fer bons resultats
en gairebé totes les categories que participaven

L’Associació motera de Balaguer

organitza una sortida a Tamarite

L’Associació motera de
Balaguer, recentment creada
a la capital de la Noguera,
organitza una de les seves
primeres activitats, pel pro-
per diumenge 25 de gener,
com és la sortida a Tamarite
de Litera.

La sortida de les motoci-
cletes serà a partir de les 8,30
hores del matí, des de la ga-
solinera del carrer Urgell de

Balaguer, i està prevista la
participació, a més d’un bon
grapat de participants bala-
guerins, de membres dels
motoclubs de les poblaci-

Motards balaguerins

ons veïnes com les de Lleida,
Bellcaire, Menàr-guens,
Mollerussa, Tàrrega, entre
d’altres que també participa-
ran.

MOTOS >>A la sortida
hi participaran motards
de diferents motoclubs
de poblacions de les
comarques de Lleida

destacats tenim en
categoria absolut a Eric
Demarchi primer classificat
en la prova 50 i 200 lliures i
tercer en els 100 estils en
Carles Auberni segon en els
50 lliures i 4rt en els 100
estils, i la Cristina Marquina

quarta en els 100 estils.
En categoria Júnior

tenim un segon lloc de
l’Anna Auberni en 100
esquena i 100 estils, i la
Marina Verges primera en els
100 estils i segona en els 100
lliures.

En categoria Aleví tenim
que en Pere Barbosa va
quedar segon  en els 100
d’esquena i en els 100 estils,
en Nil Profitós va quedar
primer en els 100 esquena i
tercer en 100 estils i  en Marc
Cordoba tercer en 100
esquena i quart en 100 estils.

En categoria Benjamí, cal
destacar el primer lloc de la
Judit Carrera en els 50
lliures, cinquè lloc de Patrícia
Aranda i la Patrícia Ruiz
setena en la mateixa prova, i
en categoria masculina
tenim a  Joan López setè i
Oriol Bach vuitè classificat.

Molts bons resultats
com sempre dels nedadors
locals, del Club Natació
Balaguer.
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GROC és una publicació plura 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
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En aquests primers dies de l’any
2009, cadascú pot pensar en la seva
petjada en el finiquitat 2008. Segura-
ment el resultat d’aquest particular i
privat balanç no deixarà de’ésser bo
en general. A trenques i barranques,
amb mentides i mitges veritats, ens
han tingut confosos fins els darrers
tres mesos de l’any. D’aleshores fins
ara la crua realitat s’ha imposat. Amb
la velocitat d’un pis-pas ens hem
trobat on estem. Però el cert és que
aquesta vegada no és culpa del
“Gobierno” ni del Govern, tot el món
hi està ficat, el que demostra que la
globalització ha creat les condicions
ideals pels molts poca vergonyes de
torn. Tot un èxit.

Els polítics només ens han
mentit que ja és prou greu i és part
important del seu ofici, i el pitjor
encara ha de venir malgrat el que
puguin dir. Fins fa quatre dies ens
era desconegut l’import autèntic del
deute de la banca espanyola arreu
del món, i tots callaven mirant el cel
xiulant. Però en fi no val la pena ni
l’esforç d’intentar compendre res,
doncs ha petat quasi tot, i sols falta
saber el que petarà.

Farà molt anys estan al Brasil,
una nit mentrestant que ens
refrescàvem amb un beure, va
aparèixer a les pantalles de la TV, un
senyor seriós, moltben pentinat,
encorbatat, amb tot un vestit fosc, i
parlant amb una gravetat molt
seriosa. Em va cridar l’atenció el tal
senyor que tant poc lligava en
l’ambient general, però més encara
el poc cas que li feien els televidents,
dit d’una altra manera més
entenedora; cap cas. Li vaig
preguntar al guia qui era i de que
parlava l’aparegut, em va fer saber
que era el President de la República
i feia públic la mort del cruceiro (la
seva moneda) i el naixement de la
nova moneda el Real, i el valor de la
mateixa que era del 1 per mil.

Davant del que passa avui en tot
el món, intento imaginar què hagués
passat sense l’euro en el nostre

Estat, que amb tots els seus
primerencs defectes, d’aquesta ens
n’ha salvat. I en una altra
incongruència, se’ns ha unit
monetariàment i no políticament.
Amb una Constitució feta per un
sospitós de corrupció, sense cap
valor espiritual ni d’esperança, i al
faltar el missatge manca la il·lusió
i l’objectiu comú de l’ideal. El
comerç no ho és tot. I tots volem
molt a canvi de res. Cap gran
civilització ha pogut viure sense la
idealització dels seus objectius. Ni
cap ho podrà fer. S’ha d’omplir el
ventre però també el cor. L’estar
massa tips fa tenir mals somnis,
igual, igualet com estar a dejuni
forçós, ja ho diu el vell refrany; “De
res, massa”. I hem abusat tant de
tot!

Aquí Balaguer la financiació del
nou Estatut no sembla afectar-nos
gaire. Es van fent obres per millorar
la ciutat, i pensar que tenim un
Ajuntament especialista només en
esfondraments - Reguereta,
Minerva de dalt. O Torrent-, no és
del tot cert. S’han fet obres com
les del carrer del Pont que a mi
m’agrada com s’ha resolt. Una
passarel·la que és una joia. Un
carrer Teixidors que no entenc. Un
carrer Major que li desitjo llarga
vida, i dintre de poc veurem el carrer
Santa Anna i el Torrent com
quedaran. És de suposar que bé.
Amb tot el dit, m’agradaria saber
que es deixarà per recordar el
Balaguer d’ahir, o no cal deixar-hi
res? A les persones de la meva edat,
que per raó natural ens mirem el
dia a dia amb una divertida
distància, no podem sinó riure
d’aquesta febre de “titulitis” que
avui s’intenta que justifiqui a
qualsevol que porti el carnet dels
partits que manen. Fins i tot
s’estenen Diplomes per les
durícies de l’orella esquerra. A tots
se’ns va l’olla. Deu ser la felicitat
que no sap per on sortir.
------------------------------------------------------------

Gràcies
Crisi Perpètua

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

Volem agrair a tot el públic
que va venir el passat dia 20 al
nostre «Hi ha piscolabis» la seva
presència i el seu recolzament.
L’obra ens va costar molt, i tot i
ser tècnicament molt difícil, va
sortir sense cap errada gràcies,
en bona part, al tècnic del Teatre
Municipal, Mingo Armingol que
va fer una feina magistral.
Gràcies.

Així mateix volem agrair la
col·laboració de Josep M. Porté

Agraïment
Constantí Sotelo i Paradela

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

El dia 24 de novembre  de
2008, la Conselleria d’Educació
em va atorgar el Premi Catalunya
d’Educació. Marta Mata, 2008. I
el dia 26 de novembre de 2008,
l’Ajuntament de Barcelona
m’atorgà la Medalla d’Honor de
la Ciutat. Aquestes dues
efemèrides em varen omplir de
joia  i felicitat perquè han estat
uns guardons recolzats per
centenars d’entitats d’arreu, dels
partits polítics, i de nombroses
persones familiars i amics. Tinc
molt present els articles
magnífics  del meu  nebot Àlvar
Llobet i del meu cunyat l’Ismael
Panadés; així com  les fotografies
i articles publicats en la vostra
revista GROC (núms. 509-510).

D’ací estant,  vull agrair molt
sincerament al Consistori de

l’Ajuntament de Balaguer  la seva
presència en ambdues celebracions:
el dia 24 de novembre va ser la Sra
Ma. Àngels Missé, regidora
d’Educació que va ser present en el
Teatre  Nacional de Catalunya.  I el
dia 26 de novembre  va ser el Sr.
Miquel Aguilà, alcalde de Balaguer
que va ser present en l’acte del
lliurament de la Medalla d’Honor en
el Saló de Cent  de l’Ajuntament de
Barcelona.

Per altra banda, en el ple del dia
29 de desembre de 2008  el Sr. Alcalde
va fer lectura d’un escrit que vaig
presentar en el qual faig oferiment
dels dos guardons a la meva
estimada ciutat de Balaguer per tots
els bens  culturals i socials que he
rebut durant els anys  que he
conviscut a la ciutat de la Noguera.

Gràcies per tot.

«Mahony», músic excel·lent que va
fer, en directe, l’acompanyament
musical d’una bona part de
l’espectacle.

No hi haurà cap més piscolabis
fins que farem els 50 anys, però, i
això és molt important, a partir de
dissabte hem començat a treballar
en nous muntatges, tant la Cúpula
estricta com la gent més jove de
l’Aula.

Esperem seguir comptant amb
tots vosaltres. Moltes gràcies per tot.

www.revistagroc.com
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Sr. Alcalde de Balaguer: l’enllaç de

l’autovia Lleida-Balaguer, un error.
Josep Borràs i Gené

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

A finals del 2008, el diari
El Segre publicava una
notícia important pel futur
de Balaguer, en referència
a la construcció de la
futura «Autovia Lleida-
Balaguer» i  els seus
respectius enllaços.
Segons aquest diari, la
Generalitat havia tret a
concurs els estudis previs
al projecte d’un nova
carretera de quatre carrils
que enllaçaria amb Variant
Sud de Lleida (que tancarà
la futura ronda orbital de
la ciutat de Lleida) amb
aquesta nova carretera-
autovia a Balaguer.

Però el que no m’havia
donat compte, era que la
tan promesa autovia de
Lleida a Balaguer sobretot
pel «Primer Govern
Tripartit», que havia reiterat
que aquesta autovia de fet
ja s’havia començat els
seus primers quilòmetres
mitjançant les obres
d’eixamplament que
s’estaven realitzant a la C-
13, entre el Polígon
Industrial del Segre i
Alcoletge. I el que encara
estava per decidir era com
seria la nova variant de
Vilanova de la Barca i
Térmens per enllaçar a
l’altura de Vallfogona de
Balaguer.

Però en realitat, el que
més m’ha desconcertat és
que aquesta futura
autovia, construïda deien
sobretot per comoditat
dels balaguerins, ja no
enllaçarà per l’actual C-13
fins a l’actual Polígon de
Lleida, sinó que ho farà per
una nova variant que
discorrerà per l’altre costat
d’Alcoletge i que arribaria
fins a la A-2 a l’altura del
terme d’Els Alamús.

Jo no sé quins motius
han portat a que la Gene-
ralitat pretengui enllaçar
aquesta futura autovia
amb aquesta Variant Sud

de Lleida, tant lluny de la
ciutat de Lleida, i que si els
ciutadans de Balaguer
l’han d’utilitzar regular-
ment per anar a la capital
del Segrià, ningú ho farà
tenint a disposició les
actuals carreteres, C-13 i C-
12, sobretot la C-12, que
passant per l’exterior de les
poblacions de Menàr-
guens, Torrelameu i Lleida,
enllaça perfectament amb
la A-2 i  a més a més
continua fins a connectar
directament pel Barri de
Pardinyes, amb l’Av. Prat
de la Riba i l’estació de
l’AVE a Lleida.
-  ¿No seria millor Sr.
Alcalde, que ara que hi
estem a temps, Vostè i tot
l’Ajuntament fessin les
gestions pertinents
perquè aquesta futura
autovia no és fes pel marge
esquerra del riu Segre,
seguint en part l’actual C-
13,  sinó construïnt-la pel
marge dret,  util itzant
l’actual C-12  que ja passa
per l’exterior d’aquells tres
municipis citats ante-
riorment, i que ampliant
dos carrils més ja tindríem
dissenyada aquesta futura
autovia, molt més còmoda
i directa pels balaguerins i
lleidatans, i amb molts
menys problemes de tot
tipus i costos pel govern
de la Generalitat?

En prova d’aquest
argument, Vostè que és
Vicepresident de la
Diputació de Lleida, si és
que ho vol consultar, segur
que trobarà al Depar-
tament de Vies i Obres un
estudi o avantprojecte de
la Diputació que ja fa uns
anys va encomanar, i que
ja preveia que l’actual C-12
(abans aquesta part de
carretera era de la
Diputació),  es podia
convertir fàcilment en una
futura autovia Lleida-
Balaguer, molt més

factible que per l’altre
costat de riu Segre, ja
que per allí  hi havia
evidentment molts més
obstacles per travessar
les poblacions i actuals
polígons o zones indus-
trials d’Alcoletge,
Vilanova de la Barca,
Térmens i Vallfogona.

Aquest projecte, si
continua així,  és un altre
dels greus errors que
perjudiquen sobretot als
ciutadans de Balaguer
en el tema de les
comunicacions, perquè
si el que es tractava era
de facilitar un enllaç més
còmode, curt i més ràpid
amb la ciutat de Lleida,
jo penso que si per anar
des de Balaguer a Lleida
per autovia hem de
passar per l’altre costat
d’Alcoletge, arribant fins
al costat del poble d’Els
Alamús, per enllaçar
amb la A-2, la LL-11 i la
Variant Sud, per anar al
centre de la ciutat de
Lleida, aquesta autovia
evidentment no l’aga-
farà ningú.

Aquest projecte
d’autovia passant tan a
prop d’Els Alamús, i tan
lluny de la ciutat de
Lleida, a la gent de
Balaguer no ens
interessa gens, per
incòmode i  perquè
suposa més consum de
combustible.  Penso
objectivament, que a
nosaltres els bala-
guerins i balaguerines
ens interessa molt més
per Menàrguens, Torre-
lameu i Corbins que ens
permetria entrar fà-
cilment i directament al
cor de la ciutat de
Lleida. Senyor Alcalde,
no ho creu així? Llavors,
què pensa fer  com
Alcalde en aquest sentit?
I cóm a Vicepresident de
la Diputació?.

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

L’altre dia, després de
dinar va sortir el sol una
estona, no gaire, l’hivern a
Balaguer ja se sap.
Aprofitant el feliç
esdeveniment vaig sortir a
passejar per la riba del riu,
Molí de l’Esquerrà cap
amunt.

No portava recorreguts
ni cinquanta metres quan
vaig trobar-me a l’ecòleg
Bízquez que rondava per
vora el riu renegant i fent
gests d’indignació. M’hi
vaig acostar i li vaig dir:

- Bon dia Bízquez. Com
va això?

En Bízquez va fer un gest
ample que incloïa tot el riu,
del delta fins a França:

- No ho veus! -va
blasmar.- Aquests de
l’ajuntament van per
liquidar la bultra! Primer la
van espoltir fins la variant i
ara li toca al tram fins al Sió.
Això és una hecatombe! La
fauna i la vegetació de ribera
trinxats!

En Bízquez acostuma a
tendir a l’exageració, però en
aquest cas la seva
indignació em va semblar
justificada. De totes
maneres, vaig voler rebaixar
una mica la tensió dient:

- Home, pensa que no tot
són coses dolentes. Mira
tota la colla d’ànecs i oques
que han avíat pel riu i lo
bonic que fan. Al Bízquez
quasi li surten els ulls de les
òrbites.

- Ànecs! Oques! -va dir
serrant les dents.- Aquesta
colla d’anàtids vandàlics
s’han cruspit, extingit i
arrasat totes les granotes,
serpetes, larves de libèl·lula
i peixos petits que vivien en
aquest tram de riu i a sobre,
per la llei natural de «donde
va Vicente va la gente»,
qualsevol gavina, corb marí,
garça o grua que sobrevola
Balaguer i veu l’ambient
avícola que hi tenim,
s’apunta a la festa.

Entrevistes freaks.

La Bultra i la Bèstia.
Inyaqui Olarte Vives

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

La cosa anava de mal en
pitjor, en Bízquez cada
vegada més emparrat i jo
que, per no ofendre’l, no li
volia dir que m’encanta
veure tota aquesta
moixonada cada vegada
que creuo el pont. Així que
vaig optar pel bon humor
dient-li:

- Clar, clar, però les
pobres bèsties no en tenen
cap culpa. Els animalets
tenen gana i ja se sap, es
mengen qualsevol cosa.
Però bé, suposo que la cosa
no deu ser tan greu com allò
del Prestige. Hahaha! No et
sembla Bízquez?

Quan vaig veure que en
Bízquez, roig d’ira, s’aplana-
va per agafar una codina
d’aspecte letal, vaig sortir
corrent a tota pastilla. Un
instant després la pedrota
petava un metre darrera
meu i en Bízquez com un
profeta posseït em cridava
les plagues d’Egipte:

- Com que els ànecs dels
collons s’han fotut els seus
depredadors, les larves de
mosquit es reproduiran
exponencialment i núvols de
mosquits afamats ús xucla-
ran la sang! Les mosques i
els tabans s’empararan de
la ciutat i ús transmetran
malalties i pústules! Les
rates proliferaran i se us
colaran a les cases...

Em vaig allunyar a bon
pas, girant el cap sovint per
por que en Bízquez no em
seguís amb intenció de reduir
la població humana de la
contrada, començant per mi.

Aquests beats de l’ecore-
ligió s’ho prenen tot tan a la
tremenda i són tan vehe-
ments que, encara que, a
vegades, tinguin més raó que
un sant,  la gent acostuma a
no fer-los cas i a prendre’ls
com uns excèntrics, que és
la manera fina de dir freaks.
Ah! Però, en sèrio, la bultra ni
tocar-la!
----------------------------------------------------
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El 22 de febrer serà el
torn d’un musical familiar
«La Ventafocs» amb el
segell del Gran Teatre del
Liceu. Una de les apostes
del Liceu d’aquesta
temporada per a tots els
públics.

El 7 de març serà el
torn d’un concert inti-
mista a càrrec d’un
saxofonista que es va
donar a conèixer com a
col·laborador del conegut
programa d’Andreu Bue-
nafuente.

Pep Poblet estarà
acompanyat per al piano
i als teclats per Xavi
Ibáñez, Gina Martínez a
les guitarres, Jordi Vericat
al baix i Enric Illa a la
bateria.

El 28 de març, una de
les companyies que ja

han estrenat diversos
espectacles a Balaguer,
Teatre de Guerrilla,
presentarà la seva darrera
producció, “Fum”.

El teatre absurd dels
de Guerrilla ens traslla-
darà a la barra d’un bar on
tres personatges tragi-
còmics, entre glop i glop,
ens explicaran allò que
mai seran.

Un cicle d’hivern replet
d’espectacles, tant
musicals com teatrals i
per a tots els gustos.

L’obra “Fum”, de Teatre de

Guerrilla tancarà el cicle

d’hivern el 28 de març

Teatre de Guerrilla

Pep Poblet portarà la
seva música intimista
a l’escenari del
Teatre Municipal el 7
de març

“Doble contra senzill” i “Aloma” obren

el Cicle d’hivern del Teatre Municipal

Aquest proper diumen-
ge 18 de gener a les 19 h. el
Teatre Municipal de
Balaguer inicia el cicle d’hi-
vern amb la primera produc-
ció del nou segell de teatre
professional a les Terres de
Ponent, El Celler d’Especta-
cles. La nova productora ha
escollit el text «Ulleres de
sol» de l’escriptora Maria
Barbal. L’adaptació teatral
dirigida per Miquel Gorriz
porta per nom «Doble con-
tra senzill». Tres peces inde-
pendents l’una de l’altra, trac-
tades com a moviments
musicals d’una mateixa
composició: Primavera in-

grata, Com dues gotes d’ai-
gua i Boira. Els intèrprets
són majoritàriament de la
zona de Lleida, Eduard Mun-
tada, Belén Alonso, Anabel
Castan i David Guàrdia. El
Celler d’Espectacles neix
amb l’objectiu d’activar el
teatre professional per a pú-

L’obra “Doble contra senzill”

blic adult a les comarques
de Lleida. Aquesta tasca d’ac-
tivació es concreta en tres
àmbits bàsics: l’impuls a la
programació de producci-
ons lleidatanes dins del ter-
ritori, la projecció dels pro-
fessionals del sector teatral
i la creació de públics. «Do-
ble contra senzill» és la pri-
mera proposta del nou se-
gell teatral de ponent i ben
aviat es començarà a treba-
llar amb la segona proposta
coproduïda amb el Teatre
Nacional de Catalunya.

El 8 de febrer la conegu-
da companyia Dagoll
Dagom i el TNC presentaran
«Aloma» obra de Mercè Ro-
doreda, una producció que
recentment ha fet tempora-
da a la Sala Gran del Nacio-
nal, amb una bona acollida
per part dels espectadors.

L’obra “Aloma”

La primera
representació tindrà lloc
el diumenge 18 de gener
amb el Celler
d’Espectacles de Lleida

O C I
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Fa uns dies, l’escrip-
tora balaguerina Teresa
Pàmies i l’Alcalde de
Balaguer van signar un
document, gràcies al
qual, Teresa Pàmies feia
donació de gran part dels
seus premis i condecora-
cions literàries, a la Bibli-
oteca de Balaguer.

Guardons, medalles,
premis literaris, retalls de
premsa, fotografies i re-
cords de l’escriptora, que
ha volgut que es conser-
vin a la  biblioteca de la

seva ciutat natal, a la que
fa referència en gran part
de la seva obra literària.

Des de l’Ajuntament
de Balaguer, s’ha preparat
un espai permanent que
s’ubicarà a la Biblioteca
Margarida de Montferrat
on estaran exposats
aquests premis i guar-
dons, a la vegada que si
podrà trobar gran part de
la seva obra literària, per
ser consultada.

L’acte d’inauguració
de l’espai Teresa Pàmies
serà el proper dissabte 24
de gener a partir de les 12
del migdia, amb la presèn-
cia de familiars de l’es-
criptora, i de l’Alcalde de
la ciutat, i on es passarà
una gravació amb la salu-
tació de  l’escriptora, pels
balaguerins.

La Biblioteca Margarida de

Montferrat inaugurarà

l’espai “Teresa Pàmies”

Teresa Pàmies

L’Acte tindrà lloc el
proper dissabte 24 de
gener, a partir de les
12 del migdia, a la
Biblioteca

Concert de Nadal de l’Orfeó Balaguerí

al Sagrat Cor, el dia de Sant Esteve
El dia de Sant Esteve, 26

de desembre, prop de 300
persones van assitir al ja
tradicional Concert de
Naldal, ofert per l’Orfeó
Balaguerí.

El concert va celebrar-se
a l’església del Sagrat Cor, i
l’Orfeó Balaguerí, dirigit per
la seva directora, Enriqueta
Tena, va oferir tot un ventall
de cançons i nadales,
típiques d’aquestes festes
nadalenques, fent gaudir al
públic assistent que omplia
l’església del Sagrat Cor.

Aquesta activitat ja està
consolidada en el programa
festiu dels Nadals.

Concert de Nadal de l’Orfeó Balguerí

El cicle Infantil de cinema, el CINC,

arriba a la seva desena edició al Teatre
Aquest diumenge 11 de

gener, comença el cicle cine-
ma infantil CINC amb la pro-
jecció de la pel·lícula “Bolt”
de la factoria Disney. El diu-
menge 25, “Madagascar 2”.
Pel que fa al mes de març, el
dia 1 tocarà el torn a “Pérez,
el ratolí dels teus somnis 2”
i el 8 de març, “Les aventu-
res del valent desperaux”.

Per acabar el 10è cicle de
cinema infantil, el film
“Winx, el secret del regne
perdut” el dia 15 de març.

Unes 300 persones van assistir el passat 26 de
desembre, al tradicional Concert de Nadal de l’Orfeó

Pel·lícula “Madagascar 2”
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer. Amb llicència
de discoteca. Interessats
trucar al 667476167.
-------------------------------------
ES VEN pis dúplex a l’Av.
Països Catalans, 150
m2+terrassa+cuarto de
40 m2 al costat. Tot amb
vistes al riu. Oportunitat
única. Interessats trucar
al 678954170-667476167.
-------------------------------------
ES TRASPASSA local al c/
d’Avall. Totalment refor-
mat i equipat (econòmic).
Raó: 661848761.
-------------------------------------
ALQUILO piso con
muebles a Balaguer. Muy
buen precio. Razón:
600402319.
-------------------------------------
ES VEN dúplex nou al c/
Riu Corb. Telf:973446011.
-------------------------------------
LLOGUER local centric
90 m2 a Tèrmens. Tel:
696570785.
-------------------------------------
PRECISO piso de alquiler
en Balaguer. Interesados
llamar al 619813038.
-------------------------------------
APARTAMENT en venda
a Balaguer, 2 habitacions.
Molt cèntric. Telèfon:
607896071.
-------------------------------------

VENDA casa centre, opor-
tunitat, 2 plantes més ga-
ratge, 160 m2 planta. Telf:
670284619.
-------------------------------------
VENDA/LLOGUER pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11. Raó telèfons:
973446161-629310479.
-------------------------------------
VENTA pis zona eixam-
ple, oportunitat, 3 hab., 2
banys, amb mobles. Estat
impecable. Raó telèfon:
670284619.
-------------------------------------
LLOGUER de pisos de 1,
2 i 3 habitacions. Trucar
de 09-14 i 16-20 h. Raó:
663694255.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament al
c/ Girona, 2 hab., 2 bal-
cons, ascensor, calefac-
ció elèctrica. Interessats
trucar al telf: 973451371.
-------------------------------------
LLOGUER de cases, apar-
taments i pisos. Raó:
607896071.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Amb pàrquing propi, ter-
rassa, menjador de 60
places. Totalment equi-
pat. Amb funcionament i
permisos amb regla.
Amb vivenda. Telf:
600381763.
-------------------------------------

VENTA  torre, ideal per
hort, amb casa i terreny.
Bon preu. A 8 kilòmetres
de Balaguer. Raó telèfon:
670284619.
-------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Cudós. Telè-
fon:973450555, Montse.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
ES VEN cotxet Quinny
(cadireta+cuco), homo-
logat pel cotxe. De regal
uns caminadors. Preu:
250 e. Raó: 638522561.
-------------------------------------
ES COMPREN discos de
vinil i juguets d’entre els
anys 70 i 80. Raó telèfons:
973449126 i 646492833
(Xavier).
-------------------------------------
GRAN OPORTUNITAT cà-
mara reflex Nikon, nova.
Preu: 200 e (inclou trípo-
de i també una funda per
la càmara). Raó telèfon :
690189081.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS GER-
MANS VIDAL, cuines,
banys, teulades, urbanis-
me i tot tipus de reformes.
Raó telèfons: 973426180-
650760006.
-------------------------------------

ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar,
depressiu, de personali-
tat, agorafòbia. Informa-
ció i suport familiar. In-
serció laboral.  Associa-
ció Salut Mental Nogue-
ra-Balaguer. Telèfons:
973221019-610260221,   o
visitant la pàgina web:
www.salutmentalponent.com,
associacio@salutmentalponent.com
-------------------------------------

VEHICLES

-------------------------------------
VENTA Ocasió Renault
Master Combi, 6 places,
1900 diesel, any 2003,
180.000 kms, color blanc,
a/a, CD. Preu: 6.500 e.
Telèfon d’informació i
contacte: 610273727.
-------------------------------------
ES VEN Opel Astra 1.6,
16v, any 1997. En bon es-
tat. Elevador de llunes
electrics  davanters. Re-
visions al dia. Preu: 2.500
e negociables. Telèfons:
973448154-630778277.
-------------------------------------
VENTA Ocasió Citroën
C5, 2000 HDi, any 2004,
200.000 kms, color gris
alumini, aire climatitzat,
CD. Molt bon estat. Preu:
6.300 e. Interessats trucar
al : 610273727.
-------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------
ES PRECISA cambrer/a.
Raó: 620531207.
-------------------------------------
SE CUIDAN niños y
ancianos a precio de cri-
sis. Teléfono: 973448318-
635814785.
-------------------------------------
SE OFRECE mujer para
cuidar gente mayor,
niños y para trabajos de
limpieza. Razón teléfono:
659238881.
-------------------------------------
SE OFRECE señora para
cuidar gente mayor en
horario de noche. Telf:
625688577.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
Per anuncis en aquesta
secció o per demanar-nos
informació, us podeu di-
rigir a les nostres oficines
situades al C/ Sant Lluís,
36-38 altell de Balaguer
o bé ens truqueu al telè-
fon 973 44 82 73. També
us podeu conectar a la
nostra pàgina web:
www.revistagroc.com
-------------------------------------



23<<S E R V E I S

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

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

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

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 973424151

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

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

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

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA

06.30 (1) 06.59

08.00 08.30

09.50 10.19

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

09.10 (3) 09.39

11.45 12.14

13.45 (3) 14.14

15.15 15.44

17.50 18.19

20.30 20.59

Horari de trens

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

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

Horari d’autobusos

(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).

BALAGUER LA POBLA

09.39 (3) 11.00

14.19 (3) 15.40

20.59 22.20

LLEIDA LA POBLA

06.40 08.00

12.56 (4) 14.16

18.05 (4) 19.25

De les 8 de la tarda del 15 de gener a les 8 de la tarda del 22 de gener CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 22 de gener a les 8 de la tarda del 29 de gener SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 29 de gener a les 8 de la tarda del 5 de febrer MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ES VEN
pis dúplex a l�Av. Països Catalans,

150 m2+terrassa+cuarto de 40 m2 al costat.
Tot amb vistes al riu. Oportunitat única.

Interessats trucar al: 678954170-667476167
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