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Hom diu que tenim el
que ens mereixem. Jo crec
que sempre no és del tot
cert. Quan passejo per qual-
sevol carrer i aquest és ple
de papers o altres residus
orgànics o inorgànics, pen-
so que la majoria dels ciuta-

Què en penseu?... dans no hem fet segons
quins mèrits per trobar-nos
o tenir allò d’aquella mane-
ra. Darrerament he compro-
vat les conseqüències de
dues bretolades de les que
creen escola: l’estat en què
es troba l’interior i part de
l’exterior de l’edifici destinat
al Museu de l’Or i també el
dels plafons, més aviat el
d’entrada, del jaciment del
Pla d’Almatà. El primer in-
dret encara no és obert al

públic; però, el segon, els
caps de setmana,  a les per-
sones que volen visitar-lo
ningú no els podia o pot treu-
re el dret d’assabentar-se de
la informació que conteni-
en. Jo no sóc qui per deci-
dir com s’ha d’actuar davant
una salvatjada. L’únic que,
potser, em queda és  recla-
mar o expressar que tothom
no és mereix el que té ni té
el que es mereix.
------------------------------------------------

El passat cap de setmana, la capital de la Noguera
va aplegar un munt de visitants, donades les moltes
activitats que la ciutat va aplegar durant el cap de
setmana.

A més de les activitats pròpies del cap de setmana,
com són les competicions esportives, els dies 7 i 8 va
celebrar-se la Fira Expoauto, amb milers de visitants
durant el dos dies als pavellons firals. Una fira que
enguany canviava, amb bon criteri el vehicle nou pels
vehicles de gerència, quilòmetre 0 i seminous. I dic en
bon criteri ja que les fires s’han d’adaptar a la demanda
del mercat, i tal i com comentaven els expositors, avui,
el comprador de cotxes sol·licita, majoritàriament,
aquest tipus de vehicles.
Però durant el diumenge, Balaguer va acollir dues noves
iniciatives, i diem noves, perquè, tot i que ja s’havien fet
anys enrera, tornaven a l’agenda local amb gran força.

Per un costat cal esmentar la concentració motera
al parc de la Transsegre. Vora un miler de motos van
reunir-se per esmorzar plegats i posteriorment fer un
tomb turístic per les carreteres de la nostra comarca.
Donava bo de veure aquella munió de motos brillants
per l’ocasió, passejant-se pels nostres carrers i places.
Entre tant, l’organització va brindar al públic tota una
demostració de trial, a càrrec dels mundialistes Marcel
Justribó i Jordi Pascuet.

D’alta banda, el Club Tennis Taula Balaguer tornava
a organitzar l’Open Ciutat de Balaguer, aquest cop al
Pavelló del Molí de l’Esquerrà. Durant tot el diumenge
s’hi van reunir un centenar d’esportistes i nombrós
públic que va gaudir d’un esport que cada cop és més
popular a la nostra ciutat, gràcies a la tasca que està
duent a terme el club.

Noves iniciatives

>>BALAGUER

La consellera de Treball Mar Serna
visita la ciutat de Balaguer

Expoauto tanca portes amb una
vintena de vendes

Balaguer celebra el Dia de la dona
amb una projecció de cinema
----------------------------------------------
>>COMARCA

Governació invertirà 7,5 milions en
millores de telecomunicacions

Presenten l’Associació catalana
d’afectats de fibromialgia

Propera obertura de l’Oficina Jove
de Balaguer i comarca
----------------------------------------------
>>CULTURA

El Museu de Balaguer presenta
l’exposició “Vox Ossum”

L’Arxiu ja té part del seu fons
digitalitzat i per internet

Teatre de Guerrilla porta l’obra
Fum al Teatre Municipal
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer guanya al camp de la
Rapitenca i perd amb el Manlleu

Èxit de la Concentració motera al
parc de la Transsegre

90 participants a l’Open de Tennis
Taula Ciutat de Balaguer
----------------------------------------------
>>OCI

Centenars d’alumnes de Balaguer
fan la plantada de l’arbre

10 anys de caminades per la
Noguera del Centre Excursionista

PORTADA

Concentració
motera
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El ple ordinari de
l’Ajuntament de Balaguer
va aprovar la passada set-
mana el pressupost per
l’exercici 2009, que puja
un total de 18 milions
d’euros, 10 menys que
l’any passat.

El pressupost va apro-
var-se amb els vots favo-
rables de l’equip de go-
vern i dels dos regidors
d’Iniciativa-Verds, ja que
el pressupost contempla
les mesures que van pac-
tar els dos grups munici-

pals el passat mes d’oc-
tubre, com a mesures per
tal de paliar la crisi econò-
mica.

Segons indicà l’alcal-
de Miquel Aguilà, el des-
cens en els ingressos de-
rivats dels impostos per
obres i llicències urbanís-
tiques, fan que els pres-
supostos que es presen-
ten siguin austers i s’ha-
gin hagut de congelar i
aminorar algunes parti-
des del pressupost.

Quant al pressupost
d’inversions, que suma
uns sis milions d’euros,
inferior al de l’any passat,
però que, segons l’alcal-
de de Balaguer, va dir que
“no farà que baixi el ritme
de les obres que estem ti-
rant endavant els darrers
mesos”.

L’Ajuntament aprova el

pressupost pel 2009, amb els

vots favorables d’Iniciativa

L’Ajuntament aprova el pressupost pel 2009

El pressupost aprovat
per l’exercici del
2009, és de deu
milions menys que el
del 2008

La Consellera Mar Serna visita l’Escola

Taller i els programes ocupacionals

La consellera de Treball
de la Generalitat de
Catalunya, Mar Serna, va
realitzar una visita
institucional a Balaguer
durant la passada setmana.

La consellera va
mantenir una reunió amb
l’alcalde de Balaguer, Miquel
Aguilà, i amb els regidors
municipals, i els tècnics dels
programes ocupacionals
promoguts per l’Ajunta-
ment de Balaguer.

Així mateix, la consellera
va realitzar una visita a la
zona porxada del municipi
on s’hi desenvolupen dife-
rents accions del programa

«Treball als Barris», en el
marc de la Llei de Barris, i
per  acabar, va conèixer, in
situ, el projecte d’Escola
Taller Rehabilitació urbana i
mediambiental de Balaguer.
Fase 2a.

Aquest projecte promou
la formació i l’ocupació,  de
24 joves de 16 a 24 anys, en
les especialitats de jardi-

La Consellera va visitar l’Escola Taller

neria, encarregada de dur a
terme el projecte de
sanejament i recuperació de
les bultres del riu Sió de
Balaguer, i l’especialitat de
lampisteria-electricitat, que
instal·la l’aigua i la llum al
refugi d’animals de
Balaguer.

Finalment, la consellera
de Treball, Mar Serna va
visitar  l’Oficina de Treball del
Servei d’Ocupació de
Catalunya a Balaguer.

Cal afegir que al tractar-
se de la primera visita ins-
titucional a la ciutat de
Balaguer, per part de la
consellera Mar Serna,
l’alcalde com és tradició
amb totes les autoritats, la
va convidar a signar en el
llibre de signatures de la
ciutat per tal de deixar
constància escrita del dia del
seu pas per la ciutat de
Balaguer.

Mar Serna a Balaguer

La Consellera de Treball
va visitar Balaguer per
primera vegada, des de
que ocupa la Conselleria
de la Generalitat
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Expoauto’09 tanca les seves portes

amb una vintena de cotxes venuts
El passat diumenge,

Expoauto, el Saló de l’auto-
mòbil del km 0, gerència i
seminou que enguany s’ha
reconduït per tal d’intentar
salvar la delicada situació
que està vivint en aquest
moment l’economia en ge-
neral i molt en concret
aquest sector, va tancar les
seves portes amb una valo-
ració molt positiva del certa-
men en general.

De fet, el més destacable
ha estat les operacions
tancades a la fira, una
vintena, a més dels
contactes oberts que s’han
establert per part de tots els
expositors que un any més
han estat fidels a participar
a la Fira.

Segons els mateixos
expositors, aquest producteS’han venut una vintena de vehicles en aquesta edició

Els expositors, fidels a la cita firal, van valorar molt
positivament el canvi de la fira, reconvertint-la de
cotxe nou, a Km 0, seminous i de gerència

és el que realment demana
el comprador, en aquests
moments, quan entra al
concessionari per tal de
comprar un nou vehicle.

Durant el dos dies del
certamen Expoauto també
van poder presentar, cada
firma participant, aquell
model nou que ha sortit al
mercat, amb la finalitat de
que el Saló no perdés la

identitat de monogràfic del
vehicle nou.

Cal destacar, que la
exhibició feta davant el Nou
Pavelló per part dels ex
mundialistes de trial, en
Marcel Justribó i en Jordi
Pascuet va estar tot un èxit i
el fet de fer l’acte oficial de
cloenda amb els dos
campions va donar un toc
més lúdic a l’acte.

17 marques van ser presents a Expoauto 2009
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Els propers dies 19 i
20 de març l’Arxiu Comar-
cal de la Noguera realitza-
rà un taller essencialment
pràctic d’introducció a la
conservació dels docu-
ments en suport de paper,
pergamí i fotografia.

El curs va adreçat en
general a totes aquelles
persones interessades en
la conservació de docu-
ments antics.

L’objectiu és donar
nocions bàsiques, tan

teòriques com pràcti-
ques, que ajudin a tenir
una millor cura dels
documents, utilitzant
mètodes senzills i
assequibles per a tothom.

El professor que
impartirà el taller és Albert
Lluc Navarro, llicenciat en
Belles Arts en l’espe-
cialitat de restauració.

La inscripció per al
taller és gratuïta, encara
que les places són
limitades.

Per realitzar la
inscripció en aquest
curset, cal adreçar-se a
l’Arxiu Comarcal de la
Noguera, situat a la Plaça
dels Comtes d’Urgell,
número 6 o bé es pot fer
trucant al telèfon 973 44
30 56.

L’Arxiu presenta un taller de

conservació de papers,

pergamins i fotografia

Curs a l’Arxiu de la Noguera

L’Arxiu organitza un
curs per la
conservació dels
documents en suport
de paper

El Govern de la Generalitat accepta els

terrenys per aixecar els nous Jutjats
El Govern de la Generali-

tat de Catalunya va aprovar el
passat 24 de febrer l’accepta-
ció dels terrenys que es des-
tinaran a la construcció del
nou edifici judicial de
Balaguer, en el marc del Pla
d’Inversions d’Edificis Judi-
cials, que té com a objectiu
millorar l’atenció al ciutadà
que s’adreça a l’Administra-
ció de Justícia.

L’Ajuntament ha cedit els
terrenys de 615 metres qua-
drats situats entre el carrer
Pintor Borràs, Franc, Sant
Pere i Escala, i el nou Jutjat
tindrà 3.874 metres quadrats,
sis vegades més gran que l’ac-
tual.Terrenys on s’ubicarà el nou Jutjat de Balaguer

Balaguer acull la Tercera Trobada de

col·leccionistes de plaques de cava
El proper diumenge 15

de març, la Plaça del Merca-
dal serà l’escenari de la Ter-
cera Trobada de col·lec-
cionistes de plaques de cava
de Balaguer.

Les dues edicions ante-
riors s’havien celebrat dins
el marc de la fira Antiquària,
però el fet de que el certa-
men firal no se celebri, no
ha privat de poder fer aques-
ta trobada que se celebrarà
durant tot el matí a la Plaça
del Mercadal.

La construcció del nou equipament de 3.874 metres
quadrats, podria començar aquest mateix any 2009

Trobada de plaques de cava
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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

L’Ajuntament organitza una projecció

pel Dia Internacional de la Dona
El passat dia 7 de març

va tenir lloc el primer acte
organitzat des de l’àrea de la
Dona de l’ajuntament de
Balaguer que va consistir en
la projecció de la pel·lícula
«Mi gran boda griega», per
tal de commemorar el dia
Internacional de la Dona a la
ciutat de Balaguer.

Unes 200 persones van
assistir a la projecció on,
prèviament, la regidora
Montse Serra va llegir un
escrit recordant els 30 anys
dels Ajuntaments demo-
cràtics i fent un homenatge
a les 8 primeres dones que
varen representar el sector
femení en els ajuntaments.Un moment de l’acte a Balaguer

La ciutat de Balaguer compta des del

febrer, amb un agent  d’igualtat
Des del passat 17 de fe-

brer, l’Ajuntament de
Balaguer disposa de la figu-
ra d’una agent d’igualtat. És
tracta d’un servei que ofereix
la Diputació de Lleida als ens
locals, subvencionat pel Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
i cofinançat pel Fons Social
Europeu»

L’Ajuntament de Bala-
guer ha incorporat aquest
agent d’igualtat, gràcies a
l’adhesió del consistori al
Programa d’Agents Locals
d’Igualtat, una iniciativa del
Depar-tament de Treball de
la Generalitat en conveni
amb les Diputacions, en
aquest cas, la Diputació de
Lleida.

Durant un període
d’entre dos i tres anys,
aquesta tècnica treballarà
amb l’objectiu de fomentar
la igualtat d’oportunitats
entre homes i dones en
l’àmbit laboral, primer en la
pròpia organització muni-
cipal i, posteriorment també

El proper dissabte 13 de març es projectarà la
segona pel·lícula “Memorias de una Geisha”

Ajuntament de Balaguer

El passat divendres 6
de març, els regidors de
l’Ajuntament de Balaguer
van visitar una de les
constructores més grans
de Catalunya que té
ubicada la seva planta a
Balaguer.

Aquesta visita
s’emmarca dins les
visites que l’Ajuntament
de Balaguer té previstes
per conèixer més d’a
prop el teixit empresarial
de la ciutat.

En aquest sentit,

Sorigué a Balaguer, de
forma directa, dóna feina
a més de 400 treballadors.

Els responsables de
la planta de Sorigué a
Balaguer, encapçalat pel
Joan Castells van explicar
als diferents regidors que
van participar de la visita,
les diferents seccions de
l’empresa: la planta
d’àrids, els formigons, els
conglomerats asfàltics,
els morters i prefabricats
de formigó que es
fabriquen.

Fent un recorregut per
aquestes àrees de
l’empresa Sorigué, per
veure les instal·lacions i
comprovar de primera
vista la importància
d’aquesta empresa
ubicada a casa nostra.

El consistori balaguerí

 visita les empreses del grup

Sorigué de la ciutat

Visita a l’empresa Sorigué

Els regidors van poder
comprobar sobre el
terreny la magnitut de
l’empresa
constructora

Gràcies al Programa d’Agents Locals d’Igualtat
promogut per la Diputació de Lleida

entre els agents socials i
econòmics del municipi.

En una primera fase,
l’agent s’encarregarà de
valorar la diagnosi de gènere
i igualtat d’oportunitats de
la ciutat de Balaguer que es
va fer l’any 2006 i en farà
l’actualització de les seves

dades.
També proposarà plans

d’actuació i desplegarà el Pla
d’Igualtat d’Oportunitats,
que es durà a terme més
endavant, aquestes entre
algunes de  les seves
tasques més importants a
realitzar.
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Properament el De-
partament d’Agricultura
publicarà la convocatòria
d’ajuts LEADER per al
2009. Aquests ajuts tenen
com a finalitat el foment i
la realització d’inversions
a través de les mesures
dirigides a la millora dels
processos de transforma-
ció i comercialització dels
productes agraris i
agrobotigues, creació i
desenvolupament de
microempreses i foment
d’activitats turístiques.

L’ens encarregat de
gestionar el programa
d’ajuts LEADER és el Grup
d’Acció Local  (GAL)
Noguera-Segrià Nord,
constituït el passat
setembre.

Per tal de fer-ne la
major difusió i de
mantenir informades
totes les persones
interessades en els ajuts
LEADER, es preveu
realitzar diverses sessions
informatives arreu del
territori.

La primera d’aquestes
sessions tindrà lloc el
proper dia 12 de març al
Consell Comarcal de la
Noguera.

Per poder assistir en
aquestes sessions, és
necessari inscriure-s’hi
prèviament.

Convocatòria d’ajuts Leader, a

través del Grup d’Acció Local

Noguera-Segrià Nord

Ajuts del programa Leader a la Noguera

L’ens encarregat de
gestionar el programa
Leader és el Grup
d’Acció Local
Noguera - Segrià Nord

Governació inverteix 7,5 milions en

telecomunicacions a la Noguera

A la Noguera es faran 119
actuacions per dotar de
telefonia mòbil, internet de
banda ampla i TDT tots el
nuclis de població de més
de 50 habitants, i de més
petits, atenent a les
especificitats del territori.

El secretari de Teleco-
municacions i Societat de la
Informació, Jordi Bosch,
acompanyat pel director
dels ST del Departament de
Governació a Lleida, Tomàs
Pujol, i del president del
Consell Comarcal, va
presentar les actuacions que
el Pla Catalunya Connecta
inclou a la comarca de la

Noguera.
L’acte va tenir lloc el dia

24 de febrer a la seu del
Consell Comarcal de la
Noguera, davant de
nombrosos alcaldes i
empresaris de la zona.

El Noguera Connecta,
que és el nom que rep el pla
d’extensió dels serveis de
comunicacions electrò-

Al terme de Cubells hi ha un reptidor per la TDT

niques de la comarca, té per
objectius estendre la TDT a
tota la comarca, fer arribar la
banda d’ampla d’Internet
també a tota la comarca
(llevat de 5 o 6 nuclis) i
desplegar la cobertura de
telefonia mòbil en tot el
territori (amb 1 companyia
telefònica com a mínim).

Del total de les 119
actuacions previstes, ja se
n’han dut a terme 70. Entre
les 49 actuacions que
queden pendents de fer, hi
ha la construcció de 7 noves
torres de telecomunicacions
i la compartició amb 11 més
de ja existents.

El pressupost final del
Pla Noguera Connecta, que
inicialment comptava amb 5
milions d’euros, s’ha vist
augmentat fins a 7,5 milions
d’euros, per tal de poder
cobrir aquestes actuacions,
en aquesta zona.

Pla Catalunya Connecta a la Noguera

Es dotarà d’internet amb
banda ampla, telefonia
mòbil i TDT a tots els
nuclis de població de
més de 50 habitants
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El passat mes
d’octubre el Consell
Comarcal de la Noguera
va posar en funcio-
nament el Servei de
Creació d’Empreses.

Dins d’aquest servei
s’han desenvolupat di-
verses accions de
promoció econòmica,
entre les quals desta-
quem: sensibilització,
informació i acollida,
assessorament, formació
i, finalment, consolidació.

Durant l’últim tri-
mestre de l’any 2008 s’ha
dut a terme una jornada
de joves emprenedors a

Vallfogona de Balaguer, i
aquest any ja s’està
treballant per a dur-la a
terme als municipis de la
comarca que han mostrat
interès per aquest tema.

El Servei de Creació
d’Empreses del Consell
Comarcal de la Noguera,
integrat dins de la xarxa
INICIA, ha atès seixanta
persones, vint-i-sis de les
quals han seguit el procés
d’assessorament per
estudiar la viabilitat de la
seva empresa, i d’aques-
tes deu ja han posat en
funcionament la seva
pròpia empresa i  sis més
estan en el procés de
creació.

El punt d’informació i
acollida dels emprene-
dors ha estat molt útil, ja
que, atén de forma indivi-
dualitzada a cada empre-
nedor, qualsevol de les
seves consultes de forma
personalitzada.

Creades 10 noves empreses a

la Noguera amb el Servei de

Creació d’empreses

Servei de Creació d’empreses

El servei de Creació
d’Empreses de la
Noguera ha atés un
total de 60 persones
de la comarca

Prsentació a Balaguer l‘Assocociació

Catalana d’Afectats de Fibromialgia

El passat dissabte, dia 28
de febrer, a les 11 hores del
matí es va presentar a la Sala
d’Actes del Consell Comar-
cal de la Noguera la nova seu
territorial de l’Associació
Catalana d’Afectats de
Fibromiàlgia (ACAF) de la
Noguera.

L’acte presentat per
Vicent Font, president del
Consell Comarcal de la
Noguera, va comptar amb la
presència de Miquel Aguilà,
alcalde de la ciutat de
Balaguer, Maite Ribera,
presidenta de l’Associació
Catalana d’Afectats de
Fibromiàlgia (ACAF), i  Pilar
Collado coordinadora
territorial de l’Associació

els impulsors i organit-
zadors de l’acte.

La finalitat d’aquesta
nova Associació a la
comarca de la Noguera es la
d’informar, orientar i donar
suport a les persones
afectades de fibromiàlgia i a
llurs famílies; organitzar i
realitzar activitats que
tinguin com a finalitat la
millora de la qualitat de vida
d’aquestes persones;
difondre els coneixements
existents sobre la malaltia a
fi de sensibilitzar i cons-
cienciar el conjunt de la
societat, i vetllar pels drets
de les persones afectades de
fibromiàlgia, i treballar per a
l’assoliment del reco-
neixement total d’aquesta
malaltia.

L’Associació de la
Noguera continuarà orga-
nitzant diferents actes per tal
de difondre l’Associació a la
comarca.

Catalana d’Afectats de
Fibromiàlgia de la comarca
de la Noguera.

Un cop presentada la
nova Associació, es va dur a
terme una conferència a
càrrec del Dr. Joaquim
Fernández i Solà, cap de la
Unitat de Fatiga Crònica de
l’Hospital Clínic de
Barcelona.

L’acte que va comptar
amb més d’un centenar de
persones interessades en
aquesta matèria, va superar
amb escreix les expectatives
previstes pel Consell
Comarcal de la Noguera i la
nova junta de l’Associació
Catalana d’Afectats de
Fibromialgia, que han estat

Presentació de l’Associació d’Afectats de Fibromialgia de la Noguera

L’Associació Catalana d’Afectats de Fibromialgia de
la Noguera es presenta amb una conferència del Dr.
Joaquim Fernández i Solà de l’Hospital Clínic



11<<C U L T U R A

El municipi de les Avellanes-Sta. Linya

celebra el Dia Internacional de la Dona

Durant el mes de fe-
brer s’han acabat les obres
de la nova Oficina Jove de
Balaguer i comarca, que
estarà ubicada a l’antiga
Biblioteca Domènec Car-
rové de la carretera de
Camarasa.

Aquesta Oficina com-

ptarà amb els serveis de
Punt d’Informació Juve-
nil, Telecentre, Oficina
d’emmancipació jove, en-
tre d’altres serveis.

El Centre Jove acolli-
rà diferents activitats i
cursos formatius per als
joves de la comarca.

Acabades les obres de la nova

Oficina Jove de la Noguera

Nova Oficina Jove de Balaguer i comarca

Dia de la Dona a Les Avellanes

Amb motiu del Dia Inter-
nacional de la Dona, dissab-
te dia 7 de març, l’Ajunta-
ment de les Avellanes i San-
ta Linya juntament amb
l’Institut Català de les Dones
va oferir una conferència-
xerrada a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament, presentada
per l’alcaldessa, Ma Carme
Garrofé, a càrrec de la Dra.
Cristina Puras amb el tema
Menopausa  i Osteoporosi.

Hi van assistir més d’una
cinquantena de dones dels
quatre pobles que confor-
men el municipi (Les Avella-
nes, Santa Linya, Tartareu i
Vilanova de la Sal) i la confe-
rència va resultar molt ame-
na, didàctica i entenedora.

Tot seguit es va convidar
a una xocolatada a totes les
assistents a la xerrada, per
acabar l’acte de celebració.

Amb una conferència a càrrec de la doctora
Cristina Puras sobre el tema de la Menopausa i
l’Osteoporòsi a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
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El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Resumeixo dies, anys i caps de setmana,
de vegades sol,
de vegades ple de companyia
d’estances de la memòria
pintades de mil colors.
Sempre resumeixo de bracet
amb la força que duu el sol,
allunyant realitats
on la llum no hi pot fer vida.
Ho dic molt.
No caldrien tantes normes.
Una sola val per totes.
Amor.
Només si el vols per a créixer,
t’oferiré l’adob.
Sentir la fortalesa
amb l’ànima a la mà
i un vers enfervorit
que tenia el teu nom,
així és com resumeixo
un dia, un any, i potser la vida i tot.

La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

Corre l’any 1814. A la
sortida de l’òpera, la nostra
heroïna veu desaparèixer el
seu amant dins d’una
calessa acompanyat d’una
altra dona... Al llarg de les
vint-i-quatre hores que
seguiran a aquest esde-
veniment, per a ella una
eternitat, li escriu quaranta-
sis cartes que reflecteixen
el remolí d’emocions que
li oprimeixen el cor, a poc
a poc esquinçat per la
gelosia, l’amor i la
desesperació.

Aquesta novel·la epis-
tolar va ser publicada l’any
1824 i es va presentar com
una exploració sobre la
gelosia i les seves
angoixes.

Molt apropiada per als
amants de l’escriptor
austríac Stefan Zweig.

Vint-i-quatre hores

d’una dona sensible
Autor: Constance de Salm

Gènere: Narrativa s. XIX

La Marxa de Radetzky
Autor: Joseph Roth

Gènere: Novel·la
d’aventures

Ser nen no és tan fàcil!

Autor: Pilar Lozano
Carbayo
Gènere: Infants (+11)

Aquesta és l’obra més
popular i valorada de
Joseph Roth; és consi-
derat un text cabdal de la
narrativa moderna.

Evoca, a través de tres
generacions, el declivi i la
caiguda de la vella Àustria
absolutista. Durant la ba-
talla de Solferino, el sub-
tinent Joseph Trotta salva
la vida de l’emperador,
gesta per la qual és ascen-
dit a capità i rep el títol de
baró. En llegir en un llibre
de text del seu fill com
s’exagera retòricament la
seva «heroïcitat», sent la
necessitat de renunciar
als galons i decideix pro-
hibir al seu fill la carrera
militar. Finalment, el nét,
intentarà retrobar la
grandesa del seu avi en la
1a Guerra Mundial.

El protagonista d’a-
questa història es diu
Fernando Lagos, és un nen
que té les orelles sortides i
que es converteix, per
aquesta característica, en
el blanc de les burles dels
seus companys de classe.
Però ell se les empesca per
aconseguir canviar el rumb
de les coses. Decideix obrir
una mena de consultori
destinat a rebre, en secret,
notes amb els problemes
més íntims d’altres com-
panys seus que els vulguin
confessar. La proposta
acaba tenint molt èxit,
perquè, en el fons, tothom
necessita algú a qui expli-
car els problemes perso-
nals. Amb aquesta obra
Pilar Lozano va guanyar el
Premi Edebé de Literatura
Infantil.

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

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

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER
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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

Els fills, esposa i família de

Josep Ma Pamies Camarasa,

vol agraïr a familiars, amics i coneguts,

les mostres de suport rebudes

pel funeral del Josep Ma,

el passat 13 de febrer de 2009.

Gràcies a tothom.

L’Arxiu Comarcal de la
Noguera ja té disponible
els seus fons documen-
tals a internet, per mitjà
del “Cercador de fons i
documents de la Xarxa
d’Arxius Comarcals de
Catalunya”, que es troba
disponible a l’apartat
“Destaquem” de la pàgi-
na web de la Direcció Ge-
neral de Patrimoni Cultu-
ral, amb l’adreça: http://
patrimoni.gencat.cat/ar-
xius.

A partir d’ara, els

usuaris ja podran conèixer
des de casa tots els fons i
la documentació que es
troba a l’Arxiu Comarcal
de la Noguera i, així
mateix, consultar alguns
dels documents més
emblemàtics conservats
per mitjà de la seva
reproducció digital.

Els documents que en
aquests moments es
poden consultar directa-
ment en línia, via internet,
són el Llibre Verd (1630-
1990) i el Llibre I de
Privilegis (1300-1435), el
Llibre II de Privilegis
(s.XV-1590), el Llibre de
Tarifes (1630) i el Copiador
de cartes (1596 al s. XVII),
tots aquest documents
són del fons de l’Ajunta-
ment de Balaguer, entre
d’altres documents.

Els documents de l’Arxiu

Comarcal ja es poden

consultar per Internet

Arxiu Comarcal de la Noguera

Un intens treball de

digitalització facilita

a l’usuari que pot

veure els documents

des de casa

El Museu acull l’exposició “Vox Ossum,

un viatge per l’arqueologia dels ossos”

El passat 6 de març
s’inaugurà a la sala d’ex-
posicions  del Museu de la
Noguera, l’exposició «Vox
Ossum, un viatge per
l’arqueologia dels ossos».

Vox Ossum, és una
mostra sobre la Paleoantro-
polgia Física, la ciència que
estudia els esquelets dels
nostres avantpassats, per tal
d’esbrinar dades com
l’esperança de vida en les
poblacions, les mesures,
sexe, les malalties que els
afectaven, els diferents estils
de vida, l’alimentació... tot el
que ens porta a un
coneixement més ampli

sobre la nostra història
evolutiva i les generacions
que ens han precedit.

Els estudis es realitzen
sobre els cementiris antics,
excavats seguint el mètode
arqueològic, i es comple-
menten amb tècniques molt
diverses, com l’estudi de
l’ADN, per establir els vincles
familiars, el carboni-14 per a

Vox Ossum

determinar-ne l’antiguitat, o
l’anàlisi dels isòtops esta-
bles del col·lagen dels ossos
per concretar termes de
dieta dels individus.

També es poden veure a
Vox Ossum els efectes de
certes malalties damunt els
ossos, els resultats d’inter-
vencions quirúrgiques
practicades en l’antiguitat, o
els traumatismes provocats
per les guerres en les
poblacions.

Aquesta exposició Vox
Ossum, és una mostra
itinerant que es podrà veure
al Museu de la Noguera a la
Sala d’exposicions tem-
porals, del 6 de març al 5
d’abril.

L’horari serà de dimarts
a dissabte pel mati d’11h a
14h i a la tarda, de 17’30h a
19,30h i els diumenges i
festius només estarà obert
d’11h a 14h.

Inauguració de l’exposició

L’exposició es podrà

veure a la sala

d’exposicions temporals

fins el proper diumenge,

5 d’abril
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Classificació

Tercera Divisió

1. Espanyol B ............ 59

2. Reus ...................... 58

3. Hospitalet ............. 55

4. Santboià ................ 50

5. Manlleu ................. 48

6. Premià .................. 48

7. Prat ........................ 44

8. Vilanova ................ 43

9. Amposta ............... 41

10. Europa ................. 37

11. Pobla Mafumet .. 36

12. Cassà .................. 34

13. Cornellà .............. 32

14. Blanes ................. 30

15. Rapitenca ........... 29

16. Mataró ................ 28

17. Balaguer ............ 27

18. Vilajuïga .............. 25

19. Palamós .............. 23

20. Banyoles ............. 14

Propers encontres

15/03/2009 --  17h

Camp Municipal de Reus

Reus| Balaguer
-------------------------------------

22/03/2009  --  12h
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Espanyol B

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Jony Espinosa ... 6
2. Juanjo Tenorio .. 6
3. Carles Romero .. 5
4. Edu Raya ............ 5
5. Marc Pujol ......... 4
6. Genís Soldevila . 3
7. David Antunez ... 2
8. Juanjo Alias ....... 1
9. David Gallardo ... 1

El Balaguer s’ha re-
trobat amb el gol, mar-
cant dos gols al camp
de la Rapitenca, obra
de Romero i de Edu
Raya, i dos més a casa
davant el Manlleu,
amb gols de Raya i
Tenorio.

Malaraudament
aquests dos gols al
Manlleu no van servir
de res, ja que el Man-
lleu amb tres gols de
Planagumà va empor-
tar-se els tres punts en
joc, en un partit mar-
cat per l’actuació arbi-
tral.

Edu Raya

El C.F. Balaguer guanya al camp de la

Rapitenca i perd amb el Manlleu

FUTBOL>> El Balaguer

afronta una quinzena

contra els dos equips

que lideren la

classificació de la

Tercera Divisió

01/03/2009

RAPITENCA 0

BALAGUER 2

El Balaguer que venia de
sumar tres punts importants
al camp de la Devesa, davant
la Rapitenca, guanyant per
0-2, va veure com el Manlleu
capgirava el marcador per
dues vegades en el partit ju-

Juanjo Alias encara al defensa Dot

08/03/2009

BALAGUER 2

MANLLEU 3

Edu Raya lluitant una pilota davant el Manlleu

gat al Municipal el passat
diumenge.

Els balaguerins van avan-
çar-se en el marcador amb
gol de Raya, i pocs minuts
després el Manlleu empata-
va amb un gran gol de

Planagumà. Al minut 33,
Tenorio executava una pena
màxima deixant altre cop
amb avantatge en el marca-
dor als balaguerins. Amb el
2-1 s’arribava al descans.

La lesió d’Antunez que
haver de ser substituït al
minut 24 de la primera part,
va notar-se massa en el qua-
dre local que va veure com
Planagumà aprofitava una
pilota solta dins l’àrea per
tornar a empatar al partit.
Acte seguit va venir la juga-
da conflictiva, quan Jony
Espinosa va ser aturat amb
falta dins l’àrea del Manlleu,
sense que l’àrbitre vulgués
assenyalar un altre penal,
que hauria pogut significar
un nou gol pels balaguerins,
que veien com deu minuts

més tard, altre cop
Planagumà aprofitava un
error defensiu per marcar el
seu tercer gol, que donava
la victòria i els tres punts pels
visitants, davant les protes-
tes del públic cap a la labor
del trio arbitral que no va
estar gens encertat.
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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

Marcos Dobarro, medalla de bronze al

campionat de Catalunya de piragüisme
Des de l’Associació

Piragüística de Balaguer, ens
ofereixen la primera meda-
lla del piragüïsme balaguerí
en un Campionat de
Catalunya, aconseguida pel
Marcos Dobarro a Castell-
defels, amb una 3a posició
en veterans A (K1 5000m),
per darrere dels germans
Craviotto (del Sicoris Club) i
per davant d’una bona colla
de palistes d’arreu de
Catalunya.

En categoria sènior
Xavier Balsells ha arribat 15è
en una disputada regata.
Completava l’expedició
balaguerina el delegat del
club  Joaquim Mota.Piraguistes balaguerins

El Benjamí del F.S. Balaguer passa a a

vuitens de final de la Copa Catalunya
L’equip benjamí de l’Es-

cola de Futbol Sala del CFS
Balaguer s’imposa a l’Olesa
«B», per 6 gols a 3, en l’eli-
minatòria a partit únic cor-
responent a setzens de final
de la Copa Catalunya Benja-
mí.

Davant un nombrós i
animós públic, uns 250
espectadors aproxima-
dament, els joves jugadors
de l’escola balaguerina van
superar l’eliminatòria prèvia
d’una Copa que per primera
vegada disputa un equip
lleidatà. Els de La Noguera
van sortir a la pista amb
força intensitat, però els va
pesar  inicialment la
pressió de ser la primera
eliminatòria d’aquestes
característiques que
disputaven i malgrat van
gaudir de força oportunitats
per avançar-se en el
marcador, l’Olesa es va
col·locar l’electrònic en un
excessiu 0 a 3 a l’arribar-se
al descans.

PIRAGÜISME>> El Balaguerí va quedar tercer a
Castelldefels, darrera dels germans Craviotto

Equip benjamí de l’Escola de Futbol Sala Balaguer

FUTBOL SALA>>El proper diumenge jugaran una
nova ronda de la Copa Catalunya davant el Martorell

Al segon període va
canviar completament la
decoració ja que un ràpid
gol local va ser el detonant
per a que els de casa
s’alliberessin de la tensió
acumulada. A partir
d’aquest instant els

jugadors entrenats per
David i Oscar Carvajal van
tancar l’Olesa en la seva
àrea, remuntant el desa-
vantatge en 15 minuts
espectaculars  i guanyant
finalment per un resultat de
6-3.

El Club Futbol Sala
Balaguer-Cristec va
vèncer a l’Esplugues en
un partit molt igualat i
que va tenir moltes
alternatives en el
marcador, tot i que els
avantatges sempre van
ser mínims per un i altre
equip.

A la mitja part de
l’encontre es va arribar

El Cristec Balaguer guanya a

C.F. Esplugues per 7-5 i

s’allunya del descens

Cristec Balaguer

FUTBOL SALA>>
L’equip que entrena
Jaume Canal guanya
un partit que al
descans perdia

amb un ajustat 3-4 per
l’equip visitant, però a la
represa del partit, el
Balaguer va renovar les
seves forces i van poder
donar la volta al marcador,
guanyant per 7-5.

Un triomf importan-
tíssim de cara a la recta
final del campionat de
lliga, ja que aquests punts
aconseguits els allunya
una mica més de la zona
de descens directe de
categoria.

Pel Balaguer van
marcar un gol Xolo, un
Víctor, un Cristian, mentre
que el golejador Samper
en va aconseguir 4.
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En Pere Barbosa
Belmonte del Club Es-
portiu Natació Balaguer
va participar el passat cap
de setmana  en el Cam-
pionat de Catalunya Aleví
de Natació que es va
celebrar a les instal-
·lacions del Club Natació
Igualada.

Com a resultats més
destacats trobem que en
Pere va quedar en la
posició 15 en la prova dels
200 metres lliures amb un
temps de 2 minuts 37

segons i en lloc 22 en els
100 metres lliures amb un
temps de 1’12"40, millo-
rant la posició en el
ranking català, i millorant
les seves marques en les
tres proves que va
disputar.

D’altra banda, el
dissabte es va disputar el
Trofeu 25 aniversari del
CEN Balaguer amb la
participació d’uns 150
nedadors de diferents
clubs com el CN Vendrell,
CN Cervera, CN Lleida, CN
Inef Lleida, CEN Balaguer
i CN Mollerussa.

Com a resultats finals
del trofeu remarcar que va
quedar primer el Balaguer
amb 15 trofeus, seguit del
Cervera segon amb 12 i el
Lleida tercer amb 8
trofeus.

El Club Esportiu Natació

Balaguer celebra el Trofeu

del seu “25 aniversari”

Club Natació Balaguer

NATACIÓ >> Pere
Barbosa va participar
al Campionat de
Catalunya Aleví
celebrat a Igualada

El C.B. Balaguer aconsegueix una gran

victòria a La Palma de Cervelló

Victòria important pel
Salud Automoció «A»
Balaguer a la pista de la
Palma de Cervelló, en un
duel vital pels de Balaguer.

En primer lloc, per
tractar-se d’un enfrontament
directe amb un rival de la
zona baixa de la taula, i en
segon lloc perquè després de
perdre els últims partits per
marcadors ajustats es feia
necessària una victòria per
recuperar la confiança de
cara al tram final de la lliga.

El partit va estar marcat
per les dures defenses, però
el Balaguer sempre va portar
la iniciativa, guanyant tots

els quarts per la mínima i
només empatant el tercer
període. Tot i això, les
diferències van estar sempre
poc importants, i els del Baix
Llobregat van estar sempre
molt a prop del marcador. El
Balaguer va sortir molt
concentrat  realitzant un
partit molt seriós en defensa.
A la mitja part 23-27. A la

Una magnífica cistella del club Bàsquet Balaguer

represa, va continuar la
igualtat, però el Balaguer
seguia mostrant-se molt
sòlid i eficaç. Al final del
tercer quart, 38-42.

El quart període va estar
marcat pels nervis
d’ambdós equips, però un
parcial de 0-8 posava el 40-
50 al marcador a només dos
minuts del final.  En aquest
moment, reacció de la Palma
(46-50) a falta d’un minut.
Una cistella de Xavi Creus
sentenciava el partit pels de
Balaguer i llavors l’objectiu
va estar recuperar l’average
que estava precisament en
8 punts. Un bàsquet d’Edu
Mateu en els últims instants
posava el punt i final al partit
(46-54) i el Balaguer
aconseguia el triomf i
l’average.

Dissabte rebran  al
poliesportiu, el Sant Jordi de
Rubí.

El club Bàsquet Balaguer en una jugada d’atac

BÀSQUET>>Els
balaguerins van
imposar-se 46-54,
guanyant el partit i
l’average



17<<E S P O R T S

El passat dia 8 de
març es va celebrar l’Open
de Tennis Taula Ciutat de
Balaguer amb una bona
assistència de públic i de
participants, que va
rondar la norantena de
jugadors de tots els clubs
de les comarques de
Lleida.

En la modalitat
absoluta va guanyar
David González, del CTT
Borges, mentre que en la
femenina la guanyadora
va ser Loredana Raduta,
del CTT Balaguer, en

Infantils va guanyar Eric
Calderó, del CTT Bala-
guer, mentre que el
jugador d’aquest mateix
club Josep Armengol va
fer la tercera posició.

Aprofitant la data de
celebració de l’Open el dia
8 de març, Dia Interna-
cional de la Dona, es va
fer la commemoració de
la jornada equiparant els
premis de les jugadores
als dels seus homònims
masculins.

La jornada es va
clausurar amb el lliu-
rament de premis als
guanyadors de totes les
modalitats per part d’Enric
Vall, President de la
Federació de Tennis Taula
a Lleida, i els regidors de
l’Ajuntament de Balaguer,
Juanjo Tenorio i Montse
Serra.

L’Open de Tennis Taula va

acollir 90 participants de

diferents categories

Open Tennis Taula Ciutat de Balaguer

TENNIS TAULA>> 90
esportistes van
competir en l’Open
Tennis Taula Ciutat de
Balaguer, el 8 de Març

Un miler de motards participen a la

Concentració motera de Balaguer
El passat diumenge, un

miler de motards van parti-
cipar a la Primera Concen-
tració motera de Balaguer,
organitzada per l’Associació
motera de Balaguer.

Després de l’esmorzar,
els mundialistes Marcel
Justribó i Jordi Pascuet van
fer una demostració de trial
al parc de la Transsegre, i
posteriorment, tots els
motards van fer un recorre-
gut turístic amb moto per la
comarca de la Noguera.

Abans de dinar, va haver-
hi una nova i espectacular
demostració de trial, abans
també de passar a fer el lliu-
rament de premis.Demostració de trial

MOTOS>> Els mundialistes Marcel Justribó i Jordi
Pascuet fan una demostració de trial

El juvenil de la Sentiu cau en la

semifinal davant el Salou per 3-1
El passat diumenge 8 de

Març, el juvenil de la Sentiu
jugava la semifinal d’ascens
a divisió d’honor essent
l’únic equip lleidatà que
quedava amb competició. El
resultat tot i advers dóna
moltes ganes de continuar
endavant a la gent de La
Sentiu.

El resultat 3 a 1 davant
un Salou molt veterà i ben
col·locat al camp va agafar
desprevinguts als de la
Sentiu. Juvenil del Futbol Sala La Sentiu
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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
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Entrevistes Freaks. Retros, Pales i
altres Animalades
Inyaqui Olarte Vives

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

No lluny de Balaguer
s’aixecava un turó i dic
s’aixecava, perquè ara ja no
hi és. Era un turó normalet,
que no destacava entre
altres del seu entorn. Era un
turó que pocs trobarem a
faltar i del qual, la majoria, ni
en teníeu noció. Un dia van
venir unes màquines
grosses i grogues i el van
reduïr a res. Tampoc és que
passi res. D’un turó
improductiu en va quedar
una hectàrea i mitja de terra
de conreu. Una mica més
enllà hi havia un munt de
roques, refugi d’alzines i
guineus. Entre el rocam hi
havia excavades tombes
ibèriques o visigodes, tant
se val, ara ja no ho sabrem

El Salvador Ortiz, un ciutadà
exemplar
Josep Borràs i Gené

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

Sí, el Salvador ens ha
deixat. Sembla impossible
però aquest bon amic, en un
tres i no res, en pocs minuts,
ens ha deixat. Al matí del
diumenge esmorzàvem
junts, amb una colla d’amics,
i el mateix dia, al voltant de la
mitjanit, sense gairebé
adonar-se’n, ja ens havia
abandonat.

Quines lliçons ens dóna
la vida. Que febles que som.
Durant tot el dia, o els dies
anteriors, estem plens de
vida, actius, riallers, feliços
amb la família, amb els
amics, amb els veïns. I en
pocs minuts, aquell cos
humà que funcionava més o
menys perfectament deu
minuts abans, té una falla, i
deixa de funcionar per

sempre més. I no hi ha res a
fer. Quin gran disgust, quin
trasbals per la família, pels
parents, pels amics, per
tothom que el coneixia.
Quina tristesa !.

I en assabentar-te de la
mala notícia, de seguida et
venen a la memòria, el record
d’aquella persona, de la seva
imatge, del seu posat, de la
seva mirada, del seu
somriure, o de les seves
ocurrències, o de les seves
virtuts més notables. I així,
des del primer moment del
seu traspàs, ens venen a la
ment aquelles caracterís-
tiques que configuraven
aquella excel·lent persona
que havíem conegut i que
havíem apreciat.

I en Salvador, no era una

persona qualsevol. Era una
persona que per un motiu o
un altre, destacava per les
seves profundes convic-
cions, pels seus valors, per
les seves idees, que
defensava molt especial-
ment el sentit del treball i de
l’esforç personal, que
valorava la paraula donada, i
per damunt de tot la veritat i
la justícia.

Ell era d’aquelles per-
sones que els agradava
predicar amb l’exemple. Tota
la vida s’havia esforçat i havia
treballat intensament per tirar
endavant, de situar-se cada
vegada més a un nivell
superior, pas pas, intentant
però de no perjudicar a ningú.
Sempre actuant amb un gran
sentit de la responsabilitat i
de l’eficàcia. Era una persona
d’aquelles que parlava sense
embuts, dient les coses pel
seu nom, que li agradava de
defensar els seus principis
morals, socials i polítics amb
una forta convicció, sense
massa contemplacions, però

intentant sempre de sumar i
no restar. Per a ell la defensa
de la veritat, en tot cas la seva
veritat, constituïa un motiu
d’orgull personal. I per això
era una persona que es feia
respectar i escoltar. I no havia
cap iniciativa econòmica,
cultural o social que ell no li
donés el seu suport
econòmic i personal.

Però en Salvador, a més
de ser un gran treballador, un
home honest i de principis
morals i socials, en primer lloc
era un enamorat de la seva
família i molt especialment
dels seus nets, però a més a
més, era una persona alegre,
afable i simpàtica, que
sempre tenia acudits divertits
que contar, i que apreciava les
coses bones de la vida.  Que
li agradava  conversar, de
fumar uns bons havans,
d’esmorzar bé, i gaudir
sobretot de la companyia
dels seus amics. Que li
agradava de parlar apas-
sionadament de política, però
tant o més del «seu» equip

de futbol, el Barça. Era un
barcelonista de cap a peus.

I si no que us diguin els
seus amics de la «Penya Plat
Fondo», que durant aquests
anys s’han reunit gairebé
diàriament, primer a Cal
Morell i després al Bar 1900,
compartint aquelles tertúlies
i esmorzars memorables, i
gaudint de les seves opinions,
dels seus acudits i de la
defensa de les seves
profundes conviccions.

A cavall de Vallfogona i
Balaguer, el Salvador  sempre
va compartir la seva
estimació entre aquestes
dues i entranyables pobla-
cions, i en definitiva va ser
des del meu punt de vista, un
exemple de bon ciutadà que
estimava Catalunya, d’una
persona generosa i honesta
que inspirava confiança i
amistat, i d’un alegre,
simpàtic i divertit contertulià.
De ben segur que moltíssima
gent el trobarem a faltar. Que
descansi en pau.
---------------------------------------------------

mai. També van venir les
excavadores i ho van,
literalment, arrasar. Total per
treure’n uns pocs metres de
terra de conreu. Això ja em
va tocar la moral i em va fer
pensar en quin món vivim,
que per quatre rals ens
fonem paisatge i patrimoni.
Què li passava pel cap al
propietari quan va donar
l’ordre de destruïr aquell petit
reducte d’història i vida
salvatge? Va tenir algun
moment de dubte o
remordiment? A Balaguer,
existia una cosa que es deia
bultra. Una paraula genuïna
de la nostra comarqueta, que
definia la vegetació de ribera,
el punt on l’horta es tornava
selva i on la terra es barrejava

amb el riu. Ara la bultra ja no
existeix. Des l’ajuntament,
no sé si l’alcalde, o el regidor
competent, van decidir que
no n’hi havia prou amb tota
la canalització existent, que
s’havia d’allargar l’escullera
fins al Sió i canviar la bultra
per més gespa. Els salzes,
els pollancres, les canyes,
les roquetes, tota la bellesa
de la natura de ribera lliure,
reduïda a uns centenars de
metres més de canalització.
Hi haurà qui n’estarà molt
content i satisfet, suposo.
De totes maneres, en
qüestions com aquestes,
valdria la pena que els partits
polítics es pronunciessin
abans de les eleccions, més
que res per estalviar
sorpreses com aquesta a
algun votant amb
consciència ecològica, o
paisatgística. Sorprès estic
també, que els socis de
govern de l’alcalde, que se
suposa són ecologistes, no
hagin dit ni mú sobre el

tema. Al pas que va, si
continua la pèrdua de
sensibilitat i respecte per
tot el que no és rendible
o urbanitzable, no
m’estranyaria que, en
vida nostra,  veiéssim
carterpillers polvoritzant
Santa Maria per fer-ne un
Mc. Donalds, o què sé jo.
Per acabar, i per no perdre
la tònica ludico-festiva de
les entrevistes, aprofito
per anunciar-vos que el
Toni Trash, conegut
director i animador
incultural, està preparant
un documental sobre
l’ànima bizarra
balaguerina titulat
«Benvinguts a Balaguer».
Sé de bona tinta que, a
banda dels sospitosos
habituals, necessitarà
actors i extres amb talent
freak natural. Així que ja
ho sabeu. Apunteu-vos i
salteu a la infàmia!

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

Carta a los
socios del Club
Tenis Balaguer
Francisco Zaldívar Caveda

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

El arriba firmante desea
dar las gracias a aquellas per-
sonas que me autorizaron
con sus firmas a presen-
tarme como miembro de una
candidatura a la nueva Junta
del Club. Siento comuni-
carles que por discrepancias
insalvables con el presidente
D. Juan Carlos Batalla en fe-
cha 25 de febrero le presenté
mi dimisión, posteriormente
en fecha 3 de marzo otros
cuatro miembros también
han dimitido. Lamento que
sus firmas hayan servido
para proclamar una Junta que
seguramente, algunos de us-
tedes no hubiesen deseado.

Un cordial saludo.
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Una de les prioritats que
ens varem marcar en
obtenir representació al
consistori de Balaguer va
ser la d’informar de forma
clara, puntual i precisa als
nostres votants i a tots veïns
de tot allò que fes referència
als afers municipals. D’aquí
que mantinguem l’edició
del nostre butlletí
informatiu amb la
periodicitat que marca les
circumstàncies municipals.
També hem aconseguit la
retransmissió dels plens per
ràdio Balaguer a través
d’una moció que es va
aprovar per unanimitat, i en
aquesta línia d’informa-ció
exposarem en aquest breu
article els motius d’haver
donat suport als
pressupostos de l’Ajunta-
ment, de l’Escola Taller i de
l’IMPIC pel 2009.

Per primer cop a Bala-
guer, els pressupostos
s’han pactat amb un grup
de l’oposició i s’han donat
als grups municipals amb
una setmana d’antelació al
seu debat al Ple de
l’Ajuntament, gràcies a un
compromís dels nostres
regidors de facilitar la
informació tan aviat com
fos possible a tots els
grups presents al
consistori. Tot i aquest
esforç, alguns grups ja
tenien el seu vot decidit
abans de tenir-los i haver-
los estudiat, cosa que no
deixa de ser sorprenent, si
atenem al compromís
verbal contret per tots els
partits el dia de la
constitució del consistori
de treballar pel bé de
Balaguer i de fer una feina
seriosa i consistent
indepen-dentment de les
sigles dels partits polítics.
Creiem que no és molt
edificant decidir el vot en
una qüestió tan important
com l’aprovació dels
pressupostos sense haver
mirat i estudiat el contingut
dels mateixos amb una

Iniciativa per Catalunya Verds i els
pressupostos pel 2009
ICV La Noguera

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

mica d’atenció.
El nostre vot positiu ha

estat determinat, fonamen-
talment, perquè l’equip de
govern va acceptar una
bateria de mesures i
condicions que han quedat
plasmades en el contingut
dels ingressos i de les
despeses. En un principi es
va consensuar entre l’equip
de govern i Iniciativa per
Catalunya Verds un paquet
de 28 mesures econòmiques
adreçades a un exercici
econòmic que estarà marcat
per la crisi econòmica, i s’han
acomplert i reflectit gairebé
totes, a excepció d’aquelles
en que cal una mica de
temps, com són les vendes
de sòl a un preu assequible
pels constructors i afavorir
l’activitat en la construcció o
la revisió del cadastre, que no
depenen de l’Ajuntament de
Balaguer. Entre totes elles hi
ha l’augment de l’IPC en les
taxes del serveis bàsics, el
compromís de que l’incre-
ment de l’IBI sigui equivalent
a l’IPC en el que queda de
legislatura, increment del 20%
del límit per accedir a
bonificacions per les taxes, un
increment del 20% dels fons
destinats a ajuts,
bonificacions per a pensio-
nistes i joves per al paga-ment
de l’IBI, etc.

Pel que fa a les despeses,
és un pressupost que
racionalitza la despesa
corrent i les inversions,
congela les remuneracions
dels càrrecs de la corporació,
manté la mateixa plantilla de
personal durant tot el 2009, i
redueix les partides de
promoció i publicitat un 20%
respecte al 2008. A més, es fa
una auditoria energètica de
les dependències munici-
pals, es fomenta l’estalvi
energètic, es creen els centres
de costos per analit-zar a fons
totes les despeses
municipals, s’implanten
sistemes de gestió ambien-
tal com l’EMAS o la ISO
14001, i es fa un control en

tots els subministres, en la
de telèfon, llum, aigua, i
material d’oficina. Pel que fa
a l’IMPIC, l’Ajuntament
redueix de forma significativa
la seva aportació, a pesar de
que s’ha posat en marxa la
guarderia dels Putxinel·lis, es
congelen les partides per
activitats esportives, i es
suprimeixen activitats que
no són socialment rendibles
per la seva poca partici-pació.
En fi, mesures con-cretes i
efectives reflectides en el
pressupost.

Pel que fa a les inver-
sions, s’ha prioritzat les obres
incloses a la Llei de Barris,
s’inclou l’adquisició d’una
deixalleria mòbil, la supressió
d’un bon grapat de barreres
arquitectò-niques, un impuls
a la canera, i una partida per
la neteja de la llera del riu
Segre, per a fer una gran
passeig cap a la Franqueses.
Obres totes elles que
portàvem en el nostre
programa electoral.

El pressupost d’ingres-
sos i despeses ha disminuït
en conjunt un 53% en relació
al del 2008, quedant en uns
divuit milions d’euros. Són
uns pressupostos cohe-
rents, reals i realitzables, que
toquen de peus a terra, que
va ser la crítica fonamental
que varem fer als de l’any
2008 i el motiu de que
votéssim en contra. Són uns
pressupostos seriosos, tan
pel que fa a les previ-sions
dels ingressos, on, per
exemple, no s’han previst
ingressos per venda de sòl
edificable i s’ha fet una
previsió acuradíssima de la
resta de partides d’ingres-sos,
com per la despesa que s’ha
previst realitzar en el seu
conjunt. Aquests pressu-
postos del 2009 reflecteixen
una realitat i un fet: des de
l’oposició i de forma inde-
pendent, constructiva i crítica
es pot influïr i decidir en les
qüestions més importants
del funciona-ment
municipal, i per extensió fer
bona feina per Balaguer,  en
coherència amb el
compromís que varem
contraure amb els nostres
votants i amb tothom en
entrar al consistori fa dos
anys.
---------------------------------------------------

Dit de nom Salvador
C.G.A.

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

Quan el diumenge dia u
de març vaig anar a esmorzar
amb la colla del Plat Fondo,
en el soroll acostumat sura-
va la presència d’una absèn-
cia. No vaig dir res, però...
estic segur que tots el tení-
em present. Moltes raons es
poden donar per a que fos
palesa aquella absència
d’una persona, i jo en parti-
cular en tinc altres que per
motius circumstancials la
vaig tractar d’una forma més
privada i que ara es poden dir.

Coneguts i saludats de
sempre que tingui record, ba-
laguerins de soca-rel, vam
anar deixant passar la vida;
des del temps de ser escri-
vent als Prenafeta, a cal
Monill, al Sindicat, a la sucur-
sal de la Caixa Rural, o al final
com a capitost de Ibercaja a
Lleida. Tot va anar passant.
En cap moment va perillar la
relació, i com tot l’humà va
tenir les normals pujades i
baixades de la freqüència. Ell
va ser el primer que em va
concedir un crèdit, i durant
un llarg temps la seva entitat
va guardar els meus escarran-
sits estalvis. Ja en un altre pe-
ríode de les nostres vides, jo
vaig fer els primers contac-
tes oficiosos de part de Caixa
de Barce-lona per una possi-
ble fusió amb la Caixa Rural,
tenint-lo a ell com a interlo-
cutor autoritzat. Puc dir que
el problema eren els seus tre-
balladors. I la defensa dels
llocs de treball va ésser l’es-
cull que no es va poder supe-
rar. En tot moment va voler
ser part del problema, mal-
grat que la seva posició esta-
va solucionada de principi de
llarg. No cal dir que la meva
estimació cap a ell va aug-
mentar, i ell la va correspon-
dre. Tot va anar passant i els
anys també, i així, va arribar a
ser el primer PRESIDENT del
Plat Fondo, cinc anys ho ha
estat. I hem viscut en pau din-
tre l’anarquisme més burgès,
utòpic i delirant. Tenia una
proposta ben repetitiva quan
se i discutia algun punt. Qua-
si de refrany. Però no era ofen-
siva, ni amarga, i un no es
podia fer el sord degut a la

seva veu forta i ben dispo-
sada a defensar el seu cri-
teri, que a vegades no era
canela fina precisament. La
seva conversa entretingu-
da, sense deixar mai en la
seva discreció, de marcar el
terreny que volia que fos
seu. S’emparrava per les
parets davant d’algunes
decisions de can Barça, el
darrer dia que va estar es-
morzant amb nosaltres (22-
02-09), al Guardiola se l’ha-
gués menjat.

No era una somiador,
com tot home fet a si ma-
teix en el carrer i en el tre-
ball ben fet. Certament ha-
via estat en el lloc oportú
en el moment adequat,
però sense cap dubte, va ser
el seu saber estar el que el
va fer-lo anar progressant i
ascendint. Una vegada ju-
bilat va tenir molta cura
d’allunyar-se de qualsevol
niciesa o ridícul volen ocu-
par llocs que no li corres-
ponien.

Vestit amb senzillesa
sempre amb un toc de ben
parat, ni massa ni poc; el
just. Es podria dir que el seu
caminar parlava per ell, era
sempre el mateix. Va voler
fruïr de la tranquil·litat per
dedicar-se a la seva família,
amb tota la efusió del seu
sentiment, i va permetre
que els companys fóssim
amics seus.

Un bon amic que ens
ha deixat sense avisar ni dir-
nos adéu, cosa no acostu-
mada en ell. La nostra tris-
tesa ha de quedar amorti-
da pensant que allà on és,
de segur trobarà al Jordi
Jou, al Gregori Gallego, al
Xavier Nart, al Paco Regany,
i junts ens esperaran amb
el Josep Ma Pamies remu-
gant com sempre.

Descansa en pau Sal-
vador Ortiz, no has marxat
del tot. Sols t’han corregut
quatre passes endavant on
hem d’arribar-hi tots. Ara
hem de creure en una Divi-
na distracció més. Records
a tots, us trobo a faltar.

-----------------------------------------------
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La Sala d’exposicions
de l’Ajuntament acull fins
aquest diumenge 15 de
març, l’exposició «Infàn-
cia marginada, 100 anys
d’història a Catalunya».

Es tracta d’una expo-
sició fotogràfica que és
una mirada al passat per
no oblidar. El concepte
d’atenció a la infància no
ha estat entès de la ma-
teixa manera al llarg de la
història. Durant el primer
terç del s. XX molts nens
i nenes, des dels 5 anys,

treballen a les fàbriques;
a Espanya, moren 555
nens cada dia; els nens i
nenes en desemparament
són tancats en grans cen-
tres on la vida és un con-
junt de repressió, càstigs,
manca d’higiene, insufici-
ent i dolenta alimentació i
malalties.

Amb la Declaració
dels Drets de l’infant, l’any
1989 el nen passa de ser
objecte de protecció a ser
objecte de drets. Alguns
dels temes són «La infàn-
cia en desemparament»,
«la infància abandonada»,
«mortalitat infantil»...

Aquesta exposició fo-
togràfica es composa de
72 fotografies i 24 blocs
de text, que es podrà veu-
re a partir d’aquest diu-
menge dia 15 de març a
l’ajuntament.

La Sala d’exposicions de

l’Ajuntament acull la mostra

sobre la Infància marginada

Inauguració de l’Exposició

L’exposició podrà
veure’s a la Sala
d’Exposicions fins
aquest diumenge 15
de març

“Fum” de Teatre de Guerrilla tanca el

cicle d’hivern del Teatre Municipal
El Teatre de Guerrilla tan-

carà el cicle d’hivern del Tea-
tre de Balaguer amb la repre-
sentació de l’obra “Fum”.

“Fum” és un conte sen-
se fades on s’explica la his-
tòria de tres personatges tra-
gi-còmics bevent a la barra
d’un bar mentre senten, atò-
nits, com la vida els passa
per 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.

Carles Xuriguera, Rafel
Feixadas i Quim Masferrer,
amb el seu humor més
fresc.Teatre de Guerrilla

Els alumnes dels centres escolars fan

la plantada de l’arbre a les Franqueses
Des del passat dimarts i

fins aquest dissabte, els alum-
nes dels diferents centres
escolars de la capital de la
Noguera, estan realitzant la
plantada de l’arbre, al bosc de
ribera dels terrenys del Mo-
nestir de Santa Maria de les
Franqueses.

La Plantada de l’arbre,
que des de fa uns anys està
recuperant aquesta zona de
la bultra balaguerina està in-
closa dins del Pla Municipal
de Dinàmica Educativa.

L’obra “Fum” es representarà el proper diumenge
22 de març a partir de les 7 de la tarda

Planta de l’arbre
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A la primavera de l’any
2000, el Centre Excursio-
nista de Balaguer va co-
mençar un cicle de sorti-
des que amb el nom de
«Caminades per la Nogue-
ra» volia donar a conèixer
d’una manera diferent di-
versos indrets de la nos-

tra comarca.
En el decurs d’a-

quests 10 anys s’hauran
dut a terme un total de 35
excursions diferents, en
les que han participat
molts excursionistes de
Balaguer i també de la
comarca.

10 anys de caminades per la

Noguera amb el C.E. Balaguer

Caminades per la Noguera

Exposició de pintures rupestres pels

alumnes del ZER del Montsec

Exposició sobre la Cova dels Vilars

En la biblioteca del Mu-
seu de la Noguera s’exposen
els treballs plàstics realitzats
pels alumnes de la ZER del
Montsec tot reinterpretant
les pintures rupestres de la
Cova dels Vilars a Os de
Balaguer.

Aquests treballs van ser
realitzats al llarg del curs
2008/2009 en el marc del
projecte “l’Escola Adopta un
Monument” coordinat pel
Camp d’Aprenentatge de la
Noguera i el CEPAP de la
Universitat Autònoma de
Barcelona.

Les escoles que hi
estiguin interessades en
aquest projecte o que facin
els tallers didàctics de
l’exposició “Vox Ossum”
podran visitar la mostra entre
els dies 6 de març i fins el 5
d’abril.

Els treballs van ser realitzats en el marc del
projecte “l’Escola adopta un monument”, coordinat
pel Camp d’Aprenentatge de la Noguera i el CEPAP
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Anuncis breus classificats

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
al: 687 509 546

IMMOBLES

-------------------------------------
VENC PIS a Barcelona, 72
m2, 3 hab., bany, aseo,
parket, cuina equipada.
Finca seminova del 2000.
Zona tranquila i ben co-
municada del Guinardó.
Preu: 296.000 e. De par-
ticular a particular, no
agències. Tel: 679614499.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer,llicència de
discoteca.Tel: 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.
-------------------------------------
PIS EN VENTA, zona c/
Urgell, 65m2, 2 hab.,
menjador 21 m2, calefac-
ció, a/a, traster, ascensor.
Tres anys d’antiguitat. Es-
tat impecable. Amb op-
ció a mobles. Preu:
105.000 e. Raó telèfon:
686016074.
-------------------------------------
ALQUILO piso con
muebles a Balaguer. Muy
buen precio. Interesados
llamar al telèfono:
600402319.
-------------------------------------
DISPOSEM d’habitatges
d’entitats financeres, a
preu d’hipoteca. Raó:
607896071.
-------------------------------------

ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Cudós. Telè-
fon:973450555, Montse.
-------------------------------------
VENTA casa a Senterada
(Vall Fosca), 250m2, 6
hab., menjador amb llar
de foc, magatzem, botiga,
2 terrasses, apartament
de 25m2. Preu: 120.000 e.
Raó: 630758635.
-------------------------------------
SE ALQUILA piso en
Hospitalet de l’Infant
(Tarragona). Todo equi-
pado, 3 hab., salon,
cocina, baño. Semana
Santa (400 e/semana).
Verano de Junio a Setie-
mbre. Tel: 627913891.
-------------------------------------
VENDA/LLOGUER pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11. Raó tefls:
973446161-629310479.
-------------------------------------
PRECISO piso de alquiler
en Balaguer. Interesados
llamar al 619813038.
-------------------------------------
LLOGUER de cases, apar-
taments i pisos. Telèfon
informació: 607896071.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Amb pàrquing propi, ter-
rassa, menjador de 60
places. Totalment equi-
pat. Funcionament i per-
misos amb regla. Amb
vivenda. Telèfon per in-
formació: 600381763.
-------------------------------------

PIS EN VENDA, zona c/
Urgell, 65m2, 2 hab.,
menjador de 21 m2, calf.,
a/a, traster, ascensor. 3
anys d’antigüitat. Estat
impecable. Opció a mo-
bles. Preu: 105.000 e.
Raó: 686016074.
-------------------------------------
GRAN OPORTUNITAT, pis
nou a estrenar. Molt
bònic. Preu actual:
111.187 e (18.500.000
pts). Preu a 30/12/08:
126.212 e (21.000.000
pts). Raó: 626555395.
-------------------------------------
ES VEN dúplex nou al c/
Riu Corb. Telf:973446011.
-------------------------------------
PISO en venta, en la c/
Barri Nou, primer piso, 3
hab., comedor, cocina,
baño completo. Con
muebles, a/a, balcón.
Piso reforzado. Precio:
60.121 e (10 millones
ptas). Razón: 677695192
(sr. Ventura Guillemí).
-------------------------------------
LLOGUER local cèntric
90 m2 a Tèrmens. Tel:
696570785.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
VENC Play Station 2, dos
targetes de memòria, 10
jocs, mando a distància
per DVD, volant amb pe-
dals. Tot per un preu: 100
e. Telèfon: 637999189.
-------------------------------------

SE COMPRA billetes
antiguos. Pago a razón de
lo que marca el billete.
Interesados llamar al telf:
697428654.
-------------------------------------
ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar,
depressiu, de personali-
tat, agorafòbia. Informa-
ció i suport familiar. In-
serció laboral. Associació
Salut Mental Noguera-
Balaguer. Telèfons:
973221019-610260221,   o
la nostra pàgina web:
www.salutmentalponent.com,
associacio@salutmentalponent.com
-------------------------------------
DRAME AFRICANO,
profesor vidente. Trabajo,
salud, negocios, amor,
pareja. Solucionamos
problemas por difícil que
sea. Problemas fami-
liares, alcohol, tabaco,
impotencia. Llama al
635190096, recibo todos
los dias en Balaguer.
-------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------
S’OEFEREIX senyora ca-
talana per planxar a do-
micili. Raó: 615323732.
-------------------------------------
SE OFRECE mujer para
cuidar personas mayores
por la noche en Balaguer
o cercanias. También
trabajos del hogar.
Razón: 628047534.
-------------------------------------

S’OFEREIX noia per fer
de cangur. Amb molta
experiència. Raó telfs:
670841704 - 973450269.
-------------------------------------
EMPRESA del sector por-
cí, busca granjes d’en-
greix per arrendar. Raó:
630522014.
-------------------------------------
PINTURA y Decoración
Mario, con materiales de
primera calidad. Precios
ajusrados. Trabajos ga-
r a n t i z a d o s . R a z ó n :
649178726.
-------------------------------------
DONA de 34 anys, s’ofe-
reix per cuidar persones
de la 3a edat. Horari a
convenir. Telf: 649451531.
-------------------------------------
SEÑORA busca trabajo
para hacer de interna
cuidando gente mayor,
niños o limpieza. Telf:
661118598.
-------------------------------------

MOTOR

-------------------------------------
VENDO Kia, de Julio del
2005. Siete plazas, 48.000
kms. todos los extras, con
DVD incorporado. En
muy buen estado. Buen
precio. Telf: 649178726.
-------------------------------------
Informació a les nostres
oficines al c/ Sant Lluís,
36-38 altell, al telèfon
973448273 o a la web:
www.revistagroc.com
-------------------------------------

OPORTUNITAT ÚNICA, ES VEN
pis dplex a líAv. PaÔsos Catalans, 150 m2+terrassa+

cuarto de 40 m2 al costat. Tot amb vistes al riu.
------------------------------------------------------------------------------

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 12 de març a les 8 de la tarda del 19 de març CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 19 de març a les 8 de la tarda del 26 de març SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 26 de març a les 8 de la tarda del 2 d’abril MARCH

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS
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