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Què en penseu?...

>>BALAGUER

Balaguer acull  el Fòrum Manuel
Martín de la Diputació de Lleida

Més de 100 persones participen a
les Caminades del CAP
---------------------------------------------
>>COMARCA

El Consell Comarcal presenta la
nova pàgina web de turisme

El Consell Comarcal lliura el Premi
Jaume d’Urgell  de l’any 2009
----------------------------------------------
>>CULTURA

L’Escola de Música celebra la
festivitat de Santa Cecília

La Suda Teatre recupera la
representació dels Pastorets
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer perd a casa el que
guanya lluny del Municipal

El Club Tennis Balaguer supera les
previsions amb 160 inscrits
----------------------------------------------
>>OCI

La Noguera es volca amb la
Marató de TV3 del 13 de desembre

PORTADA

Fira de Santa Llúcia

Josep M. Simon i Auberni
---------------------------------------------

Avui no pretenc explicar
un conte, més aviat comen-
tar un fet que em van expli-
car el passat diumenge. Re-
sulta que aquest mateix dia,
uns amics, tot passejant  per
l’avinguda de Francesc
Macià (Miranda o Banqueta
avall), van trobar en un dels

darrers bancs un llibre per a
infants. El van fullejar per
veure si portava algun nom
per conèixer el propietari o
era d’una biblioteca, però res
de res. Dubtaven si deixar-lo
allí, però començava a esca-
par gotes i fàcilment es mal-
metria, o endur-se’l, però no
era d’ells. Els va semblar que
no havia estat abandonat
com succeeix amb un diari,
un cop llegit. Més aviat,  les
presses o un descuit havien

estat la causa que es quedés
en aquell banc. Els amics
van decidir portar-lo a la re-
cepció de l’Ajuntament per
si algú el reclamava. I és que
un llibre, per tot allò que
transmet, embolcalla, ins-
trueix i, en definitiva, educa,
no mereix cap dissort. Tant
de bo que l’infant es pugui
retrobar amb el seu conte i,
d’aquesta manera, continu-
ar gaudint de la seva compa-
nyia i de la seva saviesa.

La conciliació entre la vida laboral i la vida familiar
és un dels temes més parlats darrerament, arrel de
l’anunci del nou calendari escolar, que vol implantar el
Departament d’Educació, iniciant el curs una setmana
abans, i fent una setmana de vacances al mes de febrer.
La conciliació entre les dues vides, vol canvis
substancials a la nostra societat. A gran part d’Europa
acaben de treballar quan nosaltres comencem l’horari
de tarda, treballen menys hores, dinen en un màxim
d’una hora i tenen una productivitat més alta que la
nostra. Tots aquests factors porten als europeus a tenir
més facilitat per conciliar vida laboral i familiar.

Però, on es troben les causes d’aquest problema?
És obvi que tenim un problema d’horaris laborals i la
seva conciliació amb la vida familiar, però aquest no es
soluciona només marcant per llei a quina hora obrim i
tanquem un comerç o una oficina, o dient que a partir
d’ara tindrem una jornada de 35 hores, o amb les molt
de moda jornades intensives...

En primer lloc, de tots aquests punts de comparació
amb la resta d’Europa n’hi ha un que és causa i
conseqüència alhora: la productivitat. Si no millorem la
productivitat dels nostres treballadors i empresaris, no
arribarem a millorar els horaris, reduïnt-los, i tots els
esforços legislatius no serviran de res.

A més, cal també variar altres horaris. Tota la cultura
del lleure del nostre país (ja sigui a casa o a fora) es
basa en uns horaris molt allunyats als europeus i, això
vol dir que no podem comparar-nos només en els
horaris laborals. Cal un canvi en el sistema de vida. Va
per llarg.

Vida laboral i familiar
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

Balaguer va ser la seu de l’edició
d’enguany del Fòrum “Manel Martín”

Enguany, el Patronat de
Turisme de la Diputació de
Lleida ha escollit la ciutat de
Balaguer com a seu del Fò-
rum “Manel Martín” amb la
idea de fer territori.

El tema escollit per
debatre en aquest interes-
sant fòrum va ser el de “Com
transformar un poble en
destinació turística, principis
i pràctiques”, un tema
important avui en dia, ja que
pot ser una eina revulsiva de
moltes poblacions, que
volen impulsar el turisme
com una eina més per

“Principis i pràctiques”, a
càrrec de Josep Ros,
director general de la
consultoria turística “ROS
Delvelopment & Planning”.

Seguidament es va fer
una taula rodona amb els
següents ponents: José
Maria Aierdi, president del
Consorcio Turístico de
Plazaola i alcalde de
Lekunberri (Navarra),  Antoni
Colom, professor de Desen-
volupament i Turisme Rural
de la Universitat de Lleida i
un representant de la
Catalunya Nord de la xarxa
“Les plus beaux villages de
la France”.

Aquesta taula rodona va
estar moderada per Àngel
Vidal, director del Patronat
de Turisme de la Diputació
de Lleida.

millorar  en molts aspectes i
per rebre noves formes
d’ingressos.

El fòrum, celebrat el
passat divendres 27 de
novembre, va iniciar-se a les
10 del matí amb la benvin-
guda i presentació de la
jornada, a càrrec de  Jaume
Gilabert, president del
Patronat de Turisme i de la
Diputació de Lleida, i Miquel
Aguilà, alcalde de Balaguer i
vicepresident primer de la
Diputació de Lleida.

A partir de les 10.30 h, va
iniciar-se la ponència:

Fòrum “Manel Martín” a Balaguer

La Sala d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer va
acollir per primera vegada el Fòrum “Manel
Martín”, organitzar per la Diputació de Lleida

Mà Oberta ha decidit
centrar els seus actes
solidaris durant la Fira de
Santa Llúcia,  aprofitant
el matí per organitzar la
Tradicional «Operació
Moneda» al Passatge
Gaspar de Portolà, just a

l’entrada de la Fira i per la
tarda, substituïnt la Marxa
de la Solidaritat, s’orga-
nitzarà, amb la col·labo-
ració de l’Institut Muni-
cipal de Progrés i Cultura,
el Festival Mà Oberta, que
començarà a les 17 h a la
plaça del Mercadal amb
l’espectacle Infantil «Tot
hi cap» i cap a les 18 h
s’enllaçarà amb una
cercavila itinerant “Tomba
- Tomba pastorets” que
anirà per tot el mercat, a
càrrec de la mateixa
companyia.

Mà Oberta centra els seus

actes el 5 de desembre,

col·laborant amb Santa Llúcia

Mà Oberta sortirà al carrer el proper dia 5

L’Operació Moneda al
matí i un festival
infantil a partir de les
5 de la tarda a la
plaça del Mercadal
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El carrer d’Avall acull una nova Fira de
Santa Llúcia, el proper 5 de novembre

Aquest cap de setmana,
Balaguer viurà un dels mer-
cats amb més esperit nada-
lenc. Es tracta de la fira mer-
cat de Santa Llúcia que tin-
drà lloc el proper dissabte
dia 5, amb un ple total d’ocu-
pació.

De fet, enguany i com ja
es va fer la darrera edició
l’exposició també s’allar-
garà en algunes zones
porxades properes al carrer
d’Avall per tal d’intentar
donar la màxima cabuda als
expositors que sol·liciten
participar en aquest mercat
ple de màgia i color.

Unes 50 parades
presentaran els seus millors
productes relacionats amb
les festes de Nadal, on es
podrà trobar des d’articles
propis de decoració
nadalenca com figures de

Fira de Santa Llúcia, al carrer d’Avall

Una cinquantena de parades oferiran els seus
productes, típicament nadalencs des de les 9.30 del
matí fins a 2/4 de 9 del vespre, al carrer d’Avall

pessebre, arbres de nadal,
llums i tires de colors fins
els productes gastronòmics
artesans per excel·lència
que no poden faltar a les
nostres taules  com són els
torrons, els formatges, els
vins, caves i dolços,
embotits, coques i melme-
lades, tots ells amb el segell
de qualitat i artesania.

També, cada cop hi ha
més artesans que venen a

presentar els seus articles
de regals, donant així
opcions a tots els visitants
per començar a fer les
compres nadalenques

La Fira estarà oberta de
9,30 a 20,30 hores, al llarg
del c/ d’Avall, Pl. Sant
Jaume, c/ Escala i porxos
de la plaça  propers al carrer
d’ Avall.

La Fira rebrà la visita del
Patge Reial.

Fira de Santa Llúcia
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Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Dr. Antoni Santamaria
Ginecologia i obstetricia - Tel. 666 153 307
Visites dimecres matí a hores convingudes

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

Comença l’activitat del programa
“Camina amb el CAP”, amb èxit

La passada setmana es
va donar el tret de sortida a
un nou programa, liderat per
l’Àrea de Salut de Balaguer
juntament amb les regidori-
es de Sanitat i Esports de
l’Ajuntament de Balaguer,
amb prop de cent persones
que s’han inscrit a aquesta
nova iniciativa.

A les quatre en punt,
professionals del CAP van
començar la sessió davant
del teatre Municipal amb uns
exercicis d’estiraments per
tal de preparar la sortida.

Després, van iniciar el
recorregut sortint des

d’aquest punt, passant per
la nova Passarel·la, carrers
del Nou Balaguer, Passeig de
l’Estació, pont nou, carrer la
Banqueta i acabant, de nou,
al punt de sortida.

Cal dir que en aquesta
primera sessió hi van assistir
l’alcalde de Balaguer, Miquel
Aguilà, els regidors Montse

Participants a Camina amb el CAP

Serra i Juanjo Tenorio, la
directora del Cap entre altres
professionals.

Segons van manifestar
els assistents és una molt
bona iniciativa la qual tindrà
una durada d’uns 6 mesos i
de la que s’espera que surtin
grups particulars, posterior-
ment, que vagin a caminar
pel seu compte.

Aquesta activitat és una
més de les que des de l’àrea
de Salut i d’Esports de
l’Ajuntament de Balaguer es
venen desenvolupant en els
darrers mesos per tal de
lluitar contra mals hàbits
com el sedentarisme, també
contra les malalties
cardiovasculars, i contra
l’obesitat infantil, que ja es
duen a terme diferents
programes com el Thao,
aquest especialment dedicat
als joves escolars d’entre 3 i
12 anys.

Camina amb el CAP

Els participants van
aprendre a fer els
estiraments necessaris
abans de l’exercici i van
caminar per Balaguer

L’Ajuntament de
Balaguer, a través de les
diferents regidories:  de la
dona, d’educació i de
promoció econòmica i
amb motiu de la
commemoració del dia
internacional contra la

violència envers les
dones que es va celebrar
el 25 de novembre, va
organitzar diferents actes
al llarg de tota la jornada.

Durant el matí del
dimecres 25 de novembre
es va emetre un programa
especial a Ràdio Balaguer
en el que van participar els
diferents centres edu-
catius de la ciutat.

L’alumnat dels dife-
rents centres van llegir el
seu manifest en contra de
qualsevol tipus de
violència.

Balaguer commemora el Dia

Internacional contra la

violència de gènere

Programa radiofònic per commemorar aquest dia

En un programa
radiofònic en el que
hi participaren els
diferents centres
educatius de la ciutat
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L’Ajuntament de Balaguer organitza
un cicle de “Cinema per la Igualtat”

La Sala d’Actes de l’Ajun-
tament acollirà un cicle de
cinema per la igualtat, amb
la projecció de quatre pel·-
lícules, els caps de setmana
del 12 i 13 i 19 i 20 de desem-
bre.

El dissabte 12, es projec-
tarà “Las chicas de la
lenceria”, una fascinant i en-
tranyable comèdia plena
d’optimisme. El diumenge
13 li tocarà el torn a “Sin
reservas”.

El dissabte 19 serà la pel·-
lícula “En tierra de hombres”,
basada en fets reals i el diu-
menge 20, “Million dollar
baby”. Totes les pel·lícules
es projectaran a les 18 h.Cartell del cicle de cinema per la igualtat

Nova campanya per Nadal de l’Associació
de comercians 2021 de Balaguer

L’Associació de comerci-
ants 2021 de Balaguer, posa
en marxa una nova campa-
nya per fidelitzar clients i
atreure’n de nous, amb la
campanya “Un Nadal ple de
regals”, on es repartiran but-
lletes per a participar en el
sorteig de diferents regals
per aquestes festes de Nadal
i Reis, amb les compres del
clients realitzades en els més
de 125 establiments associ-
ats amb que compta l’enti-
tat.

Es projectaran quatre pel·lícules els caps de
setmana del 12 i 13 i 19 i 20 de desembre

El passat dissabte 14
de novembre, Balaguer
Music va actuar al Teatre
Municipal de Balaguer
davant d’un públic
entregat i participatiu, que
va poder gaudir d’unes
cançons amb un mis-
satge positiu, ple de fe,
d’esperança i d’amor; de
fet el propòsit principal
d’aquest grup ja es
conegut per tothom:
exaltar a Déu sobre totes
les coses.

Amb un espectacle

excel·lent i una passió
desbordant damunt de
l’escenari van poder
mostrar a tots els que ells
anomenen un cristia-
nisme actual i vertader /
real.

Com bé diu el titular,
Balaguer Music va superar
les expectatives d’assis-
tència, i per això ja estan
treballant en el nou
projecte per l’any que ve,
en un lloc amb més
cabuda, per poder acollir
tots els presents.

L’Església Cristiana
Paraula de Fe, és l’orga-
nitzadora del concert, i vol
agrair a tots els assistents
la seva entrega i
participació en aquest
festival de música Gospel,
que any rera any es
celebra a Balaguer.

El grup musical “Balaguer

Músic” supera totes les

expectatives de públic

El concert es va realitzar el passat 14 de novembre

El passat 14 de
novembre van omplir
el Teatre Municipal de
Balaguer, en un
magnífic concert

Nova campanya comercial a Balaguer
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“Benvingut a casa”, un servei
comarcal per a infants de 0 a 3 anys

Des de fa dos anys, el
Consell Comarcal impulsa el
projecte «Benvingut a casa»,
que té la finalitat d’aproxi-
mar els serveis socials mu-
nicipals a tota la ciutadania
mitjançant una guia dels ser-
veis per a infants de 0 a 3
anys de què disposen els
municipis.

Adreçada a les famílies
amb infants acabats de néi-
xer, recull tots els recursos i
serveis assistencials, de sa-
lut, educatius i de lleure, tant
públics com privats que hi
ha a Balaguer.

En un segon apartat s’in-
clou informació útil per als
pares i mares.Guía “Benvinguts a casa”

300 alumnes universitaris passaran pel
COU durant tot aquest curs 2009-2010

El primer grup d’estudi-
ants d’astronomia de la Uni-
versitat de Barcelona (UB)
ha estat visitant el Centre
d’Observació de l’Univers
d’Àger (COU) per poder-hi
realitzar diverses pràctiques
acadèmiques.

Es tracta d’una trentena
d’alumnes de primer curs de
la Facultat de Física.

A través d’aquests torns
s’espera que passin pel COU
prop de 300 alumnes univer-
sitaris cada any.

La guia recull tots els recursos i serveis
assistencials, de salut, educatius i de lleure

El dia 17 de novembre
va tenir lloc a Lleida la
jornada de conferències
«Responsabilitat Social
Empresarial», organit-
zada conjuntament pel
Consell Comarcal de la
Noguera i el Consell
Comarcal del Segrià.

Aquesta jornada està
emmarcada dins del cicle
de jornades del programa
Proa, amb el lema
«Atenció a les persones:
Una necessitat, una
oportunitat», amb

l’objectiu de fomentar
pactes, xarxes, asso-
ciacions i suport a les
iniciatives locals per
l’ocupació i la inclusió
social, tenint en compte
la perspectiva de gènere.

Va inaugurar l’acte
Ricard Pons, president del
Consell Comarcal del
Segrià.

La segona intervenció
de la conferència, va anar
a càrrec de Josep Pau, cap
del Departament de
Relacions Externes del
Grup Pujol, que explicà
l’experiència de la seva
empresa en l’àmbit de la
responsabilitat social
empresarial, i la influència
que ha exercit en el
progrés tant social com
econòmic dins del seu
territori.

Conferències empresarials

organitzades pel Consell

de la Noguera i Segrià

Consell Comarcal

Conferències sobre la
responsabilitat social
empresarial
organitzada pels
consells comarcals

Alumnes universitaris al COU



9<<P U B L I C I T A T



10>>C O M A R C A

Àger celebra la seva Fira de productes
artesans el diumenge 6 de desembre

Durant aquest cap de
setmana del 5 i 6 de desem-
bre, Àger celebra la seva tra-
dicional Fira nadalenca,
abans anomenada del Por-
cell.

Els actes començaran el
dissabte 5 de desembre a
partir de les 6 de la tarda,
amb el Kabaret Literari “Vet-
llada poètica del Porcell” al
local social.

A partir de les 11 de la
nit, molta rumba a càrrec de
“El último Bodeguín” i des-
prés més festa a càrrec de
DJ Ágatha Pher, també al
local social d’Àger.

La Fira pròpiament dita
s’obrirà el diumenge 6 de
desembre a partir de les 10
del matí, hora en que també
es celebrarà la Missa a l’es-
glésia de Sant Vicenç.

A partir de les 11 es farà
La Fira d’Àger aquest diumenge 6 de desembre

El dissabte, dia 5 es celebren diferents activitats
culturals i d’oci al local social, la Fira es celebrarà
durant el diumenge al matí

la inauguració oficial de la
Fira amb l’assistència de di-
ferents autoritats locals, co-
marcals i provincials, i a par-
tir de la 1 del migdia, es farà
la rifa del cistell de produc-
tes del Montsec, a la parada
de degustació.

Cap al tard, hi haurà una
sessió d’autocine, organitzat
pel Club Àger Deportiu
Montsec. Durant tot el matí,
a la mateixa Fira, es podrà

visitar la Mostra d’Oficis Ar-
tesans a la Plaça Major, es
podrà visitar l’antiga Farmà-
cia Montardit, també a la
Plaça Major, i l’exposició “El
retaule de Santa Maria de la
Vella”, presentada per l’his-
toriador medievalista,
Francesc Fité, a l’església de
Sant Vicenç.

L’Associació de Dones
entregarà els premis a les
millors parades.

La Fira compta amb parades de productes artesanals
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La Sala d’Actes queda petita en l’acte
infantil del Dia Universal dels Infants

Des dels Serveis Socials
del Consell Comarcal de la
Noguera, organitzadors dels
actes commemoratius en
motiu del Dia Universal dels
Infants, volen agrair a tots
els nens i nenes, pares i ma-
res la seva assistència a la
sala d’actes de l’Ajuntament
el passat diumenge dia 22 de
novembre, per veure l’obra
de teatre «Nora i el conte
perdut». El Consell, també
vol agrair a la companyia de
Teatre El Sidral, la seva col·-
laboració amb l’acte.

Hi va haver molta
assistència de gent, per això
buscaran un lloc més gran
per la propera vegada.Nora i el Conte Perdut

Josep M. Escoda va ser el següent
convidat al sopar-col·loqui del Cercle

Josep M. Escoda va ser
el següent convidat als so-
par-col·loqui, que organitza
el Cercle de Promoció Eco-
nòmica de Balaguer i comar-
ca, el pasat divendres 20 de
novembre, el qual, a l’igula
que els anteriors, van fer ple
a Cal Xerricló.

Escoda, portaveu muni-
cipal del grup ERC va expo-
sar el seu punt de vista de la
situació actual de la ciutat de
Balaguer.

De cara a properes edicions, el Consell buscarà un
espai més gran per donar cabuda als assistents

Sopar-col·loqui amb Josep M. Escoda

L’Oficina Jove, amb la
col·laboració del Centre
de Recursos Pedagògics
i l’Associació Anti-sida,
ha dut a terme un
programa per facilitar el
desenvolupament d’una
acció educativa al voltant

de les infeccions de
transmissió sexual (ILT) i
el VIH/sida. Aquest
programa compta amb
l’exposició «Sex o no sex»
que els joves han pogut
visitar entre els dies 23
d’octubre i 12 de
novembre.

Durant l’exposició es
van dur a terme  activitats
pedagògiques amb
centres educatius de
Balaguer,  amb l’objectiu
d’ajudar a la reflexió i
l’anàlisi de situacions que
poden viure els joves.

Exposició “Sex o no sex” pels

centres educatius de

Balaguer a l’Oficina Jove

Oficina Jove a Balaguer

Aquesta exposició
acollida per l’Oficina
Jove, està totalment
destinada als escolars
de Balaguer
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Nova pàgina web de promoció turística
del Consell Comarcal de la Noguera

En el marc de les accions
de promoció turística de la
comarca, ja fa tres anys el
Consell Comarcal  va confe-
gir i publicar la pàgina web
de l’Àrea de Turisme
www.nogueraturisme.cat

Aquesta web va suposar
la concreció de la voluntat
d’incorporar la Noguera a les
noves tecnologies i d’obrir
les portes de la Noguera a
tot el món, per contribuïr
d’aquesta manera a la
promoció de la comarca.

Enguany, en vista de
l’èxit de la pàgina web com
a eina d’informació i difusió,
s’han dedicat els esforços a

actualitzar-la i ampliar-la per
poder oferir un millor servei
als usuaris de la xarxa.

Amb un nou disseny i
amb la tecnologia del web
2.0, la pàgina principal ens
permet accedir directament
a les tres rutes turístiques
que es despleguen per tot el
territori de la Noguera
agrupant els municipis
segons la ubicació

La pàgina promociona els indrets turístics de la comarca

geogràfica.
A la part dreta s’hi ha

afegit enllaços a entitats que
ofereixen activitats de lleure
a la comarca, com el Parc
Astronòmic del Montsec, el
Centre BTT Montsec-la
Noguera, el Tren dels Llacs i
les rutes de senderisme per
la Vall d’Àger i el Montsec.

També com a novetat,
s’ha creat el grup de
facebook “Nogueraturime”,
al qual es pot accedir
directament des de la pàgina
d’inici, i s’ha incorporat un
registre per donar-se d’alta
com a usuari de la pàgina
per rebre totes les novetats.

Pel que fa a la informació
pròpia de  la pàgina,  s’hi
accedeix des del menú de la
part esquerra.

La pàgina web, és una
eina bàsica, tant per aquell
que es vulgui donar a
conèixer com el que busca
informació.

Nova pàgina web turísrtica del Concell Comarcal

S’ha modernitzat i
ampliat la pàgina
anterior, creada ara fa
tres anys per l’ens
comarcal

Amb motiu del dia
internacional contra la
violència de gènere,
aquest any l’Associació
de dones “Isabelina” de
Bellcaire d’Urgell, va
celebrar el passat 25 de
novembre un acte rei-
vindicatiu de solidaritat
amb totes les dones que
pateixen aquest tipus de
violència, a l’hora que va

recordar a les víctimes
que durant els darrers
anys han patit aquest
tipus de violència.

Bellcaire d’Urgell,
igual que moltes altres
poblacions van celebrar
diferents actes per tal de
rebutjar la violència de
gènere, una de les lacres
més deplorables que
pateix la nostra societat.

Acte contra la violència de

gènere a Bellcaire d’Urgell

Bellcaire contra la violènia de gènere
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Els dies 7 i 8 de desembre es celebra
el 5è Concurs de cant líric Germans Pla

Des de fa deu anys l’As-
sociació Cultural Grup d’art4
de Balaguer, organitza el
Concurs internacional de
cant líric Germans Pla, “Ciu-
tat de Balaguer”.

Un any es fa el concurs i
l’any següent un concert
amb els guanyadors del
concurs anterior.

Aquest any l’Associació
Cultural està preparant el 5è
Concurs, que es celebrarà
els propers dies 7 i 8 de
desembre.

El dilluns, dia 7 de
desembre es farà la primera
fase del Concurs, mentre que
el dimarts dia 8 es farà la fase
final d’aquest cinquè
concurs Germans Pla.

El mateix dimarts, 8 de
desembre, a partir de les 7
de la tarda es farà el
lliurament dels premis per

Participants al concurs de l’any passat

Organitzat per l’Associció Cultural Grup d’Art4 de
Balaguer, el COncurs internacional comptarà amb 25
participants d’arreu del món

part de tots els patroci-
nadors del concurs, i a
continuació els guanyadors
d’aquesta cinquena edició,
oferiran un concert gratuït
per a tots els assistents a
l’acte.

Els germans Pla,
Manuel, Josep i Joan, eren
descendents de la ciutat de
Balaguer, i van ser uns
importants compositors i
músics del segle XVIII.

En aquesta edició es
presenten un total de 25
concursants de diferents
nacionalitats.

Hi  haurà  tres premis
oficials i premis extraor-
dinaris. El primer premi serà
de 4.000 Euros.

El jurat estarà format per
importants personatges en
el món de la lírica, per poder
puntuar als participants a
l’acte.

Presentació del Concurs d’aquest any
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L’Institut d’Estudis Catalans i Artur
Quintana, premis Jaume d’Urgell’09

Tartareu ha celebrat
un curs de manualitats
durant els darrers mesos,
dirigit per Ma Teresa
Martínez Solé, en el que
hi han participat un grup
de veïnes de la població.

El passat 29 de no-
vembre va celebrar-se la

xerrada amb l’escriptora
Núria Añó, per la lectura
del llibre “Núvols baixos”
al taller de lectura celebrat
durant tot l’any, organit-
zat pel Patronat de Sant
Miquel amb col·laboració
de l’institució de les Lle-
tres Catalanes.

Tartareu organitza cursos de

manualitats i tallers de lectura

Participants al curs de manualitats

Lliurament del Premi Jaume d’Urgell

El passat 6 de juny a la
Seu del Consell Comarcal  es
reuní el jurat del Premi
Jaume d’Urgell per tal de
deliberar i atorgar el XX Pre-
mi Jaume d’Urgell. El premi
es lliura a una persona i una
entitat que hagin contribuït
a l’enfortiment i la projecció
de les relacions culturals i
d’amistat entre els pobles de
parla catalana.

En l’edició d’enguany els
guardonats han estat
l’Institut d’Estudis Catalans,
per ser la seva tasca
acadèmica, científica i
cultural que té per objecte la
recerca científica en tots els
elements de la cultura de
parla catalana, i l’escriptor
Artur Quintana, per la seva
dedicació a l’estudi i la
difusió de la llengua i
literatura catalanes.

Per la seva tasca en pro de l’enfortiment i la
projecció de les relacions d’amistat i culturals
entre els pobles de parla catalana
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

El nou llibre de Toni
Soler és una novel·la
carregada de sàtira i ironia
política i un homenatge a
la figura de Lluís
Companys. L’any 2015 un
mosso d’esquadra rep un
encàrrec molt delicat:
modificar el passat, i anar
a rescatar el President
Companys del castell de
Montjuïc. L’encàrrec el fa
l’ambiciosa vicepresidenta
del govern. Per aconse-
guir-ho, se serveix d’un
científic prestigiós. La
«transmigració», o viatge
en el temps, no resulta
perfecta, i dóna lloc a
escenes surrealistes.
Finalment, aconsegueixen
tornar en Companys viu a
la Catalunya del 2016. El
xoc per al president serà
brutal, al veure tanta
varietat de races...

L’última carta de

Companys
Autor: Toni Soler

Gènere: Novel·la

Saber ser, saber

estar
Autor: Mònica Garcia

Gènere: Protocol

Superalimentos para

los niños
Autor: Concepción Vidales

Gènere: Guía

L’autora d’aquest
pràctic i curiós llibre, és
experta en protocol i
relacions institucionals.
Ens proporciona respos-
tes a preguntes tan
comunes com: Quin és el
meu pa? Què em poso
per anar a l’oficina? I ara,
què dic? Això com és
menja? Què li compro?

La nostra societat és
plena de tradicions i
rituals que, per poder
sobreviure amb èxit, hem
de conèixer i dominar.
Aquest és un llibre clar i
explicatiu que ofereix les
claus per moure’ns sense
entrebancs en qualsevol
situació. Una actuació
protocol·lària serà la
nostra millor estratègia en
l’àmbit professional i
personal, per nosaltres
molt positiu.

Sabíeu que molts
aliments poden ser un
element clau per a la salut
física i mental dels nostres
fills?. Aquest llibre ens
ofereix una pràctica guia
amb pautes i consells
perquè la dieta dels més
petits sigui sana i
equilibrada, sense oblidar-
nos de les necessitats
específiques dels qui
pateixen alguna malaltia o
al·lèrgia alimentària. En el
llibre ens ensenya quins
nutrients conté cada
aliment i quins beneficis
aporten, què podem fer
perquè els més petits no
protestin a l’hora de
menjar i consells i dietes
per cuidar l’alimentació de
nens amb necessitats
especials. Al final del llibre
hi podem trobar una llista
d’adreces d’interès.

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

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

El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
La xemeneia

A poc  a poc,
el temps va cosint els versos
que faran llegenda
i el brodat formós d’una xemeneia,
mansa i prepotent,
que despunta al pla.
D’un tou de vellut,
de pols i records, del que fou Inpacsa.
Pilastra famosa, carismàtic símbol,
emblemàtic tub, signatura del treball.
Tòtem d’uns altres temps,
la teva arrogància i el buit de l’obrer
que hi deixà la vida,
t’aniran fent mític.
Al Balaguer nou, pel passeig amunt,
mirant el Castell Formós,
sobreviu la xemeneia,
del que fou Inpacsa.
És un orgull.
L’orgull d’haver-se salvat,
l’orgull d’haver-la salvada.
A poc a poc,
el temps va cosint els versos
que faran llegenda
i el brodat famós de la xemeneia
del que fou la fàbrica.
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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

Dues-centes persones al Concert de
Santa Cecília amb el Trio Florestan

El passat 20 de novem-
bre l’Escola de Música de
Balaguer va celebrar Santa
Cecília amb un concert del
Trio Florestan a la Sala del
Centre Cívic del c/ Miracle.

A l’acte hi van assistir
unes dues-centes persones
que van poder gaudir d’un
recital de música clàssica. En
l’audició es van poder sentir
obres de compositors com
Vivaldi o Beethoven. El pro-
fessor de violoncel de l’Es-
cola Municipal de Música de
Balaguer i integrant del Trio
Florestan, Eduard Comalada,
fou l’encarregat de comen-
tar les característiques de les
peces interpretades.Concert de Santa Cecília

L’Escola Municipal de Música oferirà el
Concert de Nadal el 22 de desembre

El proper dimarts 22 de
desembre, els alumnes de
l’Escola Municipal de Músi-
ca de Balaguer oferiran el tra-
dicional Concert de Nadal al
Teatre Municipal.

Els alumnes de cant co-
ral oferiran les populars na-
dales, mentre que els dife-
rents grups instrumentals
dels diferents nivells de l’Es-
cola, oferiran un ampli reper-
tori de nadales i d’altres pe-
ces de música clàssica per a
tots els assistents.

Organitzat per l’Escola Municipal de Música de

Balaguer, la festa va celebrar-se al Centre Cívic

Concert de Nadal de l’any passat

El grup teatral “La
SudaTeatre” retorna als
escenaris amb la recupe-
ració per la ciutat de
Balaguer de la popular
obra “Els Pastorets” de
Folch i Torres.

Dirigits per Miquel
Aige, els components del
grup teatral balaguerí re-
presentaran “Els Pasto-
rets” els diumenges 20 i

27 de desembre, al Teatre
Municipal.

La passada setmana,
el grup va presentar el car-
tell anunciador de les re-
presentacions.

Les dues representa-
cions es faran a partir de
les 6 de la tarda, i el preu
de les entrades, que po-
den adquirir-se al Teatre
és de 6 euros.

Els diumenges 20 i 27,

representació d’Els Pastorets

Presentació del cartell dels “Pastorets”
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El col·legi Ntra. Senyora del Carme rep
el certificat d’excel·lència educativa

El Col·legi  Ntra. Sra. del
Carme de Balaguer, el pas-
sat dijous, dia 12 de novem-
bre, va rebre de mans del
conseller d’Educació,  hono-
rable senyor Ernest Maragall
i Mira, el certificat d’excel·-
lència educativa e2cat basat
en el model EFQM i d’un di-
ploma acreditatiu del Depar-
tament d’Educació, en el
decurs de la sessió de clau-
sura de la 9a Jornada de
Qualitat a l’Educació, cele-
brada al Campus de la Uni-
versitat Autònoma de
Barcelona.

Cal fer constar que dels
cinc centres que  s’han
avaluat en el model
d’excel·lència e2cat, i que
han obtingut el certificat
Qualicat durant el curs 2008-
09, i que, per tant,  també
eren presents a aquest acte

Representants del Col·legi Nostra Senyora del Carme

Li va atorgar el Departament d’Educació de mans

del propi Conseller, Ernest Maragall en la Clausura

de la 9a Jornada de Qualitat a l’Educació

de reconeixement, el  Col·legi
Nostra Senyora del Carme
de Balaguer és l’únic i alhora
el primer de Catalunya que
gaudeix  d’aquesta distinció,
tant en gestió com en
ensenyament reglat, en tots
els nivells escolars, des
d’Educació Infantil fins a
Batxillerat.

El Col·legi  Nostra
Senyora del Carme va iniciar
el seu camí pel Sistema de

El conseller d’Educació fent entrega del certificat

Gestió de la Qualitat  el curs
2001-02. Es va crear una
comissió de qualitat i es van
constituïr àrees de millora en
processos puntuals de
gestió del centre. En veure
els resultats positius obtin-
guts en qüestió d’organit-
zació, l’equip directiu de
l’escola, amb el recolzament
del Patronat, va optar per a
una millora contínua del
centre.
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“La infanticida i Germana Pau”, al
Teatre Municipal, el 6 de desembre

Balaguer va acollir el
passat dissabte dia 28
una actuació infantil per
tal de celebrar el 20è ani-
versari de la Convenció
dels Drets dels Infants.

L’actuació  infantil va
tenir lloc al centre cívic del
carrer Miracle i és una

iniciativa conjunta entre
Amapei (Associació de
músics i animadors pro-
fessionals d’espectacles
infantils) i la Secretaria
d’Infància i Adolescència
del Departament d’Acció
Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya.

Convenció dels Drets dels

Infants a Balaguer

Balaguer va acollir la Convenció

La infanticida i Germana Pau

El proper diumenge 6 de
desembre, a partir de les 7
de la tarda, el Teatre Munici-
pal acull la representació de
l’obra “La infanticida i germa-
na Pau” de Víctor Català, di-
rigida per Josep Maria Mes-
tres i interpretada per Emma
Vilarasau, Àngels Gonyalons
i Oriol Ruiz.

La infanticida, Nela inter-
pretada per Emma Vila-
rasau, és la protagonista
d’aquest monòleg dramàtic,
és una jove camperola que
narra aquesta història des de
la cel·la del manicomi, on
l’han tancada després de
matar la seva filla recent nas-
cuda. Aquesta filla és fruit de
la passió desenfrenada amb
un jove de la burgesia cata-
lana, hi pren aquesta decisió,
abans que ho sàpiga el seu
pare.

Emma Vilarasau torna al Teatre Municipal de

Balaguer amb la representació de l’obra “La

infanticida i Germana Pau” de Victor Català
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Classificació

Tercera Divisió

1. Hospitalet ............. 33

2. Reus ...................... 30

3. Santboià ................ 27

4. Manlleu ................. 26

5. Prat ........................ 25

6. Cornellà ................ 25

7. Llagostera ............. 23

8. Palamós ................ 22

9. Amposta ............... 22

10. Castelldefels ...... 22

11. Europa ................. 22

12. Benavent ............ 20

13. Vilanova .............. 19

14. Balaguer ............ 17
15. Rapitenca ........... 16

16. Premià ................ 13

17. Blanes ................. 13

18. Pobla Mafumet .. 11

19. Cassà .................. 11

20. Olesa ................... 10

Propers encontres

del mes

13/12/2009 --  12h
Camp Municipal

de Vilanova

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

16/12/2009  --  20,30h
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Cassà
-------------------------------------

19/12/2009  --  17h
Camp Municipal

de Llagostera

Llagostera| Balaguer

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Genís Soldevila . 5
2. Iban Parra ........... 4
3. Carlos Romero .. 4
4. Ermengol Graus 3
5. Marc Pujol ......... 1
6. Dani Redondo ... 1
7. J. Campabadal .. 1
8. Josep Figueres .. 1
9. Moi Nogareda ... 1
10. Ramon Ribera . 1
11. Juanjo Tenorio 1

Els dos gols d’Iban
Parra i el de Romero al
camp de la Rapitenca,
van servir per a que el
Balaguer s’emportés
els tres punts en joc,
després de guanyar
per 2-3, en un partit
amb dues parts ben
diferenciades.

El Balaguer va po-
sar-se al davant al mar-
cador, anant al des-
cans amb un contun-
dent 0-3, però la Rapi-
tenca va retallar dife-
rències a la 2a part del
partit.

Carlos Romero

Un Balaguer molt irregular perd a casa
el que guanya lluny del Municipal

FUTBOL>> Els

balaguerins porten dues

victòries consecutives

fora de casa, però han

sumat quatre derrotes

seguides al Municipal

22/11/2009

RAPITENCA 2

BALAGUER 3

El Balaguer continua
sense trobar la manera de
sumar els punts en els par-
tits de casa, i ja porta quatre
partits consecutius sense
sumar cap punt, després de
la derrota del passat diumen-
ge davant el Castelldefels.
Els homes que entrena Lluís

Municipal i en els dos dar-
rers desplaçaments, Blanes
i Rapitenca, han aconseguit
sumar els sis punts en joc,
cosa que els allunya de la
zona baixa de la classifica-
ció.

Aquest diumenge hi ha
descans en el campionat de
Tercera Divisió, i el proper
diumenge 13 de desembre,
jugaran al camp del
Vilanova. Posteriorment hi
haurà un partit entre setma-
na, el dimecres 16 de desem-
bre, que rebran al Municipal
al Cassà a partir de 2/4 de 9
del vespre, i acabaran els
partits de l’any 2009 al camp
del Llagostera, el dissabte 19
de desembre. El darrer partit
de la primera volta arribarà
el diumenge 3 de gener da-
vant el Cornellà, a casa.

Elcacho, tot i jugar un partit
acceptable, no van trobar el
camí del gol, i per contra, els
de Castelldefels van marcar
en les dues úniques ocasi-
ons que van crear durant els
90 minuts de joc.

Els balaguerins si que
saben guanyar lluny del

Carlos Romero disputant l’esfèric

29/11/2009

BALAGUER 0

CASTELLDEFELS 2

Marc Pujol en una jugada d’atac
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Eric Díaz Martín es proclama guanyador
absolut de la Duatló Ciutat de Balaguer

Uns 162 participants en
la Duatló Ciutat de Balaguer
del passat cap de setmana.

La cursa es va
desenvolupar amb els
següents trams: el primer
sector, era la cursa a peu en
l’entorn del monestir de les
Avellanes, de 6,1 km i el
segon sector, era cursa en
BTT, passant pels termes de
Vilanova i Gerb fins arribar a
Balaguer, per camins,
corriols i pistes forestals, de
21 km. i el tercer sector, va
ser un circuit urbà de cursa
a peu pel casc antic de
Balaguer i el marge esquerre
del riu Segre, de 3,2 km.  fins
a l’arribada final al pavelló
del Molí de l’Esquerrà.

En categoria absoluta
masculina, el guanyador va
ser Eric Díaz Martín del C.N.Duatló Ciutat de Balaguer

DUATLÓ>> Mireia Santesmases va quedar segona

en categoria femenina a un minut de la guanyadora,

l’atleta del Reus Ploms, Mercè Tusell Quevedo

Reus Ploms amb 1h40’28’’,
seguit de Ricard Calmet
Calveras, també del Reus
Ploms amb un temps de
1h45’27’’. El tercer lloc va ser
per l’atleta Sergi Rodríguez
Batista amb un temps de
1h46’21’’.

Mercé Tusell Quevedo
del Reus Ploms va ser la
guanyadora absoluta de la
categoria femenina amb un

temps de 2h9’44’’, seguida
de la balaguerina Mireia
Santesmases Viola, també
del Reus Ploms amb un
temps de 2h10’45’’, mentre
que en tercer lloc va entrar
Núria Lauco Martínez del C.
Tri Granollers amb 2h19’08’’.

Per equips, el primer
classificat va ser el Reus
Ploms, seguit del Prat-Triatló
i del Pedala.Cat Balaguer.

162 participants a la Duatló Ciutat de Balaguer
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Bon paper dels 4 nedadors balaguerins
al campionat màsters celebrat a Igualada
NATACIÓ>> El 14 de no-
vembre es va celebrar una
nova competició de natació
de màsters, a Igualada. Els
nedadors del CEN Balaguer,
van aconseguir molt bons
resultats. Van quedar 1rs
classificats: Marc Auberni i
Imma Torné en 50 esquena i
Lluís Pijuan en 50 braça i 50
crol. Segon classificat:
Gerard Nadal a 50 braça o 100
estils. En Marc Auberni tam-
bé va quedar 4rt a 100 estils i
Imma Torné, 3a. Nedadors del CEN Balaguer

Festival de Nadal de Gimnàstica
Rítmica en benefici de La Marató

El proper dissabte, 12 de
desembre, l’escola munici-
pal de gimnàstica rítmica,
realitzarà el seu primer festi-
val de Nadal a partir de les
21:00 hores al Teatre Munici-
pal de Balaguer.

Per la present edició es
tornaran a destinar tots els
ingressos recollits del preu
de l’entrada en benefici de
La Marató de TV3 que es ce-
lebrarà el diumenge 13 de de-
sembre, i que aquest any
dedicarà tots els beneficis
contra les malalties minori-
tàries.

El festival comptarà amb
la presència de tots els grups
de l’escola.Gimnàstica Rítmica

RÍTMICA>> Tots els diners recaptats aniran per La

Marató de TV3 dedicada a les malalties minoritàries

En l’11a jornada del
Campionat de Primera
Catalana on s’enfron-
taven el C.B. Esparra-
guera, tercer classificat,
amb el Salud Automoció
Balaguer, 13è classificat.

Tot i el canvi d’entre-
nador, Francesc Almira, el
C.B. Balaguer no va poder
lluitar per la victòria a la
pista de l’Esparraguera,
que amb aquesta victòria
es situa com a primer
classificat.

Els balaguerins van

sortir freds a l’inici del
partit i això va propiciar
que amb un parcial de 15-
4 els locals es posessin
davant del marcador. El
nerviosisme amb atac i
algunes imprecisions,
provocaven que els
jugadors del Balaguer no
disposessin de tirs clars i
erressin cistelles sota
l’anella.

Aquest fet va provocar
que tot el partit els
visitants anessin a remolc
en el marcador. Tot i així,
el segon quart va ser pel
Balaguer, ja que amb un
parcial de 0 a 10 a falta de
2 minuts per la mitja part
es posava a 5 punts, 34-
29.

Al final la derrota va
ser per 14 punts de
diferència.

El sènior masculí del C.B.

Balaguer perd a la pista de

l’Esparreguera

Club Bàsquet Balaguer

BÀSQUET>>El C.B.

Balaguer perd a la

pista de l’actual líder,

tot i donar una molt

bona imatge
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PROMOCIÓ DE PINTURA i FOTOGRAFIA

Regala un quadre a la teva vida

De l�11 al 23 de desembre
i del 2 al 5 de gener
Horari: de 6 a 8 tarda
Plaça Mercadal, 46
BALAGUER

Quadres a la venda des de 80 euros

160 inscrits a l’Escola del Club Tennis
Balaguer, suposa un rècord històric

TENNIS>> L’escola de Ten-
nis dirigida per Albert
Bergadà  arriba al seu mà-
xim històric d’inscripcions.

160 matrícules en total,
gràcies a la varietat d’hora-
ris disponibles i la diversi-
tat d’opcions d’aprenentat-
ge fan progressar la quali-
tat de l’ensenyament i la
quantitat d’alumnat. Desta-
car la millora que els juga-
dors inscrits,  gràcies a l’aug-
ment d’horari destinat a pre-
paració física.Club Tennis Balaguer

Andreu Voltes, de l’Escacs Vallfogona
campió federat del Memorial Pijuan
ESCACS>> El jugador del
Club Escacs Vallfogona,
Andreu Voltes va ser el cam-
pió en categoria de federats
del Memorial Pijuan, cele-
brat durant el mes de novem-
bre a Balaguer.

En un altre apartat, el
Club Escacs Vallfogona ha
iniciat les classes d’escacs
amb el monitor Jaume
Parramon per als més petits
del club i aquest mes s’inici-
aran les classes per adults
amb el GM Josep Oms.

El Balaguer – Villart
Logístic va resoldre amb
solvència el doble enfron-
tament d’aquesta jornada
a la seva pista.

A les 11 h s’enfrontava
al Suris Calella en un
encontre corresponent al
dia 12 de desembre que
es va avançar per tal que
la jugadora calellenca

Raquel Bonilla pogués
jugar en la selecció juvenil
espanyola.

L’encontre va  acabar
amb el marcador general
en un 4 a 2 per a les
balaguerines. A les 17h les
jugadores del Balaguer
s’enfrontaven a l’Avilés
TM, en un encontre que
acabarien guanyant amb
un treballat 4 a 3, i en el
que van notar el
cansament de la doble
jornada. Ara les jugadores
del Balaguer – Villart
Logístic  aniran a jugar a
la pista del Finques
Ripollet, el 19 de
desembre.

L’equip femení del Tennis

Taula Balaguer guanya els

dos partits de casa

Club Tennis Taula Balaguer

TENNIS TAULA>>El

proper 19 de

desembre acaba la 1a

volta a la pista del

Finques Ripollet

Andreu Voltes rebent el premi
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Tarroja va ser el màxim golejador del partit

Cristec

El Cristec continua en la bona línia i es
consolida a la part alta de la classificació

El Cristec guanya a la pis-
ta del Sant Sadurní, per 6
gols a 8, en un partit dels que
fan afició, pel que fa a gols i
emoció, el viscut a la pista
barcelonina entre dues de les
sorpreses de la competició
que compartien segona po-
sició a la taula abans de dis-
putar-se aquesta jornada.

El Cristec va sortir molt
més actiu a la pista, Tarroja
va marcar el 0-1 als 30
segons, front un rival al que
d’inici crear el seu habitual
joc. Els balaguerins, ben
assentats en defensa i molt
efectius a la contra, van
marxar al descans amb un
còmode 0 a 3 amb gols de
Jonny i Tiri.

El partit, però, va donar
un gir al segon període, un
Sant Sadurní molt més

Va vèncer a Sant Sadurní d’Anoia per un ajustat

6-8, i a casa davant el Marfil Santa Coloma van

perdre per 3 gols a 6

incisiu va retallar diferències
en els primers instants, i
malgrat Tarroja de fort xut
instants després va man-
tenir la diferència (1-4, min.
22), els de casa es van créixer
i en un obrir i tancar d’ulls
van donar la volta especta-
cularment al marcador (5-4,
min. 28).  Al final però, el
Balaguer va remuntar fins al
6-8 al final del partit.

El passat dissabte, els
balaguerins van rebre el
Marfil Santa Coloma, equip
filial d’un divisió d’honor,
que ocupa la sisena posició
de la Nacional B i que
compta amb nombroses
joves promeses del futbol
sala català, perdent per 3 a 6.
Aquest cap de setmana
descansen, i el dissabte 12
jugaran a la pista del líder.
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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.

Continuo dins l’armari
C.G.A.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No tinc cap dubte de que
alguna cosa es mou en aquest
“oasis català” del tripartit bis, -allò
que semblava havia d’ésser ben
diferent de les originals
maragallades del primer part-, en
el segon, amb una mica de mala
sort, es superarà amb el ridícul
més espantós possible, i serà
amb l’esperada sentència del TC,
que no s’ajustarà al desitjat,
segons es vaticina.

Però certament alguna cosa
es mou, per la senzilla raó de que
els polítics volen explicar i ho fan,
uns amb més encert que altres,
el que han fet i per a què ho han
fet. I això és molt bo per a tots i
massa temps ho han tingut
oblidat i passant de fer-ho. I
també d’això en tenen tota la
culpa per haver perscindit del
poble. Ara el Tribunal
Constitucional els farà el darrer
favor. Hi pot haver el risc, fins i
tot, de que el català menys
nacionalista es senti enganyat i
menyspreat. Doncs no calia tants
cants per un enterrament tant
vulgar.

En poc temps, una escassa
mesada, he escoltat al Sr.
Carretero (Reagrupament), al Sr.
Oms (CiU), a la Sra. Nebrera (?) i
a la Sra. Simó (ERC). Cadascú
amb el seu missatge. Tots grans
venedors, i vull creure amb un
sentit amor pel seu país que és el
meu. També s’ha de dir, que dóno
per molt ben empleat el temps
que els he donat. Han fet llum en
algunes coses que tenia fosques.
També és fosc el pressupost pel
2010 de l’Ajuntament de Balaguer.
Ja és veurà si tira endavant. Jo
penso i crec que el Sr. Aguilà
aconseguirà el recolzament o les
abstencions que necessita per fer
prevaldre el seu propòsit. CiU
sempre té el mateix problema
amb el substitut de la senyora
Pallé, i potser algun (a) altre
s’abstindrà, i aneu a saber el
perquè, jo no vull ser malpensat.
En aquesta sèrie de sopars que el

Cercle d’Economia ha fet a Cal
Xirricló, vàrem escoltar el passat
25-11 al representant d’ERC, Sr.
Escoda. Ho va fer molt bé. Sí
senyor, molt bé. Durant el
col·loqui es va donar
(mentrestant se’n va tenir), un
estudi comparatiu de tres
ciutats: Balaguer, Mollerussa i
Lleida. Les tres regides pel PSC-
PSOE. De l’estudi se’n treu uns
números molt senzills, i per a que
ens ho féssim mirar. Les quotes
que aproven els respectius
ajuntaments per afegir a la base
de l’impost que fixa el Catastre,
la més alta és la del nostre
Ajuntament amb un 1’009, i la
més barata la de Lleida amb un
0’696, mentrestant Mollerussa
es queda amb un 0,75. Resultant
que Balaguer és amb l’impost
suportat un 31,3% més car que
Lleida i un 25,9% més car que
Mollerussa. Tot moltsenzill, tot
molt fàcil d’entendre en un
Balaguer que ho pot suportat tot,
fins i tot, empobrint-se cada dia
una mica més.

Per cert, en aquests sopars
col·loquis del Cercle d’Economia
he tret una conclusió clara:
malgrat que tots fan ressaltar el
difícil que és el tracte amb el Sr.
Aguilà per la total absència de
diàleg, de pacte, i de claredat en
la despesa, usant i abusant del
decret quan li plau, tots en
deliren de col·laborar-hi i de
pactar amb ell. Si de veritat
veuen que no porta enlloc a
Balaguer, i que els seus objectius
no estan clars per la majoria, que
són l’oposició, perquè no
s’uneixen més sovint? Quantes
vegades ha degut prevaldre el
partidisme, el protagonisme i
l’interès propi i no el de
Balaguer? Ara, dintre pocs dies
veurem l’espectacle de com es
pot fer una truita sense ous a
mans d’un cuiner que ha resultat
ser un ignorat mag de les
finances. En fi, per fer riure.
--------------------------------------------------------

En un Ple Extraordinari de
l’Ajuntament de Balaguer celebrat el
passat dimecres dia 4 de novembre
de 2009, a proposta de l’alcaldia i de
l’equip de Govern, es va aprovar
«provisionalment» augmentar sobre
l’any anterior l’Impost de Bens
Immobles (IBI) en un 10 %,
aproximadament,.

Tots els grups municipals ( CiU,
ICV, ERC, PP) votaren en contra
d’aquest important augment per
considerar que era molt excessiu en
aquests moments. Però com que
faltava un regidor del Grup de CiU,
que estava de viatge per motius
professionals, (els plens ordinaris es
celebren en dijous) la votació de
l’impost va quedar en un empat, 8 a
8, però com que l’alcalde té la
potestat del vot de qualitat en cas
d’empat, el coeficient aplicable que
va proposar l’alcalde de l’ 1,199 %
sobre la base liquidable del valor
cadastral, l’IBI va quedar aprovat per
tant amb l’augment del 10 %.

Personalment i com a president
del Cercle de Promoció Econòmica
de Balaguer, ja vaig manifestar
públicament al diari El Segre, que
en aquests moments de gran crisi
econòmica que pateixen
moltíssimes famílies del nostre país,
és totalment inconcebible apujar un
increment tant important, quan
durant molts anys el màxim que
s’apujava com a norma habitual era
l’IPC, que oscil·lava entre un 1 % i
un 3 %.

No es compren aquesta
proposta de l’alcalde de Balaguer
quan la majoria dels ajuntaments de
les nostres terres, han decidit o bé
congelar tots els impostos i taxes
municipals, o bé apujar solament
l’IPC. Així tenim que l’Ajuntament
de Tàrrega ha decidit congelar tots
els impostos per a l’any 2010, o
l’Ajuntament de Cervera que ha
decidit abaixar el coeficient de l’IBI
del 0,83 % al 0,80 %.

Però com que aquest augment

Apujar l’IBI un 10% a Balaguer,

és una barbaritat
Josep Borràs i Gené, President del Cercle de Promoció Ecocòmica (Balaguer)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

del 10 % suposa un abús per a molts
propietaris de solars, cases, pisos,
tallers industrials, locals comercials,
despatxos professionals, etc., creiem
que l’alcalde de Balaguer i el seu
grup haurien de reconsiderar la seva
proposta i per tant acceptar les
al·legacions de rebaixa a nivell de
l’IPC o millor de congelació de l’IBI
que segurament presentaran la resta
de grups municipals, si són
conseqüents amb la votació anterior.

El que resulta molt misteriós és
que aquell regidor que el passat
dimecres no va assistir al Ple
Extraordinari, lo qual va permetre
guanyar la votació al Grup del PSC
amb el vot de qualitat de l’alcalde,
avui dia 27 de novembre de 2009, els
mitjans de comunicació de Lleida
publiquen que aquest mateix
regidor ha presentant una al·legació
proposant un augment d’un 8,5 %,
quan el Grup de CiU n’ha presentat
una altra demanant segons sembla
la congelació d’aquest impost. ¿Què
s’amaga davant d’aquesta
discrepància tant flagrant entre la
conducta misteriosa d’aquest
regidor d’UDC i la resta del Grup de
CiU?

A l’espera del què faran la resta
de grups municipals, nosaltres des
del Cercle creiem que en aquests
moments de crisi que estem vivint, i
atenent a que l’IPC publicat
oficialment avui, a 27 de novembre
de 2009, és d’un 0,4 %, i que
precisament aquest és l’índex que
serveix per a fixar l’augment
automàtic de les pensions per a
l’any 2010, el més just i sensat per a
la gran majoria de balaguerins seria
congelar tots els impostos i taxes
municipals per a l’any 2010.

---------------------------------------------------------------
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Fer consultes sempre
és positiu per conèixer
l’opinió de la població però,
si aquestes no permeten
decidir res, es converteixen
en un acte que banalitza la
democràcia. I és que sovint
sembla que les consultes
volen servir per: crear un
bloc que distorsioni la
percepció del panorama
polític català. Això, sens
dubte, beneficia
especialment als partits de
la dreta neoliberal com CiU,
que veuen com la seva
ideologia real (liberalització
econòmica, reducció
d’impostos de les classes
benestants, defensa del
catolicisme...) queden
amagades sota un suposat
sobiranisme. No obstant
això, aquest sobiranisme
no s’acaba d’expressar amb
claredat per por a perdre els
seus veritables benefactors
(classe benestant catalana).
De manera semblant,
trobem organitzacions
feixistes com Unitat
Nacional Catalana, que
utilitzen simbologia
copiada del moviment
neonazi alemany i que són
benvinguts a col·laborar en
el moviment sobiranista.
Això es demostra amb la
seva integració dins de
Reagrupament.

Vivim en un món
global en què la millora de
les condicions de vida de
la classe treballadora
només pot ser assolida
mitjançant la creació
d ’ o r g a n i s m e s
supranacionals que

delimitin unes regles de joc
clares en el sistema
econòmic. De res no
serveixen les polítiques
laborals o econòmiques
nacionals si existeixen
nombrosos paradisos
fiscals i laborals on el
capital pot actuar al seu aire
sense cap regulació.
L’amenaça contínua de la
deslocalització de les
empreses cercant aquests
nous paradisos laborals,
representa la principal
causa de l’alentiment de les
millores de les condicions
econòmiques i laborals
que es van produir durant
la segona meitat del segle
XX gràcies a la creació de
l’Estat del Benestar
promogut per la
socialdemocràcia europea.
Per això, els i les socialistes
som internacionalistes,
perquè creiem en el
respecte de les realitats
nacionals, però també
sabem que, després de 200
anys de lluita, la millora dels
nostres drets només es pot
aconseguir amb una lluita
global. Tot i així, també ha
d’existir una lluita nacional
per reivindicar un status
quo que preservi i defensi
la nostra identitat.

Tant de bo tots els
problemes econòmics i
socials es solucionessin
amb un cosa tant senzilla
com la independència de
Catalunya.

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

L’única Independència real, és la

de la classe treballadora
Joventut Socialista de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Entrevistes freaks.

Investigacions Agosarades
Inyaqui Olarte Vives
------------------------------------------------------------------------------------------------

De tant en tant, es
publiquen resultats
d ’ i n v e s t i g a c i o n s
científiques d’allò més
pintoresques. Aquests
treballs de recerca solen ser
finançats per universitats
estrangeres, americanes i
alemanyes quasi sempre,
que són les que més
recursos sobrers deuen
tenir. En recordo una que em
va semblar especialment
divertida. Una biòloga,
llegint contes infantils, va
adonar-se que les
onomatopeies dels sons
dels ànecs variaven
depenent de l’idioma en que
estava escrit el conte. Per
entendre’ns, el que aquí seria
«quà-quà», al Japó seria
«cuu-cuu» i a Austràlia
«queu-queu». La senyora,
basant-se en aquesta
observació, va barrinar que
potser això significava que
hi havia diferents dialectes
de l’idioma ànec. Doncs va
la senyora i sense tallar-se un
pel, demana una beca per
passar-se dos anys viatjant

per tot el món, a ports i
despeses pagades, per tal
d’investigar el tema. Fins
aquí, encara em sembla
normal, si cola, cola, tu! El
que ja va ser flipant, és que
un rector universitari li
donés el vist i plau i li passés
el finançament. Al final, es
veu que sí que clacaven
diferent (si algú dubta del
resultat de la investigació,
que demani una beca al
rector aquell per tal de
desmentir-ho, a lo millor
també cola).

Un altra recerca que em
va resultar interessant, va ser
la de la catalanitat de
Cristòfor Colom. La
reclamació d’en Colom com
a català (l’almirall, no el
polític)  fa segles que
remena, però no ha estat fins
fa uns pocs anys que, amb
la troballa de documentació
històrica i la millora de les
tècniques d’anàlisi d’ADN,
s’ha pogut demostrar sense
ombra de dubte que Colom
era català descendent de
jueus conversos (en això

darrer pot haver-hi la clau de
la culminació exitosa de la
investigació). A Catalunya la
notícia ha passat sense pena
ni glòria, en canvi a Israel
n’han fet motiu d’orgull
racial i han destapat un munt
d’ampolles de cava
«kosher». Avantatges de
tenir estat.

L’última investigació
freak que vaig llegir,
plantejava que tenir un gos
de mascota pot resultar fins
a tres vegades més
contaminant pel planeta que
tenir un tot terreny. Quan
més gran el gos, més
contaminant. I es veu que sí,
amb les dades a la mà
sembla que és possible.
L’estudi concloïa dient que
seria recomanable substituir
els gossos per mascotes
més sostenibles, com ara
peixos de colors.

Encara no m’havia
recuperat d’aquesta última
perla científica que, anant
pel carrer, em vaig creuar
amb l’ecòleg Bízquez. El tio
duia un bat de beisbol en una
mà i en l’altra quatre
bossetes transparents amb
aigua i peixos de colors.
Tenia en el rostre una
expressió de sinistra
determinació...

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

Yes, We Can!
Balaguer Decideix
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amb un simple editorial
publicat per 12 diaris n’hi ha
hagut prou per aixecar a Es-
panya una polseguera mo-
numental. Editorials, tertúli-
es i declaracions on se’ns tit-
llava com a mínim de nazis.
Val la pena continuar com-
partint estat amb uns veïns
que, a part de robar-nos, ens
estimen tant? Segons una
enquesta recent del diari ‘El
Mundo’ el 56% dels espa-
nyols afirmen ser catalanò-
fobs, és a dir, tenen odi al fet
català, a qualsevol català, si-
gui de la ideologia que sigui.
La via autonomista o federa-
lista consisteix en “pactar”
amb Espanya. Pactar l’Esta-
tut, les matrícules dels vehi-
cles, les seleccions esporti-
ves, els trens, ports i aero-
ports, pactar l’educació, la

sanitat, les pensions, el fi-
nançament... Pactar, o sim-
plement donar-los les gràci-
es per allò que ens “donen”.
La via autonomista no ens
permet decidir res perquè se
sustenta en la legalitat espa-
nyola: ells són
demogràficament majoria, i
per tant, a part de ser un dels
dos equips, fan d’àrbitre, i
quan volen canvien les regles
del joc.

Però la legalitat espanyo-
la deixarà de tenir validesa
des del moment que el nos-
tre Parlament proclami la in-
dependència. Des del dia
que els catalans decidiguem
majoritàriament a les urnes
la creació d’un estat propi.
De res li va servir a Sèrbia
canviar la seua Constitució
per a prohibir expressament

la independència de
Kosovo. Cap país demana
permís a l’Estat del que se’n
va quan crea el seu propi
estat. I als nostres veïns eu-
ropeus i nord-americans –
que són qui ens ha de reco-
nèixer- els hi agrada respec-
tar la voluntat democràtica
expressada a les urnes.

Tot això pot recordar-nos
l’encontre entre Cambó i el
president dels EEUU en aca-
bar la I Guerra Mundial. En
un moment que es van mo-
dificar moltes fronteres,
Cambó va anar a veure
Wilson perquè donés suport
a un Estatut d’Autonomia. I
Wilson va ser contundent:
“Si voleu la independència
estarem al vostre costat, per-
què es tracta d'un assumpte
internacional. Però si voleu
l'autonomia dins d’Espanya
no tenim res a dir, perquè es
tracta d'un afer intern
d'aquest país”.
Podeu comentar l’article a:
www.balaguerdecideix.cat

OPINA PER BALAGUER

Creus que és excessiu
que l’Ajuntament

de Balaguer vulgui pujar l’IBI un 10%?

Vota connectant-te a:

www.cerclebalaguer.cat
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La Sentiu organitzà diferents activitats
per recaptar diners per La Marató

El poble de la Sentiu es
suma als actes organitzats
per tot el territori català a fi
de recaptar diners per a la
investigació de les malalties
minoritàries a les quals es-
tarà dedicada La Marató de
TV3 d’aquest any.

El dissabte 28 de
novembre «els amics de la
botifarra de la Sentiu» van
organitzar un campionat de
botifarra a partir de les 4 de
la tarda. Es van jugar quatre
partides entre els diferents
grups de parelles
participants i les tres
primeres parelles
classificades es van endur

Molts veïns de La Sentiu van participar en la Marató

La Sentiu amb La Marató de TV3

Un concurs de botifarra

i diferents bingos i

altres activitats per les

malalties minoritàries

de La Marató de TV3

Degut a l’èxit de l’any
passat, els veïns de Les
Avellanes tornen a fer el
mercat de segona mà on
es ven tota classe d’estris,
roba, etc, per tal de reco-
llir fons econòmics per
lliurar-los a La Marató de
TV3, que enguany està
dedicada a les malalties
minoritàries.

El lloc  del mercat d’ar-

Mercat de segona mà a Les

Avellanes, per La Marató

Mercat de segona mà a Les Avellanes

ticles de segona mà és a
la plaça Major de les Ave-
llanes, i es farà des de les
10,30 hores del matí fins
a les 2 de la tarda.

Els organitzadors es-
peren repetir l’èxit de
l’any passat, i esperen
que tots els veïns hi col·-
laborin amb les seves
aportacions, per aquesta
bona causa.

un pernil de premi. A mitja
tarda van fer un berenar i
unes partides de bingo, i a
l’acabar el campionat un
sopar de germanor per tots
els participants i acom-
panyants.

Els diners que van ser
recaptats amb el bingo de
tarda i part de l’inscripció al
campionat es donaran a La

Marató de TV3.
El diumenge 13 de

desembre a partir de les 5 de
la tarda es trobaran al local
social de la Sentiu per
berenar i fer 5 o 6 jugades de
bingo, i els diners que es
recullin també són
exclusivament per la Marató.

Les diferents associa-
cions del poble col·laboren
en l’organització d’aquest
bingo i berenar que ja fa més
de deu anys que s’organitza
i que posa un gra d’arena en
la lluita per les malalties que
qualsevol dia ens poden
afectar a tots o que ja ens
afecten.

Aquesta festa a la Sentiu,
ja s’ha convertit en una
tradició solidària que els
veïns esperen per a
participari de diferents
maneres, ja sigui organitzant
les diferents activitats o ja
sigui també col·laborant.
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Jornada social i esportiva al Gimnàs
Punt d’Esport per La Marató de TV3

El proper dissabte 12 de
desembre, el Gimnàs Punt
d’Esport de Balaguer, orga-
nitza, conjuntament amb
Dossier P&M i la Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament
de Balaguer, una jornada de
portes obertes, per tal de re-
captar diners per La Marató
de TV3, que enguany està
destinada a l’investigació de
les malalties minoritàries.

Les activitats previstes
per aquest any són un cam-
pionat masculí i femení
d’esquash durant 12 hores,
una masterclasse d’aeròbic
durant 2 hores i mitja, una
classe d’esteps, 12 hores de
spining, i diferents exhibici-
ons de taekwondo i d’aerò-
bic infantils.

El horari de la jornada de
portes obertes del Gimnàs
Punt d’Esport és de 9 del

Exhibicions de taekwondo al  Punt d’Esport

El Gimnàs compta amb la coorganització de la

regidoria d’Esports de l’Ajuntament, Dossier P&M i

gran quantitat d’establiments col·laboradors

matí fins a les 9 del vespre,
12 hores ininterrompudes
d’activitat esportiva, obertes
a tothom.

Els assistents hauran de
fer una aportació de 10 eu-
ros, destinats a La Marató, i
podran participar de totes les
activitats programades.

També es farà una fila
zero, per tota aquella gent
que no pugui assistir a les
activitats organitzades pel

gimnàs, però que vulgui fer
el seu donatiu per La Marató
de TV3, que es celebra el diu-
menge 13 de desembre.

D’altra banda, els
participants podran adquirir
una samarreta comme-
morativa de la jornada de
portes obertes, els beneficis
de la venda també aniran per
La Marató televisiva per la
lluita contra les malalties
minoritàries.

Activitats realitzades l’any passat
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

-------------------------------------
VENDA de pàrkings tan-
cats al carrer Balmes, nú-
mero 12-14. Raó telèfon:
657870982.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar a
Balaguer. Raó informació
al telèfon: 605060510.
-------------------------------------
ES LLOGA  casa de plan-
ta baixa al cantó del col·-
legi Gaspar de Portolà.
Sense moblar. Abstenir-
se curiosos. Informació al
telèfon: 655803933.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar a
Balaguer, en ple funcio-
nament, c/ Doctor
Fleming, núm. 37. Raó:
629476013.
-------------------------------------
ES VEN pis dúplex a l’Av.
Països Catalans, de 150
m2+terrassa+cuarto de
40 m2 al costat. Tot amb
vistes al riu. Oportunitat
única. Raó telèfons :
678954170-667476167.
------------------------------------
ES VEN pis nou de 2-3 ha-
bitacions, a l’Av. Països
Catalans. Informació
venda : 973446011.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer,llicència de
discoteca. Tel: 667476167.
-------------------------------------

ES LLOGA pis a la Plaça
Mercadal, 70 m2, moblat,
amb terrassa, 2 habitaci-
ons, amb calefacció.
Preu: 380 e mensuals.
Raó: 600873995.
-------------------------------------
ES VEN parquing tancat
al carrer Sant Diego de
Califòrnia. Informació als
telèons: 938154244-
616429706. Preguntar per
Juan Carlos.
-------------------------------------
VENDA/LLOGUER pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11. Raó telèfons:
973446161-629310479.
-------------------------------------
TRASPASO bar Pizzeria
Lo Pallars, por enferme-
dad. Razón: 655349287.
--------------------------------
ES LLOGA garatge tan-
cat, de 40m2, al carrer
Bellcaire. Raó telèfon:
973238325.
--------------------------------
ES LLOGA pis a l’Avingu-
da Països Catalans. Raó:
973446011.
-------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Cudós. Raó:
973450555, Montse.
-------------------------------------
LLOGO al c/ Barcelona,
pàrking. Raó telèfon:
973448273.
-------------------------------------

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. Telf: 600381763.
-------------------------------------
ALQUILO dos naves de
200m2 i 400m2 a la Ràpita.
Razón: 609939547.
-------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------
RAMADERIA porcina.
Matrimoni amb experi-
ència s’ofereix per arren-
dar o treballar a una gran-
ja porcina d’engreix o de
mares de cria. Raó:
678122407.
-------------------------------------
ES PRECISSA muntador
de mobles de cuina. Inte-
ressats enviar C.V. a
montse@dossierpm.com.
-------------------------------------
S’OFEREIX noia del país,
per cuidar gent gran a
domicili (preferiblement
matins). Amb titulació.
Raó: 617357730.
-------------------------------------
S’OEFEREIX noia per tre-
ballar cuidant gent gran
o fent feines per la llar (in-
terna). Raó telèfon:
600023767.
-------------------------------------

VENDA, OPORTUNITAT ÚNICA

Pis dúplex de 150 m2, a l’Av. Països Catalans,
amb gran terrassa i tot amb vistes al riu.

Interessats trucar als telèfons:

678954170-667476167

ES LLOGA
casa de planta baixa al cantó del col·legi

Gaspar de Portolà. Sense moblar.
Abstener-se curiosos.

Informació als  telèfons:

655 803 933 - 655 803 929

S’OFEREIX noia respon-
sable i honesta per a tre-
balls domèstics: neteja,
cura gent gran i servei de
manicura i pedicura a do-
micili. Raó: 665945183-
653600457.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS Ger-
mans Vidal. Teulades,
banys, comunitats, gran-
jes, magatzems i refor-
mes en general. Econò-
mic! Raó: 973426180-
690921832.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
SENYORA viuda de 48
anys, cerca home de
companyia (entre 45/65
anys), lliure, amb dispo-
nibilitat, sense vicis, edu-
cat, bona persona, amb
coneixements de fisiote-
ràpia, per viatjar, treballs
domèstics i jardineria.
Interessats escriure, in-
cloure foto recent a l’a-
partat de correus 151 de
Balaguer.
-------------------------------------

ES VEN atomitzadora
Makisa 2000L, rampills
per a diablar alfals, cur-
ra, toro per a la fruita i al-
tra maquinària agrícola.
Bon estat. Preu a conve-
nir. Particular per cesse
d’activitat. Raó telèfon:
626313693.
-------------------------------------
SEÑORA de 62 años, bus-
ca amiga para salir a
bailar, tomar algo...
Razón: 973443204.
-------------------------------------
VENDO dos máquinas de
coser industriales, una
Refley i otra Alfa. Señora
Antonia. Teléfonos:
973446304-657962627.
-------------------------------------
VOLEU vendre o comprar
cotxes, motos i objectes
antics fins 1980?
Gestantic gestiona la vos-
tra compra/venda. Us
busquem el millor com-
prador/venedor i el millor
preu. Passem a domicili.
Seriositat i experiència.
Raó telèfon: 692368796
(Josep).
-------------------------------------
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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

A MEDICS 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

De les 8 de la tarda del 3 de desembre a les 8 de la tarda del 10 de desembre ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 10 de desembre a les 8 de la tarda del 17 de desembre CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 17 de desembre a les 8 de la tarda del 24 de desembre SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI

06.10 BARCELONA feiners

07.55 “ diari

18.58 “ diumenges

19.55 " diari

06.10 TÀRREGA feiners

07.10 " feiners

12.00 " feiners

15.00 " de dill. a div. feiners

18.58 " diumenges

19.30 " feiners

05.55 LLEIDA de dill. a div. feiners

06.55 " de dill. a div. feiners

07.41 " feiners

07.45 " feiners

07.48 " feiners

07.55 " dim, dime, diven.

08.00 “ dill., dij., diven.

09.15 “ feiners

10.45 " diumenge

13.30 “ de dill. a div. feiners

13.59 “ feiners

15.18 LLEIDA de dill. a div. feiners

18.05 “ feiners

09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ feiners

13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners

09.50 PONTS diari

12.30 “ de dill. a div. feiners

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA

06.20 (1) 06.49

08.00 08.30

09.50 10.19

12.25 12.54

14.16 14.46

16.00 16.29

18.30 18.59

19.25 19.55

Horari de trens

Horari d’autobusos

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.

(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.

BALAGUER LA POBLA

09.39 11.00

14.19 15.40

20.59 22.20

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER

05.50 (1)(2) 06.13

07.15 07.44

09.10 09.39

11.45 12.14

13.45 14.14

15.15 15.44

17.50 18.19

20.30 20.59

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI

13.35 PONTS de dill. a div. feiners

16.35 “ diari

18.30 “ de dill. a div. feiners

19.50 “ de dill. a div. feiners

17.21 ESTERRI D'ÀNEU feiners

07.00 AGRAMUNT de dill. a div. feiners

13.17 AGRAMUNT feiners

18.30 AGRAMUNT feiners

18.58 AGRAMUNT diumenge

19.47 AGRAMUNT de dill. a div.

07.00 ÀGER feiners

09.48 ÀGER feiners

11.05 LES Diari

18.05 LES Diari

SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI

09.10 feiners

09.15 diari

11.00 feiners

12.30 feiners

13.00 de dill. a div. feiners

15.00 de dill. a div. feiners

16.00 diari

16.45 feiners

18.30 de dill. a div. feiners

19.00 de dill. a div. feiners

20.01 de dill. a div. feiners

21.51 de dill. a div. feiners

LLEIDA LA POBLA

09.10 11.00

13.45 15.40

20.30 22.20

V. X. ADSUAR

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

Mercedes-Benz

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

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