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CLUB
TENNIS
BALAGUER

ELECCIÓ DE PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA

Per l’espiració del mandat de la JUNTA DIRECTIVA, el CLUB TENNIS BALAGUER, convoca eleccions en les
quals els aspirants hauran de reunir les següents condicions segons els articles 25, 26 i 27 del Club aprovats
pel Consell Català de l’esport.
1.- Ser major d’edat.
2.- Ser soci de número del Club sempre i quant ho sigui des del 31 de desembre de l’any anterior a la
celebració de les eleccions.
3.- No estar subjecte a cap sanció disciplinària esportiva.
4.- En cas de ser elegit, haurà de presentar la seva dimissió de qualsevol altre càrrec directiu que pogués
ostentar en un altre Club o Entitat esportiva.

El secretari del Club o la Junta Electoral podrà admetre les candidatures que els socis presentin a President i
Junta Directiva, amb un aval de socis del Club d’un 10 per cent, com a mínim, i tindrà que fer-hi constar el
número de DNI i nom. Cap soci podrà avalar més d’una candidatura.
A la candidatura hi ha de figurar la relació dels seus components amb la designació de càrrec que cadascú
hagi d’assumir. Al front hi figurarà el President, de la qual formarà part, a més d’un vice-president, un secretari,
un tresorer i varis vocals per cada una de les seccions.
El termini de fer el lliurament dels candidats a President i Junta Directiva expirarà el proper dia 2 de febrer a les
24 hores.
Properament s’informarà de la data de l’assemblea ordinària anual i extraordinària de socis.

Sense mes, rebeu una cordial salutació

Balaguer, 9 de gener de 2009
Vist i plau

Antoni Bergadà i Bringué
President

Pere Papel i Papell
Secretari

JUNTA ELECTORAL: President Sr. Miquel Trilla. Vocals, Srs. Cayetano Cárdenas i Hermenegilgo Ribalta.
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>>BALAGUER

Vora 3.000 persones van assistir a la
Festa dels Tres Tombs

Celebració de la subhasta dels
béns de Milagros Escrivà

Aprovades les obres de
remodelació de l’Avinguda Pere III
----------------------------------------------
>>COMARCA

Jaume Gilabert presideix la II Fira
del vi i l’oli novell d’Artesa

El passat 17 de gener, Térmens va
celebrar la festa de les cassoles

Exposició “Projecte Mosaic” a
Ponts durant el mes de gener
----------------------------------------------
>>CULTURA

Josep Ma Morell, nou president de
la Associació Gastronòmica

L’obra “Diner Negre” al Teatre
Municipal, a favor de Mans Unides

“L’hora del conte” a la Biblioteca,
apropa als més petits a la lectura
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer necessita marcar 7
punts per sortir de la cua

Antoni Carreño ocupa el 118è lloc,
dels majors de 70 anys del món

Diferents actes del Club Natació
en motiu del  25è aniversari
----------------------------------------------
>>OCI

L’obra “Aloma” de Dagoll Dagom,
el proper 8 de febrer al municipal

El Centre Excursionista presenta
l’agenda del primer trimestre

PORTADA

Centre d’Observació
de l’Univers

Josep M. Simon i Auberni

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

No és per desviar l’aten-
ció que us vull parlar d’una
au que, fins fa poc, destaca-
va de la resta d’aviram sal-
vatge que cohabita al parc
de la Transsegre. Em referei-
xo a aquell cigne que, fa cosa
d’un any, vam descobrir ne-
dant en les tranquil·les ai-
gües del Segre, al seu pas

Què en penseu?... per la ciutat. Malgrat estar
sol, no semblava desorien-
tat. Fins i tot donava l’apa-
rença d’estar-hi bé. L’aug-
ment de cabal en la darrera
revinguda del riu  no l’espan-
tà. Com tampoc no ho feren
els darrers focs artificials
llençats per les Festes del
Sant Crist. Era bonic veure’l
nedar. Donava un aire de
glamour al nostre riu. La
gent es parava a observar-lo,
a contemplar com lliscava
altiu -més per la seva esvelta
figura respecte a la resta

d’anàtids, que no per arro-
gància-  en  esquinçar solem-
nement la calmosa aigua. La
seva presència despertava
curiositat entre els visitants
que, en veure’l, ràpidament
feien ús de les càmeres per
immortalitzar aquell mo-
ment. Ara, ja no hi és. En
desconec la causa. Qui sap
si migratòria. Ara bé, si no
torna,  i amb permís dels tèc-
nics qualificats,  estaria bé
poder comptar amb una pa-
rella de cignes. O no?
-------------------------------------------------

Durant aquest mes de gener, el vicepresident del Govern,
Josep Lluís Carod Rovira, va inaugurar oficialment el Centre
d’Observació de l’Univers a Àger. Aquest espai pretén ser
un centre de referència de l’astronomia i la geologia a
Catalunya pels científics i el món educatiu. El Centre d’Àger
culmina el projecte del Parc Astronòmic del Montsec i el
converteix en el millor equipament astronòmic que hi ha a
Catalunya. El Parc ha rebut una inversió de sis milions
d’euros, dels quals 4,3 s’han destinat al Centre d’Observació
de l’Univers d’Àger. Es preveu que aquest Centre el visitin
tres mil escolars l’any i que es converteixi en una de les
principals destinacions del turisme científic.

El Centre d’Observació de l’Univers és un gran multiespai
lúdic amb l’objectiu de convertir-se en un nexe d’unió entre
el públic i el coneixement científic, acostant el visitant a
l’apassionant món de la ciència i al descobriment de l’entorn
del Montsec. Aprofitant les característiques d’un lloc únic
en qualitat de cel per a l’observació de l’Univers integrat en
un medi que permet conèixer l’evolució de la Terra a partir
de la geologia de la serra.

Aquest nou equipament, a part dels objectius intrínsecs
de la pròpia instal·lació i servei, esperem que també serveixi
per potenciar econòmicament aquesta Vall d’Àger tant
malmesa durant els darrers anys, i que ha sofert, com d’altres
valls de muntanya un despoblament de la gent jove, que al
no tenir manera de subsistir, ha hagut d’anar marxant a
d’altres zones més poblades. Aquests macroequipaments
han de servir per potenciar econòmica i turísticament
aquesta Noguera Alta, que fa tants anys que lluita davant el
deteriorament territorial de les comarques de l’interior de
les Terres de Ponent.

Tot i que arriba amb uns anys de retard, benvingut sigui
el Centre d’Observació de l’Univers d’Àger.

 Potenciar la vall d’Àger
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A les 11 de la nit, tin-
drà lloc el Gran Ball de
Carnestoltes i concurs de
disfresses amb el Grup
Orquestral Casino, al pa-
velló del Molí de l’Esquer-
rà (entrada gratuïta).

El Concurs de disfres-
ses té importants premis.
En la modalitat de grup,
el primer premi és de 300
euros; 200 euros pel se-
gon i 100 euros pel tercer,
mentre que hi haurà tres
accèssits amb un pernil

per cadascú.
En la modalitat de pa-

rella i individual, el primer
premi s’emportarà 150
euros, el segon s’empor-
tarà 100, mentre que el ter-
cer premi està dotat amb
75 euros. També hi haurà
tres accèsits d’un pernil
cadascun.

Cal recordar també
que enguany, les compar-
ses que estiguin forma-
des per més de 12 perso-
nes, encara que no duguin
carrossa, estaran subven-
cionades amb 30 euros.

Durant la rua, està to-
talment prohibit utilitzar
petards i qualsevol mate-
rial perillós, puguen alte-
rar la seguretat de públic
assistent i participants a
la festa.

Ball i Concurs de Disfresses al

Molí de l’Esquerrà, amb

l’Orquestra Casino

Ball de disfresses

A partir de les 11 de
la nit, el Molí de
l’Esquerrà acollirà el
Ball amb el concurs
de disfresses

Balaguer celebra la Festa del Rei
Carnestoltes el dissabte 21 de febrer

Enguany, el rei Carnes-
toltes està previst que surti
amb totes les carrosses,
comparses i xarangues de
davant de l’Estació de trens
a les 5 en punt de la tarda,
del proper dissabte 21 de
febrer, amb la seva
magnífica carrossa i
acompanyat per les
xarangues McKensy’s, Les
Enfants de Dry Canó,
Rebombori i el grup de
Percussió dels Diables de
Balaguer, que amenitzaran
tot el recorregut.

Després de recórrer el
passeig de l’Estació i arribar
a la plaça del Mercadal, el Rei

Carnestoltes pujarà al balcó
de l’Ajuntament per dirigir-
se a tots els assistents a la
festa i donar la benvinguda
a aquesta diada plena de
gresca i disbauxa.

A continuació, tindrà lloc
l’actuació del grup d’ani-
mació local la Troca mentre
que el jurat qualificador de
les carrosses que enguany

El Rei Carnestoltes a l’Ajuntament

seran un representant de
cadascuna d’elles i dos
membres de la Suda Teatre,
que hauran d’escollir les
dues millors de les carrosses
participants i donaran el
corresponent premi a la
mitja part de l’actuació del
ball de tarda.

La millor carrossa
s’emportarà un premi de 250
euros, mentre que la segona
s’en emportarà 150. Cal
recordar que tothom que
vulgui engrandir la rua amb
una carrossa tindrà una
subvenció de 100 e però
s’haurà d’inscriure a les
oficines de l’Impic, fins el 20
de febrer com a molt tard.

Acabarà la festa de tarda,
després de la rua i l’actuació
musical, amb una gran
xocolatada per tots els nens
i nenes que estiguin a la
Plaça Mercadal i que vagin
disfressats.

Una imatge del Carnestoltes de l’any passat

Les carrosses que es
concentraran davant de
l’Estació estaran
acompanyades per
xarangues i percussió
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Un centenar de tractors i
una quinzena de carrosses
preparades per les diferents
associacions agrícoles i cen-
tres escolars van participar
el passat diumenge 18 de
gener a la popular i tradicio-
nal Festa dels Tres Tombs
de Sant Antoni Abat.

La Festa, organitzada per
la Confraria de Sant Antoni
de Balaguer va estar presidi-
da per l’Alcalde de la ciutat
de Balaguer, Miquel Aguilà,
acompanyat de les autoritats
locals i comarcals. Els actes
però, ja van iniciar-se el dis-
sabte al matí, amb la cele-
bració de la Missa en Honor
al Sant i la tradicional bene-
dicció dels panets de Sant
Antoni.

La Festa dels Tres Tombs
al Mercadal, va ser seguidaLa carrossa “La Genoveva” va ser la guanyadora

La carrossa “La Genoveva” va ser la guanyadora del
concurs de carrosses d’entre les 14 que van
participar a la festa dels Tres Tombs d’enguany

per prop de tres mil balague-
rins, que aprofitaren el dia
festiu per participar d’una de
les festes més antigues de
les que se celebren a la capi-
tal de la Noguera.

La festa va tancar-se amb
un dinar de germanor al Pa-
velló del Molí de l’Esquerrà,
amb la participació de més
de dos-cents comensals,
que gaudiren d’una sessió

de ball de tarda.
La carrossa guanyadora

de les que van participar en
els Tres Tombs, va ser l’ano-
menada “La Genoveva” que
va endur-se els 300 euros del
premi, seguida de la carros-
sa “El Muller de Batistes”,
amb 210 euros i el tercer pre-
mi dotat amb 150 euros va
ser per la carrossa del “Xixot
de la Manxa”.

14 carrosses van participar a la Festa dels Tres Tombs

Els Tres Tombs de Sant Antoni, omplen
la Plaça amb quasi 3.000 persones
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Balaguer subhasta els béns de
Milagros Escrivà, morta sense testar

El passat dijous al matí
va tenir lloc a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament de Balaguer,
un dels actes més esperats
per algunes de les associa-
cions culturals i socials de
Balaguer, com era la subhas-
ta dels béns de la veïna de
Balaguer Milagros Escrivà,
qui va morir sense fer testa-
ment i sense cap parent que
reclamés l’herència.

Per això, el seu patrimo-
ni, valorat en 2,2 milions
d’euros va passar a la Gene-
ralitat de Catalunya, que ha
posat a subhasta aquests

bablement pel preu de sorti-
da, van ser els lots que con-
tenien finques urbanes.

Els lots venuts van ven-
dre’s amb un increment
d’entre un 15 i un 20 per cent
del preu de sortida. En total
es va vendre per un import
d’1,2 milions d’euros.

La resta de lots que no
van ser venuts, hauran d’es-
perar una nova ocasió, amb
preus més dimensionats.

Les entitats culturals i
socials de la ciutat de
Balaguer que vulguin tenir
part d’aquests diners obtin-
guts de la subhasta dels
béns, hauran de presentar
un projecte que haurà de ser
aprovat, així doncs es po-
dran beneficiar d’aquest di-
ners.

béns en benefici de les as-
sociacions socials i culturals
de la ciutat de Balaguer.

La complexitat de l’ope-
ració permet, en primer lloc,
declarar al Govern de la Ge-
neralitat, Hereu intestat, i en
conseqüència, l’autoritza a
repartir l’herència entre les
diferents entitats. Un tràmit
que ha durat vora sis anys.

Pel que respecta a la
subhasta del passat dijous,
cal ressaltar que es van ven-
dre tots els lots que conteni-
en finques rústiques, i els
que no van tenir sortida, pro-

Un moment de la subhasta

L’Associació de Co-
merciants 2021 de
Balaguer va lliurar, en un
acte presidit per l’Alcalde
de la ciutat, Miquel
Aguilà, els cinc creuers
que es van sortejar davant
notari el passat 11 de ge-
ner.

Els creuers es sorteja-
ren en la campanya de
Nadal de l’Associació de
Comerciants, entre tots
els clients que van dipo-
sitar les respectives but-
lletes  lliurades pels dife-

rents establiments col·-
laboradors en la campa-
nya comercial de
Balaguer.

Els guanyadors dels
cinc creuers per la Medi-
terrània van mostrar la
seva satisfacció pel premi
aconseguit, i que el po-
dran gaudir durant la se-
gona quinzena del proper
mes de març.

Els guanyadors del
sorteig dels cinc creuers
per la Mediterrània van
ser Rosa Salmeron, En-
carna Martínez Martínez,
Rosa Cortada Serentill,
Cristina Castell Moreno i
Ma Isabel Juárez Trujillo,
tots ells veïns de la ciutat
de Balaguer.

L’Associació va valorar
molt positivament el resul-
tat d’aquesta campanya.

L’Associació 2021 lliura els

creuers per la Mediterània als

afortunats guanyadors

Lliurament dels creuers als afortunats

L’Associació
comercial va sortejar
els cinc viatges en la
campanya comercial
de Nadal

Les entitats socials i culturals de la ciutat de
Balaguer podran optar a gaudir dels diners de la
subhasta presentant els seus projectes
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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

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

L’Avinguda Pere III serà renovada
totalment durant aquest any 2009

El passat dilluns dia 12
de gener, el ple de l’Ajunta-
ment de Balaguer va apro-
var la licitació de les obres
d’urbanització de l’Avinguda
Pere III de Balaguer, amb un
pressupost de 2,1 milions
d’euros.

Avinguda Pere III

El projecte, amb un  pressupost de 2,1 milions
d’euros, serà financiat pel “Pla Zapatero”

Un centenar de motards participen a
la sortida a Tamarit de Llitera

La recent creada
Associació Motera de
Balaguer va organitzar el
passat diumenge 25 de
gener, una sortida a la
localitat aragonesa de
Tamarit de Llitera.

Un centenar de motards
de diferents poblacions
properes, es van concentrar
al carrer Urgell de Balaguer,
a primera hora del matí, per

tal de sortir en concentració
cap a la localitat de la Franja
de Ponent, vinguts de les
diferents poblacions de la
província de Lleida. Els

Sortida motera a Tamarit de Llitera

organitzadors, estan molt
satisfets per la resposta que
ha tingut aquesta sortida, i
organitzaran més sortides
properament.

És una de les activitats
programades per la
recent creada
Asscociació Motera de
Balaguer

Les obres consistiran en
la renovació total de tots els
serveis, com és l’aigua, el
clavegueram, la il·luminació,
així com la renovació total
del ferm del carrer, i la
renovació de les voreres, les
quals seran més amples que

les actuals. L’aparcament a
l’Avinguda és mantindrà
com l’actual, a banda i
banda del carrer, i no com
s’havia anunciat en un
principi, en un sol costat, i
en bateria.

El projecte d’urbanit-
zació s’ha presentat a l’ano-
menat Pla Zapatero, entre
d’altres obres de menor
quantia pressupostària, i es
finançarà al cent per cent
amb l’aportació econòmica
que fa el Govern de l’Estat,
per tal de paliar, d’alguna
manera, la crisi econòmica
que està patint el país.

Els projectes que poden
dur a terme tots els ajunta-
ments de l’estat, amb un
pressupost de 177 e per habi-
tant, han de ser recentment
aprovats, i executar-se en
l’exercici del 2009. Per tant,
la licitació i les obres, es
faran en caràcter d’urgència,
tenint una durada de vuit
mesos més o menys i
acabant abans de final d’any.

Les fortes ventades
que va patir el país el
passat dissabte 24 de
gener, va provocar dife-
rents desperfectes en el
mobiliari urbà, en alguns
arbres que van caure i en
edificis particulars i en
obres iniciades, les quals
van patir la caiguda
d’algunes peces cons-
tructives, teules, puntals
i tanques.

Els operaris munici-
pals van haver de fer
diferents sortides, espe-
cialment per recollir els
contenidors que estaven
tots desubicats, al mig
dels carrers, i la majoria
tombats a causa de la
força del vent.

El barri del Firal va ser
un dels més afectats amb

El vent del passat dissabte 24

de gener, provoca la caiguda

d’arbres a Balaguer

Barri del Firal

El barri del Firal va
ser una de les zones
més afectades per la
ventada, amb varis
arbres caiguts

la caiguda d’arbres a la
zona de la pineda. Pre-
cisament aquesta zona
també va ser de les
afectades en la tempesta
d’aigua i vent de principis
del passat mes de juliol, i
que ja va obligar a retirar
molts arbres d’aquest
espai de davant del ce-
mentiri. Amb la ventada
del passat dissabte han
quedat pocs exemplars
d’aquests arbres.
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Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

Gilabert presideix la II edició de la
Festa del Vi i l’Oli novell d’Artesa

El President de la Dipu-
tació de Lleida, Jaume
Gilabert, va presidir el pas-
sat 17 de gener la inaugura-
ció de la II Festa del Vi i l’Oli
Novell 2009 que organitza la
Cooperativa d’Artesa de
Segre.

Un moment de la Festa del Vi i l’Oli Novell

L’acte inaugural de la Festa va celebrar-se a la
cooperativa d’Artesa el passat dissabte 17 de gener

Ponts acull l’exposició del Projecte
Mosaic, durant el mes de gener

Durant el mes de gener
s’ha exposat el projecte
Mosaic a l’Ajuntament de
Ponts.

El projecte Mosaic és un
programa de sensibilització
sobre els temes com la
immigració, la solidaritat,  la
tolerància i les 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

Projecte Mosaic a Ponts

Comarcal de la Noguera i
dels ajuntaments de Ponts i
de Balaguer, així com de  les
AMPES dels diferents IES
de la comarca.

El projecte està dirigit i
coordinat per la Creu
Roja de la Noguera amb
la col·laboració del
Consell Comarcal

Gilabert va ser el
responsable de fer el primer
tast del vi de la Cooperativa,
en un acte simbòlic que va
anar acompanyat del tast de
l’oli. Això, va donar inici a la
jornada que va desenvo-
lupar-se en l’interior d’un

dels edificis de la
Cooperativa degut a les
baixes temperatures que hi
havia a la localitat de la
Noguera.

El president de la
Diputació va recordar en la
seva intervenció la
importància que té en tot el
procés d’elaboració del vi, el
pagès, sense el qual no es
podria produïr un vi de
qualitat. En aquest sentit, va
mostrar-se satisfet que -tant
pel que fa al vi com a l’oli-, la
marca de qualitat vagi en
augment any rere any, i que
els treballs dels tècnics i els
de la comercialització siguin
cada vegada més acurats
buscant el millor producte.
Així, va insistir en el fet que
des de les comarques de
Lleida es fan productes de
molt alta qualitat i que cal
que totes les parts
s’impliquin en l’objectiu
d’aconseguir que tingui la
major difusió possible.

El director científic del
Parc Astronòmic del
Montsec, Salvador Ribas,
presentà el passat
dimarts, dia 20, el Centre
d’Observació de l’Univers
d’Àger (COU) en el
Congrés de la Unió
Astronòmica Interna-
cional que tindrà lloc a la
seu de la Unesco, a París.

Ribas  va parlar del
COU en la sessió dedi-
cada als planetaris i els
centres educatius d’astro-
nomia, davant de la
comunitat científica i de
premsa especialitzada en
la matèria.

El congrés tenia el
lema de «El rol de l’astro-
nomia en la societat».

El COU va ser
inaugurat pel vicepre-
sident del Govern, Josep-

Lluís Carod-Rovira, coin-
cidint amb l’inici de l’Any
Internacional de l’Astro-
nomia.

La nova instal·lació ha
suposat una inversió de
4,3 milions d’euros i
s’espera que passin per
allí, uns tres mil escolars
cada any, essent un bon
revulsiu econòmic per la
zona, i així com també per
donar a conèixer per tot
arreu el poble d’Àger,
dotat d’aquesta important
instal·lació.

Josep Lluís Carod Rovira

inaugura el Centre

d’Observació de l’Univers

Una de les visites el dia de la inuaguració

La instal·lació del
COU al poble d’Àger
ha comportat una
inversió de 4,3
milions d’euros
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Un miler de persones participen a la
Festa de les Cassoles de Térmens

Prop del miler de perso-
nes van aplegar-se el passat
dissabte 17 de gener al pa-
velló poliesportiu  municipal
de la localitat de Térmens,
per tal de celebrar el tradici-
onal dinar popular de les cas-
soles de tros, paelles i cara-
golades que durant tot el
matí diferents colles i grups
de veïns havien estat elabo-
rant.

Aquest dinar popular es
tracta de l’acte central de la
festivitat d’hivern d’aquesta
localitat de la Noguera en
motiu de la Diada del seu
patró Sant Sebastià,

Es tracta d’un dinar en el
qual hi participa bona part
del poble d’una o altra ma-
nera, ja que a més dels grups
o colles que preparen les
cassoles de tros i paelles, hiUn moment en l’elaboració de les cassoles

La Festa del passat 17 de gener, se celebra
històricament per tal de celebrar la festivitat del
Patró de la localitat, Sant Sebastià

ha molts voluntaris que
acondicien el pavelló
poliesportiu perquè tot surti
perfecte, i aquesta festa po-
pular pugui anar celebrant
edició rera edició.

Hi participen la major
part dels veïns del poble, així
com moltes d’aquelles per-
sones de Térmens que per
diferents motius han hagut
d’anar a viure a d’altres po-

blacions.
Paral·lelament, i durant

bona part del matí, a l’exteri-
or del recinte on es celebra-
ria al migdia el dinar popu-
lar, els més petits de la loca-
litat van poder disfrutar de
l’espectacle que els va oferir
el grup d’animació infantil
Pepsicolen, els quals van
entretenir d’allò més a grans
i petits.

Unes mil persones al pavelló polisportiu de Térmens
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El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

Silents i duradors, llarguíssims somnis,
destilen vells anhels, dies futurs
a prop d’aquí, llum crua, llum suau,
mixtura de volers fascinadors,
fecund llevat, amors tot macerant.
Demà, qui sap demà, ocupadíssim,
nimfeu de deïtats el dia a dia,
balada persistent i tants moments,
costum inacabat, gairebé mític.
Demà, potser somriure només és
per llars disseminades caminar,
amb lluites frontereres entre pors
i vells desigs, que sempre guanya el temps.
Demà, quí sap demà si sobreviuré
serà només ben bé viure per viure
als urcs de si mateix potser arraulit,
al fons de les engrunes relegat.

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

Ja fa dies que el rei Joan
III de Portugal té al cap
oferir un bon regal de
casament a l’arxiduc
Maximilià d’Àustria que,
com a regent d’Espanya,
s’ha instal·lat un temps a
Valladolid abans de tornar
a Viena. «Què millor que
l’elefant Salomó?», se li
acudeix a la reina.

La missiva oferint el
regal rep la immediata
aprovació i comencen els
preparatius. En ple agost,
l’exòtica caravana em-prèn
el camí, enmig de la por i
l’admiració dels habitants
dels pobles. De Lisboa a
Valladolid i després fins a
Roses per embarcar cap a
Gènova, des d’on iniciaran
la dura ruta cap al nord,
travessant els temibles
Alps.

Aquí, la magnífica
narrativa de l’autor ens
detalla de tal manera el
viatge que el lector arriba a
patir i sentir una gran
tensió, fent que el lector
tingui gran interès pel
desenllaç, i posant també
uns tocs d’humor als seus
escrits, cosa que fa millorar
algunes parts potser més
espesses al llarg de la
narració.

El viatge de l’elefant
Autor: José Saramago

Gènere: Novel·la

històrica, Premi Nobel

portuguès

Marvin, l’enllustrador

de sabates
Autor: Dolors Garcia i

Cornellà

Gènere: d’11 a 13 anys

El bosc de la nit

“Nightwood”
Autor: Djuna Barnes

Gènere: Novel·la

literatura contemporània

En Marvin viu a
Guatemala i és el més
gran de cinc germans.
Només té set anys, però
ha de treballar tot el dia
enllustrant sabates per-
què la família té pocs
diners. Malgrat que no
pot anar a l’escola ni fer
la majoria de coses que
hauria de fer un nen de la
seva edat, en Marvin es
mira el futur amb espe-
rança.

Es tracta d’un relat
molt commovedor que
farà que els lectors
reflexionin sobre les
injustícies que hi ha al
món, i la sort que tenim,
de vegades sense ser-ne
del tot conscients. Tocant
el tema des de la
desigualtat entre habi-
tants de diferents països,
i aprofunditzant en els
infants. Bon llibre per fer
adonar al lector de les
diferències entre el món,
i com alguns infants han
de fer-se grans abans
d’hora , sense poder fer
de nens.

Amb aquesta història
tan tendra, Dolors Garcia
i Cornellà va guanyar el XII
Premi de Narrativa
Infantil Vicent Silvestre.

“El bosc de la nit”
(1936) és sens dubte l’obra
mestra de Djuna Barnes i
una de les grans novel·les
de la literatura contem-
porània.

No tan sols el
llenguatge, el ritme i la
música de les seves
paraules fan que el seu
estil narratiu trenqui amb
els esquemes conven-
cionals de l’època.

La gosadia amb què
l’autora tracta temes com
el lesbianisme o la religió
van impossibilitar que el
text inicial, més explícit, es
publiqués, donat que eren
temes els quals no s’en
parlava obertament, i molt
menys reflectir-los en
àmbits que poden arribar
a tot el públic.

Per aquest motiu
Barnes va accedir que la
seva amiga Emily Coleman
i el seu editor T.S. Eliot
suprimissin alguns frag-
ments per arribar a una
versió «publicable» que
finalment va veure la llum
el 1936, una versió retallada
d’algunes parts de la versió
original de l’autora del
llibre, massa avançada per
l’època en que li va tocar
viure.
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

L’Hora del Conte vol incentivar la
lectura als més petits de la Biblioteca

Una de les funcions més
importants d’una biblioteca
pública és el foment de la
lectura, per aquest motiu
des de fa molts anys, a la
Biblioteca Margarida de
Montferrat es realitzen les
sessions mensuals de l’Hora
del conte, com a un dels
principals eixos de la
dinamització lectora. Des del
trasllat al nou edifici del
carrer Miracle, hi ha hagut

alguns canvis importants: al
començament, les sessions
eren cada dos mesos i es
feien a càrrec de voluntaris
(alguns eren usuaris de la
biblioteca, d’altres eren
membres de grups de teatre
locals...), però atesa la
rellevància que anaven
adquirint i l’elevat nombre
de participants en les
diferents sessions es va
prendre la decisió de fer-les
sempre a càrrec de
professionals de la narració
oral. Així, des de l’any 2004,
aproximadament, es realitza
una sessió al mes
(normalment el darrer
dimecres de mes) i per
garantir un mínim de
qualitat, les duen a terme

Hora del Conte a la Margarida de Montferrat

narradors professionals.
Han vingut contacontes

d’arreu de Catalunya i han fet
representacions de tot tipus,
algunes han agradat més,
d’altres menys, però sempre
hi ha hagut el denominador
comú d’incentivar la lectura
en els més petits.

Des de mitjans del 2008
es va introduïr un nou canvi
i va ser la realització
d’aquestes sessions a la sala
d’actes del Centre Cívic,
situada a la planta baixa de
l’edifici on està ubicada la
biblioteca.

Aquest canvi va ser per
qüestions pràctiques, ja que
la biblioteca no té l’espai
adequat per realitzar
activitats que provoquen
més soroll de l’habitual.

Com a novetat aquest
any 2009, s’ha arribat a un
acord amb la Companyia La
Minúscula per tal que
duguin a terme totes les
sessions de l’any, inclosa la
Festa dels Contes que se
celebra al mes de juny al Pati
de la Biblioteca per finalitzar
les sessions de contes de
l’any.

Una de les activitats
pels més petits de la casa,
que a part de distreurel’s,
també fomenta l ’apre-
nentatge.

Hora del Conte

Des de fa uns quants
anys, la Biblioteca
Margarida de Montferrat
organitza l’Hora del
Conte per als petits

El cuiner balaguerí,
Josep Maria Morell i
Bitrià, va ser nomenat nou
president de l’Associació
Gastronòmica i Cultural
Comtat d’Urgell, en el
decurs de l’Assemblea de
l’entitat que va celebrar-
se el passat diumenge 25
de gener a Balaguer.

L’Associació Gastro-
nòmica i Cultural del
Comtat d’Urgell destaca
a la capital de la Noguera
per l’organització de
diferents esdeveniments
relacionats amb la
gastronomia, especial-
ment amb la Coca de
Samfaina, ja que són
coorganitzadors, de la

Festa de la Coca, que se
celebra cada tercer
diumenge de maig, i la
Mostra Nacional de
coques de samfaina i de
recapte que se celebra als
pavellons firals durant la
celebració de Fira
Balaguer, i en la que des
de fa molts anys, hi
participen una vintena de
forners de les diferents
poblacions de la Noguera,
cada un d’ells amb les
seves mostres per tastar.

L’Associació també
organitza actes culturals
com la visita a museus,
concerts de música i
diferents visites a
diferents ciutats de la
geografia catalana on, a
part de conèixer els seus
monuments i llocs
d’interès, també gau-
deixen de la seva
gastronomia típica.

També destaca per ser
l’entitat que lliura el
«Caragol d’Or».

Josep Ma Morell, president de

l’Associació Gastronòmica i

Cultural del Comtat d’Urgell

Nova Junta de l’Associació Gastronòmica

Va ser nomenat el
passat diumenge 25
de gener en
l’Assamblea anual de
l’entitat balaguerina
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La Comissió de Mans
Unides de Balaguer, con-
vida a tots els balaguerins
a participar de la interpre-
tació de la divertida obra
de Teatre “Diner negre” a
càrrec del grup La Sucre-
ra de Menàrguens, de l’au-
tor Ray Cooney, el proper
diumenge 1 de febrer, a
les 7 de la tarda, al Teatre
Municipal de Balaguer.

Ray Cooney és un
dels grans comediògrafs
anglesos, de la generació

de la postguerra, especia-
lista en comèdies deli-
rants, vertiginoses i diver-
tides.

Els diners que es reco-
lliran en la representació
aniran destinats al projec-
te que han assumit a
Hiriyur-Bhadravathi, a l’es-
tat de Karnataka, a l’Índia,
pel desenvolupament in-
tegral de 750 dones i 250
nens i nenes.

Durant la campanya
Contra la Fam de Mans
Unides, portaran a terme
diferents accions de les
que aniran informant a
mesura que es vagin or-
ganitzant, per tal de
conscienciar a la ciutada-
nia de la necessitat de co-
operació i ajuda en aquest
casos.

Representació teatral a favor

de Mans Unides per un

projecte social a l’India

La Sucrera de Menàrguens

La representació
tindrà lloc el proper
diumenge 1 de gener,
al Teatre Municipal de
Balaguer

Teresa Pàmies dóna els seus guardons
i premis a la Biblioteca de Balaguer

El passat dissabte, dia 24
de gener, va tenir lloc l’acte
d’inauguració de l’espai per-
manent dedicat a Teresa
Pàmies a la Biblioteca Mar-
garida de Montferrat amb
l’assistència de diversos fa-
miliars propers i de l’alcalde
de Balaguer, Miquel Aguilà.

Durant l’acte es va
passar un audiovisual del
dia que l’alcalde de Balaguer,
acompanyat per les re-
gidores Ma Àngels Missé i
Mar Roldan, es van des-
plaçar a Barcelona, al
domicili de la Teresa per tal
que l’escriptora fes efectiva
la seva donació a l’ajun-

tament, concretament el
passat dia 24 de novembre.

La Teresa Pàmies ha
volgut que una part
important dels seus
guardons i reconeixements
quedin dipositats a Balaguer.

Entre aquests objectes
cal destacar la Creu de Sant
Jordi, concedida l’any 1984,
la Medalla d’Honor de

Barcelona, concedida per la
ciutat l’any 1988; el Premi de
Periodisme Avui, 1989; el
Premi a la igualtat
d’oportunitats home-dona,
en l’àmbit informatiu, lliurat
per l’Institut Català de la
Dona l’any 1994; el Premi
d’Honor de les Lletres
Catalanes 2001; la Medalla al
Mèrit Artístic, concedida per
l’Ajuntament de Barcelona
l’any 2001; el Premi de
Comunicació Local atorgat
per la Diputació de
Barcelona, 2003; el Premi
Internacional de Periodisme
Manuel Vázquez Montalbán.
Menció especial a la
categoria de Periodisme
Cultural. Barcelona, 19 de
febrer de 2007, i diferents
fotografies i documents, que
estaran en exposició
permanent a partir d’ara a la
Biblioteca Margarida de
Montferrat.

Foto de familiars de Teresa Pàmies

El passat 24 de gener va
oficialitzar-se la
donació dels premis i
objectes en una
exposició permanent

Acte inaugural



14>> E S P O R T S

Classificació

Tercera Divisió

1. Hospitalet ............. 47

2. Espanyol B ............ 45

3. Reus ...................... 34

4. Santboià ................ 38

5. Vilanova ................ 37

6. Manlleu ................. 34

7. Premià .................. 34

8. Europa ................... 32

9. Prat ........................ 32

10. Amposta ............. 29

11. Cassà .................. 29

12. Blanes ................. 27

13. Vilajuiga .............. 25

14. Pobla Mafumet .. 24

15. Cornellà .............. 24

16. Rapitenca ........... 23

17. Palamós .............. 22

18. Mataró ................ 20

19. Balaguer ............ 15

20. Banyoles ............. 12

Propers encontres

01/02/2009 --  12h
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Europa
-------------------------------------

08/02/2009  --  17h
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Santboià

Golejadors del

C.F. Balaguer

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

El Balaguer ha
aconseguit dos em-
pats a un gol en els
dos darrers partits dis-
putats, davant el
Vilanova a casa, amb
gol de Romero, i amb
l’empat al camp del
cuer, del Banyoles,
amb un gol de Jony,
que retornà a l’equip
després d’una lesió
que l’ha tingut apartat
dels terrenys de joc
durant els dos darrers
mesos. Amb aquest
gol, Jony és el màxim
golejador de l’equip
amb 6 gols.

Jony Espinosa

El Balaguer suma dos punts en els dos
darrers partits, i continua a la cua

FUTBOL >>Els
balaguerins necessiten
sumar victòries en els
propers partits si volen
sortir del pou on es
troben

18/01/2009

BALAGUER 1

VILANOVA 1

El Balaguer  ha sumat
dos punts en els dos darrers
partits disputats, davant el
Vilanova i al camp del
Banyoles, gràcies als dos
empats a un gol aconse-
guits.

Tot i no haver perdut en

punts, marcada pel Palamós
que té 22 punts, davant dels
15 dels balaguerins.

Per aconseguir-ho, els
nois de Toni Menchón tenen
davant seu, dos partits con-
secutius a casa, davant
l’Europa i el Santboià, i ne-
cessitaran del suport de
l’afició per intentar sumar els
sis punts que els hi donaria
una mica d’oxigen.

Durant els darrers dies,
el club ha incorporat dos
nous jugadors procedents
del Logroñés, com són el
centrecampista Carlos
Gallego i el defensa central
David Antúnez, que aporta-
ran experiència a l’equip, i
venen per donar un cop de
mà  a l’equip balaguerí i re-
forçar.

No es descarta el fitxat-

els dos partits, aquests no
són bons resultats pel qua-
dre vermell que necessita la
victòria imperiosa en els pro-
pers partits, per intentar sor-
tir del pou del descens, ja
que la salvació es troba, en
aquests moment, a set

Presentació de David Antúnez

25/01/2009

BANYOLES 1

BALAGUER 1

Balaguer-Banyoles

ge d’un punta galés, proce-
dent del Swansea de Robert
Martínez, que podria incor-
porar-se a les ordres del tèc-
nic Toni Menchón abans del
31 de gener, data en que
s’acaba la possibilitat d’in-
corporar nous jugadors per
aquesta temporada.
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Aquest any el club
Esportiu Natació Bala-
guer celebra el seu 25è
aniversari, i ho  vol
celebrar, fent i organit-
zant una sèrie d’activitats
obertes a tothom, però
adreçades principalment
cap a aquelles persones
que durant aquests 25
anys d’història del club de
la capital de la Noguera,
d’una manera o una altra
han format part de la seva
associació.

Els actes s’iniciaran
amb un sopar, el proper
dissabte, dia 7 de febrer a
partir de les 22h, al pavelló
polivalent de Inpacsa.

Tots aquells que hi
estigueu interessats
podeu contactar amb el
Bar Polisportiu, o bé amb
el Club Esportiu Natació
Balaguer per tal de rebre
la informació necessària
de com poder participar
de les diverses activitats.

La Junta del club
espera poder-se retrobar
amb aquells companys i
companyes amb qui han
compartit hores d’esport
i sacrifici durant aquests
25 anys, des de la creació
del club, l’any 1984, i així
poder recordar diverses
anècdotes tots plegats.

El Club Natació Balaguer

celebra el seu 25è aniversari

amb diferents actes

Piscina Coberta

NATACIÓ >> El Club
de la capital de la
Noguera fa 25 anys
que va crear-se amb
importants fites

El Cristec només pot sumar un punt en
el derbi lleidatà davant el Tàrrega

El Cristec Balaguer no-
més pot sumar un punt en
els dos encontres disputats
en la darrera setmana.

Els balaguerins es van
desplaçar el passat dissabte
a la pista d’El Prat, en el partit
corresponent a la 15a jor-

Cristec

FUTBOL SALA>> Els homes que entrena Jaume
Canal, van acabar empatant a 3 gols

La Sentiu té el primer equip de futbol
sala femení de la Noguera

El Club OC La Sentiu de
Futbol Sala té el primer equip
femení de la comarca de la
Noguera, que milita a la pri-
mera divisió femenina, dis-
putant el campionat per tota
la geografia catalana.

Les noies que entrena
Josep Carmona van assistir
el passat divendres 23 de
gener en una classe de pre-
paració física al Gimnàs Punt

d’Esport de Balaguer, que un
cop més ha cedit les seves
instal·lacions perquè els es-
portistes de la comarca pu-
guin desenvolupar un entre-

Sessió física al Punt d’Esport Balaguer

nament diferent a l’habitual.
El club està obert a totes

aquelles noies que vulguin
jugar a futbol sala, que
s’adrecin al club.

FUTBOL SALA>>L’equip
de Josep Carmona va fer
una sessió de preparació
física al gimnàs Punt
d’Esport de Balaguer

nada de la Nacional B, on va
perdre per 4 gols a 1. Després
d’una primera meitat força
ensopida dels de La
Noguera, i que fa finalitzar
amb un parcial de 2 a 0 pels
de casa, els homes de
Jaume Canal van reaccionar

en el segon període on van
gaudir de nombroses
ocasions per donar la volta
en el marcador, però dos
gols en pròpia porta i la falta
d’efectivitat en àtac van
facilitar el triomf dels locals.

D’altra banda, dimarts es
va disputar l’ajornat derbi
contra el Tàrrega, el qual va
finalitzar amb empat a 3 gols,
en un partit dominat en tot
moment pel Cristec però
que finalment no va saber
resoldre en els instants
decisius.

Els jugadors de casa,
molt motivats, es van
avançar en el marcador 2 a 0
amb gols de Xolo i Tarroja,
però més tard van veure com
els targarins retallaven
distàncies en el marcador a
pocs segons del final del
primer període, després de
que el Cristec fallés un doble
que podia haver significat el
3 a 0 que no va pujar al
marcador.
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El Club Bàsquet Balaguer perd per
75-64 a la pista del C.B. Ripollet “B”

Derrota del Salud Auto-
moció «A» Balaguer a la pis-
ta del CB Ripollet, en un par-
tit estrany, on els locals van
sortir molt concentrats i van
endossar un parcial de 16-0.

El Balaguer es va anar
refent poc a poc, però al des-
cans els del Vallès ja guanya-
ven per 26 de diferència, fent
una primera part atípica sen-
se gairebé cap errada en els
tirs.

El Balaguer ho intentava,
però l’encert local era espec-
tacular.

A la represa, els de la
Noguera van sortir decidits
a canviar la dinàmica del par-

tit, i gràcies a una intensa
defensa van anar reduïnt la
diferència en l’electrònic, fins
arribar a posar-se a 9 punts a
l’inici del quart període.

Quan semblava que la
remuntada era possible, el
Ripollet va tornar a reaccio-
nar i va sentenciar el partit
definitivament.

El proper dissabte, el

Club Bàsquet Balaguer

Balaguer jugarà un
transcendental partit a casa
davant el Martorell, rival
directe per la permanència i
empatat a victòries amb els
de la Noguera, puguen ser
molt positiu el calor del
públic assistent per animar-
los.

Actualment, el Balaguer
Salut Automoció, ocupa la
11 posició de la classificació
amb 6 victòries i 10 derrotes
i una victòria davant el
Martorell els hi donaria la
tranquilitat, ja que avan-
çarien alguns llocs en la
taula, i veurien més aprop la
salvació, després d’haver-se
iniciat la segona volta fa un
parell de setmanes.

L’equip sènior masculí
Salud Automoció A del C.B.
Balaguer milita al grup
Segon de la Segona Cata-
lana, després del descens de
la temporada anterior.

Club Bàsquet Balaguer

BÀSQUET>> Aquest
dissabte els balaguerins
tenen un important
partit davant el
Martorell, rival directe

Tot i que encara falta
uns mesos, el Club Es-
cacs Balaguer ja està tre-
ballant en l’organització
del 14è Open Internacio-
nal “Ciutat de Balaguer”

La catorzena edició de
l’obert «Ciutat de Bala-
guer» començarà el
dilluns 13 de juliol a les
16:30 hores de la tarda i
finalitzarà el dimecres 22
de juliol, jugant-se un
total de deu partides.

La sala de joc serà el
Nou Pavelló Poliesportiu
que està situat al carrer
Urgell, a l’entrada de
Balaguer com ja es va fer
l’any passat.

Un altre dels canvis
de l’any passat, va ser el
nou ritme de joc, a 90
amb un increment de 30
segons per jugada durant

tota la partida.
La 14a edició tindrà un

total de 13.000 euros en
premis i comptarà amb la
retransmissió, en directe,
per Internet dels primers
taulers i la projecció de les
partides en un panell per
a la millor visualització de
les partides.

Tots els interessats en
participar al torneig,
poden inscriure’s abans
del 10 de juliol a través de
la seva pàgina web:
www.openbalaguer.org

El Club Escacs Balaguer ja

calenta motors amb el 14è

Open Internacional d’Escacs

Open d’Escacs

ESCACS>> L’Open se
celebrarà del 13 al 22
de juliol, i repartirà
un total de 13.000 E
en diferents premis



17<<E S P O R T S

Antoni Carreño es el 118è del ranking
mundial per majors de 70 anys

Antoni Carreño, tennista
balaguerí de 71 anys, és tot
un exemple de superació en
el món de l’esport. Carreño
va ser sotscampió en el IV
Open Internacional Sénior
Puente Romano de
Marbella, al perdre en la fi-
nal davant el polac Janek
Stankiewicz, ocupant actual-
ment el lloc 118 del món i és
el tercer espanyol, només
superat per Miguel Gómez i
Elias Sagarminaga. Antoni
Carreño també va participar
al VI Open Seniors Murcia
Turística abans de finalitzar
l’any 2008 i va caure a les
semifinals davant Gómez.

Antoni Carreño ha parti-
cipat, durant el 2008, en un
total de 13 campionats inter-
nacionals a Espanya,
Portugal, Itàlia i França.Antoni Carreño, un mite del tennis a Balaguer

TENNIS>> Després dels èxits aconseguits durant el
2008, el tennista balaguerí està entre els tres mi-
llors tennistes espanyols, majors de 70 anys

Un dels seus secrets,
segons Antoni Carreño “és
el meu fisioterapeuta Baar
Loomans, que em cuida du-
rant tot l’any per poder estar
en forma i aconseguir els
bons resultats”.

Carreño també agraeix el
suport econòmic que li brin-
da la regidoria d’esports de
l’Ajuntament de Balaguer i
l’Ara Lleida de la Diputació,

“ja que sense aquest suport
no podria participar a tots
aquests campionats interna-
cionals”.

De cara a aquest any
2009, Antoni Carreño té pre-
vist participar en tornejos a
diferents punts de la geogra-
fia, com Espanya, França,
Itàlia, Bèlgica i Portugal, in-
tentant repetir els èxits acon-
seguits enguany.

Antoni Carreño
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V. X. ADSUAR

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER
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Esports organitza una sortida a la neu
per nens i nenes de 10 a 16 anys

L’escola municipal d’es-
port i medi natural, segueix
amb el seu ventall d’activi-
tats anuals.

Al recent estrenat
rocòdrom, ubicat al Pavelló
del Molí de l’Esquerrà i l’es-
cola per a joves d’activitats

La sortida serà a la Vall de Boí

ESQUÍ>> Els joves interessats en l’activitat podran
gaudir d’un cap de setmana esportiu a la Vall de Boí

Arriba la 21a edició de la Mitja Marató
de Balaguer, el proper 22 de febrer

Tot és a punt per a la ce-
lebració de la 21a Mitja Ma-
rató «Ciutat de Balaguer», el
proper diumenge 22 de fe-
brer, organitzada per la regi-
doria d’esports de l’Ajunta-
ment de Balaguer i el Club
Atlètic Maratonians del
Segre.

Els organitzadors
esperen superar la xifra dels
400 participants, a la vegada

que també se celebrarà la
segona edició de la cursa
«10 Quilòmetres», per un
circuit planer, per aquells que
volen participar en una

Mitja Marató

cursa més curta.
En la mateixa jornada

també es celebrarà la Diada
Atlètica que enguany arriba
a la 12a edició.

ATLETISME>> Els
interessats poden
inscriure’s a les oficines
de la regidoria d’Esports
a la piscina coberta

al medi natural, es dóna ara
la possibilitat de gaudir d’un
cap de setmana d’activitats
a la neu per tots aquells que
ho desitgin.

El cap de setmana del 27,
28 de febrer i 1 de març es
preveu de realitzar la sortida

a la vall de Boí, per a joves
d’edats compreses entre els
10 i els 16 anys i amb una
capacitat màxima per a 50
inscrits.

L’estada es realitzarà a
l’alberg d’Erill la Vall, el més
pròxim al ressort de Boí i el
desplaçament entre les
diferents zones d’activitats
es realitzarà amb l’autocar
particular.

Tots els serveis seran
complerts, amb l’allotja-
ment, la mitja pensió,
l’estada a l’alberg, el forfait
d’esquí i inclusiu dues
hores diàries de monitor
d’esquí per a millorar o
iniciar-se en l’esport de la
neu.

El preu de promoció
d’aquesta activitat serà de
105 E per nen/a; i es podran
formalitzar les inscripcions
i informar-se a la Regidoria
d’Esports, administració de
la piscina coberta de
Balaguer.

El passat dissabte dia
11 de Gener es va realitzar
el VIII Trofeu Estils
Màsters a Terrassa.

Com a resultats més
destacats en les diferents
categories tenim que en
la de 20 a 24 anys l’Albert
Barri s’ha classificat
primer en els 100 lliures i
segon en els 200 metres
estils, en Marc Auberni

també en la mateixa prova
tercer i segon en els 100
esquena. En categoria de
25 a 29 en Gerard Nadal a
quedat en cinquena
posició en els 100 lliures

En la de 35 a 39 anys
tenim la segona posició
d’en Lluís Pijuan en els 100
lliures, en David Pifarré
primer en els 100 metres
estils  i la mateixa posició
en els 25 papallona, en
Josep Miquel Salvadó
sisè en els 100 lliures i en
David Bach setè  en la
mateixa prova.

Pel que fa a la
categoria femenina se-
gona posició de l’Imma
Torné en els 100 lliures.

Bon paper dels nedadors

balaguerins al VIII Trofeu

Estils Màsters de Terrassa

Nedadors de Balaguer

NATACIÓ >> Vuit
nedadors balaguerins
participen al Trofeu
de Terrassa, deixant
un bon resultat
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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

persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de

l’article i un telèfon de contacte.

Què em poso?
Rosa Ma Gràcia, Grup de Dones la Noguera

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

És hivern, temps de fred;
cal abrigar-se, cal protegir-se
amb roba que ens ajudi a
superar les baixes tempera-
tures. Però això que sembla tan
lògic i natural, surt de tota
lògica quan les dones ens
vestim de festa.

En una nit de Cap d’Any,
en un casament, en qualse-vol
celebració del mes de gener
pots trobar-te una dona amb
un vestit sense mànigues,
amb l’esquena a l’aire o bé amb
roba de gassa, i això obliga a
pujar la temperatura dels locals
a uns nivells que no caldria;
però estem en una societat que
no importa ni el cost monetari
ni el consum desmesurat de
l’energia.

Ens hem tornat bojos? (jo
diria boges). «Ens hem begut
l’enteniment»?

Per què les presentadores
de TV sovint van amb roba
lleugera?. Quants graus de més

Benvolgut amic:
C.G.A.

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

Estic en la confiança
que de salut estem bé, i
això és l’important. Farà ja
una mes que et vaig
escriure per felicitar-te les
festes nadalenques, i ara
podem parlar de les cent
coses que estem vivint,
cada dia amb més força i
presència. No vull que em
tornis agrair el consell ja
llunyà de no tornar a
Espanya, estava segur de
que a més curt o llarg
termini passaria el que
està  passant. La veritat és
senzilla: a l’agost del 2006
vaig llegir uns estudis fets
als E.E.U.U. on basant-se
en el que començava a
passar a Florida,
vaticinaven un enfon-
sament en l’economia,
amb possibles conse-
qüències bancàries
mundials. Vaig pressentir
per unes poques senyals
que Espanya hi estava
ficada en aquest riscs, no
vull enumerar-te’ls aquí,
però si vols ja t’ho diré en
una carta. Només era una
qüestió de temps.

Ja tenim a l’Obama de
president. Vaig seguir per
la CNN tota la festa del dia
20-01-09, i crec he viscut
un fet històric. No deixa
d’impressionar poder
veure tots els sentiments
que un home pot
despertar a un poble de
tot signe i de tot color.
Com des de la seva
humilitat és valent
demanant esforç i voluntat
de superació en el sacrifici
i el somni. Com de sincer
dient el malament que està
tot. Com de pragmàtic
escollint els millors
elements humans en els
diferents camps de
l’administració, no
important-li el pelatge ni el
partit. La seva seguretat va

hi ha d’haver al plató?; qui paga
aquest cost afegit?.

Qui diu que la roba
d’hivern no pot ser  bonica,
elegant, sexi....? És que per
anar mudades hem d’anar
vestides com si fos l’estiu?.

Quants graus han de pujar
els termostats dels restaurants
perquè les dones puguem
estar confor-tables?. Quants
euros de més han de pujar  les
factu-res dels  àpats, dels ban-
quets, dels convits?. És just,
és sostenible  malversar el
combustible  per caprici?.

Estem  fent un ús i abús
desmesurat del diner i de
l’energia ; ens creiem tan rics
que malbaratem tot allò que
tenim a l’abast

Hem encetat una crisi
econòmica i energètica; ens la
mereixem !. Llàstima que
massa sovint paguen justos
per pecadors!
------------------------------------------------------

Des de Càritas Parroquial Balaguer volem agrair a totes les
persones anònimes, a altres entitats, al Casal d’Avis, a la
Residència Sant Domènec, a l’Estel i a les escoles Gaspar de
Portolà, Nostra Senyora del Carme, La Noguera, Escola Pia,
Patufet la seva col·laboració amb la campanya de recollida
d’aliments. Gràcies per ajudar-nos a ajudar.

Agrïment
Càritas Balaguer

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

ser aclaparadora en el
discurs de disset minuts
exactes, en que va fer un
repàs de l’agenda que
l’espera. Crec que és un
mestre en la comu-
nicació, amb el gest
concret i la manca de tota
comèdia visual. Si no és
molt demanar-te com-
para’l amb els nostres
polítics, et ficaràs a córrer.
El que explicava en el
passat escrit del president
del Brasil, avui és el que
passa a Espanya, ningú
en fa cas. El que tothom
es pregunta és quan pot
durar aquesta “verbena”
de despropòsits que tots
veiem. L’aconseguit per
aquest home de color ho
ha fet mitjançant la
paraula que ha sabut
donar fe de la seva
honestedat sense cap
dubte. En un ràpid repàs
va ressaltar que molts
dels mals venen de la
cobdícia i no d’un legítim
benefici. En aquestes
terres nostres quants n’hi
ha que tenen la capacitat
de ficar malalts als àngels
amb la seva paraula de
Pinotxo. Com tu deus
saber dos milions de
col·laboradors han fet una
idealitzada campanya de
recolzament, és fàcil
deduir que tants no
poden ser ventres agraïts
com els d’aquí, i han
demostrat que el poble
pot odiar la política però
desitgen estimar a un
polític. Aquí en el nostre
Estat i la “nostra” nació,
no crec que pugui haver
un sol individu que es
senti temptat per cap
sentiment semblant. El
que vull dir-te és que els
sentiments polítics que
cadascú pot tenir amb tot
dret, pateixen davant de

l’exemple americà,
malgrat les seves
misèries i errades. Hi ha
una grandesa i una
seguretat de poder amb
tot. És una gran nació i
nosaltres amb els
nostres primitius
sectarismes no deixem
d’ésser uns moderns
Regnes de Taifas, amb
disset autonomies que
no es poden “tragar” ni
per un miracle de tots els
sants. Uns  parlen
d’independència perquè
és un bon negoci
sempre que no es faci
realitat. Altres de deutes
històrics. Altres de
solidaritat, i tots plegats
solament vetllen el
poder crear força
problemes i confusió
per l’administrat que
malviu en un estoïcisme
digne de millor sort.

Aquests americans
del dimoni com ho han
degut fer perquè sigui
irlandès, xino o italià es
sentin americans i
delirin ser-ho? Que té la
bandera estrellada per a
què els motivi? Friso per
saber-ho, i crec que
ningú m’ho dirà. Cap la
possibilitat de que si
alguns somnis es poden
realitzar i altres no,
aquella sigui la terra on
més es poden portar a
cap. El que va passar el
dia 20 era el somni de
Martín L. King, i s’ha fet
realitat. Quina gelosia
sento amic meu.

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

L’associació cultual Grup d’Art4 voldria agrair la bona resposta
del públic que van assistir al IV Concert de Guanyadors “Germans
Pla” el passat 7 de desembre al Teatre Municipal de Balaguer. A
la vegada també ens complau donar les gràcies a l’Ajuntament,
a la Diputació de Lleida i a La Caixa, pel seu recolzament, com
també als comerços col·laboradors de Balaguer per l’ajuda i
bona disposició.

Gràcies
Grup d’Art4

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



20>> O C I

El Centre Excursionis-
ta de Balaguer ha presen-
tat l’agenda d’activitats
del primer trimestre. Du-
rant el mes de gener ha
realitzat les sortides a
Baciero, a l’Alta Riba-
gorça, al Pic de Mont-
malús a Andorra i al Bar-
ranc del Bosc.

Pel proper diumenge
1 de febrer tenen previst
un itinerari pel Pla de
Corts al Pallars Sobirà,
mentre que el dia 8 faran
una sortida del 70 anys
del front del Segre als
voltants de la Sentiu de
Sió.

Pel diumenge 15 de
febrer, el Centre Excursi-
onista ha preparat una
interessant sortida, tot
fent la ruta dels Ponts
medievals de la Vall de

Cardós al Pallars Sobirà,
una ruta de 18 quilòme-
tres i d’una durada de 5,5
hores.

L’activitat del febrer fi-
nalitza el diumenge 22,
amb una visita a la pobla-
ció de Tudela de Segre,
visitant el castell i les se-
ves pintures fetes per
l’exèrcit republicà durant
la guerra civil espanyola.
Aquesta sortida es farà
conjuntament amb el
Centre Excursionista de
Lleida.

El Centre Excursionista

presenta l’agenda pel primer

trimestre de l’any 2009

Pont de Tavascan a la Vall de Cardós

Presenten diferents
sortides i itineraris
per diferents indrets
de la geografia
catalana

Dagoll Dagom porta la seva “Aloma” al
Teatre Municipal el 8 de febrer

“Aloma” de Mercè Rodoreda

El Cicle d’hivern es tancarà el 28 de març amb la
representació de l’obra Fum de Teatre de Guerrilla

“Un Tastet de Contes” a la Biblioteca a
càrrec de la companyia “La Minúscula”

El proper dimecres 28 de
gener a 2/4 de 7 de la tarda a
sala d’actes del casal cívic
del carrer del Miracle, situat
en el mateix edifici on hi ha
la Biblioteca, tindrà lloc l’Ho-
ra del Conte organitzada per
la Biblioteca Margarida de
Montferrat amb un «Tastet
de contes» a càrrec de la
companyia “La Minúscula”.
La sessió és especialment

indicada per a infants de 2 a
10 anys.

Des d’aquesta sessió i
fins al mes de juny, la
companyia gironina La

Hora del Conte

Minúscula ha arribat a un
acord amb la Biblioteca de
Balaguer per realitzar les
diferents Hores del Conte
mensuals.

La companyia gironina
“La Minúscula” serà la
responsable de l’Hora
del Conte fins el proper
mes de juny

El proper diumenge 8 de
febrer, arriba el plat fort del
cicle d’hivern del Teatre Mu-
nicipal, amb la representació
de l’obra “Aloma”, de Mercè
Rodoreda, dirigida per Joan
Lluís Bozzo i interpretada per
Dagoll Dagom.

Aloma és la novel·la de
la pèrdua de la infantesa, del
pas a la maduresa i de l’as-
sumpció del propi destí. Pro-
tagonitzada per una noia
jove, completament dedica-
da a la seva família i a la casa,
solitària i marcada pel suïci-

di del seu germà Daniel, als
18 anys, Aloma afirma una i
altra vegada que l’amor li fa
fàstic; però tot canvia quan
s’enamora de Robert, un
parent que s’ha instal·lat a
casa seva.

“Aloma” està produïda
pel Teatre Nacional de
Catalunya i per Dagoll
Dagom.

El cicle finalitzarà el dis-
sabte 28 de març amb l’obra
“Fum” de Teatre de Guerri-
lla. Fum és un conte sense
fades on s’explica la història
de tres personatges tragi-
còmics bevent a la barra d’un
bar mentre senten, atònits,
com la vida els passa pel
damunt. De glop en glop
consumeixen la seva exis-
tència tot buscant complici-
tats amb l’altre per oblidar el
que són i esdevenir allò que
mai seran.

Amb aquesta obra es
tancarà un altre cicle en el
Teatre Municipal.
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Anuncis breus classificats

TREBALL
-------------------------------------
S’OFEREIX noia per fer
de cangur. Amb molta
experiència. Telèfons:
670841704 - 973450269.
-------------------------------------
SENYORA de Balaguer,
s’ofereix per cuidar in-
fants i gent gran. Telf:
661072153.
-------------------------------------
PERRUQUERIA K-RMA
servei a domicili d’home
i dona. Hores a convenir.
Telf: 691106716 al c/ St.
Lluís, 40 de Balaguer.
-------------------------------------
SE OFRECE señora para
hacer trabajos de
limpieza, cuidar gente
mayor o niños. Razón:
664312243.
-------------------------------------
S’OFEREIX senyora cata-
lana per planxar a domi-
cili. Raó: 615323732.
-------------------------------------
SENYORA de Balaguer,
s’ofereix per arreglar
roba. Raó: 661072153.
-------------------------------------

IMMOBLES
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer. Amb llicència
de discoteca. Interessats
trucar al 667476167.
-------------------------------------

SE VENDE  casa en
Balaguer, zona Ferial, 130
m2, 3 hab., 2 baños, calf.,
a/a. Razón: 692810682.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
BIO CONSTRUCCIÓ de
quatre cases a Balaguer
amb subvenció i estalvi
d’energia del 80%. Telf:
973450051 (matins).
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
VENTA pis zona eixam-
ple, oportunitat, 3 hab., 2
banys, amb mobles. Estat
impecable. Raó telèfon:
670284619.
-------------------------------------

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. Interessats
trucar als telèfons:
973446161-629310479.
-------------------------------------
LLOGUER de pisos de 1,
2 i 3 habitacions. Trucar
de 09-14 i 16-20 h. Raó:
663694255.
-------------------------------------
LLOGUER de cases, apar-
taments i pisos. Telèfon
informació: 607896071.
-------------------------------------
CONSTRUCCIÓ  de ca-
ses, prefabricades amb
acabats d’alta qualitat.
Raó: 973450051 (trucar
pels matins).
-------------------------------------
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. Interessats
trucar al 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.
-------------------------------------

VEHICLES
-------------------------------------
SE VENDE BMW Coupé
serie M3, 320 gasolina.
En buen estado. 140.000
kilometros. Teléfono:
680452487 (a partir de les
13:00 h).
-------------------------------------
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.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
CURSET de Balls de Saló,
al local social de l’Hostal
Nou i la Codosa (situat al
c/ Francesc Macià). Tots
els divendres de 10 a 12h
de la nit. Us hi esperem.
-------------------------------------

GRAN OPORTUNITAT cà-
mara reflex Nikon, nova.
Preu: 200 e (inclou trípo-
de i també una funda per
la càmara). Raó telèfon :
690189081.
-------------------------------------
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
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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
-------------------------------------

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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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

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 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 5 de febrer a les 8 de la tarda del 12 de febrer ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 12 de febrer a les 8 de la tarda del 19 de febrer CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ES TRASPASSA

PUB A BALAGUER, AMB
LLICÈNCIA DE DISCOTECA

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

Interessats trucar al: 667476167

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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