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Què en penseu?...

>>BALAGUER

Milers de nens i nenes gaudeixen
del parc de Nadal a Reis

Inaugurat el local Àgape de
repartiment d’aliments
----------------------------------------------
>>COMARCA

Els Reis Mags d’Orient repartiexen
els seus regals per tota la comarca

Ja està oberta una nova
convocatòria del Leader
----------------------------------------------
>>CULTURA

L’IES Almatà rep la distinció
d’Escola Verda

La Sucrera representa «Quines
parelles» per Nadal
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer comença bé l’any amb
4 punts dels 6 disputats

El Cristec manté la 3a posició a
l’empatar a 2 al Prat de Llobregat
----------------------------------------------
>>OCI

Comença un nou cicle de cinema
infantil al Teatre Municipal

Des de fa uns mesos, la Generalitat, a través del Pla
Catalunya Connecta  ha anat fent actuacions d’instal·lació
de reemissors de TDT per cobrir el màxim de població.
Malauradament quedaran zones habitades sense cobertura
i els ajuntaments es veuran obligats a promoure
instal·lacions de reemissors de TDT, anomenats Gapfillers,
als seus municipis. A la nostra comarca, el Pla s’ha
desenvolupat en diferents fases, i podem dir que gairebé el
95 per cent de la població podrà gaudir del nou sistema de
la Televisió Digital Terrestre (TDT).

Però tal i com afirmen alguns experts en
telecomunicacions, hem d’entendre el pas de TV analògica
a la TDT com un estat de transició temporal; com una
modificació en la manera de transmetre els senyals de
televisió. En aquest sentit la TDT apareix com a una
tecnologia un xic antiquada. El següent pas és la televisió
per IP que ha de comportar un canvi radical en la manera de
veure la televisió; com a espectadors no haurem d’esperar a
veure que fan a la tele, sinó que triarem què i quan ho volem
veure. Aquest serà el vertader pas de mentalitat analògica
cap a mentalitat digital. Però per fer-lo caldrà també una
forta inversió en desplegament de banda ampla real.

Esperem que la transició cap a la TDT no hagi deixat
massa escurades les butxaques de la Generalitat i haguem
de tardar masses anys per fer un pas endavant quant a la
nova era de les telecomunicacions.

Per últim, només queda esperar que les programacions
vagin millorant dia a dia.

L’apagada analògica

Josep M. Simon i Auberni

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

En articles anteriors no
havia parlat de la pujada d’im-
postos municipals. Avui sí
que ho voldria fer, després
d’haver llegit la carta que, des
de l’alcaldia, s’ha enviat als
ciutadans que han presentat
al·legacions. En aquesta car-
ta, es dóna una doble via: o
apujar els impostos o reduir

PORTADA

Apagada analògica

serveis. És del tot evident que
en moments de crisi cal es-
trènyer el cinturó i l’Ajunta-
ment també pateix aquesta
situació per no haver-hi tan-
tes entrades. Crec en una ter-
cer via a aplicar. Sense voler
donar cap lliçó, perquè no sóc
expert en economia, crec més
apropiat un millor  control i con-
tenció de la despesa.

Control no vol dir reduir
serveis, sinó administrar
d’una manera més eficient. I
evidentment que cal contro-

lar les despeses, incloses les
que es deriven dels darrers
pactes municipals. Uns pac-
tes que donen a pensar en
interessos molt distants als
de servei al poble, finalitat
que pretenen, en un principi,
i així ho manifesten,  els can-
didats. No voldria pensar en
allò que vaig sentir l’altre dia
al mercat, que la pujada de
l’IBI era per compensar les
despeses que generaran els
nous càrrecs. Sembla que no
comencem massa bé l’any.

Els familiars de la
Sra. Pilar Castán Pano (D.E.P.),
volem agrair a tot l’equip de l’Hospital

Jaume d’Urgell, i molt especialment als
sanitaris de la tercera planta,

per la seva humanitat i professionalitat
en el tracte amb la nostra mare.

Molt agraïts.
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El passat 8 de gener,
al local de l’Associació de
Comerciants de Balaguer
2021 va tenir lloc el
lliurament de les tretze
paneres de Nadal que
enguany formaven part
de la campanya comercial
nadalenca amb l’assis-
tència de l’alcalde de la
ciutat de Balaguer,
Miquel Aguilà, el
president de l’Associació,
Albert Coma i altres
membres de la junta de

l’associació comercial.
Els afortunats varen

ser: Júlia Arsac, Domingo
Rafel, Sandra Giménez,
Ma Rosa Viola, Garcia
Puigpelat, Carolina Ojeda
Cobelo, Montse Segués,
Imma Morera, Enric
Badia, Teresa Rialp del
Olmo, Mercè Monfà
Mases, Laura Sumalla
Giralt, Paqui Arraez.

Durant els dies previs
al Nadal, els establiments
adherits a la campanya
van repartir unes butlletes
que es dipositaven als
mateixos centres
comercials i poste-
riorment, el 4 de gener, es
va fer el sorteig dels 13 lots
amb diferents obsequis i
regals dels propis
establiments comercials.

Lliurament dels premis de la

campanya comercial de Nadal

de l’Associació Balaguer 2021

Lliurament dels lots nadalencs

Es van lliurar un total

de 13 lots entre els

clients dels

establiments adherits

a la campanya

El diumenge 17, la Plaça Mercadal
acollirà la Festa dels Tres Tombs

El proper diumenge, la
ciutat de Balaguer acollirà
una nova edició de la tradici-
onal festa de Sant Antoni
organitzada per la Confraria
de Sant Antoni.

Després de la Missa a les
11 del matí començarà la
popular Festa dels Tres
Tombs a la Plaça del
Mercadal

En primer lloc, seran
beneïts els animals
domèstics, tot seguit
passaran a la benedicció les
carrosses i darrerament els
tractors i maquinària. L’acte
serà presidit per les
Autoritats municipals i
comarcals.Festa dels Tres Tombs de Sant Antoni

El Casal de Ciutat estarà totalment acabat
el proper estiu i s’obrirà al setembre

L’alcalde, Miquel Aguilà,
va fer una visita d’obres al
casal de ciutat, ubicat en ple
centre històric de Balaguer,
per veure in situ l’evolució
de les mateixes obres i l’es-
tat en que es troben.

Les obres van a bon rit-
me i  estarà a punt durant el
mes de juliol. Es preveu
doncs, que podrà posar-se
en funcionament el mes de
setembre, així coincidint
amb la data de l’inici del curs
escolar.

Organitzada per la Confraria de St. Antoni Abad de

Balaguer, amb un centenar de tractors participants

Visita d’obres al Casal de Ciutat
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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

El passat dia 4 de
gener va tenir lloc, dins el
marc del Saló de la
Infància que tancava
aquell mateix dia les
seves portes, el
lliurament dels premis del
Concurs de dibuix de
Nadal inclòs dins el Pla
Municipal de Dinàmica
Educativa 2009-2010,
organitzat per l’ ImPic i el
Servei Educatiu de la
Noguera, amb la
participació de més d’un

miler de nens i nenes,
alumnes dels diferents
centres educatius de
primària i de secundària de
la ciutat de Balaguer.

A l’acte de lliurament
dels premis del concurs
de dibuix nadalenc hi va
assistir l’ Alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà, i
la regidora de cultura i
educació Ma Àngels
Missé i el director del
Servei Educatiu de la
Noguera, Joan Arjona.

El tema del concurs
d’enguany era «Nadal
Solidari», un tema molt
adequat pel temps que
estem vivint i és bo que
els nens i nenes  dels
nostres centres escolars
es vagin conscienciant
des de ben petits.

Lliurament dels diferents

premis del VII Concurs de

Dibuix escolar  del Nadal

Guanyadors del concurs de Dibuix

Els premis es van

lliurar el passat 4 de

gener a la sala

d’actes del Pavelló

polivalent d’Inpacsa

Milers de nens i nenes van gaudir del
Saló de la Infància de Balaguer

Milers de nens i nenes
de Balaguer han pogut gau-
dir del Parc de Nadal ubicat
al Pavelló polivalent
d’Inpacsa des del 27 de de-
sembre al 4 de gener.

Els inflables per a petits i
grans, un carroussel per a
petits i tallers lúdics i cultu-
rals de tota mena han estat
presents al parc, amb la col·-
laboració de gran part de les
entitats culturals i socials de
la ciutat, afavorint la forma-
ció dels més petits durant
les hores d’oci d’aquestes
festes nadalenques.

Destacar també la pre-
sència de la zona pels pares
i acompanyants.Parc de Nadal

Els Reis Mags d’Orient van portar
il·lusió i regals per als més petits

El dimarts 5 de gener, va
ser novament màgic pels
més petits la casa amb l’arri-
bada dels Reis Mags d’Ori-
ent amb el tren de la Pobla.
Milers de persones van es-
perar i acompanyar la Caval-
cada fins a la Plaça Merca-
dal, on els Reis es van dirigir
als assistents i van recollir
totes les cartes dels nens i
nenes de Balaguer i posteri-
orment, a la nit, van repartir
les joguines i regals per to-
tes les cases de la ciutat.

El parc infantil es va instal·lar al pavelló d’Inpacsa

del 27 de desembre al 4 de gener

Els Reis Mags d’Orient a Balaguer
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El projecte Àgape ja compta amb un
local propi des del passat 4 de gener

Els 85 alumnes del
CEIP Mont-roig i els seus
familiars van celebrar la
festa del patge al pavelló
del Molí de l’Esquerrà, el
passat 21 de desembre, ja
que l’escola no donava ca-
buda a les més de dues-

centes persones que van
assistir a l’acte nadalenc
organitzat conjuntament
per l’AMPA del centre  i l’es-
cola. L’acte va estar molt
ben acollit per tots els
alumnes, familiars i perso-
nal docent del centre.

El CEIP Mont-roig va celebrar

la festa del patge al Molí de

l’Esquerrà

Festa del Patge de l’escola Mont-roig

Inauguració del local de repartiment d’aliments

El passat 4 de gener va
inaugurar-se el nou local de
repartiment d’aliments, Àga-
pe, projecte d’abast comar-
cal que per primera vegada
a la nostra comarca aplega
institucions i entitats sense
ànim de lucre per treballar
conjuntament en l’àmbit de
l’assistència social més bà-
sica com és satisfer les ne-
cessitats essencials de les
persones.

Hi participen l’Obra So-
cial de la Caixa, Creu Roja la
Noguera, Càritas Parroquial
i l’Àrea de Serveis Socials del
Consell Comarcal de la No-
guera amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Balaguer,
la Cambra de Comerç i l’As-
sociació de Comerciants
Balaguer 2021. El local està
ubicat al carrer Joanot
Martorell.

El nou local de repartiment d’aliments està ubicat

al carrer Joanot Martorell de Balaguer i ha comptat

amb la col·laboració d’institucions i entitats
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

El Consell Comarcal
de la Noguera aquest
passat any 2009 va
començar a desenvolupar
el Pla d‘acció per a la
inclusió i la cohesió
socials que s’està
desplegant per tot
Catalunya amb el
finançament del
Departament d’Acció
Social i Ciutadania.

El Pla preveu com
s’han de dissenyar les
polítiques i les accions
que s’han de dur a terme
des de les adminis-
tracions locals per
afavorir la inclusió i la
cohesió socials en tots

El Consell Comarcal

desenvolupa el Pla d’Acció per

a la inclusió i la cohesió socials

Un moment de la presentació del Pla

El Pla preveu com

s’han de dissenyar les

polítiques i accions

que ha de dur a terme

l’administració local

L’apagada analògica a la comarca de la
Noguera serà el proper 21 de gener

Dels vuit centres
emissors de TDT que hi ha a
la comarca de la Noguera,
tant sols el d’Os de Balaguer
ja ha realitzat l’apagada
analògica, mentre que les
altres ho aniran fent durant
els propers dies.

Més concretament, el
proper 21 de gener es
realitzarà l’apagada
analògica als centres
emissors de Ponts, Santa
Linya, Camarasa, Àger,
Vilanova de Meià i Artesa de
Segre, restant només el de
Cubells amb data per
confirmar, tot i que es preveu
que serà d’aquí a pocs dies.

Amb aquesta apagada

Antenes de TV

analògica, anunciada des de
fa mesos, només podrà
veure la televisió aquell que
hagi adaptat, receptors i

Convocats els ajuts del programa
Leader pels municipis de la Noguera

El passat dia 30 de de-
sembre el Departament
d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural de la Generalitat
de Catalunya va aprovar les
bases reguladores dels ajuts
per a la diversificació econò-
mica de les zones rurals del
programa Leader de

Catalunya i va convocar els
ajuts d’aquest programa eu-
ropeu corresponents a
aquest any 2010.

El termini de presentació
de sol·licituds per aquestes
subvencions, finalitza el pro-
per dia 13 de febrer de 2010.

Aquests ajuts pretenen

fomentar la creació i l’ampli-
ació d’empreses als munici-
pis de la Noguera com tam-
bé al Segrià com Alfarràs, la
Portella i Vilanova de la Bar-
ca, amb subvencions que
compten amb un pressu-
post de més d’un milió d’eu-
ros.

El termini de

presentació de

sol·licituds del programa

leader d’aquest any

finalitza el proper 13 de

febrer de 2010, i les

subvencions compten

amb un pressupost de

més d’un milió d’euros

El Consell comarcal tramita les subvencions

Tant sols Cubells encara no té una data pel tancament analògic del seu

emissor, tot i que serà ben aviat segons els responsables del servei

antenes al nou sistema de la
Televisió Digital Terrestre
(TDT), perquè l’analògica ja
desapareix.

els àmbits de la vida de
les persones.

L’aplicació del PLIS
abasta àrees tan diverses
com el medi ambient, la
cultura i lleure, els esports,
l’habitatge i urbanisme, la
salut, la joventut, els
serveis socials,
l’immigració, l’àrea de la
dona, etc.  Per exemple,
la promoció i la millora del
transport públic afavoreix
tant la protecció del medi
ambient com la mobilitat
de les persones. En el
camp de l’habitatge,
suposa el treball
coordinat dels diferents
agents implicats perquè
s’adaptin a les necessitats
de persones amb
disminucions, o per
afavorir l’accés a un
habitatge a aquells
col·lectius que tenen
dificultats per fer-ho com
joves o famílies
monoparentals.
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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. Jaume Canal
Medicina General i mútues

Tel. 607 787 338

Visites:
dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h

El dia 21 de desembre
el president del Consell
Comarcal de la Noguera,
Vicent Font i Bernaus, va
participar en un cicle de
conferències organitzat
per l’Ajuntament
d’Algerri.

L’acte, que va tenir lloc
a les 19.00 hores al Casal
de Sant Blasi d’Algerri, va
ser presentat per Jesús
Brufal, professor de la
UdL.

Amb la conferència

«Perspectives econò-
miques de la Noguera»,
Vicent Font va exposar la
situació econòmica actual
de la Noguera i les
perspectives de futur.
Entre aquestes, va
destacar el turisme com
un dels pilars per al
desenvolupament de la
comarca, i també va
valorar la importància que
hi pot tenir el pas de
l’agricultura a
l’agroalimentació.

Pel que fa al suport de
les diferents
administracions, Vicent
Font, va esmentar les
inversions que es preveuen
al territori en matèria
d ’ i n f r a s t r u c t u r e s ,
t e l e c o m u n i c a c i o n s ,
cultura i turisme.

Conferència de Vicent Font

sobre les perspectives

econòmiques de la comarca

Conferència de Vicent Font a Algerri

La conferència va
celebrar-se el passat
21 de desembre dins
el cicle organitzat per
l’Ajuntament d’Algerri

Conferència sobre paleontològia a la
població noguerenca de Tartareu

El passat 28 de desem-
bre a les 18 hores el Patronat
de Sant Miquel de Tartareu
va organitzar a la sala de la
biblioteca de Tartareu una
conferència-col·loqui sobre
paleontologia a càrrec de la
Doctora Nieves López
Martínez, catedràtica de Pa-
leontologia de la Universitat
Complutense de Madrid.

Tartareu és un dels mu-
nicipis de la comarca de la
Noguera que es caracteritza
per l’organització d’actes
culturals al llarg de tot l’any,
com xerrades, conferències,
entres moltes altres activi-
tats variades pels seus habi-
tants.Conferència a Tartareu

Els Reis Mags  arriben a totes  les
poblacions de la comarca de la Noguera

El passat dimarts 5 de
gener, Ses Magestats els
Reis Mags d’Orient van pas-
sar per la població de Les
Avellanes on van lliurar els
regals de Reis a tots els nens
i nenes de la població.

Paral·lelament, la màgia
dels Reis d’Orient va fer que
el mateix dia i a la mateixa
hora, poguessin lliurar els
regals a les diferents pobla-
cions de la comarca.

En aquests pobles més
petits i en els que hi ha
menys població infantil, Ses
magestats van poder fer-ho
directament i durant el ma-
teix acte, mentre que a les
poblacions més grans van

La xerrada va anar a càrrec de la Dra. Nieves López
Martínez de la Universitat Complutense de Madrid

Els Reis a Les Avellanes

fer el repartiment durant
tota la nit, ajudats pels seus
patges reials.

Un any més, els Reis

Mags van ser els protagonis-
tes de la Nit més màgica de
l’any pels més petits de la
casa.



11<<C U L T U R A

La Sucrera de Menàrguens representa
l’obra “Quines parelles” per Nadal

El Grup de Teatre «La
Sucrera» de Menàrguens fi-
nalitza els actes que ha rea-
litzat durant aquest any per
tal de celebrar el seu 20è ani-
versari amb l’estrena de
l’obra «Quines parelles» de
Vincent Durand realitzada el
dia  25 de desembre, dia de
Nadal, davant d’un públic fi-
del que va omplir de gom a
gom la sala J. B. Xuriguera
de Menàrguens.

En aquest acte el seu di-
rector de tota la vida, en Mi-
quel Aige, va agrair a totes
aquelles persones i entitats
que durant aquest anys han
fet costat al grup, sobre tot
a aquells que han anat se-
guint la seva trajectòria, a
tots aquells que els han do-
nat suport i en especial a to-
tes  a aquelles persones queLa Sucrera de Menàrguens

La companyia de Teatre dirigida per Miquel Aige,
tanca els actes de celebració del seu 20 aniversari
amb la tradicional representació nadalenca

any darrera any no han faltat
mai en les representacions
que ha realitzat ja que gràci-
es a aquest públic fidel el
grup ha tingut força per tirar
endavant i arribar a les vint
obres representades durant
aquest temps.

L’obra va ésser tot un èxit
de públic, una obra diverti-
da i entretinguda en què vol
ensenyar-nos lo que es pa-

teix per l’amor i el desamor,
en la que ens mostren que
l’observació i la relació entre
parelles que conviuen o vo-
len conviure sota un mateix
sostre de vegades porta a in-
terpretacions errònies, en la
que ens fan veure que una
sola paraula serveix per do-
nar el tomb a tot un fil con-
ductor i portar-lo d’un ex-
trem a l’altre.

La Sucrera de Menàrguens
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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

Conveni per restaurar l’Ermita de Sant
Urbà, al terme municipal de Santa Linya

El passat dia 22 de de-
sembre, l’Alcaldessa del mu-
nicipi de Les Avellanes i San-
ta Linya va signar el conveni
per la restauració de l’Ermi-
ta de Sant Urbà de Santa
Linya a la seu del Ministerio
de Fomento de Madrid.

Aquest conveni,
reportarà els fons necessaris
per restaurar l’Ermita i també
ajudarà a recuperar el
patrimoni cultural del poble
de Santa Linya.

Les obres s’han de
realitzar durant el proper any
i s’espera tenir-la enllestida
el proper mes maig per
poder celebrar-hi la trobada
anual.Ermita de Sant Urbà

L’IES Almatà va rebre el distintiu
d’Escola Verda, el passat desembre

El passat dia 3 de desem-
bre de 2009, l’Institut Almatà
de Balaguer va rebre el dis-
tintiu d’escola verda, atorgat
pel conseller d’Educació,
Ernest Maragall i el de Medi
Ambient, Francesc Baltasar,
durant  la VIII Trobada d’Es-
coles Verdes celebrada a
Barcelona.

L’Institut Almatà de
Balaguer ha rebut aquest
distintiu després d’haver
participat durant tres cursos
en el Projecte d’Innovació
Educativa d’Educació
Ambiental.

Els alumnes que formen
part de la comissió
mediambiental van agrair

L’Ajuntament ha signat un conveni amb el Ministerio
de Fomento per fer les obres de restauració

La ZER El Jonc, for-
mada per les escoles de
Vallfogona de Balaguer,
Menàrguens, Camarasa i
La Ràpita, va rebre durant
el mes de  desembre la
visita d’onze mestres es-
trangers provinents de les
escoles CBS de
Regenboog  (Holanda),
Stanford Junior and In-
fants’ School (Regne
Unit), Szkola
Podstawowa nr 34
(Polònia), Agrupamento
de Escolas do Algueirão
(Portugal) i Agios
Epifanios Orinis Primary
School  (Xipre).

L’objectiu d’aquesta

visita ha estat la posada
en comú de les activitats
dutes a terme aquests pri-
mers mesos dins del Pro-
jecte Comenius en el qual
totes sis escoles partici-
pen, la  planificació i coor-
dinació de posteriors ac-
tivitats i el contacte direc-
te entre els mestres de les
diferents escoles i els i les
alumnes de la ZER.

L’objectiu d’aquest
projecte és desenvolupar
l’entesa i el coneixement
de les cultures i tradicions
dels països de cada escola
participant, a traves de les
seves històries, contes,
llegendes...

Durant aquest primer
curs de projecte,  els
alumnes estan col·labo-
rant amb les escoles
sòcies explorant les
tradicions i celebracions
que fan de cada país, per
així conèixer bé cada una
de les cultures.

Visita de diferents centres

europeus a la ZER el Jonc,

del programa Comenius

Mestres visitant l’escola de Camarasa

Representants de
diferents centres
d’Holanda, Regne
Unit, Polònia,
Portugal i Xipre

Alumnes de l’IES Almatà amb el distintiu

aquest distintiu i van veure
que la feina feta durant
aquests darrers anys havia
donat els seus fruits amb

aquest distintiu que fins ara
el tenien també el CEIP La
Noguera i l’escola de
Vallfogona.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

L’escriptor barceloní
David Nel·lo ha guanyat,
amb aquesta obra, el
Premi Marian Vayreda
2009. En Liam Kelly mor
plàcidament a l’illa de
Mallorca. Abans de
perdre’s definitivament pel
món dels morts, però, el
seu esperit sobrevolarà
durant un temps l’illa que
el va veure néixer, la Gran
Blasket.

En un impecable
exercici de reconstrucció,
David Nel·lo explora, amb
un deix de recança, un món
que ja no existeix, les
tradicions, vincles i
relacions que uneixen els
habitants d’una illa que ha
quedat deserta, i repassa
la vida del protagonista des
de la seva infantesa fins al
moment que marxa
definitivament de l’illa.

El racó del poeta

Objetivo: la luna

Autor: Dan Parry

Gènere: Ciència

Pinocho no era el

mentiroso

Autor: Yanitzia Canetti

Gènere: Infantil (+6)

D’entrada aquest
llibre narra amb tota
mena de detalls el
memorable viatge de
l’Apol·lo 11, que va portar
a dos éssers humans a
trepitjar la superfície de la
lluna i tornar per poder-
ho explicar. El periodista
Dan Parry descriu
l’aventura per etapes,
intercalant els antece-
dents experimentals de
cadascuna d’elles i
barrejant pinzellades
biogràfiques dels tres
astronautes que ho van
fer possible. Text escrit de
forma molt clara,  que
guia amb èxit el lector
pels complexos detalls
tècnics que han caracte-
ritzat a la que segurament
ha estat l’aventura més
gran de l’enginyeria des
de la Gran Muralla Xina.

En aquesta història un
vellet anomenat Gepetto
volia tenir un fill ja que no
havia tingut descendència
fins llavors, i el seu desig
era tan gran que, un dia, se
li va aparèixer una fada que
li va fer realitat el seu
somni. Però la fada li va fer
prometre que diria sempre
la veritat, en cas contrari,
les orelles li creixerien de
forma desmesurada.

Col·lecció de contes
que sota el títol «Había otra
vez...» ens mostren l’altra
cara dels contes tradicio-
nals, amb un toc d’humor
i finals del tot inesperats.
Altres títols de la col·lecció:
«Aladino y la lámpara
espantosa», «Blancanieves
y los siete gigantones»,
«Caperucita descolorida»,
«Ceniciento», «La fea
durmiente»...

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

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

Miquel Trilla

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

Indesinenter
Somni

Surt l’esplendidesa.
La dolça teranyina
de vincles ensucrats
on cova llur desig
i aquell suavíssim frec
que surt des de l’endins,
l’aboca a l’altre,
i l’altre li retorna
amablement.
Somriures als llavis
i la llum als ulls,
envolten afables
el discurs comú.
He polit el temps
i passejo visceral
des del respecte,
tota la passió
salvatge, primària, sensual,
que em fa i em torna bo.
M’agraden les flors blanques,
el gessamí, la gardènia.
M’agrada la blancor,...
que l’amor és blanc.
M’agrada l’enyor,
que l’enyor tant com l’amor,
en si són una cosa.
I, així, tant se val
si per mi ets tu l’amor,
o jo sóc l’enyor per tu.
Com som,
ho som els dos alhora.

El meu cor cap a tu

per sempre

Autor: David Nel·lo

Gènere: Novel·la
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Classificació

Tercera Divisió

1. Hospitalet ............. 48

2. Reus ...................... 39

3. Santboià ................ 39

4. Prat ........................ 35

5. Cornellà ................ 35

6. Manlleu ................. 33

7. Europa ................... 31

8. Lllagostera ........... 30

9. Amposta ............... 30

10. Palamós .............. 26

11. Balaguer ............ 26

12. Pobla Mafumet .. 25

13. Castelldefels ...... 23

14. Rapitenca ........... 22

15. Vilanova .............. 21

16. Benavent ............ 20

17. Cassà .................. 18

18. Premià ................ 17

19. Blanes ................. 16

20. Olesa ................... 13

Propers encontres

17/01/2010 --  12h

Camp de l’Europa

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

24/01/2010  --  17h
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Benavent

Golejadors del

C.F. Balaguer

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

El Balaguer s’ha si-
tuat a la zona mitja de
la classificació des-
prés de cinc partits
consecutius sense co-
nèixer la derrota i mos-
trant una millora en el
seu joc, sobretot en els
dos darrers partits dis-
putats a casa, contra
equips de la zona alta
de la classificació, com
el Cornellà i el Reus, en
els que no s’ha encai-
xat cap gol, mostrant
solidesa defensiva.

Ermengol Graus

El Balaguer, amb un bon inici d’any
guanyant al Cornellà i empatant al Reus

FUTBOL>> El descans
nadalenc ha servit per
trencar la ratxa negativa
de resultats en els
partits que l’equip
disputa a Balaguer

03/01/2010

BALAGUER 3
CORNELLÀ 0

El descans nadalenc li ha
probat força bé a l’equip de
Lluís Elcacho, que ha iniciat
l’any sumant 4 dels 6 punts
en joc en dos importants
partits disputats al Munici-
pal. El diumenge 3 de gener
vencia amb comodidat al

es presumia difícil pels de la
Noguera. Al final el resultat
va ser d’empat a zero gols,
però si algun dels dos equips
va mereixer la victòria va ser
el Balaguer, que va tenir el
partit controlat en tot mo-
ment, i només va faltar l’en-
cert de cara a porta, per su-
mar els tres punts.

Aquesta millora en el joc
del Balaguer, fa que es vegui
amb optimisme aquesta se-
gona volta del campionat,
després que actualment,
l’equip ocupi la onzena po-
sició, havent sortit de la zona
baixa de la classificació.

Aquest diumenge
l’equip visita el camp de
l’Europa, a partir de les 12 del
migdia, mentre que el pro-
per diumenge 24 de gener,
es jugarà el derbi lleidatà

Cornellà, quart classificat
per un contundent 3-0, i amb
un joc molt vistós i de molta
qualitat. El passat diumen-
ge 10 de gener, l’equip rebia
en el primer partit de la se-
gona volta, el Reus, el segon
classificat, en un partit que

Jaume Campabadal lluitant una pilota

10/01/2010

BALAGUER 0
REUS 0

Dani Redondo va marcar davant el Cornellà

davant el Benavent, en un
partit en que s’espera l’assis-
tència de tota l’afició bala-
guerina. Cal recordar que en
la primera volta, el Balaguer
va vencer per 4-0 a l’Europa i
va aconseguir un empat a un
gol al camp del Benavent.
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El Balaguer de Bàs-
quet va perdre davant
l’Andorra B. El partit va
començar amb un ritme
molt alt, on el River
Andorra des del primer
minut va ensenyar quin
seria el seu ritme de joc.
Contraatacs molt ràpids i
bons llançaments des de
la línia de 3 punts, van
propiciar que el resultat a
la fi del primer quart fos
de 11 a 15. Però un parci-
al de 0 a 13 al primer mi-
nut del segon quart va

El C.B. Balaguer perd davant

el River Andorra per 67-82,

en un mal partit dels locals

Club Bàsquet Balaguer

BÀSQUET>>La nota
positiva va ser el
debut dels júniors de
primer any, Adrià
Ortiz i Joan Mateu

trencar el partit a favor
dels andorrans, que van
demostrar tenir un gran
encert en el tir.

Tot i l’intent del
Balaguer per entrar al
partit desprès de la
represa 20 a 20 al tercer
quart, el River Andorra
no va afluixar amb cap
moment, i gràcies a la
gran passivitat defensiva
dels balaguerins i el feble
rebot defensiu, va poder
anar augmentant la seva
renda fins arribar als 19
punts de màxima
diferència.

Com a nota positiva
destacar el debut dels
júniors Adrià Ortiz i Joan
Mateu, que van
demostrar estar a un
gran nivell tot i ser júniors
de primer any.

El Balaguer-Parador de futbol sala
s’afiança a la 4a posició de preferent

El Futbol Sala Balaguer-
Parador guanya per 6-3 al
Restaurant Chino Hong
Kong.

La primera part, l’equip
visitant es va avançar al
marcador, en el minut 10.
L’equip de Pepe Prior
semblava que encara
estaven de festes. Poc a poc
es van anar despertant,
acabant així la primera part
amb un resultat de 3 a 2.

A l’inici de la segona
part, l’equip visitant va
aconseguir empatar el partit
a 3, era el minut 5, sense jugar
gens bé, tal i com ens tenen
acostumats i ells saben.

Els gols van continuar

Futbol Sala Balaguer-Parador

caient a favor dels locals,
amb un resultat final de 6
gols a 3.

Amb aquests nous 3

El Cristec empata a Prat de Llobregat i
continua tercer de la classificació

El Futbol Sala Cristec
empata a 2 gols a la pista del
Casa Alcalà del Prat de
Llobregat en un partit molt
disputat.

Els balaguerins van de
menys a més en un partit
marcat per la manca de ritme
dels dos conjunts després de

l’aturada nadalenca, i que
finalitza amb un just
repartiment de punts
malgrat que els homes de
Jaume Canal van tenir més
opcions en el tram final de
partit.

El proper dissabte, a
partir de les 17 hores, el

Cristec, que continua en 3a
posició en la classificació,
rep la visita al pavelló
Poliesportiu de Balaguer de
l’Esparreguera, equip que
malgrat es troba situat en la
zona intermitja de la taula
sempre ha disputat igualats
partits al pavelló balaguerí.

FUTBOL SALA>>
L’equip entrenat per
Canal, està fent una
excel·lent temporada,
3er a la classificació, i
aquest dissabte rebrà a
l’Esparreguera, a partir
de les 5 de la tarda, al
pavelló poliesportiu

Cristec Balaguer

FUTBOL SALA>> L’equip balaguerí entrenat per Pepe Prior visitarà la pista
del líder, la Seu d’Urgell, aquest cap de setmana, on intentarà sorpendre

punts, el C.F. Balaguer-
Parador, s’afiança en la
quarta posició de la categoria
de Preferent.
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L’equip femení de Tennis Taula acaba
la primera volta amb una victòria

TENNIS TAULA>> Els
passats dies 2 i 3 de gener
es va celebrar a Mollerus-
sa el Campionat de Cata-
lunya Absolut de Tennis
Taula. La jugadora del CTT
Balaguer-Villart Logístic
Anna Biscarri va obtenir la

medalla de bronze en la
modalitat de dobles feme-
ní, essent la única lleidata-
na que va pujar al podi, i
va rebre el trofeu de mans
de la Delegada Territorial
a Lleida del Consell Català
de l’Esport, Núria Ramon.

Anna Biscarri, bronze en els

campionats de Catalunya

Anna Biscarri

Club Tennis Taula Balaguer

TENNIS TAULA>>  El
Balaguer-Villart Logístic ha
acabat l’any i la primera vol-
ta de la lliga amb una victò-
ria a domicili sobre el Fin-
ques Ripollet, que no s’ha re-
solt fins al darrer moment
amb un ajustat 3 a 4.

Les de La Noguera co-
mençaven bé l’encontre
amb Loredana Raduta gua-
nyant per 1 a 3 a Júlia López.
Tot seguit, Anna Biscarri
queia davant la romanesa
Mihaela Chirita per 3 a 0. Yan
Lan Li tornava a donar avan-
tatge a les balaguerines al
guanyar a Cristina Vico per
0 a 3, però Chirita tornava a
igualar el marcador gua-
nyant a Raduta per 3 a 1.

Finalment, en el partit de
dobles, les balaguerines feien
pujar al marcador general
amb un definitiu 3 a 4.

TENNIS TAULA>> Les balaguerines guanyen a la
pista del Finques Ripollet, i acaben la primera volta
en la 2a posició, només amb una sola derrota
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En Lluís Pijuan del
Club Esportiu Natació
Balaguer va participar el
passat dia 25 de  desem-
bre a les 12 del migdia a
la tradicional Copa Nadal
de natació que organitza
el Club Natació Barcelona
al port de Barcelona i que
aquest any ha celebrat el
seu centenari.

La travessa consta de
200 metres en aigua a 12-
13 graus i la participació
en aquesta 100 edició va

ser de més de 400
nedadors de les  diferents
categories.

En la seva segona
participació en Lluís va
obtenir una meritòria
tercera posició en la
categoria Màster
millorant la cinquena de
l’any anterior.

Per altra part el
diumenge 3 de Gener el
CEN Balaguer va realitzar
a la piscina municipal  el
tradicional entrenament
de Nadal dels nedadors
més grans del club i els
màsters en el que es tracta
de realitzar 100 sèries de
100 metres, un total de 10
quilòmetres cada
nedador, en ell van
participar disset nedadors
del club.

El nedador Lluís Pijuan, 3er

en la categoria Masters de la

Copa Nadal de Barcelona

Diferents memebres del CEN Balaguer

NATACIÓ>> Aquest
era el segon any que
Lluís Pijuan hi
participava, superant
el 5è de l’any passat

Bon paper dels atletes del Pedala.cat
de Balaguer en les darreres Duatlos

El C.E. Pedala.cat de
Balaguer ha disputat aquest
passat 20 de novembre, el
duatló de muntanya de  Pa-
llejà (Barcelona). La cursa
pertany al circuit català de
duatlons de muntanya i con-
sistia en un circuit de 5 km
de cursa a peu, 20 de bicicle-
ta tot terreny i uns altres 2
kilòmetres de cursa a peu per
finalitzar.

En la classificació per
equip s’ha assolit la segona
posició absoluta, darrera del
C.N. Reus Ploms i davant del
Club Triatló Vallirana. Albert
Balagué, David Adan i Marc
Utges han estat els tres
corredors que han puntuat.

Destacar també el 10è
lloc d’Albert Balagué i l‘11è
de David Adan en la
classificació absoluta
individual, aquest darrer ha
guanyat també la categoría
sub-23 un altre cop. Xavier
Jové ha quedat 3è en
categoría cadet.

El C.E. Pedala.cat de
Balaguer ha tancat l’any 2009

Diferents membres del Pedala.cat

amb la disputa de la duatló
de muntanya de Cabrils, la
cursa una de les més
concorregudes de l’any amb
mes de 400 corredors
inscrits ha tingut un nivell
altíssim.

David Adan ha tornat a
guanyar la categoría Sub-23,
mentre que Xavier Jové ha
quedat 3è en la categoría
cadet.

En la classificació per
equips s’ha assolit la 7a
posició, el que ha permés
situar-se ja en 3a posició de
la segona divisió Catalana
amb una cursa menys que
els dos primers classificats.
Recordem que l’objectiu del
club és l’ascens a primera
aquest any (pujen els dos
primers).

David Adan, Marc Utges
i Carles Corretgé han estat
els que han puntuat.

La Mireia, Julio, Marc, Francesc, Xavier, Ricard, Albert i

Josep Miquel a la duatló de Pallejà

DUATLÓ>> Participant
a les Duatló de Palleja i
Cabrils, les dues
darreres de l’any 2009,
amb bons resultats
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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.

Vostès són els únics culpables
Josep Borràs i Gené - Ex-alcalde de Balaguer

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

En referència a l’article
publicat pel Grup del PSC de
Balaguer en el núm. 534
d’aquesta mateixa  revista,
citant-me personalment al seu
títol i acusant-me de tenir poca
memòria, voldria replicar-los
fent les següents
consideracions.

En primer lloc tinc que
lamentar la seva poca
elegància, impròpia d’un equip
de govern presidit per l’alcalde
de la Ciutat, al qüestionar sense
cap base, el rigor democràtic
de la meva elecció com a
president del Cercle de
Promoció Econòmica.

En segon lloc, vostès
critiquen l’article del Cercle

referent a l’augment de l’IBI,
quan era un escrit respectuós
que només volia fer una reflexió
pública i moral al Grup del PSC.
I no és ètic el no respectar

l’opinió de la societat civil feta
amb educació i esperit
constructiu. Però parlant
d’ètica, resulta que al principi
tots els grups municipals
estaven en contra d’aquell
augment, i ara gràcies al vot
d’abstenció d’un regidor de CiU
i un d’ERC han aconseguit
finalment aprovar l’augment del
10 % de l’IBI. I ara fa molts pocs
dies, ja se sap com han
aconseguit aquesta votació.
Però és obvi que la finalitat
d’aquell article no era altra que
atacar-me  personalment i al
grup de CiU, citant amb astúcia
després de tants anys,
l’augment d’una sèrie
d’impostos a que ens vam veure
obligats d’apujar a l’any 1991,
quan vaig exercir l’alcaldia de
Balaguer. Però oblidant-se que
aquells augments foren deguts
a la situació caòtica i ruïnosa

2010
C.G.A.

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

He tornat a llegir l’escrit
que vaig fer al Groc a principis
del 2009, no caldria dir que els
pitjors averanys han quedat
superats de llarg. I a més, ja
ningú es creu res del Sr.
Zapatero i això és molt greu,
quan continua vaticinant un
2010 en vies de recuperació.
Torna a mentir amb tot el
convenciment d’un impenitent
optimista, o d’una altra cosa
que tots pensem. Va xerrant del
diví i l’humà sense tenir ni
”pijotera” idea. Va improvisant
segons els dies, i ara només
somia en el color blau de
l’Europa que per torn li toca
presidir. A nosaltres sols ens
queda contemplar amb  silenci
l’espectacle i estrènyer el
cinturó amb un ull més, que us

aconsello que feu sense tardar
gaire. Com podeu comprovar
tots els serveis s’apugen
substancialment, malgrat que
per l’altre costat ens diuen que
l’IPC està prop del zero.
Miracles del cada dia on els
socialistes actuals en són
mestres. Les persones que
donaven serietat i solvència als
números de l’Estat, han marxat
i descansen per fi, i en privat es
fiquen les mans al cap,  davant
dels disbarats econòmics que
es fan.

Per l’altre costat el
“Gobierno de España”, ha fet
saltar pels aires, la necessària
societat comuna d’empresaris
i treballadors amb el cec
recolzament als sindicats, i així
ens va. La joventut davant de

tanta incertesa no creu en res,
ni vol crear res, sols aspiren a
ser funcionaris i tenir un horari
o un subsidi. I no oblidem que
ells són la força i el futur. No cal
anar més lluny de la nostra
ciutat per veure com són de
sensibles els dits socialistes a
una demanda popular, i cal
agrair la resposta que ens han
donat per escrit. Tot un detall
de formulisme, que s’ha fet
possible amb l’ajuda de dos
personatges prou coneguts a
Balaguer. El seu gest no es pot
prendre com a símbol de la
llibertat individual, com el Sr.
Aguilà va pregonar al darrer Ple
del 2009, i ell ho sap millor que
ningú. Ans al contrari, podent
ser molt legal, molt democrà-
tic, i molt polític no deixà
d’ésser una compra-venda amb
els diners públics. No hi ha en
el fet ni vergonya ni decència;
hi ha euros que unes mans
pròdigues faran arribar a unes
altres mans anheloses.

L’Escoda, a seques, ha vist la
“llibertat” a un mes i escaig de
tot el que va dir a Cal Xirricló
en la seva xerrada que jo vaig
escoltar al seu dia. No hi ha
dubte que el “seny” sí que l’ha
recuperat, potser al veure’l
tantes vegades citat pel Sr.
Aguilà a la premsa. I el “seny”
li ha dit segons les enquestes
que Esquerra baixarà, i això
comportarà retallades de
personal al partit que el pagava.
També ell sabia que era dubtós
que encapçalés la llista per
l’alcaldia. I també ell sap millor
que ningú el que pot donar de
sí. Ha traït al seu partit i als
seus companys i a la ciutat, per
un grapat de cigrons, i demà es
pot fer socialista per assegurar-
se una viu-viu amb més
possibles sense perdre el seu
aspecte de monjo de la Trapa.
Es podia haver quedat a
Menàrguens i ens hagués
estalviat el seu espectacle que
no deixa d’ésser una miserable

comèdia de la manca d’una
mínima educació.

De l’altre que se’n pot dir?
Durant el temps que ha
substituït a la Sra. Pallé, n’ha
donat cinquanta de
testimoniatges en forma
d’absències i de la poca-traça
en dissimular, que en el fons, el
que volia és fer coixejar al Sr.
Roiger. Al final ens ha sortit un
geni de les finances, i va
proposar el seu pla econòmic
per la ciutat. Al no ser-li
acceptat pel seu partit,
l’indignat home es va sentir
menyspreat i incomprès i va
voler afegir-li la deslleialtat.

Jo vull veure que farà
Esquerra i UDC amb aquests
personatges, perquè ja tarden
massa. I crec que abans de les
eleccions, encara veurem
alguna cosa més. ¡Cuanto
sabes Miguel! ¡Cuanto sabes!

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

que hi havia a l’Ajuntament de
Balaguer fruit de la seva
incapacitat i mala gestió durant
els 8 anys anteriors de govern.

Era tant gran el caos
econòmic i administratiu, que
al dia següent de fer-me càrrec
de l’alcaldia (5 de juliol de
1991), recordo com a exemples,
que l’interventor de
l’Ajuntament em va comunicar
que al pressupost faltaven
urgentment 25 milions de
pessetes per pagar els sous dels
treballadors. I que també
s’havien gastat tots els 20
milions de pessetes de la
partida de festes, i que per tant
no havia diners per celebrar ni
la Festa Major del Sant Crist, i
ni les Festes de Nadal. I a més
a més, em va informar que el
pressupost ja estava esgotat.
¿Què si vostès volen, puc donar
més informació?

En conseqüència, davant
d’aquella greu situació no vam
tenir altra solució que demanar
el suport dels Grups d’ERC i del
PP per a poder efectuar aquell
imprescindible augment

d’impostos i taxes que vostès
citen, perquè ens hi vam veure
obligats i forçats pels seus
deutes i per aquella asfíxia
econòmica que vostès ens van
deixar. Per tant, els autèntics
culpables d’aquella decisió tant
desagradable no érem
nosaltres,  si no vostès.

En quant a la situació de
crisi actual de l’Ajuntament,
una altra vegada és fruit de la
seva mala gestió des de l’any
1995. Perquè havent
augmentat la població de
Balaguer solament un 23 %,
vostès han augmentat la
plantilla de personal de 110
treballadors que hi havia, fins
fer-la arribar a una de 213.
Perquè d’un endeutament
financer del 16,63%, vostès han
passat a un  endeutament del
100%. I perquè a més a més,
vostès han continuat gastant
sense preveure una pèrdua
important d’ingressos de la
construcció, que vostès ja
sabien que passaria per un
informe que deia que a partir
del 2003, la construcció a

Balaguer baixaria en picat.
Per tant, tota aquesta greu

situació és deu únicament a la
seva manca de gestió i de
previsió, ja que governen
Balaguer des de l’any 1995,
aviat farà 15 anys. I ara està clar,
que es deuen trobar
desconcertats, entrampats, i
sense saber per on tirar.

En definitiva, durant tots
aquest anys que vostès han
governat Balaguer, han
demostrat de sobres que no
saben ni gestionar, ni
administrar. I que l’únic que
saben fer és endeutar-se fins al
coll, i apujar injustament els
impostos als balaguerins.

---------------------------------------------------
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En les darreres enquestes
d’opinió pública ha sorprès a
determinats analistes que darrera
de la situació econòmica general
i del problema de l’atur, la tercera
preocupació dels ciutadans són
els polítics. Això s’afegeix als
continus increments del grau
d’insatisfacció política i als
augments del que s’anomena
desafecció política, o sigui el
desinterès i menyspreu dels
ciutadans per les qüestions
polítiques. A Balaguer hi ha
partits que col·laboren de forma
significativa en aquests
increments.

Al consistori balaguerí
estem vivint una situació que
mai s’havia donat. El regidor
d’Unió Democràtica ha sortit
del grup municipal de CiU i el
regidor d’ERC ha entrat a
formar part de l’equip de
govern, a pesar de que la secció
local del seu partit no ho ha
autoritzat i sembla que iniciarà
el procés d’expulsió. Tots dos
mantindran l’acta de regidor,
que com tothom sap és
personal i els partits no poden
fer res per evitar-ho. Deixant de
banda la llibertat individual de
les persones, aquestes actituds
no diuen res de positiu de la
classe política municipal. Des
d’Iniciativa per Catalunya
Verds, tenim el convenciment
ferm de que el millor per lluitar
a nivell local contra la
desafecció seria que
renunciessin a les actes de
regidor i deixar pas a d’altra
gent amb més compromís o
més ganes de treballar per la
ciutat des de les organitzacions
polítiques que els veïns han
votat. Una altra cosa que no
sigui això és un frau evident al
vot dels seus electors.

En el darrer Ple del mes de
desembre, a l’apartat de precs
i preguntes vam demanar al Sr.
Aguilà que tingués en compte
una de les recomanacions del
CODI DE CONDUCTA
POLÍTICA EN RELACIÓ AMB
EL TRANSFUGUISME POLÍTIC
A LES CORPORACIONS
LOCALS que tots els partits
polítics sense excepció van
elaborar i signar al 1998 davant
dels continus casos de
transfuguisme polític que es

El consistori balaguerí, un circ
Grup Municipal d’Inciativa per Catalunya Verds a l’Ajuntament de Balaguer

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

donaven en aquella època. La
finalitat que persegueix
l’esmentat codi de conducta és
adoptar un comportament
coherent amb els principis
polítics que sostenen el règim
democràtic per tal de que no
es falsegi la representació
política sorgida de les urnes. El
segon punt del codi diu
literalment: «...impedir la

utilització de trànsfugues per

constituir, mantenir o canviar

les majories de Govern de les

institucions públiques.» I què
ha fet el Sr. Aguilà? Doncs tot
el contrari, promoure el
transfuguisme i utilitzar
l’encara regidor d’Esquerra
Republicana per constituir una
majoria estable de govern que
li proporcioni la tranquil·litat
d’aprovar tot allò que vulgui i li
convingui sense necessitat de
cap consens i negociació amb
els altres grups polítics
presents al consistori, consens
que és l’ànima de tota acció
política, a canvi de donar-li la
cartera de promoció
econòmica i la vicepresidència
de l’IMPIC com diu la premsa.
Aquest fet farà incrementar de
forma important la mala
imatge que té aquesta institució
de la ciutat.

Algunes conseqüències de
tot plegat. La primera és que
no es parla d’aquelles coses
importants com és la pujada de
l’IBI molt per sobre de l’IPC, a
pesar de que l’any 2008 vàrem
signar un pacte en el que es
deia de forma clara i concisa
que les taxes no pujarien per
sobre de l’IPC en el que quedava
de legislatura. S’incompleix un
acord amb Iniciativa per
Catalunya Verds i per extensió
amb tots els balaguerins.

La segona és que el Sr.
Aguilà i el PSC tindrà una
tranquil·litat absoluta en aquest
any i mig que queda de
legislatura en la que encara
s’han d’aprovar dos
pressupostos i unes ordenances
fiscals. Deu pensar que si és la
darrera vegada que és alcalde
li convé la tranquil·litat que
dóna aplicar el «rodillo» amb
seguretat i contundència. El Sr.
Escoda també s’assegura la
tranquil·litat i el sou en aquest

any i mig i «para lo que me

queda en el convento...»

La tercera és que molts
votants d’Esquerra
Republicana i de CiU se
senten enganyats, ja que el
consistori no reflecteix la
representació política que
va sortir de les eleccions
municipals. A les properes
eleccions municipals
notarem un increment de
l’abstenció i del vot en blanc,
la qualcosa beneficia
directament al PSC. A més
el PSC dóna un cop
important a dos rivals
polítics a l’Ajuntament.

La quarta és que amb
aquestes actituds, es llença
una palada de merda als
polítics que tenim un ànim de
servir al municipi i a la seva
gent, com sempre pagarem
justos per pecadors. Quan
s’arriba a algun acord o pacte
transparent i clar, hi ha
sempre la sospita de què és
el que s’haurà tret per
aconseguir allò pactat. La
desafecció s’incrementa i les
persones que tenen una vàlua
personal i professional molt
superior a la que tenim els
que estem en el consistori,
no volen saber res de la gestió
pública, i en l’època en que
estem aquestes pèrdues
personals la ciutat de
Balaguer no se les pot
permetre de cap manera.

La capacitat política del
Sr. Aguilà per buscar el
consens, l’acord i el pacte
dins de les coordenades
normals entre els partits, és
nul·la, i sobta que si té
capacitat per seduir a
regidors trànsfugues, com és
que no utilitza aquesta
capacitat de seducció per fer
bé les coses amb els partits
polítics. A més dels mèrits
innegables que ha acumulat
durant tants anys de govern,
potser passarà a la història
dels alcaldes de Balaguer per
ser aquell que va acabar la
seva vida política amb
l’aportació més important a
la desafecció dels balaguerins
cap a la política municipal.
Una pena.
----------------------------------------------

Fa pocs dies que a la
Revista Groc és publicà un
article signat pel Grup del PSC
de Balaguer que, entre altres
coses, posava en evidència el
rigor democràtic en l’elecció
del president de la nostra
entitat, qualificant-lo textual-
ment de «l’autoproclamat
president del Cercle de
Promoció Econòmica».

Doncs bé, volem
manifestar rotunda i
públicament que la nostra
entitat es basa en el principi de
transparència, en la rectitud en
la presa de decisions, i en la
voluntat de servei a Balaguer i
la seva Comarca. I en aquest
marc, l’elecció dels càrrecs de
la Junta Directiva, entre els
quals el del propi president, ha
estat realitzada sempre dins la
més estricta legalitat, i
evidentment sota un procés
d’elecció absolutament
democràtic.

Sincerament ens ha
sorprès, i lamentem
profundament, una acusació
tant greu, i alhora gratuïta per
part del grup de govern de
l’Ajuntament de Balaguer.

Per altra banda, en aquell
mateix article, el grup
socialista ens criticava la nostra
posició en contra l’augment de
l’IBI, insinuant que l’escrit que
vàrem publicar en aquesta
revista va ser fruït únicament
del president del Cercle, el qual
actuava en connivència amb un
determinat partit polític local.
Doncs des d’aquí també hem
de desmentir rotundament
aquesta afirmació. El Cercle de
Promoció Econòmica sempre
ha actuat amb independència
de qualsevol grup polític, i totes
les actuacions, debats,
conferències, sopars-col·loqui i
altres actes que hem realitzat
han estat duts a terme només
en defensa dels interessos dels
ciutadans de Balaguer i
comarca.

I ja que parlem de l’IBI,
reiterem la nostra opinió de que
és totalment inadequat
augmentar-lo un 10% en un
període de crisi com l’actual,
on la major part de les famílies
de Balaguer ho estan passant
econòmicament malament.

No ens mereixem aquest tracte
Junta del Cercle de Promocio Econòmica (Balaguer)

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

Perquè en definitiva, aquest
impost municipal afecta a tots
els ciutadans, tant a propietaris
d’immobles com als llogaters
a qui directa o indirectament
se’ls repercuteix. O sigui, a
tothom.

També volem aprofitar
aquesta ocasió per manifestar
públicament que des del
principi, hem constatat una
certa desconsideració del Grup
del PSC envers la nostra entitat,
perquè a pesar de convidar a
tots els actes per escrit al Sr.
Alcalde i a tots els membres
del seu Grup Municipal, la
majoria d’ocasions no hi han
volgut assistir. Quan per altra
part veiem en aquesta mateixa
revista com el Sr. Alcalde, sol o
acompanyat de diversos
regidors del govern, assisteix a
la gran majoria d’actes socials
que s’organitzen durant l’any. I
els nostres actes públics,
creiem que sempre han estat
prou importants, transcendents
i positius per a la ciutat.

I per acabar, ens agradaria
saber per quin motiu aquest any
no ens han renovat la subvenció
que els vam sol·licitar a través
de l’IMPIC com cada any. Quan
sabem que «totes» les entitats
han rebut aproximadament la
mateixa subvenció que van
cobrar l’any anterior. A
nosaltres, ni ens ho han
comunicat per escrit, ni ens han
concedit un sol euro, sense cap
explicació. I no es compren
aquesta decisió perquè al mes
de setembre del 2009, a
l’inaugurar el Sr. Alcalde el
nostre cicle de sopars-col·loqui
municipals, ja havíem inclòs a
la publicitat la col·laboració
econòmica de l’Ajuntament i
de l’IMPIC amb la conformitat
de paraula del Sr. Alcalde.
¿Llavors, per què ens han
denegat aquesta subvenció? ¿És
que els molesta les activitats
que fem?.

Malgrat tot, sense recança,
amb subvencions o sense
subvencions,  nosaltres segons
les nostres possibilitats,
continuarem treballant en la
promoció i defensa de
l’economia i del progrés de
Balaguer i de la nostra
comarca.
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Uns trenta nens i
nenes de Montgai van
participar en la segona
edició del pessebre vivent
el passat 5 de gener
coincidint amb l’arribada
dels Reis  Mags.

Els més joves del
poble van representar
dotze escenes diferents
entre les quals hi havia
pastors, oficis antics com
la filadora, el sabonaire,
les pastisseres, els
picapedrers, el fuster i el

llenyataire, entre d’altres.
Pel que fa a les

escenes bíbliques tan sols
hi havia l’adoració al nen
Jesús.

S’ha de destacar que
a diferència de l’any
passat el pessebre es va
dur a terme pels carrers
del casc antic de Montgai
amb l’objectiu  de poder
aconseguir una decoració
més apropiada a l’època
a representar.

Per la seva part les
membres de l’AMPA La
Colomina, organitzadores
del pessebre, van afirmar
que degut a l’èxit
obtingut, l’any vinent el
tornaran a fer amb més
escenes i a poder ser més
participants, d’edats
diferents.

Montgai celebra el seu

Pessebre Vivent durant la

rebuda dels Reis d’Orient

Pessebre Vivent a Montgai

Hi van participar una
trentena de nens i
nenes de la població
de Montgai, el dia 5
de gener a la tarda

Comença un nou cicle de cinema
infantil en català al Teatre Municipal

El proper diumenge 24
de gener, començarà un nou
cicle de cinema infantil al
Teatre Municipal de
Balaguer.

La primera de les projec-
cions d’aquest cicle, serà
“Planet 51”, el 24 de gener a
partir de les 6 de la tarda. La
segona projecció serà el 7 de
febrer amb el film “Allà on
viuen els monstres”, mentre
que el 21 de febrer es projec-
tarà “Pluja de mandongui-
lles”. Tancarà el cicle la pel·-
lícula “Nico, el nen que so-
miava volar”, el 7 de març.

El preu de cada una de
les projeccions és de 3,50 eu-
ros.“Planet 51”

Francesc Canosa presenta “República TV,
la Catalunya de la primera televisió”

El Consell Comarcal va
acollir la presentació a
Balaguer del llibre “Repúbli-
ca TV, la Catalunya de la pri-
mera televisió”, del balague-
rí Francesc Canosa.

L’acte va ser organitzat
per la “Bultra-Associació
Cultural lo Mercadal” i la pre-
sentació va anar a càrrec de
la periodista Montse Figue-
ra. Francesc Canosa és peri-
odista, escriptor i professor
de la Facultat de Comunica-
ció Blanquerna.

A partir del proper diumenge 24 de gener amb la
projecció de la pel·lícula “Planet 51”

Presentació del llibre
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El Taichi/Chi Kung, un art corporal.
Moviments per la felicitat

El Taichi/Chi Kung és un
antic art corporal d’origen xi-
nès, que utilitza els movi-
ments lents (sense esforç
muscular i sense acceleració
cardíaca), la respiració i la
concentració per a proporci-
onar una relaxació física crei-
xent i duradora. És per això
que es recomana tant per als
joves i esportistes, com per
a persones grans i sedentà-

El Gimnàs Punt d’Esport, s’ha especialitzat en
aquest art corporal i facilitarà el seu coneixement
amb una promoció de classes gratuïtes

El principal objectiu
del Taichi/Chi Kung és
captar l’energia de l’exte-
rior, i mitjançant el movi-
ment conduir-la pel nos-
tre organisme per millo-
rar l’estat físic i mental.

Les principals quali-
tats són:
• és una eina altament efi-
cient per sentir-nos mi-
llor.
• Facilita la circulació de
l’energia en l’interior del
cos i harmonitza la seva
repartició.
• Afavoreix l’eliminació
de toxines fabricades pel

nostre organisme.
• Afavoreix el treball men-
tal: millora la concentra-
ció, la memòria i ajuda a
combatre l’estrés.
• Desenvolupa les capa-
citats creatives, la fanta-
sia i la imaginació.
• Augmenta les capaci-
tats de resistència i
d’adaptació a l’esforç.
• Desenvolupa les capa-
citats de percepció, la
sensibilitat i la intuïció.

És en definitiva una
activitat sana que ajuda a
l’equilibri mental i físic de
les persones.

Principals qualitats del

Taichi/Chi Kung

No existeix límit d’edat per a la seva pràctica

ries, i especialment per aque-
lles que pateixen alguna
malaltia.

A les persones sedentà-
ries el Taichi/Chi Kung els hi
retorna la flexibilitat a les ar-
ticulacions, fomenta la circu-
lació de l’energia sense ne-
cessitat de cansar-se, i per
consegüent millora la salut.

A les persones d’edat
madura, en les que les apti-

tuds físiques comencen a
minvar, amb artrosis,
anquilosaments, o quan el
sistema càrdiovascular co-
mençar a defallir, amb el
Taichi/Chi Kung és un bon
camí per a la rehabilitació
orgànica, motora i de gran
ajuda per alentir l’envelli-
ment.

Per tal de facilitar el co-
neixement d’aquest saluda-
ble art corporal, el Gimnàs
Punt d’Esport de Balaguer,
oferirà una promoció espe-
cial de tres mesos gratuïts
per a que la gent ho pugui
conèixer.

Amb aquest art corporal podem millorar la salut mental i física
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Anuncis breus classificats

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

IMMOBLES

-------------------------------------
ES LLOGA  casa de plan-
ta baixa al cantó del col·-
legi Gaspar de Portolà.
Sense moblar. Abstenir-
se curiosos. Informació al
telèfon: 655803933.
-------------------------------------
OCASIÓN. Se vende o se
alquila con opción a
compra casa en la Sentiu
de Sió. Toda nueva, 4 hab.,
salón con fuego en el
suelo, comedor-cocina,
terraza, balcones, 3
baños, bodega, jardín
con barbacoa. Casa de
piedra y madera con
vistas. PVP: 200.000 e.
Telf: 651931779.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar a
Balaguer, en ple funcio-
nament, c/Doctor Fle-
ming, 37. Telf: 629476013.
-------------------------------------
OPORTUNIDAD. Se al-
quila cafeteria (traspaso).
Buen precio. Información
teléfono: 616939338.
-------------------------------------
VENC dúplex a l’Av. Paï-
sos Catalans, 150 m2, ter-
rassa, cuarto de 40 m2 al
costat. Vistes al riu. Opor-
tunitat única. Abstenir-se
curiosos. Interessats tru-
car als 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.
-------------------------------------
VENDA/LLOGUER pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11. Raó telèfons:
973446161-629310479.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament
a Camarasa, moblat,
amb foc a terra i vistes
al riu. També pàrking
tancat al c/ Sant Diego
California a Balaguer.
Interessats trucar als
telèfons:  973447752-
639920281.
--------------------------------
ES LLOGA pis a l’Avingu-
da Països Catalans. Raó:
973446011.
-------------------------------------
SE LAQUILAN  2 naves de
200 m2 i 400 m2 a la
Ràpita. Telf: 609939547.
-------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Cudós. Raó:
973450555, Montse.
-------------------------------------
PÀRKING tancat, es lloga
al c/ Doctor Fleming.
Preu: 59 e/mes. Raó:
973450477.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Pàrquing propi, terrassa,
menjador de 60 places.
Totalment equipat. Funci-
onament i permisos amb
regla. Amb vivenda. Infor-
mació telf: 600381763.
-------------------------------------

TRASPASSO botiga de
roba a Balaguer per no
poder atendre. Preu a ne-
gociar. Possibilitat gène-
re en stoc. Tel: 973449432.
-------------------------------------
OCASIÓN. Se vende
parcela urbana, 520 m2,
en la Sentiu de Sió. Bien
ubicada. Con todos los
servicios. Calle nueva
(calle 19). Parcela llana,
edificación del 50% de la
parcela (210 m2) por cada
planta, (subterraneo,
planta baja y 1a planta).
PVP: 84.000 e. Telf:
651931779.
-------------------------------------
OPORTUNITAT, casa
adossada a Gerb, 240 m2,
pàrking 2 cotxes, piscina,
reg i tendal automàtic.
Preu: 200.000 e negocia-
bles. Raó: 973448550-
617021811.
-------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------
ES PRECISA oficiala de
perruqueria, amb experi-
ència en tallat de cabell
d’home. Mitja jornada o
completa. Interessats tru-
car al: 645045959.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS Ger-
mans Vidal. Teulades,
banys, comunitats, gran-
jes, magatzems i refor-
mes en general. Econò-
mic! Raó: 973426180-
690921832.
-------------------------------------

S’OFEREIX noia del país,
per cuidar gent gran a
domicili. Amb titulació i
vehicle propi. Raó telè-
fon: 617357730.
-------------------------------------
S’OFEREIX senyora del
país per cuidar nens,
també caps de setmana
per tot el dia i nit. Amb
referències. Interessats
trucar al: 625146314 (Sra.
Núria).
-------------------------------------

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 i in-
cloure foto recent a
l’Apartat de Correus, 151
de Balaguer.
-------------------------------------
COMPRO-VENC postals,
fotos, llibres, publicaci-
ons, llibres festa major i
fira, grocs (100 primers
números)... qualsevol co-
sa relacionada amb Bala-
guer. Raó: 676803205.
-------------------------------------
MATRIMONIO de 45 a 55
años, se necesita para
vivir y cuidar masia situ-
ada a 3 kms de Balaguer.
Razón: 619737896.
-------------------------------------

OFERIM un espai al

Facebook per a joves, on

podeu opinar, preguntar,

informar-vos i fer nous

amics. Entra i desco-

breix al Facebook, bus-

ca  Associació de Joves

de Balaguer i comarca.

-------------------------------------
ES VEN taula de menja-
dor, 6 cadires i un sofà.
Seminou. Interessats tru-
car al: 671542424.
-------------------------------------
ES VEN càmara de fotos
reflex, marca Nikon. In-
clou trípode i funda. Tot
nou. Preu: 125 e. Opor-
tunitat. Raó: 690189081.
-------------------------------------

MOTOR

-------------------------------------
VENDO Wolkswagen
Touareg. En muy buen
estado. Razón teléfono:
671542424.
-------------------------------------
ES VEN moto Honda CB
600F (Hornet), any 2006.
Amb 20.000 kms. Limita-
da de documentació + kit
de limitació. Gram opor-
tunitat. Raó telèfon:
646283769.
-------------------------------------
Per anuncis en aquesta
secció, poden dirigir-se a
les nostres oficines al C/
Sant Lluís, 36-38 altell,
trucant al telèfon
973448273 o bé visitant la
nostra pàgina web:
www.revistagroc.com.
-------------------------------------
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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

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

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 7 de gener a les 8 de la tarda del  14 de gener CLAVER

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

De les 8 de la tarda del 14 de gener a les 8 de la tarda del 21 de gener SALA

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

De les 8 de la tarda del 21 de gener a les 8 de la tarda del  28 de gener MARCH

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

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
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