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>>BALAGUER

Balaguer invertirà 35 milions
d’euros en diferents obres

Tot és a punt per una nova edició
de Fira Balaguer

Per Setmana Santa es representa-
rà  l’espectacle Viu La Passió
----------------------------------------------
>>COMARCA

Os de Balaguer veurà la tercera
fase de restauració del castell

Àger acollirà una nova edició de la
Trobada de vehicles històrics

El Consell subvenciona amb sis mil
euros la residència de l’Estel
----------------------------------------------
>>CULTURA

“El Rei Lear” i el “Enfermo
imaginario”, al cicle de primavera

Mostra de Dansa dels alumnes de
l’Aula Municipal de Dansa

El Centre Excursionista segueix
amb  Caminades per la Noguera
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer perd amb l’Espanyol B i
té davant seu vuit finals

El Cristec perd, sorprenentment,
per 6-4 a la pista del cuer

Balaguer acull el Campionat de
Catalunya Universitari de Tennis
Taula
----------------------------------------------
>>OCI

Pepe Daza ofereix un curs de
pastisseria variada

Continua el cicle de cinema “Best-
Sellers al cinema”

PORTADA

Fira Jocs de Pati

Aquesta setmana hem encetat una nova primavera. És
el pas previ a un munt d’activitats després de superar el
fred de l’hivern, temps poc aconsellable per segons quines
activitats.

A Balaguer i la Noguera ens arriben actes tradicionals
d’aquests mesos, La Passió, Fira Balaguer, la Trobada de
Vehicles Històrics d’Àger, Sant Jordi...

Però també ens arriba aquell període en que les famílies
amb fills en edat estudiantil tenen el trencaclosques de
les preinscripcions als diferents centres escolars de la
ciutat. Del 23 de març i fins al 3 d’abril, els alumnes d’entre
3 i 16 anys s’han de prematricular, ja sigui d’educació infantil
(3-6 anys), educació primària (6-12 anys) o educació
secundària (12-16 anys).

A Balaguer durant el curs hem inaugurat el nou CEIP
de la carretera de Camarasa, que el passat dissabte feia
una jornada de portes obertes, i que ha d’esponjar els
alumnes balaguerins, evitant els problemes que hi han
hagut els darrers anys amb aquells alumnes que es
quedaven sense poder escollir el seu centre en primera
instància.

Quant a l’educació infantil de 0 a 3 anys, les
preinscripcions a les diferents guarderies de la nostra ciutat
seran del 4 al 15 de maig, i esperem també, que amb
l’obertura de la nova llar d’infants municipal Els Putxinel·lis,
el curs passat, tampoc hi hagi problemes de places i que
ningú es quedi al carrer, sense poder ser escolaritzat. Les
administracions han d’intentar que l’educació no sigui
més un problema.

Bona primavera.

Preinscripcions escolars

Josep M. Simon i Auberni

-------------------------------------------------
Sempre he cregut que

les  entrades al nucli urbà
d’una ciutat són també un
reflex del tarannà que
trobarem dins. Veritable-
ment poden ser un reclam
per atreure visitants o una
manera dissuasiva de desis-
tir del propòsit. Aquests
indrets esdevenen uns

Què en penseu?... aparadors ideals. De tothom
és sabut que abans d’entrar
en un establiment ens fixem
en el que hi ha exposat. Si
ens agrada el preu, la qualitat
dels productes, la manera
d’exposar-ho... ens sentirem
atrets. En el cas que no ens
faci la peça, no ens induirà a
tafanejar per l’interior. No tot
és qüestió de façana, però
solem menjar més pels ulls
que  per la boca. Darrera-
ment alguna de les entrades
ha sofert un canvi en positiu,

però altres no es troben en
l’estat més idoni. Concreta-
ment la zona on hi ha la ca-
serna de la policia autonó-
mica es manté òrfena de
llum i d’altres serveis. Sovint
els qui  passen a peu per allí,
han de baixar a la carretera
perquè, pel fet de no haver-
hi voreres, hi estacionen
cotxes i algun que altre
despistat camió. Lamentar
possibles víctimes és mala
publicitat.
-------------------------------------------------
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El passat divendres,
20 de març, la sala d’ac-
tes de l’ajuntament de
Balaguer va acollir una
xerrada dins el programa
«Diàlegs per a la convi-
vència» sota el títol «La
immigració xinesa a
Catalunya» a càrrec de
Mireia Vargas, traductora
i investigadora al Depar-
tament de l’Àsia Oriental
de al Universitat Autòno-
ma de Barcelona.

La conferència estava
organitzada per l’àrea

d’Immigració de l’Ajunta-
ment de Balaguer amb la
col·laboració de la Secre-
taria per a la Immigració
del Govern de la Generali-
tat de Catalunya.

La Mireia Vargas és
llicenciada en traducció i
interpretació a la Uni-
versitat Autònoma de
Barcelona, amb anglès i
xinés com a llengües
estrangeres.

Després de llicenciar-
se, la Mireia va viure i
estudiar a Pequín durant
un any i ara, des de fa dos
anys, treballa com a
traductora-mediadora
amb la comunitat xinesa
resident a Catalunya,
juntament i en col·la-
boració amb el Consell
Comarcal del Vallès
Occidental.

Conferència de Mireia Vargas

sobre l’immigració xinesa a

Catalunya a l’ajuntament

La conferència va tenir lloc a l’Ajuntament

La conferència estava
organitzada per l’Àrea
d’Immigració de
l’Ajuntament de
Balaguer

Balaguer invertirà 35 milions d’euros
en diferents obres durant el 2009

L’Ajuntament de Balaguer
adjudicarà, durant l’any 2009,
obres per un total de 35
milions d’euros. Aquestes
obres corresponent, entre
d’altres a les inversions
previstes al pressupost
d’enguany, i que són de sis
milions d’euros, als que
s’hauran de sumar els que
invertiran els diferents
departaments de la
Generalitat en diferents obres
projectades.

De moment ja s’han
adjudicat les urbanitzacions
de la Plaça 11 de setembre i
l’urbanització de l’Avinguda
Pere III. Paral·lelament

s’iniciaran les obres
d’urbanització de les zones de
Sant Pere Màrtir i la Plana,
els carrers Almatà i Molí del
Comte.

Les obres de més
envergadura es faran al
Centre Històric amb la
construcció del Casal de
Ciutat, i els nous Jutjats al
carrer Pintor Borràs i Plaça del

El Centre Històric gaudirà de nous equipaments

Pou, entre d’altres obres de
millora del centre comercial
històric.

Tota aquesta activitat
constructiva, que ha de
canviar la fisonomia de la
capital de la Noguera,
coincideix en el moment de
màxima crisi del sector
constructiu privat, cosa que
pot pal·liar, en alguna
mesura, la creació de llocs de
treball a la nostra ciutat,
durant els propers mesos,
durant els quals es realitzaran
aquestes obres públiques.

Durant els darrers dies ja
s’han iniciat les obres de
urbanització a la Plaça 11 de
setembre, a la zona de
l’Eixample de Balaguer.

També estan previstes les
obres del nou Hospital de
Dia, que s’ha de fer al costat
del CAP II, que començaran
en les properes setmanes.

Obres a la Plaça 11 de setembre

Urbanitzacions de
carrers i places, el
Casal de Ciutat, els nous
Jutjats i l’Hospital de
Dia a la vora del CAP II

«Presentació de l’estudi sobre les estratègies de desenvolupament
econòmic a la província de Lleida - especial incidència a la ciutat de Balaguer.»

A càrrec del Sr. Gonzalo Bernardos, comissionat per a Recursos Econòmics a l’equip del Rectorat de la U.B.

Dimarts, 31 de març de 2009, a les 20h sala d’actes de l’Ajuntament de Balaguer

Presentarà l’acte el Sr. Gerard Guiu, director del Patronat de Promoció Econòmica i la cloenda anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Miquel Aguilà, alcalde de Balaguer.
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El pavelló d’Inpacsa acollirà una nova
edició de la Fira de Jocs de Pati

El proper divendres 27 de
març se celebrarà una nova
edició de la Fira de Jocs de
Pati al pavelló polivalent
d’Inpacsa, amb la participa-
ció de més de 350 nens i ne-
nes dels diferents centres
educatius de la capital de la
Noguera, que estan cursant
quart i cinquè de primària.

Organitzada dins del Pla
Municipal de Dinàmica Edu-
cativa, la Fira de Jocs de Pati
pretén, des de fa anys, recu-
perar jocs populars i tradici-
onals que els més joves prac-
ticaven als carrers i places,
ara fa uns anys, i que per di-
ferents circumstàncies
s’han anat perdent, en bene-
fici dels jocs d’ordinador i les
consoles, perdent-se en cer-
ta manera, el joc en grup.

Amb l’organitzacióFira de Jocs de Pati

Alumnes dels diferents centres escolars de
Balaguer podran practicar diferents jocs populars
gairebé oblidats als carrers i places de la ciutat

Fira de jocs de pati

d’aquesta fira, els alumnes
dels centres de Balaguer han
anat practicant aquests jocs
al pati de la seva escola, i ara
els posaran en comú amb la
resta d’alumnes dels altres
centres educatius, en una
jornada que començarà a les
10 del matí i es perllongarà
durant tot el mati, amb la
practica de jocs com la rila,
les curses de sacs, les bit-

lles, el joc del mocador,
l’anar a comprar, etc.

La Fira de Jocs de Pati
compta amb el suport de
tots els centres educatius, el
Servei Educatiu de la
Noguera, l’Impic, la regidoria
d’Esports de l’Ajuntament i
Creu Roja, amb la diferència
d’anys anteriors, que
actualment es celebra al
Pavelló d’Inpacsa.
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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

Un any més, tot ja és
a punt per tal de celebrar
una edició més de l’espec-
tacle “Viu la Passió” a la
ciutat de Balaguer.

Un espectacle
plàstico-musical ben dife-
rent a la resta de passions
que es celebren al nostre
territori. No tan sols pel
seu muntatge sinó tam-
bé per l’espai on es fa: a
l’aire lliure i en l’incompa-
rable marc del castell For-
mós de Balaguer, un es-

pai abrupte, rústic i molt
ben aprofitat.

Viu la Passió està
formada per 13 quadres
que fan viure amb màgia,
realisme i fantasia les
narracions evangèliques
de l’última etapa de la vida
de Crist.

S’inicia en un
moment de joia popular
com és l’entrada triomfal
a Jerusalem i acaba en un
altre fet gloriós com és la
resurrecció, segons ens
explica el director de
l’espectacle, Miquel Aige.

Les representacions
tindran lloc els dies 10, 11
i 12 d’abril a partir de les
20’15 h amb diferents
representacions diàries,
amb entrada cada
quaranta-cinc minuts.

Per Setmana Santa, el

Castell Formós acollirà una

nova edició de Viu la Passió

Viu La Passió

L’espectacle “Viu la
Passió” s’oferirà
durant els propers
dies 10, 11 i 12
d’abril

Fira Balaguer 2009 obrirà les seves
portes els dies 1, 2 i 3 de maig

Tot és a punt per a una
nova edició de Fira Balaguer,
la Fira comercial i de Serveis
de la capital de la Noguera,
que tindrà lloc els dies 1, 2 i
3 de maig, en el Nou Pavelló
Polivalent.

La Fira representarà els
sectors econòmics més
importants de la nostra terra;
el comerç en general, la
construcció i l’habitatge, i els
serveis.

També hi tindrà una gran
importància l’espai d’ali-
mentació natural i artesana
que inclourà la XXII Mostra
de Coques de recapte i
samfaina, organitzada

conjuntament amb la
Societat Gastronòmica i
Cultural del Comtat d’Urgell,
on es podran assaborir les
millors coques de la
comarca acompanyades
d’un bon vi i d’un selecte
cafè. Al voltant de l’alimen-
tació s’organitzaran dife-
rents jornades tècniques
amb la col·laboració del

Concurs de paletes

Departament d’Agricultura
de la Generalitat de
Catalunya.

Les entitats de la ciutat
també tindran el seu espai,
just a l’entrada dels pavellons,
on mostraran les diferents
activitats de promoció que
organitzen aquest important
teixit associatiu.

La inauguració oficial de
la Fira tindrà lloc el divendres
1 de maig, al matí i es clourà
el diumenge 3 de maig a la
tarda.

Fira Balaguer acollirà,
com en els darrers anys, el
Concurs de Paletes de les
Terres de Lleida, amb els
millors professionals de la
construcció d’arreu de les
comarques catalanes i la
Trobada de Puntaires, que
comptarà, com cada any,
amb uns cinc-cents
participants.

Fira Balaguer

El certamen firal
s’inaugurarà el
divendres al matí,
aprofitant que l’1 de
maig és dia festiu
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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 !

La Societat Gastronòmica va celebrar el
dia del calçot, el passat 15 de març

La Societat Gastronòmi-
ca i Cultural del Comtat
d’Urgell va celebrar el dia  15
de març  la diada del calçot al
Restaurant del Santuari del
Sant Crist.

En aquesta ocasió el
calçot va ser el plat principal
de l’àpat i és per aquest motiu
que es va repartir entre els
assistents un complet
dossier on s’explicava entre
moltes altres coses l’origen
de la denominació del calçot,
com es prepara, com
s’elabora a la cuina i també la
manera de fer una bona salsa
i els postres que antigament
acompanyaven una bona
calçotada.Un moment de la calçotada

Balaguer acull la VI Trobada de
voluntaris de Creu Roja a la Noguera

Dins el pla formatiu 2008/
09, Creu Roja a la Noguera
està organitzant per iniciar
aquest mes de març, dos
cursos oberts a la població
en general.

Un és el curs d’Atenció
Sanitària Immediata Nivell
II, que correspon al curs bà-
sic de Socorrisme terrestre.
Aquest curs, començarà el
dia 28 de març fins el dia 9
de maig. S’impartirà els dis-
sabtes en horari de 10h a
14h i de 16h a 20h, amb una
durada total de 50h. El preu
és de 140 euros.

D’altra banda, a Ponts es
realitzarà el curs de Monitors
de menjador, des del dia 23
de març al dia 3 d’abril, de
dilluns a divendres per les
tardes de 16h a 20h. El preu
és de 150 euros.

D’altra banda, el passat
dissabte dia 21 de març va
tenir lloc la VI trobada Co-
marcal de Creu Roja a la
Noguera. Aquesta trobada té
com objectiu ésser un espai

Van fer una calçotada al Restaurant del Sant Crist i
van fer un dossier informatiu sobre el calçot

Trobada de Creu Roja de la Noguera

Els voluntaris participants a la Trobada van realitzar
diferents tallers didàctics durant el matí

de trobada per fomentar la
vida associativa i participati-
va entre els voluntaris i vo-
luntàries de l’entitat així com
servir d’espai de reflexió i
intercanvi de punts de vista
sobre el funcionament de
l’entitat en la Comarca, po-
der intercanviar opinions,

sempre per poder millorar el
servei que es dóna des de
l’entitat.

Els participants van rea-
litzar diferents tallers durant
el dia i la trobada es va aca-
bar amb un dinar de germa-
nor, per a tots els assistents
voluntaris.

El passat diumenge
22 de març, el nou CEIP
Balaguer, ubicat a la car-
retera de Camarasa, i que
va ser inaugurat el passat
mes de gener, va celebrar
una Jornada de Portes
Obertes, per tal de donar
a conèixer les noves
instal·lacions i el projecte
educatiu, als pares i ma-
res d’alumnes que el pro-
per mes de setembre han
d’iniciar P3.

Cal recordar que del

23 de març i fins al 3 d’abril
estan obertes les preins-
cripcions a tots els cen-
tres escolars.

Educació va anunciar
que pel proper curs el
CEIP Balaguer només
obriria una línia de P3, a
diferència de l’any passat
que en va obrir dues, a les
aules prefabricades.

El nou centre compta
amb sis aules d’educació
infantil, servei de cuina i
menjador, una aula de
psicomotricitat i serveis
administratius.

Els pares van mostrar-
se molt interessats en les
noves instal·lacions, i ara
només queda pendent la
construcció de la segona
fase que albergarà els cur-
sos de primària.

Més de cent persones a la

Jornada de portes obertes al

nou CEIP Balaguer

Les noves instal·lacions del CEIP Balaguer

Educació va anunciar
que en un principi
només s’obrirà una
línia de P3 pel proper
curs 2009-2010
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Durant el mes de
març el Consell Comarcal
i dos representants dels
veïns de Balaguer i la co-
marca originaris de la re-
gió senegalesa de Kolda
han iniciat un procés de
contactes per poder arri-
bar a una futura col·-
laboració.

El primer pas que es
preveu és la constitució
de l’associació que
aglutini aquestes
persones de Kolda, una
regió del sud del Senegal

molt castigada per les
guerres entre ètnies,  i que
defineixi les línies de
treball que permetin
afavorir el desenvolu-
pament dels seus inte-
ressos.

Entre les activitats que
perfilen la cooperació
entre Catalunya i Kolda
destaquen una visita a
l’Hospital de Santa Maria
i a una granja avícola per
conèixer-ne el funciona-
ment amb la finalitat de
captar idees i que puguin
ser exportables a la seva
regió.

També és molt inte-
ressant la proposta que
una persona formada en
llengua catalana pugui
ensenyar la llengua als
veïns de Kolda abans
d’emigrar a Catalunya.

Contactes de col·laboració

entre la regió senegalesa de

Kolda i la Noguera

Reunió dels representants

L’ens comarcal ha
iniciat els contactes
amb representants de
Kolda per afavorir els
llaços entre ells

El Consell Comarcal ajuda a finançar la
nova residència de l’Associació L’Estel

L’Associació de Dismi-
nuïts l’Estel de Balaguer va
ser constituïda l’any 1979 i
des de llavors és l’entitat de
referència en l’atenció del
col·lectiu de persones amb
disminució psíquica de
Balaguer i de la comarca de
la Noguera.

Els inicis no van ser
fàcils, però amb l’esforç i la
voluntat dels associats i
amb la col·laboració de
diverses institucions i
entitats es van poder
implantar progressivament
els serveis necessaris, entre
els quals destaquen com a

acull 10 persones, 9
provinents del taller
ocupacional i 1 de l’escola i
s’ubica en un pis de lloguer
situat al passeig de l’Estació
de Balaguer.

El fet que les 10 places
de la llar-residència estiguin
ocupades ha obligat l’Estel
a obrir una segona llar-
residència a Balaguer, al
carrer de Sant Lluís, que
comptarà amb 10 noves
places.

Per finançar l’adquisició
del mobiliari i l’equipament
d’aquesta nova llar-residèn-
cia, el Consell Comarcal ha
volgut contribuïr hi ha signat
un conveni de col·laboració
amb una subvenció directa
de 6.000 euros destinada
directament a aquestes
despeses.

fites més importants la
posada en marxa de l’escola
d’educació especial l’any
1982, el canvi d’ubicació del
taller ocupacional l’any 1991
i l’obertura de la llar-
residència l’any 1993.

L’escola, situada en un
local cedit per l’Ajuntament
de Balaguer al carrer de
Jacint Verdaguer, compta
amb 25 alumnes. El taller
ocupacional dóna servei a
38 usuaris i usuàries i està
instal·lat en un local de
l’Associació situat al carrer
del Barri Nou núm. 29 de
Balaguer. La llar-residència

La nova residència de l’Estel es troba en aquest edifici del carrer Sant Lluís

L’ens comarcal aportarà sis mil euros per finançar
l’adquisició del nou equipament de l’Associació
l’Estel, ubicat al carrer Sant Lluís de Balaguer

C O M A R C A
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L’Incasol adjudica les obres de la 3a
Fase de restauració del castell d’Os

L’Institut Català del Sòl
(Incasol), en el marc de
l’acord entre el Departament
de Política Territorial i Obres
Públiques i el Departament
de Cultura i Mitjans de Co-
municació, ha adjudicat les
obres de la tercera fase de la
rehabilitació del castell d’Os
de Balaguer.

Aquestes intervencions
s’inscriuen en el protocol de
col·laboració entre els
departaments de Cultura i
Mitjans de Comunicació, i
de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat
de Catalunya, que té com a
objectiu frenar el deterio-
rament progressiu dels
nuclis antics i els entorns
monumentals de diferents
poblacions de Catalunya.

El pressupost d’adju-Interior del castell

El pressupost d’aquesta tercera fase de les obres de
restauració del castell d’Os és de 165.000 euros i el
termini d’execució de les obres és de 8 mesos

dicació és de 165.008,33
euros i el termini d’execució
és de vuit mesos.

L’objectiu de l’actuació és
continuar les obres iniciades
en les fases anteriors.

La tercera fase de les
obres preveu la finalització
de les obres interiors amb la
pavimentació de diferents
zones del castell, la
construcció d’una escala

amb accés a l’altell de la
segona planta i la renovació
de les instal·lacions elèc-
triques i tot l’enllumenat.

Pel que fa a l’espai de
l’exterior, es donarà pas a la
urbanitzarà la zona d’accés
al castell, dotant-lo d’una
bona zona d’aparcament, i
arreglant tots els camins de
l’entorn del conjunt
arquitectònic.

Castell d’Os
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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

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

Dins del municipi de
les Avellanes i Santa
Linya, sortint de la matei-
xa població de Santa
Linya per la pista forestal
que porta cap a les ermi-
tes de Sant Marc i de
Sant Urbà, hi trobem un
trencant que ens condu-
eix a un lloc meravellós
amb unes vistes impres-

sionants, anomenat: «El
Balconet de Santa Linya»,
per molts encara desco-
negut.

Darrerament, des de
l’Ajuntament de les
Avellanes i Santa Linya
s’ha millorat l’accés
col·locant  una senya-
lització molt acurada per
arribar-hi així com, un cop
al lloc, una barana, uns
bancs i uns cartells
informatius, tot integrat
perfectament amb
l’entorn, que encara fa
molt més atractiu atansar-
s’hi per gaudir una bona
estona contemplant
l’espectacular paisatge
que s’hi pot contemplar.

L’Ajuntament de Les

Avellanes millora els accessos

al “Balconet de Santa Linya”

El Balconet de Santa Linya

Des del Balconet de
Santa Linya es pot
contemplar un
paisatge espectacular
d’aquesta zonaEl Ral·li Àger 2009 de vehicles antics

es celebra els propers 18 i 19 d’abril
El cap de setmana del 18

i 19 d’abril, Àger tornarà a
acollir la concentració de
vehicles antics, que en-
guany arriba a la seva 13a edi-
ció.

Ral·li Àger 2009 està or-
ganitzat conjuntament per
l’Ajuntament d’Àger i el Club
de Vehicles Històrics de
Lleida.

Els inscrits a la Trobada
es concentraran el dissabte
al matí al càmping Vall
d’Àger i durant el matí visi-
taran l’observatori astronò-
mic i a la tarda tindran una
visita guiada al planetari,
abans de celebrar un sopar
de germanor en un restau-
rant de la Vall.

La Trobada de Cotxes
antics per al públic comen-
çarà el diumenge a partir de
les 10,45 amb la concentra-
ció de vehicles al Port d’Àger
on rebran les plaques de par-
ticipació, i cap al migdia se-
ran rebuts a la població
d’Àger per tot el públic as- Vehicles Antics a Ager.

Enguany arriba a la 13a edició organitzada per
l’Ajuntament i el Club de Vehicles Històrics

sistent.
Enguany, l’organització

ha previst el lliurament d’un
total de deu premis, pels ve-
hicles participants al ral·li,
que  s’atorgaran als vehicles
més antics, als vehicles mi-
llor restaurats, als més sin-

gulars i als més esportius,
entre altres premis.

Després de dinar els ve-
hicles tornaran a enfilar-se
per la carretera del Port
d’Àger per retornar cap al seu
lloc d’origen, havent conclòs
la 13 edició d’aquest ral·li.

Ajuntament i Consell aposten per la
integració de persones discapacitades

El 20 de març, l’Ajunta-
ment de Balaguer i el Con-
sell Comarcal de la Noguera
van renovar el conveni de
col·laboració amb ASPID
per mantenir en funciona-
ment el Servei de Suport a
la Integració Laboral per a
persones discapacitades
ubicat al Consell Comarcal.

Des de que es va posar
en marxa l’abril del 2008, el
servei ha atès 17 persones, 8
de les quals han aconseguit
feina, 7 al mercat ordinari i 1
en un centre especial de tre-
ball.

Els contractes s’han fet
majoritàriament al sector
agrari.Consell Comarcal de la Noguera

Van renovar el conveni signat amb ASPID per
mantenir el Servei de Suport a la Integració Laboral



11<<L E C T U R A

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

En una illa deserta...,
fins on poden arribar els
instints primaris de l’ésser
humà?

Els protagonistes
d’aquesta novel·la són
nens britànics fills de casa
bona, tots han après a
l’escola els principis bàsics
de l’educació anglesa, tots
canten al cor, tots beuen
educadament el tè a les
cinc... en definitiva, tots són
uns nens exemplars.

Però després del nau-
fragi hauran de sobreviure
a l’illa solitària on han anat
a parar, i la por, la solitud i la
duresa de la situació els
convertiran en uns veri-
tables i cruels salvatges.

L’autor, William Gol-
ding, va rebre, l’any 1938, el
premi Nobel de Literatura,
per aquest llibre.

Senyor de les

mosques
Autor: William Goldding
Gènere: Novel·la

Una dona a Jerusalem
Autor: Abraham B.
Yehoushua
Gènere: Novel·la

¡No he dicho ninguna

mentira!
Autor: Heike Baum
Gènere: Pares i mares

Iúlia Ragaiev, una
estrangera d’origen tàrtar,
mor al cor de Jerusalem,
víctima d’un atemptat
suïcida. Per identificar-la,
les autoritats només
disposen d’un document
que li han trobat a la
butxaca: l’última nòmina
de la panificadora on
treballava. Però ningú no
reclama el seu cos, ni cap
familiar ni amic no en
denuncia la desaparició.
I mentre la panificadora,
per una negligència bu-
rocràtica incomprensible,
continua pagant-li el sou
sense trobar-la a faltar, un
diari sensacionalista de
Jerusalem està a punt de
destapar el cas a l’opinió
pública amb un article
que podria malmetre el
bon nom de l’empresa.

Què hem de fer quan
veiem que els nostres fills
ens han mentit? Per què hi
ha nens que sempre diuen
mentides? Com podem
ensenyar-los a diferenciar
entre secrets «bons» i
«dolents» i a confiar en un
adult? Com podem
aconseguir que assu-
meixin els seus propis
errors?.

Totes aquestes pre-
guntes tenen resposta en
aquesta petita guia que
conté suggeriments, sem-
pre centrats en la vida
quotidiana, que serviran
perquè els nostres fills de
3 a 7 anys es mantinguin
fidels a la veritat, alhora que
ensenya als pares a tractar
aquest problema d’una
manera constructiva, per
poder solucionar-ho.

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

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

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

Ens bressolem als somnis.
Hi ha massa realitats
que desvetllen els somnis.
Tornem però a somiar.
Ventres afamats abans de néixer
conjuren molts dels béns que no tindran.
L’il·lusió vol vida
i la vida és il·lusió. Així va el món.
Miro l’infinit i em topo amb l’horitzó.
Més a prop, un arbre al camp,
i el cap d’una muntanya vella,
arrodonida i mansa pels revessos del temps,
creuada per mil fils
que ens apropen la llum.
La tècnica, l’enginy, la saviesa
d’una autopista elèctrica,
que es diu modernitat.
Miro l’infinit i em paro al cor de l’aire
i endevino la vida. S’ha guardat la gent.
És migdia. El món sembla més món,
més pur, més autèntic, menys mentida.
No hi ha gent. Un ventre sí però,
afamat abans de néixer
i un somni, molts somnis,
bressolant les il·lusions.
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“El Rei Lear” de Shakespeare obrirà
el cicle de primavera del Municipal

El proper diumenge 5
d’abril, a partir de les 7 de la
tarda, un clàssic obrirà el
cicle de primavera del Teatre
Municipal de Balaguer. Es
tracta de l’obra “El Rei Lear”
de William Shakespeare.

L’ancià rei Lear decideix
dividir el seu regne entre les
seves tres filles guiant-se per
l’amor que té a cadascuna.
Comet l’error de donar-lo a
les seves dues filles grans,
les aduladores Goneril i
Regan, ja que Cordèlia es
nega a entrar en el joc
humiliant del seu pare amb
les seves germanes, i és
enviada a l’exili. Goneril i

Regan deixen aviat al
descobert el seu caràcter
cruel en negar recer al seu
pare. Lear s’endinsa en una
tempesta (real i mental) en
companyia dels seus pocs
fidels. El dolor el fa embogir.
Mentrestant, Goneril i Regan
es disputen l’amor
d’Edmund, al mateix temps
que el poder del regne; i

“Enfermo imaginario”

Cordèlia torna del seu
obligat exili amb l’exèrcit
francès disposat a
combatre, amb l’ajuda de
Kent; les usurpadores. El joc
de traïcions i rivalitats
s’enfronta amb la tristesa, la
solitud, la vellesa i la mort
propera, en un últim acte.

D’altra banda, el dissabte
2 de maig a les 22 hores,
Paco Moran portarà el seu
“Enfermo imaginario”, una
versió lliure del malalt
imaginari de Molière.

Argán, hipocondríac
absolut, només es sent
segur envoltat de metges i
infermeres, però per les
casualitats de la vida l’han
ingressat a la mateixa
clínica, mateixa planta,
mateixa habitació  on va
morir el seu únic germà, anys
enrere. Això comportarà
estranyes aparicions i
complicitats inesperades.

“El rei Lear”

El proper diumenge 5
d’abril “El rei Lear”,
mentre que el 2 de maig,
Paco Moran amb el seu
“Enfermo imaginario”

L’Aula Municipal de
Dansa presentarà aquest
dissabte 28 de març a les
21.30 h al Teatre Munici-
pal de Balaguer la 2a
Mostra «Ciutat de
Balaguer» amb un espec-
tacle anomenat «El Cafè
de la Remei», amb la par-
ticipació de tots els alum-
nes matriculats a l’aula
aquest curs 2008/2009.

«El Cafè de la Remei»
està inspirat en un cafè
molt especial situat a un
carrer cèntric del Casc
Antic de Balaguer. La se-
nyora que el regentava, la

Remei, era una senyora
molt velleta que al llarg de
la seva vida havia volgut
posseïr tota la saviesa
dels més erudits. Als ma-
temàtics els robava els
números, als escriptors
les lletres... A partir
d’aquest fil conductor, la
coreografia girarà al vol-
tant del Cafè de la Remei.

L’obertura de l’espec-
tacle anirà a càrrec de to-
tes les alumnes de l’Aula.
A continuació, un pas a
dos a càrrec del professor
de l’Aula Municipal de
Dansa Albert Bonet i Irene
Cascos, professora convi-
dada de l’Escola de Dan-
sa de Lleida Arts Dansa.
Un altre interludi serà “ Jo-
ves Ballarines”, amb les
alumnes més grans de
l’Aula i, finalment, el
“Bolero de Carrer” amb 7
alumnes de 12 i 13 anys.

Mostra de dansa a càrrec de

l’Aula Municipal de Dansa

Aula de Dansa de Balaguer

Aquest dissabte 28 el
Teatre acollirà “El
cafè de la Remei” a
càrrec de les alumnes
de l’escola de dansa
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El Centre Excursionista continua amb
les seves caminades per la Noguera

L’Assemblea Pagesa
de Catalunya acollí
aquest passat dissabte
21 de març la xerrada-de-
bat “Les Dones Alimen-
ten al món: No més invi-
sibilitat. Drets, recursos
i sobirania alimentària”.

Hi van intervenir

Magui Balbuena de la Co-
ordinadora Nacional de
Mujeres Trabajadoras
Rurales e indigénas de
Paraguai, i Elisabeth
López de Associación
Nacional de Mujeres
Rurales e Indígenas de
Xile.

Debat a Balaguer sobre “Les

Dones alimenten al món”

Balaguer acollí la xerrada

Centre Excursionista de Balaguer

El proper diumenge 29
de març, el Centre Excursio-
nista de Balaguer continua
amb les seves Caminades
per la Noguera, que ve realit-
zant des de fa deu anys.

Aquest diumenge, els
participants a la sortida po-
dran gaudir del fabulós pai-
satge del Congost de les Sa-
vines. Una caminada de deu
quilòmetres amb un desni-
vell de 300 metres.

D’altra banda, les prope-
res activitats que s’organit-
zen des del Centre, son pel
proper diumenge 5 d’abril
que hi ha preparada una al-
tra sortida a la Cova Negre
de Matasolana, mentre que
el divendres 17 d’abril es farà
una projecció de fotografies
de caiac i canoes al local so-
cial del centre a partir de les
10 del vespre.

El proper diumenge 29 de març continuen les
caminades per la Noguera, del Centre Excursionista
amb una sortida al Congost de les Savines
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Classificació

Tercera Divisió

1. Espanyol B ............ 65

2. Reus ...................... 60

3. Hospitalet ............. 56

4. Manlleu ................. 54

5. Premià .................. 54

6. Santboià ................ 51

7. Prat ........................ 45

8. Vilanova ................ 44

9. Amposta ............... 42

10. Europa ................. 40

11. Pobla Mafumet .. 37

12. Cassà .................. 36

13. Blanes ................. 36

14. Rapitenca ........... 35

15. Mataró ................ 34

16. Cornellà .............. 32

17. Balaguer ............ 28

18. Palamós .............. 26

19. Vilajüiga .............. 26

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

Propers encontres

29/03/2009 --  17h

Camp Municipal de Mataró

Mataró| Balaguer
-------------------------------------

05/04/2009  --  17h
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Premià

Golejadors del

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

El C.F. Balaguer no-
més ha sumat un punt
en els dos encontres
d’aquesta quinzena,
gràcies a l’empat a tres
gols aconseguits al
camp del Reus. Allí van
marcar Romero, Marc
Pujol i Gallego.

Amb el seu gol,
Carles Romero empa-
ta a sis gols amb els
màxims golejadors de
l’equip, Jony Espinosa
i Juanjo Tenorio, se-
guits a un gol de dife-
rència per Edu Raya i
Marc Pujol.

Carles Romero

Al C.F. Balaguer li queden vuit finals
per tenir la permanència a 3a Divisió

FUTBOL>> El Balaguer
es juga bona part de les
seves possibilitats
aquest diumenge al
camp del Mataró, un
dels rivals directes

15/03/2009

REUS 3

BALAGUER 3

El Balaguer ha superat la
quinzena més complicada
de la segona volta, sumant
un sol punt, el aconseguit al
camp del Reus, a l’empatar
a tres gols, mentre que
aquest diumenge passat
perdia per 0-2 davant l’Espa-

l’Espanyol, crear ni una sola
ocasió de gol, però a la re-
presa, l’àrbitre donà com a
bo un gol precedit d’un clar
fora de joc, i després no va
voler veure dos penalts a
l’àrea visitant, que haurien
pogut variar el signe del par-
tit. No tant sols no va pitar el
penal comés sobre Edu
Raya, sinó que el va expul-
sar amb una segona targeta
groga, per simular la caigu-
da, deixant al Balaguer amb
inferioritat numèrica.

L’equip no va superar
aquesta pressió, i l’Espa-
nyol, faltant 5 minuts per la
finalització va marcar el gol
que sentenciava el partit.

Ara, al Balaguer li queden
vuit autèntiques finals, la
primera serà aquest diumen-
ge al camp del Mataró, un

nyol B, el líder de la classifi-
cació, però amb un arbitrat-
ge nefast que va fer malbé
tota la feina de l’equip ver-
mell.

El Balaguer va aguantar
bé el primer temps, teixint
una teranyina que impedí a

Genís lluitant una pilota

22/03/2009

BALAGUER 0

ESPANYOL B 2

El Balaguer intenta frenar un davanter de l’Espanyol

dels rivals directes situat
també a la part baixa de la
taula, abans de rebre al Pre-
mià, que és un dels gallets
de la categoria que lluita per
estar entre els primers de la
classificació al final de tem-
porada.
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El Cristec perd a la pista del cuer, el
Berga, per 6-4 i es complica la vida

El Cristec perd a la pista
del Berga, per 6 gols a 4, en
partit corresponent a la 22a
jornada de la nacional «B».

Els balaguerins perden
una nova oportunitat de
distanciar-se de la zona de
descens al caure derrotats a
la pista del cuer en un partit
que no va saber rematar
quan ho tenia tot de cara.

L’inici d’encontre va ser
força igualat, però a partir del
minut 15, degut a la
desqualificació del porter
local per tallar amb les mans
una pilota de gol fora de
l’àrea, va aprofitar aquesta
circumstància per marxar-se
al descans amb un còmode
1 a 3.

Els de La Noguera ho
tenien coll avall per
emportar-se els punts, peròEquip benjamí

FUTBOL SALA>>L’Equip benjamí va superar els
vuitens de final de la Copa Catalunya, davant el
Martorell B, guanyant al pavelló balaguerí per 8-1

la seva imprecisa sortida a
l’inici del segon període, on
va rebre 2 gols en 30 segons,
va aixecar els ànims dels de
casa i provocar molts dubtes
als de Balaguer, canviant el
signe del partit.

El Berga, molt motivat,
va ficar-se per davant en el
marcador (4-3, min. 25) i a
partir d’aquell moment ja no
va deixar de mantenir la

iniciativa a l’electrònic fins
arribar al sorprenent 6 a 4
final. Els gols del Cristec van
ser obra de Tarroja, autor de
dues dianes, Xolo i Víctor.

D’altra banda, l’equip
benjamí s’imposa al
Martorell «B», per 8 gols a 1,
en l’eliminatòria
corresponent a vuitens de
final de la Copa Catalunya
Benjamí, que van jugar a
Balaguer.

Futbol Sala Cristec
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La Universitat de
Lleida, conjuntament
amb el Club Tennis Taula
Balaguer, organitzaran
enguany el Campionat de
Catalunya Universitari de
Tennis Taula que, per
primera vegada es
realitzarà fora de
Barcelona i a les
comarques de Lleida, ja
que sempre s’havia
realitzat a Barcelona sota
els auspicis de la UB.

C o n c r e t a m e n t ,
l’esdeveniment tindrà

lloc a Balaguer el dissabte
dia 28 de març, a partir de
les 10h, al Pavelló Molí de
l’Esquerrà, on tothom qui
ho vulgui podrà veure en
directe les successives
eliminatòries en les
modalitats d’individuals i
dobles masculí i d’in-
dividuals i dobles femení,
amb els millors jugadors
i jugadores universitaris
de Catalunya.

A més d’atorgar els
premis corresponents al
Campionat de Catalunya
en aquestes modalitats,
el torneig de Balaguer
també servirà per
classificar els jugadors i
les jugadores que
representaran les uni-
versitats catalanes al
proper Campionat
d’Espanya Universitari.

Balaguer acull el Campionat

de Catalunya Universitari de

Tennis Taula, el 28 de març

Tennis Taula

TENNIS TAULA>> Es
fa per primer cop fora
de Barcelona, i es
celebrarà al pavelló
Molí de l’Esquerrà

L’Impic signa el conveni “Viu
Balaguer” amb diferents clubs locals

La vicepresidenta execu-
tiva de l’Institut Municipal
de Progrés i Cultura de
Balaguer, Mar Roldan va
signar el conveni de promo-
ció turística “Viu Balaguer”
amb les entitats esportives
que militen en categories
nacionals i per tant porten
el nom de la ciutat, més en-
llà de les comarques de
Lleida.

Mar Roldan va lliurar les
subvencions corresponents
a cada club esportiu, que a
canvi d’aquesta aportació
econòmica es compro-
meten a lluïr, de manera
visible  el logo «Viu
Balaguer» en el seu
equipament esportiu de
competició.

Els clubs que han gaudit
d’aquesta subvenció han
estat el Club Bàsquet
Balaguer, que té dos equips
militant en la segona
catalana, el Club d’ Escacs
Balaguer, que milita a la
Primera Divisió Catalana, el
Club de Futbol Sala Representants dels diferents clubs locals

ESPORTS>> Els equips es comprometen a lluir als
seus equipaments esportius el logo “Viu Balaguer”

Balaguer, que milita a la
Nacional B de Futbol Sala,
el Club de Futbol Balaguer,
que milita a la Tercera
Divisió Nacional, el Club
Atlètic Maratonians del
Segre, i  el Club Tennis Taula
Balaguer, que milita a la
Divisió d’Honor femenina

del Tennis Taula.
Tots els clubs bala-

guerins van agrair el suport
econòmic institucional de
l’Impic, essent una iniciativa
molt positiva tant pels clubs
com per la marca Viu
Balaguer, que així es llueix
per tota Espanya.

El Club Bàsquet Balaguer aconsegueix
la seva tercera victòria consecutiva

El Salud Automoció «A»
Balaguer continua imparable
en aquesta recta final del
campionat, encadenant per
primera vegada en aquesta
temporada 3 victòries de for-
ma consecutiva.

La passada setmana els
de Balaguer es van imposar
al Súria per un còmode 51-
73,  i això ha fet que es co-
menci a creure molt més en
les seves possibilitats.

Aquest proper diu-
menge 29 de març, a les
18.30h al polisportiu, els de
Balaguer s’enfronten al Sant
Cugat, un rival directe en la
salvació, ja que ambdós
equips estan molt igualats.Club Bàsquet Balaguer

BÀSQUET>> L’equip sènior del Club Bàsquet
Balaguer es troba a les portes de la salvació
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Bones actuacions dels nedadors
balaguerins en diferents competicions

Bons resultats dels neda-
dors del CEN Balaguer al
campionat de Catalunya de
natació absolut open dispu-
tat aquest cap de setmana a
les instal·lacions olímpiques
del CN Terrassa.

La Cristina Marquina va
aconseguir la novena
posició absoluta en la prova
de 50 braça amb un temps
de 37 segons 33 dècimes i la
dotzena posició en els 100
metres del mateix estil amb
1 minut i 21 segons. Per altra
banda l’Eric Demarchi va
quedar el 15è de Catalunya
absolut en els 50 metres
lliures amb un temps de 25
segons i 50 dècimes.

Molt bons resultats si
tenim en compte que van
assistir la majoria de
nedadors olímpics de l’EstatCristina Marquina i Eric Demarchi van pujar al pòdium

NATACIÓ>> Cristina Marquina i Eric Demarchi han
participat al Campionat de Catalunya absolut, i al
campionat estatal de natació adaptada, David Bach

Espanyol. També es va
realitzar el relleu de les
estrelles amb esportistes
famosos d’altres esports
com  en Manel Estiarte o la
Gemma Mengual.

Aquest cap de setmana
21 i 22 de Març el nedador
David Bach del Club
Esportiu Natació Balaguer
ha participat amb la selecció
catalana al campionat

d’Espanya de natació
adaptada a les instal·lacions
del C.N. Múrcia.

En David ha aconseguit
les mínimes per participar
en les proves de 50 i 100
metres lliures en categoria
S10 de discapacitat física.
Aquesta ha estat la seva
primera participació en el
campionat d’Espanya,
essent molt important.

David Bach
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Marc Adsuar i Genís
Alarcón son dos joves
pescadors de la modali-
tat de làtigo que perta-
nyen a la Societat de Pes-
cadors Esportius de
Balaguer, els quals han
quedat classificats se-
gons en l’àmbit d’equips
en el Campionat d’Espa-
nya celebrat fa unes set-
manes.

El passat dia 28 de fe-
brer, la Federació Catala-
na de Pesca esportiva i
Càsting els hi va lliurar un

trofeu corresponent al
mateix Campionat.

Això requereix molt
sacrifici per part dels dos
joves per què han de com-
paginar els seus estudis
amb els entrenaments a
Vielha, Alfarràs, Pont de
Suert, etc... Afegint l’es-
forç dels seus pares per a
traslladar-los a totes
aquestes poblacions per
tal de que es puguin en-
trenar durant tot l’any.

En aquest moment ja
comencen a preparar-se
amb tot l’ímpetu per tal de
presentar-se al Campio-
nat d’Espanya, que en-
guany es celebrarà a Va-
lència.

Tant Marc Adsuar
com Genís Alarcón ja te-
nen un grapat de premis i
trofeus guanyats.

Marc Adsuar i Genís Alarcón

al Campionat d’Espanya de

pesca amb làtigo

Marc Adsuar i Genís Alarcón

PESCA>> Els dos
joves pescadors de la
Societat de Balaguer
participaran al
Campionat d’Espanya

Promoció de l’activitat física per
evitar malalties càrdio-vasculars

L’Àrea Bàsica de Salut de
Balaguer i l’Ajuntament de
Balaguer han sumat esfor-
ços per iniciar el consell i la
prescripció de l’activitat fí-
sica en el marc del Pla d’Ac-
tivitat Física, Esport i Salut
(PAFES) que promou la Ge-
neralitat.

Des del centre d’atenció
primària de Balaguer, els
metges i les infermeres
donen consells sobre els
beneficis de realitzar ac-
tivitat física de forma re-
gular. Els metges de medi-
cina de l’esport i els llicen-
ciats en ciències de l’activi-

física i l’esport.
L’objectiu d’aquest Pla és

la promoció d’hàbits
saludables i prevenir la
malaltia mitjançant la
recepta de l’esport, per tal de
mantenir i millorar la qualitat
de vida de la població.

El programa va dirigit
principalment a la població
adulta, amb vida sedentària
i amb factors de risc càrdio-
vascular, la selecció dels
pacients tributaris de
beneficiar-se del PAFES la
realitza l’equip d’atenció
primària, depenent de les
circumstàncies de cada
persona.

Els participants del
programa tenen un
seguiment de l’evolució, en
funció del tipus d’activitat
prescrita o aconsellada.

tat física i l’esport són pro-
fessionals que també
participen en el desenvolu-
pament d’aquest programa.

L’Ajuntament de Ba-
laguer mitjançant la
regidoria d’esports posa a
disposició dels profes-
sionals sanitaris informació
sobre les activitats es-
portives que organitza i ha
adequat la xarxa esportiva
municipal per atendre els
usuaris que se li derivin des
del centre d’atenció
primària prèvia valoració del
metge especialista en
medicina de l’educació

Iniciativa de la regidoria d’Esports i el CAP II

Una iniciativa del Centre d’Atenció Primària de
Balaguer i la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament
coordinant esforços de cara a la població
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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.

Entrevistes Freaks. Baron Dandy.
Inyaqui Olarte Vives

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

Com en una pel·lícula de
cine mut, l’home va patinar
en una pell de plàtan i es va
donar una bona costellada.

Els pocs que caminà-
vem pel carrer d’Avall, vam
córrer a ajudar-lo. Per sort,
la cosa havia estat més
sorollosa que greu i el bon
home va marxar pel propi
peu, només amb la dignitat
ferida.

Em vaig tornar a fixar en
lo brut que arribava a estar
el carrer d’avall. La gent hi
continua deixant les bosses
d’escombraries davant de
casa, vora els pilans.
Qualsevol gos o gat, o bossa
trencada, provoquen un xip
i xap de por, per no parlar de
l’efecte que fa veure un munt
de bosses de fem deixades
al carrer.

Em mirava tot aquell
escampall, pensant en la
manera de resoldre-ho
(potser alguna cosa
semblant a un contenidor
subterrani estaria bé), quan
em va saludar amb un crit el
meu amic Fermí:

- Ieeeeee! Xavaaaaaal! –
va cridar lo Fermí, com si
estigués en mig de la
pampa.

Lo Fermí era un home
bastant llord. Venia tan
panxo amb una samarreta
imperi plena de forats i tota
tacada amb llànties que
anaven del groc al marró,
pantalons color carabassa
molt bruts i també duia un
gos petaner lligat amb un
tros de corda.

En arribar a la meva
alçada, l’home de déu va
deixar anar un gargall que es
va allargar un metre i mig,
abans d’estavellar-se estrepi-
tosament al terra.

- Ai! Quin descans! –va
dir, inflant el pit. Acte seguit
es va encendre un cigarret.
Mel vaig mirar, constatant

que, encara que sembli
impossible, lo Fermí anava
encara més llord que la
darrera vegada. No vaig
poder-me estar de comentar-
li:

- Ostras! Fermí! Què se
t’han tallat l’aigua a casa, o
què? Vens fet un ecce homo,
xaval!

Lo Fermí es va posar a
riure i es va estirar tot or-
gullós:

- No estàs al dia, nen –
em va dir-. Ara lo que es porta
és la estètica descuidada i
macarra. Quan més tirat,
millor. La penya em veu anar
d’aquest pal pel carrer i
flipen amb mi. No ho veus
que sóc el puto amo?

I va el tio i deixa anar un
rot de xiveca de litre!

Mentrestant el gos del
Fermí, ja cansat d’ensumar i
remenar la brossa, va co-
mençar a fer força i va plan-
tar un pi digne de persona
gran. Jo començava a mirar
al voltant buscant la càmera
oculta, perquè això sem-
blava un xou.

Lo Fermí, en veure la cara
que jo ficava davant l’obra
del seu gos, va tractar de
composar una expressió
que pretenia ser indignada i
va tirar la burilla que s’estava
fumant, al cap del petaner:

- Gos dolent! –va renyar-
lo- Això no es fa!

Dit això es va acomiadar,
deixant com a record del seu
pas el cagalló, la burilla
encesa, l’escopinada i una
fortor persistent.

Lo trist del cas és que el
Fermí té raó. S’ha posat de
moda el bretolisme i la
brutícia. Sembla que aquí
qui més embruta més cate-
goria té. Serà qüestió de
construir una cort per tota
aquesta aristocràcia emer-
gent. Una cort de porcs,
evidentment.

www.revistagroc.com

Avui negre. Demà tot rosa.
C.G.A.

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

En aquests temps que
ens toca viure on tots
veiem que el més segur és
tremolós com un
merengue, i que moltes
coses s’han de reconvertir
o regenerar-se si no volen
morir, és d’agrair qualsevol
manifestació d’optimisme
i seguretat. No en tinc cap
dubte que tenim a Madrid
l’home que millor en pot
sortir de tot, al menys de
llengua. Aquest la deixarà
econòmicament pitjor que
Felipe González, al meu
parer. Amb tota aquesta
ciutadania múltiple, híbrida
i borda que ell amb tanta
facilitat i alegria va fer
possible. Amb un poder
bancari que demostra el
seu tarannà tancant la
canella i veient com
trontolla tot, fins i tot, ells
mateixos en el seu valor de
bolsa. Amb jutges estrella
que no declaren ingressos
i no passa res. Assassinats
juvenils que costen a l’erari
públic un disbarat a canvi
de distraure al personal.
Tot dóna a conèixer
l’absència total de cap
valor ètic. I així ens va. Amb
els grumolls de ciment
encara tendres tot va
petant, sembla que sols
resten amb credibilitat i
solvència el secret del
confessionari, els
Registres i els Notaris. No
en tinc cap dubte que en
sortirem més tard que aviat
d’aquesta malavinguda
realitat actual, havent
pagat més de deu amb una
coça als morros aquesta
inhibició per tot el que no
fos diners i orgull de

pollastre mal sanat.
A mi l’única cosa que em

fa estar cofoi és la continua
batussa pública dels dos
grans partits estatals i que
tan a la vista tenim cada dia,
però observeu amb quina
discreció actuen i s’avenen
per matxucar tot el que
pugui ser un obstacle pels
seus objectius finals.
Prescindint dels idearis -
cada dia més inexistents-,
m’agrada veure la cara que
hi foten. Sense adonar-se (?)
del descrèdit que es van
guanyant. Aquí sí que es
juga a veure qui la diu més
grossa, m’agrada la Pajín, i
com no, el Pepiño, potser si
que la Cespedal és més
neutra, però la que em
convenç del tot és la
menudeta que ara no
recordo com es diu, que
amb la foto que va donar la
premsa, demostra que el
Pelargon era un gran
producte, un fantàstic
producte pels menuts!!,
quina cuixam i quina
pitram!, no potser que els
resultats polítics no corrin
parella amb tot el que va
mostrar als possibles
votants. Vosaltres podeu
pensar que en les
circumstàncies actuals no
és el moment d’assumptes
carnals. Que farem doncs?,
si tot ens invita a plorar o
riure , val més riure.

Aquí a Balaguer, per fi es
veu la llum en una pregunta
que ens prenia el son a
molts votants. L’eterna
pregunta de que passarà
quan el Sr. Miquel Aguilà,
alcalde vitalici de la ciutat,
vulgui plegar. Jo hi vaig veure

la solució. Davant de la
defensa apassionada del
Pressupost del 2009, llarga
en detalls del treball fet pel
seu grup (2), que en el
passat Ple del mes de
febrer ens va fer la regidora
Anna Torres se’m va fer la
llum. Va brodar-ho tant i
d’una manera tan
comprensible, i entusiasta
i contundent, que quasi es
pot dir amb tota certesa
que l’equip socialista no hi
va fer res. No calia, ella sola
és molt capaç de fer el
tortell sencer. Ara només
necessita el Sr. Aguilà que
la convenci de les excelses
virtuts del socialisme i del
poc futur d’Iniciatives i
verdors, que canten en
gaèlic per a què no els
entengui ningú. I com tots
sabem, en aquest món
democràtic nacionalista,
d’esquerres i de progrés
qualsevol somni es pot
aconseguir, i la fitxa ser tota
una realitat. Com cada any
l’oposició ha criticat els
pressupostos per utòpics i
alguna cosa més, i què?.
Cantussejant el Sr. Aguilà
tornarà a guanyar. Ara si
voleu que us digui el meu
somni es poder veure a la
senyora Anna Torres
d’alcaldessa socialista de
Balaguer. Seriem el
baricentre del món de la
perfecció.

-----------------------------------------------
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Pepe Daza imparteix un curs de
pastisseria variada a l’Oficina Jove

El mestre pastisser bala-
guerí, Pepe Daza, ha impartit
aquesta setmana un curs de
pastisseria variada a l’Oficina
Jove de la Carrera de
Camarasa, recentment ober-
ta al públic.

Pepe Daza ha mostrat als
més de vint participants, du-
rant els dos dies de curs, tots
els secrets de la pastisseria,
per a que puguin fer-ho a
casa sense més problemes.

D’altra banda, el passat
divendres dia 20, va iniciar-se
també a la mateixa Oficina
Jove un curs d’iniciació al
Photoshop que es durà a ter-
me cada divendres de 7 a 9
del vespre.Curs de Pastisseria a càrrec de Pepe Daza

Durant els dies 23 i 24 de març, de 7 a 9 del vespre
al nou equipament de la carretera de Camarasa

Trobada d’exalumnes del Col·legi
Gaspar de Portolà, promoció del 1985

El passat 21 de març els
exalumnes de la promoció de
1985 del col·legi Gaspar de Por-
tolà van celebrar el 25è ani-
versari.

El retrobament va ser al
col·legi, on van fer un recor-
regut per les aules i els van
passar un DVD amb imatges
del seu pas per l’escola. Al
sopar s’els van fer entrega del
DVD i de la foto amb tots els
alumnes i mestres que van
assistir en aquesta trobada
molt emotiva per tots. Foto de la trobada

Aquest dilluns 23 de
març, es va iniciar una
nova activitat del Progra-
ma Thao a la ciutat de
Balaguer. Es tracta d’una
medició anual on tots els
nens i nenes de 3 a 12 anys
de tots els centres educa-
tius de la ciutat, seran
pesats i medits.

Amb aquesta acció es
pretén aconseguir l’IMC o
índex de massa corporal
(IMC= pes en quilos/
altura en metres al
quadrat) de cada nen.

Aquestes dades es
calculen i es registren a
cada centre educatiu i
s’envia als seus pares una
carta en el cas de que els
seus fills tinguin risc
d’obesitat o sobrepès, on
se’ls recomana visitar el
seu metge o pediatra.

D’aquesta forma, un
dels efectes del Programa
Thao és estimular que els
nens i nenes amb sobre-
pès o obesitat, rebin aten-
ció mèdica gràcies a la
detecció precoç.

La primera escola en ser
visitada pel Thao és l’Esco-
la Pia, però en el període
d’un mes seran pesats i
medits prop de 1.800
escolars de la ciutat. A
Balaguer tos els centres
educatius s’han adherit a
través del Pla Municipal de
Dinàmica Educativa.

El programa Thao-Salut

Infantil, medirà a 1.800

escolars de Balaguer

El primer centre escolar va ser l’Escola Pia

Tots els centres
educatius de Balaguer
estan adherits amb
aquest programa de
Salut Infantil
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Curs intensiu de socorrisme aquàtic i
salvament a la piscina coberta

Per setmana Santa i com
cada any, la Federació Cata-
lana organitza a Balaguer el
curs intensiu de salvament i
socorrisme aquàtic a la pis-
cina coberta, tenint les pla-
ces complertes.

La Federació i l’ajunta-
ment han emprès un nou
curs per tal de cobrir la de-
manda de places de socor-
ristes que estaven interes-
sats.

El present curs es realit-
zarà a les instal·lacions mu-
nicipals durant els caps de
setmana del proper mes de
maig, i per a totes aquelles
persones majors de 16 anys
que desitgin tenir nocions i
els coneixements adequats,
per poder realitzar aquesta
tasca professional en qual-
sevol piscina, tenint la quali-
ficació i coneixements ne-
cessaris.

Aquest curs arriba en-
guany a la seva vuitena edi-
ció consecutiva gràcies a la
demanda de socorristes ge- Curs de Salvament i Socorrisme a la piscina coberta

Aquest curs es realitzarà a la piscina coberta de
Balaguer i durant la Setmana Santa

Setmana del llibre infantil i juvenil a
la Biblioteca Margarida de Montferrat

La Biblioteca Municipal
Margarida de Montferrat de
Balaguer celebra una nova
edició de la Setmana del lli-
bre infantil i juvenil.

La mostra es podrà veu-
re del 26 de març al 12 d’abril
a la Biblioteca Margarida de
Montferrat.

El mateix dia 26 de març,
hi ha una visita guiada de la
mostra de llibres infantils i
juvenils a càrrec de Joan
Portell, escriptor i pedagog.

Aquesta és una més de
les  varies activitats que pro-
posa la Biblioteca, al llarg de
l’any pel seu públic assistent
de edats diferents, fent acti-
vitats per tots.Biblioteca Margarida de Montferrat

La mostra del llibre es podrà veure des del 26 de
març fins al 12 d’abril a la Biblioteca

Continua el cicle de
cinema Best-Sellers al
cinema, amb la projecció
de la pel·lícula “El niño
con el pijama de rayas”
de Jonh Boyne i dirigida
per Mark Herman. La
projecció serà aquest
diumenge 29 de març, a
les 6 de la tarda, a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament

de Balaguer, i el preu de
l’entrada és de 3 euros.

El cicle continuarà el
diumenge 12 d’abril amb
la projecció de “El diario
de Noa”, dirigida per Nick
Cassavetes. Tot un drama
romàntic dins del cicle de
cinema organitzat per
l’Ajuntament de Balaguer.

La darrera projecció
del cicle serà “El amor en
los tiempos del cólera” el
26 d’abril, basada en l’obra
de García Márquez.

Amb aquest films es
donarà per tancada aques-
ta temporada de cinema
a la sala d’actes de l’Ajun-
tament de Balaguer.

Continua el cicle de cinema

amb el film “El niño con el

pijama de rayas”

“El niño con el pijama de rayas”

Durant el mes d’abril
es projectarà “El
diario de Noa” i “El
amor en los tiempos
del cólera”

nerada durant aquest últims
anys que ha anat en aug-
ment, sobretot en l’època
d’estiu; d’aquesta manera
amb aquest curts es vol pal·-
liar la falta de professionals
en la nostra comarca.

El curs consta d’una part
teòrica (anatomia, primers

auxilis...) i també una part
pràctica (salvament aquàtic,
natació...).

El curs està limitat en 30
places. Per a més informa-
ció, adreçar-se a la piscina
coberta de dilluns a diven-
dres de 7 a 22 hores.
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

-----------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer,llicència de
discoteca.Tel: 667476167.
-------------------------------------
PISOS en venda  a
Balaguer, c/ Cadi, 90 m2

1er pis, sense ascensor,
gran terrassa, 2on pis
sense ascensor. Telf:
687700990.
-------------------------------------
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. Raó: 678954170-
667476167.
-------------------------------------
PIS EN VENDA, 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.
-------------------------------------
PIS EN VENDA a Bala-
guer, c/ Cadí, 180 m2, 2
entrades, una amb ascen-
sor. Telf: 687700990.
-------------------------------------
ALQUILO piso con
muebles a Balaguer. Muy
buen precio. Razón:
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.
-------------------------------------
VENDA/LLOGUER pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11. Raó telèfons:
973446161-629310479.
-------------------------------------
PRECISO piso de alquiler
en Balaguer. Interesados
llamar al 619813038.
-------------------------------------
LLOGUER de cases, apar-
taments i pisos. Telèfon
informació: 607896071.
-------------------------------------
LOCAL en venda a
Balaguer, c/ Cadí, 140-
150 m2. Raó: 687700990.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
ES VEN dúplex nou al c/
Riu Corb. Telèfon infor-
mació: 973446011.
-------------------------------------

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 bò-
nic. Preu actual: 111.187
e (18.500.000 pts). Preu a
30/12/08: 126.212 e
(21.000.000 pts). Raó:
626555395 - 619130503.
-------------------------------------
ES BUSCA local o pàr-
king tancat, zona dels es-
colapis. Raó: 699052818-
973447921.
-------------------------------------
ES BUSCA parcel·la a
l’Hostal Nou i Secà de
Balaguer, entre 300 i
400m2. Raó: 637405511.
-------------------------------------
ES LLOGA plaça pàrking
Passeig xamfrà amb St
Lluís. Raó: 696680933.
-------------------------------------
PÀRQUING de lloguer c/
Miracle. Tels: 973445578-
669060703.
-------------------------------------
FINQUES RÚSTIQUES en
venda, terme de Vallfogo-
na, amb vivenda, pàr-
king, cuina d’estiu i gran
piscina. Telf: 687700990.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
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
visitant la nostra web:
www.salutmentalponent.com,
associacio@salutmentalponent.com
-------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------
S’OEFEREIX senyora ca-
talana per planxar a do-
micili. Telf: 615323732.
-------------------------------------
EMPRESA del sector por-
cí, busca granjes d’en-
greix per arrendar. Raó:
630522014.
-------------------------------------
SE OFRECE mujer para
cuidar gente mayor, para
hacer trabajos de limpie-
za o para trabajos en al-
macén o campo. Razón:
667320122.
-------------------------------------
SE OFRECE mujer para
cuidar enfermos, perso-
nas mayores, niños o
hacer trabajos de
limpieza. Tel: 638553995.
-------------------------------------

ES NECESSITA ajudant
de perruqueria. Raó:
616729006.
-------------------------------------
S’OFEREIX noia de
Balaguer per fer feines
de casa (planxar, fer la
compra, neteja...). També
per ajudant de cuina.
Molt responsable. Interes-
sats trucar al: 665630312.
-------------------------------------
ES NECESSITA ajudant
de perruqueria, amb ex-
periència. Caps de setma-
na. Raó: 973445668.
-------------------------------------
SE OFRECE señora para
cuidar señor o señora por
las noches en su casa.
Razón: 625688577.
-------------------------------------

MOTOR

-------------------------------------
VENC Fiat Punto JTD
(Diesel), any 2002,
108.000 kms. Full equip.
Preu: 4.100 e. Raó:
696680933.
-------------------------------------
-------------------------------------
Demanan’s informació a
les nostres oficines situa-
des al c/ Sant Lluís, 36-38
altell de Balaguer o bé al
telèfon 973448273. Visita
la nostra pàgina web:
www.revistagroc.com
-------------------------------------

www.revistagroc.com

pis dúplex a l’Av. Països Catalans
150 m2+terrassa+cuarto de 40 m2 al costat.

Tot amb vistes al riu. Oportunitat única.

ES VEN

Interessats trucar al 678954170-667476167.

Els fills i esposa,
agraïm les mostres de condol rebudes per

la mort del nostre pare i espòs

JAUME GINÉ BURGUÉS «Jaumet»
Gràcies a tothom
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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

07,00 ÀGER finers

14.00 ÀGER dmres. i dv. lectius

17.00 ÀGER dill., dmart. i dij. lectius

17.50 LES Diari

18.05 LES 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 26 de març a les 8 de la tarda del 2 d’abril MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 2 d’abril a les 8 de la tarda del 9 d’abril ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 9 d’abril a les 8 de la tarda del 16 d’abril CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Necessitem dependent/a

Preferència de 16 a 20 anys
Presentar -se a Pl. Mercadal, 28 BALAGUER

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