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Tel. 607 787 338

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

La germana i nebots d’en

Josep Rodés
volem agraïr les mostres d’afecte que tots els

amics i coneguts del Josep han mostrat durant tots
els dies que ha estat a l’hospital i al seu

enterrament, i d’una manera molt especial a
l’Orfeó Balaguerí, per fer tant emotiu el seu comiat.

Què en penseu?...

>>BALAGUER

Tere Cunillera visita diferents
indrets de la Noguera

Un pla d’ocupació dedicat a la
neteja de pintades i grafitis
----------------------------------------------
>>COMARCA

Nova torre de comunicacions al
municipi de Montgai

El delegat del govern Miquel Pueyo
visita Les Avellanes i Santa Linya
----------------------------------------------
>>CULTURA

Amb la representació de
«Boulevard» tanca el cicle d’hivern

La Biblioteca acull  la Setmana del
llibre Infantil  i Juvenil
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer trenca la ratxa de 12
partits sense perdre

El C. B. Balaguer surt de la zona de
descens de primera catalana
----------------------------------------------
>>OCI

Èxit del 2on Curs de cuina de
Montsonís dirigit per J.Ma. Morell

PORTADA

Concentració
motera

Josep M. Simon i Auberni

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

No sé què passa, però
tinc observat que cada vega-
da que cauen dues gotes mal
comptades, el pont de la vari-
ant es queda a les fosques.
En un article anterior, vaig
esmentar que es trigava for-
ça temps a esmenar aquesta
avaria i els inconvenients que

suposava aquesta manca de
llum en un indret que, cada
cop, es fa més transitat per
vianants. Desconec les cau-
ses que fan que aquest inci-
dent esdevingui tan reinci-
dent, però crec que quan hom
detecta que aquest fet no és
tan casual, sinó més aviat re-
petitiu, cal trobar una solució,
si no definitiva, com a mínim,
de llarga durada i a prova de
les inclemències del temps.
Potser és qüestió,  més que

d’eficiència -mot quelcom
erosionat  atesa la hiperuti-
lització  en aquesta societat
tan competitiva com la nos-
tra, de, senzillament, posar-
se les piles i no fer tan cas
d’aquell lema, també prou
comú i amb molts seguidors,
que diu: Qui dia passa any
empeny. Hi ha el perill que,
per segons per on passem i
segons les circumstàncies,
l’atzar o no, ens empenyi a
l’abisme.

El passat 11 de febrer, l’Institut Nacional d’Estadística
(INE) va confirmar que Espanya seguia en recessió en el
quart trimestre de 2009, quan l’economia va caure el 0,1%, i
que en el conjunt de l’any la caiguda va ser d’un 3,6%.

Aquesta notícia ha donat peu a consideracions per part
del Govern sobre el fet que, en comparació a altres
trimestres, el producte interior brut està creixent, i que
Espanya està a punt d’abandonar la recessió, perquè
l’economia es troba en un moment d’inflexió.

Crec que portem massa temps parlant de millora de la
situació i de sortida de la crisi, però que, en definitiva, no ha
passat res d’això. Ciutadans, govern i oposició, hem
d’assumir la realitat, que és que estem en plena crisi, i
reaccionar, perquè no ens beneficia gens ni mica l’intentar
amagar la realitat, perque amagar-la és enganyar-nos.

És necessari un canvi de mentalitat en relació a la cultura
de l’esforç i responsabilitat, perquè la sortida no arribarà
com un manà caigut del cel i, sobretot, no arribarà si no fem
res per solucionar aquesta crisi econòmica que ja fa massa
temps que dura.

Hem de ser conscients que l’origen d’aquesta crisi no
és tant sols un tema conjuntural produït per una situació
internacional sinó que és el resultat d’una situació nostra
que arrosseguem des de fa massa temps.

El que hem de fer com a país és posar-nos a treballar de
valent, perquè hi ha molta feina pendent a fer en temes com
l’educació, el marc laboral, la productivitat i la competitivitat
tant de les empreses com de la mateixa administració
(infrastructures).

Final de la crisi?
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La passada setmana,
l’alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà i
acompanyat per alguns
regidors del consistori,
van fer una visita al barri
de Partialles, concreta-
ment al carrer Serra
Vicenta i Pare Profitós,
per tal de valorar algunes
millores urbanístiques
que els veïns van
sol·licitar en una reunió
mantiguda prèviament.
En aquesta visita també
els va acompanyar
l’encarregat d’obres i
serveis de l’ajuntament
de Balaguer per tal de
poder prioritzar les
actuacions que es duran
a terme, bàsicament de
reforç d’enllumenat,
pavimentació d’algun
tram de carrer, reforç de

contenidors , etc...
Un altre dels carrers

que també es va visitar va
ser el de Ramon
Muntaner on també van
parlar amb els veïns per
tal de millorar
l’enllumenat i refer
algunes de les voreres.

Aquesta visita està
emmarcada dins el pla
Visita als barris tot i que
es va prioritzar aquesta
zona atenent la sol·licitud
feta pels veïns d’aquest
barri.

L’equip de Govern visita el

barri de Partialles, per tal de

fer-hi diverses millores

Visita al barri de Partialles

Millorar l’enllumenat,
la pavimentació de
voreres i ferm dels
carrers entre les
obres necessàries

Concentració Motera  de Balaguer durant

el cap de setmana del 13 i 14 de març

Després de l’èxit de la
primera edició, l’Associació
Motera Balaguer, ha prepa-
rat un cap de setmana es-
plèndid dedicat al món de
les motos.

Per anar escalfant
motors, dissabte a les 18h
tindrà lloc l’exhibició de
Supermotard a càrrec de
“Team Suzuki-Toshiba-
Racing”. Més tard, a les 19h,
donarà inici una ruta
turística per la ciutat, per tal
d’endinsar a tots els presents
en la història d’aquesta
ciutat, i per aquells que
vulguin encarà més diversió,
a les 20h es realitzarà una

gimcana al Parc de la
Transsegre.

A les 21h, tindrà lloc un
espectacle de foc a càrrec de
Diables Bèsties Feréstegues
i Batucada a càrrec del grup
de percussió Bandelpal.

El sopar amb tots els
participants es celebrarà a

Exhibició amb moto de trial l’any passat

les 22h al pavelló Molí de
l’Esquerrà. Aquest àpat serà
amenitzat amb una exhibició
de country a càrrec de Grup
Country Balaguer. Tot seguit,
començarà una festa
“revival” amb Dj Kelo,
seguit d’un concert de
versions amb el grup local
Malaguanyats i els dj’s Toni
de la Soul i Dj Roca.

El diumenge 14 al mati,
tots els participants es
concentraran al Parc de la
Transsegre per tal de fer un
bon esmorzar i començar
una ruta per la comarca de
la Noguera.

Durant aquest recorre-
gut també hi haurà una
pausa pica pica i es donarà
pas al sorteig d’una moto
Custom 125, pels
participants a la festa.

Concentració motera a Balaguer

Organitzada per
l’Associació motera de
Balaguer, amb tot un cap
de setmana d’activitats
culturals i recreatives
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Balaguer i La Noguera commemoren

el Dia Internacional de la Dona

Durant aquests dies s’estan celebrant diferents
actes culturals i socials per tal de commemorar el
Dia Internacional de la Dona Treballadora

Les Avellanes i Santa Linya van commemorar el 8 de març

Per commemorar el Dia
Internacional de les Dones,
el dia 8 de març, el Servei
d’Informació i Atenció a les
Dones del Consell Comarcal
ha organitzat l’espectacle te-
atral “Còmplices”, de l’es-
criptora Isabel-Clara Simó.
En forma de monòleg, inter-
pretat per l’actor i guionista
Jaume Costa, la peça tracta
de forma implacable la vio-
lència de gènere. La repre-
sentació tindrà lloc a la sala
d’actes del Consell Comar-
cal el divendres dia 12 de
març a les 19 hores.

Per la seva part, l’Ajunta-
ment de Balaguer també ha
organitzat actes per la cele-
bració d’aquest dia, amb una
exposició fotogràfica “Do-
nes i homes de Balaguer”,
que restarà oberta al públic
del 5 al 31 de març a la sala

d’actes de l’Ajuntament.
També, s’havia organit-

zat pel passat dilluns dia 8,
un taller amb el títol “Les
aportacions socials de les
dones” per reflexionar sobre
les aportacions de les dones
en la nostra societat, però la
professora que havia d’im-
partir el curs no va poder ar-
ribar degut a l’intensa neva-
da que vam patir. El taller
s’impartirà més endavant.

El municipi de les Ave-
llanes i Santa Linya, també
es van sumar als actes per

commemorar aquest dia, i el
passat 6 de març van realit-
zar el taller “Les aportacions
socials de les dones: històri-
es i experiències”, amb l’as-
sistència d’un centenar de
dones vingudes dels quatre
pobles del municipi. Un cop
es va acabar el taller es va fer
un reconeixement a la se-
nyora Maria Mateu de Tarta-
reu pels serveis prestats al
poble de Tartareu durant 23
anys. L’acte va finalitzar amb
un berenar per a tots els as-
sistents.

Exposició fotogràfia a la sala d’actes de Balaguer
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Durant el passat cap
de setmana del 6 i 7 de
març, Balaguer va
celebrar una nova edició
d’Expoauto, certamen
firal dedicat al vehicle nou
i quilòmetre 0, amb una
vintena d’expositors i
més de 200 vehicles
exposats, en un total de
4.000 metres quadrats de
pavellons.

Durant tot el cap de
setmana, milers de
visitants han passat pel
pavelló firal de la capital
de la Noguera per veure
l’oferta automobilística
existent.

Els expositors s’han
mostrat satisfets pels

resultats obtinguts a la
Fira, tot i la crisi
econòmica que s’està
vivint actualment.

La fira d’enguany, va
ser inaugurada per la
vicepresidenta del
Congrés de Diputats, Tere
Cunillera, el passat
dissabte 6 de març al matí,
mentre que la cloenda del
certamen firal va córrer a
càrrec del propi alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà,
acompanyat de diferents
membres del Consistori
balaguerí.

Durant els dos dies
que ha durat la fira, s’han
exposat tres vehicles
clàssics al vestíbul del
pavelló, propietat del Club
Razlers de Balaguer que
oferiran la Fira-Festa
Riverside, amb cotxes
clàssics, mercat i
concerts, entre moltes
altres activitats, durant el
primer cap de setmana de
maig.

Expoauto tanca amb xifres

positives de vendes tot i la

crisi econòmica del sector

Expoauto

Una vintena
d’expositors i més de
200 vehicles exposats
al certamen firal
Expoauto de Balaguer

Treballadors en atur netejen les

pintades i grafitis de Balaguer
Un grup de treballadors

que es trobaven en atur es-
tan treballant en la neteja de
grafitis i pintades ubicades
a la ciutat.

Els treballadors formen
part del Pla d’ocupació
«Manteniment d’espais na-
turals i via pública», atorgat
pel Servei Català d’ocupació
que ha donat feina durant 6
mesos a set homes majors
de 25 anys (dos oficials i cinc
peons) i la dotació econòmi-
ca atorgada a l’ajuntament
és de 81.974’04 e que cor-
respon als sous i la segure-
tat social d’aquests treballa-
dors durant els 6 mesos pac-
tats.Neteja de pintades i grafitis

Policia Local i Mossos d’Esquadra

patrullen per la seguretat comercial
Agents del Cos de Mos-

sos d’Esquadra i de la Guàr-
dia Urbana-Policia Local de
Balaguer van iniciar, el pas-
sat 22 de febrer, una campa-
nya de proximitat al sector
comercial de la ciutat de
Balaguer que es perllongarà
fins a mitjans d’aquest mes
de març.

Una patrulla formada per
un agent del Cos de Mossos
d’Esquadra  i una agent de
la Guàrdia Urbana-Policia
Local de Balaguer estan rea-
litzant visites a tots els co-
merços de la localitat.

La campanya finalitzarà
amb una xerrada sobre con-
sells de seguretat que s’im-

Dins d’un pla d’ocupació dedicat al manteniment
d’espais naturals i via pública de la ciutat

Campanya de proximitat dels cossos de seguretat

partirà per part d’agents de
l’Oficina de Relacions amb
la Comunitat de Balaguer a
tots els comerciants de la

localitat. Aquesta xerrada tin-
drà lloc a la sala d’actes de
l’Ajuntament el proper 18 de
març.
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Tere Cunillera visita diferents punts

d’interès de la comarca de la Noguera

La Vicepresidenta Prime-
ra del Congrés, Tere
Cunillera, va destacar, en el
decurs de la seva visita a la

comarca de la Noguera, que
«l’acció de Govern de la Ge-
neralitat i de l’Estat a la co-
marca de la Noguera ha tin-

Tere Cunillera a l’Ajuntament de les Avellanes

gut molta incidència en les
infraestructures, ferrocarrils
i carreteres» i va afegir que
«cal tenir molt en compte la
millora que ha suposat per
Balaguer la Llei de Barris, i la
rapidesa amb la que s’ha
aplicat». Cunillera va ressal-
tar també altres inversions a
la comarca, com «l’1% Cul-
tural del Govern de l’Estat a
les Avellanes» i la necessitat
de donar a conèixer nous
equipaments com l’Obser-
vatori Astronòmic d’Àger.
Per constatar aquestes in-
versions i conèixer les neces-
sitats del territori, els mem-
bres de l’Oficina Parlamen-
tària de la Federació del PSC
de les Comarques de Lleida
va visitar el passat divendres
diferents punts de la Nogue-
ra. A més de Cunillera, la
comitiva estava formada pel

Tere Cunillera a l’Observatori Astronòmic del Montsec

La vicepresidenta primera del Congrés de Diputats,
en le decurs de les seves visites, va ressaltar les
inversions fetes per la Generalitat i l’Estat

diputat  per Lleida al Con-
grés, Fèlix Larrosa, els dipu-
tats al Parlament, Agnès
Pardell i Antoni Llevot, la se-
nadora Maria Burguès, l’al-
calde de Balaguer, Miquel
Aguilà, i l’alcaldessa de les
Avellanes i Santa Linya,
Carme Garrofé.

Tere Cunillera, durant
aquesta estada a la Noguera,
també va poder visitar

l’empresa de construcció
Sorigué i  els Ajuntaments
de Balaguer i de les
Avellanes on va signar al
Llibre d’Honor de cada un.

Finalment,  també va
visitar l’Observatori
Astronòmic del Montsec,
d’Àger. Aquest centre
compta amb l’únic planetari
digital multimèdia i
observatori alhora.
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

La Borsa Jove
d’Habitatge és un dels
serveis que els joves de
la comarca tenen a la seva
disposició a l’Oficina Jove
de la Noguera-Balaguer.

Es tracta d’un servei
gratuït per facilitar que el
jovent de la Noguera
pugui llogar un habitatge.
Amb aquest objectiu la
Borsa Jove d’Habitatge
gestiona una cartera de
pisos per llogar, actua
d’intermediària entre
propietaris i joves,
assessora sobre els
aspectes legals dels
contractes i la resta de
documentació requerida
per al lloguer, i tramita els

ajuts de lloguer de la
Generalitat de Catalunya.

Aquests ajuts són el
Lloguer Just, que facilita
el procés d’emancipació
dels joves de 18 a 35 anys,
i la Renda Bàsica
d’Emancipació, una nova
prestació adreçada
específicament a tots
aquells joves amb edat de
22 a 30 anys, amb un
import de 210 e al mes.

Totes les persones
que estiguin interessades
en aquests serveis
d’habitatge, ja siguin
propietaris d’habitatges
que vulguin incloure’ls en
la cartera de la Borsa Jove
d’Habitatge de la
Noguera, com joves que
vulguin llogar-ne un, es
poden adreçar a l’Oficina
Jove de la Noguera-
Balaguer (situada a la
carretera de Camarasa, 7
de Balaguer), cada
dimarts de 5 a 8 de la
tarda.

L’Oficina Jove de la Noguera

ofereix als joves, la Borsa

Jove d’habitatge

Oficina Jove de la Noguera-Balaguer

Aquest servei facilita
el procés
d’emancipació dels
joves de 18 a 35 anys
de la comarca

Un 50,4 % de participació a la consulta

popular de Montgai i Butsènit

El “sí” a la independència
va guanyar amb un 89,81%
dels vots davant el 2,16% del
“no” en la consulta que es va
celebrar el passat diumenge
a Montgai i Butsènit d’Urgell.
Els vots en blanc han repre-
sentat un 7,72% mentre que

Consulta popular a Montgai

els vots nuls han estat un
0,31%.

La participació es va
situar al voltant del 50,4%,
xifra que els organitzadors
han considerat positiva
degut a què es tracta de dos
pobles petits on molts veïns

El delegat del Govern, Miquel Pueyo

visita el municipi de les Avellanes

Visita de Miquel Pueyo a Les Avellanes

El delegat del Govern a
Lleida, Miquel Pueyo, va vi-
sitar el dia 23 de febrer el
municipi de les Avellanes i
Santa Linya, acompanyat
per la seva alcaldessa,
Carme Garrofé. 

El delegat va aprofitar per
reunir-se amb el consistori
per tal de conèixer de
primera mà les necessitats
del territori. A més durant
la jornada va visitar el poble
de les Avellanes, les Salines
de Vilanova de la Sal, i va
poder comprovar l’estat
d’execució dels treballs
arqueològics que s’estan
realitzant a la Cova
Gran de Santa Linya. Per
finalitzar el seu recorregut, va
passar per Tartareu, i va
acabar amb la visita del
Castell i de l’ermita de Sant
Miquel.

Durant la seva visita va poder comprobar l’estat de
les excavacions arqueològiques que s’estan duent a
terme a la Cova Gran de Santa Linya

desconeixien l’objectiu
d’aquesta consulta. Els
organitzadors també van
destacar que aquest resultat
és degut a què durant els dos
últims mesos han fet una
campanya informativa molt
potent amb xerrades molt
interessants.

La jornada va transcórrer
amb total normalitat i va estar
marcada per un ambient molt
festiu. Al migdia va tenir lloc
una actuació de grallers i
capgrossos i a la tarda va
repartir-se coca i xocolata
desfeta entre tots els
assistents.

D’altra banda, el diputat
d’ERC al Parlament Europeu,
Oriol Junqueras, també va
visitar la consulta de Montgai
on va afirmar que Europa veu
amb molta normalitat els
referèndums.
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Instal·lada una nova torre de

telecomunicacions al poble de Montgai
Dins el pla d’extensió

dels serveis de comunicaci-
ons electròniques
“Catalunya Connecta”, i més
concretament en el marc del
pla “Noguera Connecta”,
s’ha procedit a la instal·lació
d’una torre de telecomunica-
cions a la població de
Montgai.

La construcció consta
d’una estructura metàl·lica
de 30 metres d’altura i d’una
caseta prefabricada. La nova
torre s’ha ubicat a Butsènit i
donarà cobertura de televi-
sió digital terrestre (TDT)
també al nucli de Butsènit,
veí de la població de
Montgai.Montgai té una nova torre de telecomunicacions

Bellmunt s’adhereix al Pla per a la Igualtat

d’oportunitats entre homes i dones
L’Ajuntament de Bell-

munt d’Urgell s’ha adherit al
Pla per a la Igualtat d’Opor-
tunitats entre Dones i Ho-
mes a la comarca de la No-
guera que el Consell Comar-
cal va aprovar el 2007.

El Pla recull la voluntat
del Consell Comarcal de
treballar per afavorir l’avenç
cap a una societat més justa
i equilibrada, que permeti
una relació més igualitària
entre dones i homes en tots
els àmbits.

La nova torre de telecomunicacions també donarà
cobertura de TDT a la població de Butsènit

El President d’ERC,
Joan Puigcercós, va rebre
al Parlament de Catalunya
el passat 25 de febrer, als
membres de la Platafor-
ma proautovia Tàrrega-
Balaguer-Alfarràs, i  ma-
nifestà que trobava lògi-
ca i correcta aquesta peti-
ció de l’autovia, perquè
aquesta en concret crea
connectivitat i no obliga
a crear falsos eixos.  Des
d’ERC digué que estan a
favor de crear una

Catalunya multipolar, i
que per tant hi hagi a
Lleida diversos pols de
creixement com poden
ser perfectament les ciu-
tats de Tàrrega i Balaguer
i que per tant s’ha de su-
perar aquesta acumulació
d’infraestructures i ser-
veis que hi ha
exlusivament a l’eix de la
A-2.

En principi, Joan
Puigcercós va explicar
que estaria d’acord amb
aquesta autovia, però que
primer vol parlar amb la
Conselleria de PTOP, ja
que encara falten 8 mesos
per a les properes
eleccions al Parlament, i
vol veure personalment
quin és el grau d’execució
de les variants de la C-53.

La Plataforma proautovia es

reuneix amb el president

d’ERC, Joan Puigcercós

Joan Puigcercós va rebre la Plataforma

Joan Puigcercós va
veure lògica la
petició i va
comprometre’s a
estudiar la proposta

Aquest Pla va sorgir del Consell Comarcal
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McDonald’s promocionarà els diversos

serveis i espais turístics del Montsec

McDonald’s Lleida s’ha
compromès a dur a terme
diverses accions de promo-
ció de les activitats turísti-
ques al Montsec entre els
clients infantils i adults dels
dos establiments que la fir-
ma té a la ciutat.

Entre aquestes actuaci-
ons destaquen l’aportació
de 5.000 euros i la col·-
laboració activa en la difusió

dels atractius de la zona en-
tre la clientela dels dos esta-
bliments. A més, es reparti-
ran, entre els clients infan-
tils, entrades gratuïtes al

Les dues entitats van arribar a un acord de col·laboració

Centre d’Observació de
l’Univers d’Àger (COU) i al
Castell de Mur, sempre que
vagin acompanyats d’algun
adult.

Inauguren l’itinerari fins

a Sant Pere de la Vall
El proper diumenge 21

de març tindrà lloc la inau-
guració de l’itinerari del camí
de Santa Linya a Sant Pere
de la Vall.

Tots els interessats es
trobaran a la Plaça Major de
Santa Linya a les 9 del matí i
es dirigiran cap al Balconet
pel camí vell, fent un recor-
regut de 4,5 quilòmetres.

Allí es farà un esmorzar,
on podran gaudir de la vista
panoràmica que ofereix l’en-

torn. Acte seguit continua-
ran fins a l’ermita romànica
del S. XII,  Sant Pere de la
Vall, durant 1,6 quilòmetres.
Pel camí podran observar les
fortificacions de la Guerra
Civil.

Per acabar retornaran
cap a Santa Linya pel camí
del barranc de Sant Pere.
Assistiran a l’itinerari el Di-
rector dels Serveis de Medi
Ambient, Joan Farré, i l’alcal-
dessa, Carme Garrofé.

La firma s’ha
compromès a potenciar
el Montsec entre els
seus clients de la ciutat
de Lleida

Una setantena d’em-
presaris balaguerins  van
acudir al sopar-reunió
convocat per la Plata-
forma Balaguer Decideix
el passat divendres per
tal de presentar  el Cercle
Català de Negocis (CCN).

L’acte organitzat
s’emmarca dins la
campanya informativa
que està portant a terme
Balaguer Decideix per
fomentar la participació
ciutadana a la consulta
popular sobre la

70 empresaris balaguerins a

la presentació del Cercle

Català de Negocis (CCN)

Presentació del CCN

El Cercle Català de
Negocis vol presionar
la classe política per
aconseguir l’Estat
propi a curt termini

Sant Pere de la Vall

independència del 25
d’Abril.

El Cercle Català de
Negocis es va presentar
davant els assistents com
una associació empresa-
rial desvinculada de
qualsevol opció política,
que aplega empresaris,
directius, professionals i
autònoms que creuen
que l’assoliment d’un
Estat propi per a
Catalunya és la millor
alternativa per assegurar
el futur empresarial del
nostre país. La seva
proposta passa per
constituïr un lobby
d’empresaris, directius,
professionals i autònoms
per tal de presionar la
classe política per
aconseguir l’Estat propi a
curt termini.
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Amb la representació de “Boulevard”,

finalitza el cicle d’hivern del Teatre
El proper diumenge 14

de març, finalitza el Cicle d’hi-
vern del Teatre Municipal de
Balaguer, amb la representa-
ció de l’obra  «Boulevard» de
Carol López i interpretada per
Paul Berrondo, Ernesto
Collado, Amparo Fernández
i Marta Pérez i Agata Roca,
les dues del grup T de Tea-
tre.

Un director, un actor, una
actriu, una productora i per
descomptat la diva que mai
falta, assagen Boulevard,
una obra que és una alta co-
mèdia d’època amb un rit-
me trepidant, que ens ense-
nya que en el teatre no tot és
el que sembla.“Boulevard”

Conferències sobre la mort i el dol a

Balaguer el 17, 24 i 31 de març
Amb l’objectiu de donar

a conèixer els diferents recur-
sos existents en situacions
de pèrdua o mort d’una per-
sona estimada, l’Ajuntament
de Balaguer organitza un ci-
cle de conferències sobre la
mort i el dol.

Les xerrades, a càrrec
d’Anna Maria Gallardo, direc-
tora del Servei de Suport de
dol de Ponent, tindran lloc els
dimecres 17, 24 i 31 de març a
les 8 del vespre a la sala d’ac-
tes de l’Ajuntament.

En aquesta obra “Boulevard” hi participen les
actrius Marta Pérez i Agata Roca de T de Teatre

Més d’un centenar de
figurants van acompa-
nyar el passat dissabte
dia 22 de febrer, els can-
tants i músics en la
gravació de la cançó “Ves
què hi farem”.

El videoclip va estar
dirigit per la jove directo-
ra de cinema Maria Tuset
de Balaguer, que serà
també responsable del
DVD que sortirà pròxima-
ment.

La cançó, amb lletra

original de Rafel Molina i
música de Josep M. Porté
sota el nom artístic de
“Santapau & Mahoni”, és
un al·legat en favor de la
independència i té la
intenció de conscienciar el
públic de la situació
actual.

Interpretada per un
conjunt musical format
per músics de Balaguer, i
enregistrada als estudis
Track a Track de Corbins.

L’acte s’emmarca en la
campanya de la
plataforma ciutadana
«Balaguer Decideix» per
promoure la participació
de la ciutadania en la
consulta popular sobre la
independència que es
celebrarà a la ciutat el
proper 25 d’abril.

Graven un videoclip dins de

la campanya de la plataforma

“Balaguer decideix”

Un moment de la gravació del videoclip

Amb la participació
d’un centenar de
figurants, amb una
cançó, obra de
Santapau & Mahoni

Les conferències seran a la sala d’actes de l’Ajuntament
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300 escolars participaran a la Fira de

Jocs de Pati del proper 26 de març

Més de 300 escolars,
alumnes de quart de primà-
ria de tots els centres esco-
lars de la capital de la No-
guera, participaran el proper
divendres 26 de març, a la
Fira de Jocs de pati,
coorganitzada per la Regido-

El pavelló polivalent d’Inpacsa acollira aquesta Fira

ria d’Esports de l’Ajunta-
ment de Balaguer, l’Impic i
el Servei Educatiu de la No-
guera, dins del Pla Munici-
pal de Dinàmica Educativa.

Durant tot el matí, els
alumnes practicaran aquells
jocs de pati i de carrer que

es jugaven fa uns anys i que
poc a poc s’han anat per-
dent dels carrers i places de
les nostres poblacions. Jocs
com la rila, el mocador, anar
de compres, curses de sacs,
les bitlles, el cercle, etc, re-
tornaran als més joves de
Balaguer de la mà dels mo-
nitors i professors dels dife-
rents centres que coordina-
ran els jocs.

Aquesta activitat es por-
tarà a terme al pavelló poli-
valent d’Impacsa, des de les
9 del matí fins a les 12,30 del
migdia.

Els escolars participants
a la fira de jocs de pati, tin-
dran un esmorzar saludable
a base de fruita fresca cedi-
da gratuïtament per ACTEL i
que reforça les activitats del
programa THAO, a favor de
la salut infantil.

El proper dijous dia
25 de març s’inicia a la
Biblioteca Margarida de
Montferrat de Balaguer,
l’exposició de la X Setma-
na del Llibre Infantil i Ju-
venil a les Terres de Po-
nent, sota el títol «De
l’ABC a l’SMS».

L’exposició vol ser un
recorregut a través de la
literatura infantil i juvenil
per tot el procés d’apre-
nentatge de l’escriptura –
i, és clar, de la lectura-, i

de com aquesta forma
part de les nostres vides.

L’exposició també
compta amb la Selecció
de llibres del curs 2008-
2009 que ha dut a terme
l’equip de crítics de la
revista Faristol, i la mostra
dels llibres que han
format part dels premis
de Literatura Infantil
«Atrapallibres» i de
Literatura Juvenil
«Protagonista Jove».

El divendres dia 26 a
partir de les 10 hi haurà
visites guiades a
l’exposició a càrrec de
Joan Portell, pedagog,
escriptor i crític literari.

Aquesta és una
activitat més de les
moltes que organitza la
Biblioteca.

La Biblioteca acull una nova

edició de la Setmana del

llibre Infantil i Juvenil

Setmana del llibre Infantil i Juvenil

La Setmana
començarà a partir
del proper dijos 25 de
març amb diferents
visites guiades

La Plaça Mercadal acollirà la cinquena

Trobada d’intercanvi de Plaques de Cava

Trobada de Plaques de cava a la Plaça del Mercadal

Un any més, la ciutat de
Balaguer acollirà una nova
Trobada de Plaques de
Cava, que enguany arribarà
a la seva cinquena edició.

L’intercanvi de plaques i
la venda d’aquestes,
adreçada a tots els
col·leccionistes, tindrà lloc
el diumenge 14 de març
durant tot el matí a la plaça
del Mercadal. Els amants
d’aquest món i tots els
curiosos podran gaudir
d’aquesta afició que es
remunta a l’any 1844, any en
que el fabricant de xam-
pany Adolphe Jacquesson
les va patentar.

Aquesta trobada està
organitzada per un col·lec-
tiu d’afeccionats al col·lec-
cionisme amb el patrocini
de l’Institut Municipal de
Progrés i Cultura.

El proper diumenge 14 de març, la Plaça Mercadal
de la capital de la Noguera acollirà aquesta trobada
de col·leccionistes de plaques, durant tot el matí
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

La jove Flavia de Luce
es queda de pedra quan a
primera hora del matí
descobreix un cadàver al
seu jardí! Tothom sospita
que ha estat el seu pare, el
coronel De Luce, qui ha
matat l’home, perquè uns
dies abans havia tingut
una forta discussió amb el
difunt. Però una sola
persona creu fermament
en la innocència del
coronel: la Flavia. La
víctima ha mort enverinada
i, ben al contrari de la seva
filla, el seu pare mai no ha
tingut cap mena d’interès
pels verins. Així doncs, la
Flavia comença a empaitar
tothom amb preguntes, i
segueix tossudament cada
pista que troba fins que...
ha de reconèixer que el seu
pare amaga un secret molt
fosc.

Els estranys talents de

la Flavia

Autor: Alan Bradley

Gènere: Novel·la

Vint-i-vuit contes

Autor: Manuel de Pedrolo

Gènere: Novel·la

El llibre negre dels

colors

Autor: Menena Cottin

Gènere: + 5 anys

Des dels seus inicis,
fins a la seva mort,
Pedrolo va publicar
gairebé cent obres que
comprenien gèneres i
tècniques fins aleshores
inèdits en llengua
catalana.

Amb aquesta antolo-
gia a cura de Jordi Coca
es vol despertar novament
l’interès per un dels
nostres grans narradors.
Cal valorar els seus contes
no només com una
crònica de la resistència i
d’uns temps difícils, sinó
també com unes peces
esplèndides que tracten
temes tan eterns i univer-
sals com la lluita per la
llibertat, la incomunicació,
la rebel·lió existencial...
L’èxit aconseguit amb les
seves novel·les, ha ocultat
el seu vessant de contista.

Vivim en funció dels
nostres sentits, en depe-
nem per a desenvolupar les
nostres tasques quoti-
dianes, els tenim totalment
integrats a la vida i és
normal que no ens plante-
gem com seria no dispo-sar
d’un d’aquests sentits. El
llibre negre dels colors ens
proposa que coneguem
l’accés als colors entre dos
nens si un d’aquests fos cec,
en Tomàs, que és capaç de
tocar i paladejar els colors
mentre que l’altre només els
pot veure. La il·lustració està
en relleu i el text el podem
trobar tant imprès com en
braille, que fa del llibre una
obra singular i una expe-
riència sensorial nova.
Guanyador del Primer pre-
mi en categoria Nous Horit-
zons a la Fira del Llibre Infan-
til de Bolonya del 2007.

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

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

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

T’acaronen notes dibuixant amors,
esclatant la vida.
Se t’enduen totes, de textura blanca,
de color de cel, de música clara.
Llargues hores fines, poloneses,
dissonàncies i preludis, fantasies,
com si fossin veus divines,
magistrals sublims sonates.

Saltironen al piano mans i fuses
a Mallorca, oh! la Sand, opus, balades.
París perfumat al Bàltic
i Polònia amb tu a París.
Oh! Chopin, ressons romàntics
que s’enganxen a la pell,
des d’aquell el teu país,
de Valldemossa a nosaltres.

Llenguatge universal, divina musa,
has deixat aquí i al món, casa per casa
virtuosismes musicals, tonals inèdits,
de Varsòvia  a Catalunya,
de Polònia fins a Espanya.

Testament meravellós, tresor dels anys,
dos-cents que et varen conèixer, milers
que et coneixeran,  des de els teus passant
pels nostres, fins al món d’uns altres mars,
cantaran homes i dones
per sempre més els teus cants.
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Classificació

Tercera Divisió

1. Hospitalet ............. 64

2. Reus ...................... 57

3. Santboià ................ 51

4. Prat ........................ 48

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

6. Cornellà ................ 45

7. Europa ................... 44

8. Balaguer .............. 41

9. Llagostera ............. 40

10. Amposta ............. 38

11. Castelldefels ...... 33

12. Vilanova .............. 33

13. Palamós .............. 32

14. Benavent ............ 32

15. Pobla Mafumet .. 30

16. Cassà .................. 30

17. Rapitenca ........... 29

18. Premià ................ 27

19. Blanes ................. 24

20. Olesa ................... 18

Propers encontres

14/03/2010 --  17h

Camp de Balaguer

Balaguer| Hospitalet
-------------------------------------

21/03/2010  --  12h

Camp Municipal del Prat

Prat| Balaguer

Golejadors del

C.F. Balaguer

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

Genís Soldevila es
desmarca com a mà-
xim golejador de
l’equip, després d’ha-
ver aconseguit el gol
de la victòria davant la
Pobla de Mafumet i
l’únic gol que el
Balaguer va aconse-
guir al camp del
Santboià, el passat
diumenge, on va per-
dre  per la mínima (2-
1), trencant d’aquesta
manera, la seva ratxa
positiva de 12 partits
sense conèixer la der-
rota.

Genís Soldevila

El Balaguer perd a Santboià, després de

12 partits sense conèixer la derrota

FUTBOL>> Continuen a
la part tranquila de la
taula amb 41 punts i
amb totes les opcions
d’estar entre els primers
classificats al final

28/02/2010

BALAGUER 1
POBLA MAFUMET 0

Campabadal lluitant amb un jugador de La Pobla

07/03/2010

SANTBOIÀ 2
BALAGUER 1

Dago s’emporta una pilota per alt

El Balaguer va veure com
en els darrers minuts del par-
tit que disputà el passat diu-
menge al camp del Santboià,
s’esvaïa la seva ratxa positi-
va de resultats, al caure per
la mínima, 2-1, davant un
dels millors equips de la ca-
tegoria.

Un gol de Genís al minut
41 de la primera part, avan-
çava els balaguerins, però al

els tres punts del partit que
l’enfrontà a la Pobla de
Mafumet, amb un gran gol
de Genís, al minut 20 de la
primera part.

Ara, els homes de Lluís
Elcacho tenen dos difícils
compromisos per la prope-
ra quinzena. Aquest diumen-
ge reben al Municipal, al lí-
der, l’Hospitalet, mentre que
el proper diumenge 21 de
març es desplaçaran al difí-
cil camp del Prat. Dos par-
tits complicats que marca-
ran les possibilitats de que
el Balaguer pugui estar en-
tre els quatre primers classi-
ficats al final de la tempora-
da.

Amb tot, el Balaguer
amb 41 punts està molt a
prop d’aconseguir matemà-
ticament la permanència a la
Tercera Divisió, que era l’ob-
jectiu inicial d’aquest equip
que dirigeix Lluís Elcacho.
Un cop aconseguit l’objec-

minut 5 de la segona part, el
Santboià aconseguia el gol
de l’empat, i a manca de 9
minuts per l’acabament del
partit, l’equip local aconse-
guia desnivellar el marcador,
deixant els tres punts en joc
a Sant Boi, i trencant la ratxa
de 12 partits del Balaguer
sense conèixer la derrota.

El diumenge anterior, el
Balaguer aconseguia sumar

tiu, els balaguerins no renun-
ciaran a res, jugant partit a
partit, ja que actualment,
encara tenen opcions reals
de poder estar entre els qua-
tre primers de la classifica-
ció al final del campionat.

Actualment continuen
lesionats Tenorio, Parra,
Antúnez, Raya, Moisés i
Giribet, mentre que Dídac
encara estarà un partit més
sancionat.
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El Cristec empata a cinc gols a la pista

del Can Tito Vilanova i continua quart
El Cristec Balaguer em-

pata a 5 gols a la pista del
Can Tito Vilanova, en partit
corresponent a la 19a jorna-
da de la Nacional B.

Partit amb grans
alternatives en el marcador
el viscut a Vilanova del Camí,
entre dos equips empatats
a la quarta posició de la
classificació i que van
mostrar el perquè es troben
en la part alta de la mateixa.

El proper dissabte al
pavelló poliesportiu,
aquesta vegada a 2/4 de 5 de
la tarda, el Cristec rep la visita
de l’Ametlla Merola, equip
situat en la zona baixa de la
classificació.Cristec Balaguer

El C.B. Balaguer guanya 70-66 al Sants

i ja no es troba en la zona de descens
BÀSQUET>> El C.B.
Balaguer va aconseguir una
important victòria davant el
Sants A per 70-66 i deixant
d’ocupar les darreres places
de la classificació. L’equip de
Francesc Almira es troba
amb 8 victòries, a dues dels
seus més immediats prede-
cessors, tot i que aquest dis-
sabte té l’oportunitat de col·-
locar-se a una sola victòria
del Centre Catòlic l’Hospi-
talet, en cas de guanyar a la
pista barcelonina.

FUTBOL SALA>> Aquest dissabte l’equip rep al
pavelló a l’Ametlla Merola, a les 16,30 h

El CFS Balaguer in-
fantil assoleix matemàti-
cament el campionat de
la 1a provincial lleidatana,
quan encara resten 3 jor-
nades per a la seva
finalització, a l’imposar-se
a la pista del Maristes B,
per 2 gols a 4, obtenint
d’aquesta manera el pre-
mi de l’ascens a la divisió
d’honor catalana on com-
petirà la propera tempo-
rada amb els millors
equips del futbol sala in-

fantil com són el F.C.
Barcelona, Les Corts, Mar-
fil Santa Coloma, ...

L’equip entrenat per
Jaume Canal i Edu Verdejo
obté la recompensa de
l’ascens en el seu debut
dins l’estructura de
l’Escola de Futbol Sala
balaguerina, destacant
que la pràctica totalitat
dels seus components
són infantils de primer
any i que continuaran la
propera temporada
competint dins del mateix
grup d’edat.

Els jugadors que han
aconseguit aquest èxit
són: Juan, Ibrahima,
Oscar, Mussa, Denis,
Yawad, David, Pau, Paul,
Constantin, Alex, Cristian
i Adrian.

Ascens de l’equip infantil del

CFS Balaguer a la Divisió

d’Honor de futbol Sala

Equip intantil del CFS Balaguer

FUTBOL SALA>>Han
aconseguit aquesta
gran fita guanyant el
campionat de la 1a
provincial lleidatana

Club Bàsquet Balaguer
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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 CTT Balaguer es consolida en la

segona posició de la classificació

El Balaguer – Villart Lo-
gístic va consolidar el darrer
cap de setmana la seva se-
gona posició a la classifica-
ció que li donaria una plaça
per a la fase d’ascens, gua-
nyant amb contundència a
domicili al Suris Calella per
1 a 5.

La balaguerina Anna
Biscarri començava donant
el primer punt al Balaguer al
guanyar a Maria Moreno per
0 a 3.

A continuació Loredana
Raduta queia davant Claudia
Cejas per 3 a 1 i posava
emoció a l’encontre. Però
Yan Lan Li tornava a donar

avantatge a les balaguerines
al guanyar a Helena Torné
per un clar 0 a 3, mentre que,
contra pronòstic, Anna
Biscarri completava una
gran actuació guanyant el
seu segon partit contra
Claudia Cejas per 1 a 3.

Yan Lan Li  donava una
avantatge definitiva al
guanyar a Maria Moreno per

Campionat de Catalunya Universitari de tennis taula

0 a 3, i Loredana Raduta
posava el 1 a 5 final guanyant
a Helena Torné per 2 a 3.

Aquest passat cap de
setmana les balaguerines
han tingut una doble jornada
per terres valencianes. El
dissabte dia 6 es van
enfrontar al Mediterraneo de
València, i el diumenge dia 7
al Requena aconseguint
dues victòries per 1-5 i 0-6,
respectivament que les
consoliden a la segona
posició de la taula
classificatòria.

Mentrestant, el Pavelló
Molí de l’Esquerrà de
Balaguer va acollir, el mateix
dissabte dia 6, per segon any
consecutiu, el Campionat de
Catalunya Universitari de
tennis taula, organitzat pel
Club Tennis Taula Balaguer i
la Universitat de Lleida, amb
un gran èxit.

Victòria del CTT Balaguer a Calella

TENNIS TAULA>> Les
balaguerines van
imposar-se per un
contundent 1-5 al Suris
Calella

La Marxa Cicloturista
Montsec-Montsec ja ha
obert el procés
d’inscripció per als
participants de la segona
edició, que tindrà lloc a
Balaguer el proper
dissabte 26 de juny de
2010. Les inscripcions es
poden fer a través del
portal d’internet:
www.bicinscripcions.cat i
es tancaran una setmana
abans de la celebració de
la marxa. Tota la
informació estarà
disponible també a la
pàgina web de la marxa:
w w w . m o n t s e c -
montsec.com.

En la edició 2010 la
marxa constarà de dues
rutes, la llarga amb un
magnífic recorregut per
indrets desconeguts del

Montsec, amb cinc ports
de muntanya, a destacar
l’espectacular Coll d’Ares
amb 14km. i 935 mts. de
desnivell, a més dels ports
de Vilanova, Àger,
Montllobar i Fontllonga.
Com a novetat en el
recorregut, en aquesta
edició la ruta curta de 125
km.  també inclourà el
repte de l’ascensió del
Coll d’Ares i continuarà
amb el descens per la
Guàrdia de Tremp i
Cellers.

Oberta la inscripció a la

marxa cicloturista

Montsec-Montsec 2010

Marxa cicloturista Montsec-Montsec

La marxa es celebrarà
el proper 26 de juny,
per segon any
consecutiu amb
importants novetats
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Bon paper dels nedadors balaguerins

en les diferents competicions
En David Bach i en Pere

Graells han participat aquest
cap de setmana en el campi-
onat de Catalunya de nata-
ció adaptada celebrat a les
instal·lacions del C.N. Parets
del  Vallès.

Com a resultats més
destacats tenim en Pere
Graells que va aconseguir en
la categoria S10 la primera
posició en els 50 metres
braça, la segona en els 50
esquena i la tercera posició
en els 50 lliures, en la mateixa
categoria tenim que en
David va aconseguir la
segona posició i per tant el
sots campionat de Catalunya
en la prova dels 50 metres
lliures i també en els 100
lliures, i la tercera posició en
els 200 metres estils. Per
altra banda a nivell absolut
destacar la tercera posició i

Equip masculí del CEN Balaguer

NATACIÓ>> Excel·lents resultats tant al
campionat de Catalunya de natació adaptada, com
en categoria aleví masculina

Pere Graells i David Bach

medalla de bronze en els 200
metres estils, també
destacar que en David té les
mínimes per disputar el
campionat d’Espanya en les
proves de 50 i 100  que es
realitzarà a Saragossa.

D’altra banda, l’equip
masculí del Club Esportiu
Natació Balaguer s’ha
classificat en el lloc  14è de
Catalunya  en el relleu en  els
Campionats de Catalunya

Aleví (12-13 anys) de natació
que es va celebrar el passat
cap de setmana dies 19, 20 i
21 de Febrer a les
instal·lacions del Club
Natació Olot, els nedadors
Nil Profitós,  Marc
Camarasa, l’Arnau Gracia i en
Pere Barbosa van millorar
d’aquesta manera sis
posicions en el ranking
català dels campionats de
Catalunya.
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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.

El passat 25 de febrer,
en Josep Rodés i Regué,
artista balaguerí, tenor de
l’Orfeó, excel·lent
company, bon amic i
millor persona, ens
deixava...

Josep, ja saps que
l’Orfeó Balaguerí, sempre
s’acomiada amb un
«gràcies i a reveure..., fins
a una propera ocasió» i
avui amb tu, tot i que sigui
inversemblant, ho farem
de la mateixa manera:

No et veurem arribar ni
marxar... perquè sempre
seràs al nostre cor!

Malgrat no escoltar la
teva veu de tenor... sempre

Gràcies i a reveure... amic Josep!
Orfeó Balaguerí

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

cantaràs amb nosaltres, amb
el teu Orfeó! Certament..., no
hi hauran properes
ocasions,... perquè sempre et
tindrem present! En sentir
enyorança teva...podrem
reviure’t, admirant la teva
obra!

Ella ens parlarà de la teva
paciència, bondat, franquesa,
amabilitat... La fusta de cada
imatge, de cada figura, de
cada racó de Balaguer... ens
dirà quelcom de tu, alhora
que, farà que esdevinguis
immortal.

Josep, moltes gràcies per
tot. Els teus amics de l’Orfeó
Balaguerí, mai t’oblidarem!
-------------------------------------------------

Per a la consulta del 25
d’abril la Comissió
Organitzadora ha habilitat
col·legis electorals repartits
per tots els barris de la ciutat.
Aquests col·legis coincidiran
pràcticament en tots els
casos amb els col·legis de
les eleccions oficials, amb

l’excepció del centre històric,
on s’unifiquen els tres
col·legis en un.
Per tant hi haurà un total de
vuit col·legis electorals,
situats al Centre Cívic del
Firal, a la Sala d’Exposicions
de l’Ajuntament, al Col·legi
La Noguera, a la guarderia El

Informació de la consulta: on es

podrà votar el 25 d’abril
Balaguer Decideix

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

Patufet, al Poliesportiu, a
l’Hospital Jaume d’Urgell, al
Col·legi Nostra Senyora del
Carme i a l’Escola Pia. Tots
els col·legis obriran de les
nou del matí a les vuit del
vespre.
A diferència de les eleccions
governamentals, a la
consulta del 25 d’abril
qualsevol elector podrà
votar a qualsevol dels
col·legis electorals. I per
evitar la doble votació, abans
d’introduir el sobre a l’urna
els membres de les meses
electorals introduiran el

Benvolgut amic
C.G.A.

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

Hi ha gent que em pre-
gunta si continuem en la nos-
tra llunyana relació, i els he
d’explicar que no totes les
cartes que et faig són publi-
cades per ésser i tocar temes
privats que sols a nosaltres
dos interessen. En referència
a la darrera carta teva, t’he
d’agrair el reconeixement que
fas del meu encert en acon-
sellar-te que no tornessis a
Espanya. Ha canviat tant tot,
que estic segur que enyorari-
es aquella Balaguer perduda
per a sempre, i és ben cert
que val més un bon record
que una crua realitat present,
sense oblidar els desagrada-
bles moments que vivim.
Tambe és cert, que hi ha ha-
gut canvis que es poden lluir
com uns encerts plens per
augmentar la qualitat de vida
del ciutadà. Per a mi el pitjor
és el canvi mental de la gent,
l’aposta cega a voler tenir,
posseir, lluir i malgastar, cre-
ient que les males hores no
havien de venir mai. I els fets
han demostrat que són més
forts que els convenciments.
Aquell fet d’abraçar-se a si
mateix per celebrar la disbau-
xa continua de puja de preus,
ara s’ha convertit en un preo-
cupant ofici de subsistir per

poder pagar deutes.
A mi m’entristeix quan

veig l’esquelet d’una cons-
trucció parada, i voldria que
una vegada presa la lliçó, en
calma i en seny, es tornés a
ficar totxos. No és tant difícil
substituir el verb tenir pel de
fruir del cada dia. Cal només
no fer cas del que tothom fa,
i pensar que no per més tenir
has d’ésser més feliç.

Més que sentir has d’en-
tendre. A vegades amic meu,
has d’arribar a quasi vell per
agafar aquesta postura que
tanta tranquilitat et pot pro-
porcionar. Això va a tomb
també per a tu, no creguis
que els teus fills han d’ésser
sempre satèl·lits teus, deixal’s
ser planetes. Que volin! Que
facin treballar les seves ales,
de segur que ho faran bé. No-
saltres ja hem tingut de la vida
les esbatussades que ens
pertocaven. Nosaltres ja es-
tem prou abonyegats, i sols
ens resta poder apurar del tot
els dies que ens queden,
pocs o molts ves a saber, i
poder fruir del darrer plaer que
no deixa de ser-ho; dir el que
penses. La família en primer
lloc i quatre amics que no si-
guin arreluts ni prepotents.

Sí que et vull donar un

consell més; separa els nego-
cis dels teus dos fills. Cadas-
cú al seu. Amb calaix propi i
separat, t’estalviaràs molts
maldecaps i emprenyades. El
vist al llarg de la vida, i a
Balaguer en concret, és que
poques societats de ger-
mans han acabat bé, amb els
dits d’una mà els podries
comptar. Recorda el refraner:
“Cunyades i callades, estan
sepultades”, o aquell “On no
hi ha sang, no es poden fer
botifarres”. L’entesa entre ger-
mans és possible, però es fa
molt difícil quan entren pa-
pallonejant les parelles.

Tens prou experiència per
solucionar d’una forma justa
i raonada aquest assumpte,
que avui encara no és un pro-
blema, demà ho pot ser amb
tots els agravants. Amb paci-
ència i tenint temps de segur
que ho solucionaràs.

Ja veus en que s’ha aca-
bat aquesta carta, sembla
una Epístola moral. Tan se
val, és un fruit que em surt
del cap, perquè així l’he pen-
sada i va adreçada a un vell
amic de tot cor. Hi ha també
pels demés la llibertat de lle-
gir-la o de passar de llarg.

P.D: Certament la Sra.
Ginestà, alcaldessa de
Mollerussa, ha d’apendre
molt del nostre Miquel Aguilà,
com molt bé em fas obser-
var. Potser l’oposició és dife-
rent?

Nota d’agraïment
Hospital Jaume d’Urgell

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

L’Hospital Socio-
sanitari Jaume d’Urgell
de Balaguer, vol mani-
festar el seu més sincer
agraïment a la tasca
d’acompanyament i
suport que presten, des
de fa anys, els grups de
voluntariat local de Creu
Roja Balaguer i Volimolt,

número del document
d’identitat del votant a una
base informàtica, a la que hi
estaran connectades tots els
col·legis electorals.
En introduir el número del
carnet d’identitat,
l’ordinador ens indicarà si
l’elector pot votar, o si pel
contrari no ho pot fer perquè
ja ha exercit el vot en una
altra urna. Per garantir
l’anonimat del vot la
Comissió Organitzadora
garanteix la destrucció
d’aquesta base de dades
que s’haurà generat durant

la jornada electoral. Es
destruirà el mateix dia en
acabar el recompte i
l’escrutini.
En aquests vuit col·legis hi
haurà repartides unes
catorze urnes (una per cada
mil electors). Qualsevol
ciutadà pot formar part
durant unes hores d’una
mesa electoral. Sigues
protagonista d’aquesta
jornada històrica. Apunta’t a
través del web:
www.balaguerdecideix.cat

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

fent que l’estada dels malalts
a l’Hospital sigui més amena
i confortable, gràcies a
l’afecte i tendresa que reben
d’aquestes persones
voluntàries que de forma
altruista dediquen part del
seu temps lliure per ajudar
als que més ho necessiten.
-------------------------------------------------
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El Banc de Sang i Teixits
de Catalunya va visitar la
Ciutat de Balaguer els dies 19
i 20 de febrer per tal de facilitar
que totes aquelles persones
que col·laboren amb aquesta
entitat, puguessin fer
l’habitual donació de sang. En
aquesta ocasió, 125 persones
altruïstes es van fer ressò de
la crida per donar sang. Des
de l’Associació Comarcal de
Donants de Sang de La
Noguera us volem agrair, un
cop més, la vostra
desinteressada col·laboració.
L’objectiu per enguany seria
arribar a les 750 donacions a
la Ciutat de Balaguer. Aquesta
xifra equivaldria,

aproximadament, a 45
donacions per mil habitants
i per any. I perquè aquesta
xifra? Doncs és la que
considera l’Organització
Mundial per la Salut que s’ha
d’assolir per tal de ser
a u t o s u f i c i e n t s .
Autosuficients per tal que el
nostre sistema sanitari no
hagi de dependre d’altres
països a l’hora de planificar
intervencions quirúrgiques,
atenció a urgències,
transfusions en malalts
oncològics,... Recodeu que
amb una vegada no n’hi ha
prou!!!

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

Ja fa una mesos que es
va portar a terme la primera
consulta popular
independentista al municipi
d’Arenys de Munt.

Degut a la seva
repercussió mediàtica, tot un
seguit de municipis  d’arreu
de Catalunya han seguit el
mateix exemple, posant
dates per a més consultes
populars durant els propers
mesos.

Però aquesta repercussió
amaga que es tracta de
simples consultes dites
«populars» organitzades per
entitats de caire
independentista que fins i tot
fan servir censos de forma
irregular.

Sobre aquesta temàtica,
la Joventut Socialista de
Balaguer pensa que:

Primer: Aquestes
consultes populars no
serveixen com a font de
coneixement, ja que ni tan
sols ens proporcionen de

Posicionament de la Joventut

Socialista respecte les consultes

populars independentistes
Joventut Socialista de Balaguer

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

forma fidedigna l’opinió del
poble donat que estan
organitzades de manera
interessada i sesgada.

Segon: Els i les joves
socialistes ja tenim un model
de futur, sabem que volem
arribar al federalisme com a
sistema d’organització
territorial, i aquesta ha de ser
la nostra reivindicació. El
federalisme ens permet fer
arribar les nostres polítiques
i serveis a la ciutadania sense
la necessitat d’escissions
amb la resta de l’Estat.

Tercer: Per tant, la
Joventut Socialista es
mantindrà al marge dels
debats inconsistents i
centrarà els seus esforços en
la lluita social, en defensar els
problemes REALS dels i les
joves, que no deixa de ser la
nostra veritable lluita.

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

Agraïment als donants de sang
Associació comarcal de Donants de Sang de la Noguera

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

Als Companys de
l’Associació i a la gent de
Balaguer i comarca que
volen que es dugui a ter-
me la reconstrucció del
Castell Formós «La
Suda», us fem sabedors
que ja hem arribat a la xi-
fra de 600 associats, als
que ja us hem fet arribar
un carnet d’associat, i vo-
lem continuar seguint
creixent. Gràcies a tots
que amb el boca orella
hem fet un caliu necessa-
ri perquè aquesta associ-
ació hagi arribat a aquest
gran nombre de gent.

Sabem que tenim un
tresor meravellós a la nos-
tra ciutat, i que de vega-
des quan es té una cosa
així no li donem gran im-
portància. Passen els anys
i la deixem allí descuida-
da i malmetint-la.

Associació per a la Reconstrucció del Castell Formós

“La Suda”
Junta de l’Associació per la Reconstrucció del Castell Formós “La Suda”

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

És per això, que com a
persones que estimem la
nostra ciutat, des de l’any
2006 vàrem començar la la-
bor de fer coneixedor de les
nostres inquietuds a les au-
toritats de Balaguer. Des de
llavors el Sr. Alcalde, que li
va agradar el projecte, ens va
dirigir a la Sra. Carme Alòs,
Directora del Museu Comar-
cal, amb qui hem tingut va-
ries i amigables reunions,
però encara no s’han concre-
tat en res. Han passat els
anys, i hem fet varis recor-
datoris al Sr. Alcalde de pa-
raula i per escrit del seu com-
promís davant del projecte,
però de moment només
hem tingut per resposta pa-
raules i cap fet o compromís
per escrit, com se li ha de-
manat.

Creiem que per respecte
a tots els nostres associats,

ens mereixem una concre-
ció de tots els tràmits
relaitzats i dels treballs que
s’haurien de dur a terme,
començant per treure el di-
pòsit d’aigua que hi ha dins
el Castell al no ser un lloc
idoni per aquesta infrastruc-
tura.

Gràcies de nou, a tots els
companys de l’associació i
recordeu que necessitem
més gent que ens ajudi, ens
doni suggeriments o que
continuï aquest boca orella
per fer del nostre Castell si-
gui el més Formós.

Amb motiu de la inespe-
rada mort d’accident del nos-
tre company de Junta Josep
Rodés Regué, els seus com-
panys i amics de l’Associa-
ció, volem expressar a la fa-
mília la nostra més sincera
condolença. Estem a la vos-
tra disposió.

L’altre dia, al llegir el
diari de la Manyana del
dissabte 20 de febrer de
2010,  vaig veure que es
celebrava els 800 anys de
mercat a Balaguer. El que
més em va agradar
d’aquest article és això:
«Anar a mercat, fer mer-
cat, és per tant, sinònim
de convivència, d’entesa,
de pacte, de comunicació,
de tracte, d’intercanvi, de
diàleg, de negoci, etc...»

Però a mi, com a ve-
nedor ambulant, no se
m’ha tingut en compte.
Tenim molts problemes,
sobretot per la mala admi-
nistració per part de l’ajun-
tament. El mercat es con-
serva gràcies al sacrifici

que fem els venedors perquè
aquest treball comporta una
sèrie de dificultats, en espe-
cial per les inclemències del
temps.

El mercat ha passat a ser,
en uns anys, només un ne-
goci per a l’ajuntament i no
pels que exercim aquesta pro-
fessió. Abans, venia el muni-
cipal i et cobrava pels metres
que ocupaves, ara els rebuts
són domiciliats pel banc. A
més a més, les quotes muni-
cipals s’han incrementat
moltíssim. Per a què us feu
una idea: per 9 metres lineals
es paga 16 euros. No està
malament per estar al carrer.
També he de dir que no te-
nim dret a posar-nos malalts
o fer vacances, perquè la quo-

ta municipal arriba directa-
ment pel banc. Però el gran
negoci per l’ajuntament, està
en cobrar els llocs dues vega-
des. Això vol dir que si jo no
paro, una altra parada es fica-
rà al meu lloc i li tornen a co-
brar. El benefici és doble. Qui-
na llàstima que jo les vendes
no les pugui cobrar dues ve-
gades! I el benefici que dóna
el mercat a l’ajuntament, en
què s’inverteix? Per què al
mercat no es fa cap millora
que ens beneficiï a nosaltres?
Suposo que tothom sap què
vol dir competència deslleial,
doncs que algú els ho expli-
qui als encarregats del mer-
cat si és que hi ha algú.

Tinc moltes ganes de ce-
lebrar aquests 800 anys de
mercat. Però si no fan algu-
na cosa aviat, no crec que duri
gaire més. I espero que l’ajun-
tament es preocupi en millo-
rar la nostra situació.

Moltes gràcies.

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

800 anys de mercat a Balaguer,

però molts més?
Luis Mariano Fernández Bernabeu

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Els i les alumnes de
sisè curs de l’Escola La
Noguera  han culminat un
nou treball per projectes
dins l’àrea de Coneixe-
ment del Medi Natural,
Social i Cultural amb
l’assistència al Ple
Municipal el passat 26 de
febrer. Aquest cop, el
projecte quedava emmar-
cat sota el títol «Món
Actual» i per a la seva
planificació s’ha conti-
nuat en la línia d’apro-
fitament d’elements i

recursos del nostre abast
més immediat. Algunes
de les actuacions
destacables que han
desenvolupat han estat
aquestes: escriure, entre
tot l’alumnat una
instància a l’Ajuntament
de Balaguer demanant
dades del Padró
Municipal per tal de
tractar el tema de la
població; una visita i
tertúlia a l’aula amb
l’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, amb qui
van compartir aprenen-
tatges al voltant de
l’organització, funcions i
serveis de l’Ajuntament, i
per acabar, van assistir a
la sala d’actes de
l’Ajuntament amb la
finalitat de veure i
conèixer el Ple Municipal.

Alumnes de l’escola la

Noguera treballen sobre la

població i la gestió municipal

Alumnes de l’escola La Noguera

Han fet un estudi de
la població, van fer
una tertúlia amb
l’alcalde i van assistir
al ple municipal

Vint joves aprenen els principals

secrets de la fotografia digital
De l’1 al 5 de març, l’Ofi-

cina Jove de la Noguera-
Balaguer ha acollit el curs
d’iniciació a la fotografia, a
càrrec del fotògraf balague-
rí, Jordi Bonet.

Durant tota la setmana,
una vintena de joves han
aprés el funcionament de les
seves camares digitals, i la
manera de poder treure’n
més rendiment a l’hora de
fer les seves fotografies, ja
siguin d’interior, exterior o
retrats.

Els alumnes s’han mos-
trat molt satisfets per l’exit i
l’aprenentatge aconseguit
en aquest curset de cinc
dies.Curs de fotografia

Audicions musicals dels alumnes de

l’Escola Municipal de Música
Els alumnes de l’Escola

Municipal de Música de
Balaguer van oferir les seves
audicions musicals del tri-
mestre, davant de la resta
dels alumnes del centre
educatiu i dels seus pares i
familiars.

Durant aquestes audici-
ons, els alumnes mostren el
seu aprenentatge i millora
amb els diferents instru-
ments, durant el curs esco-
lar a l’Escola Municipal de
Música.

Durant una setmana han assistit al curs d’iniciació
a la fotografia a càrrec del fotògraf Jordi Bonet

Audicions de l’Escola Municipal de Música
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Una quarentena de participants al

II Curs de Cuina catalana a Montsonís

Una quarantena de per-
sones van assistir del dilluns
1 de març i fins al divendres
5 de març, al restaurant El
Celler de l’Arnau de Montso-
nís , que ha servit per segon
any consecutiu, d’escenari
del Segon Curs de Cuina
Catalana, dirigit pel gastrò-
nom i escriptor Josep Maria
Morell i Bitrià i que ha comp-
tat amb la presència dels
prestigiosos cuiners, Josep
Maria Martínez Miras del res-
taurant L’Àncora de Lleida,
Josep Espluga del Restau-
rant Cal Xirricló de Balaguer,
José Miguel Martínez del
Restaurant Hotel Pirineos de

Lleida, Joel Castanyé del
Restaurant Resquitx de
Golmés i Sebastià Amigó del
Restaurant La Barretina d’Al-
farràs, que va cloure el curs,
el divendres 5 de març.

El maridatge dels vins ha
anat a càrrec de Ramon Mo-
reno del Restaurant El Celler
de l’Arnau, que ha seleccio-
nat uns vins de la terra per tal

El xef Sebastià Amigó va cloure el curs

d’acompanyar els plats ela-
borats al curset.

Cada xef que ha partici-
pat al curs durant els cinc dies
ha rebut un diploma de l’or-
ganització, de la mateixa ma-
nera que durant l’acte de clo-
enda, amb la presència de l’al-
calde de Foradada, Salvador
Boliart, es va lliurar un diplo-
ma al director del curs, Josep
Maria Morell, i a Ramon Mo-
reno del Celler de l’Arnau, per
la seva tasca organitzativa del
curs.

Els participants, provi-
nents de diferents poblacions
de la Noguera i de les comar-
ques veïnes han valorat posi-
tivament aquest segon curs
de cuina catalana. Molts d’ells
ja havien participat al curs de
l’any passat i els agradaria
que es tornés a fer una pro-
pera edició, així com també
s’ha valorat positivament des
de l’organització.

El curs va aplegar una quarantena de participants

Dirigit per Josep Maria
Morell, el curs ha
comptat amb
prestigiosos cuiners de
les Terres de Lleida

El llibre “Els fogons
de Lleida” de Josep Maria
Morell, tot un best-seller
dels llibres de cuina en
català, ha estat reeditat, i
ja en són deu edicions,
per Pagès Editors de
Lleida.

El llibre, una eina obli-
gada per a tots els manats
de la bona cuina, es troba
a totes les llibreries de
Catalunya, des del passat
1 de març, presentant al-
gunes novetats de les edi-
cions anteriors, ja exhau-
rides, com és el color de
la portada, tot i que aques-
ta continua essent la clàs-
sica il·lustració de l’artis-
ta balaguerí, Frederic
Letamendi,   la claredat  de
les receptes que trobem
a l’interior i el tamany del
llibre, més allargat que les

edicions anteriors.
A més d’aquest llibre

que porta el títol de “Els
fogons de Lleida”, Josep
Maria Morell té una dot-
zena  de llibres de cuina al
mercat, alguns d’ells, au-
tèntics líders de venta, du-
rant els darrers anys. S’ha
de dir que el gastrònom
balaguerí, ja està treballant
en nous projectes, i noves
publicacions que veuran
la llum durant els propers
mesos, tal i com va anun-
ciar.

Pagès Editors reedita la

desena edició de “Els fogons

de Lleida” de Josep M. Morell

«Els fogons de Lleida», de Josep M. Morell

Des del passat 1 de
març, el llibre es
troba en totes les
llibreries de
Catalunya
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

-------------------------------------
ES LLOGA pàrking de
linia al c/ Riu Corb, can-
tonada amb c/ Girona
(zona Escola Pia). Raó:
699888360.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar a
Balaguer, en ple funcio-
nament, c/Doctor Fle-
ming, 37. Telf: 629476013.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer, llicència disco-
teca. Raó: 667476167.
-------------------------------------
SE ALQUILAN dos naves
de 200 m2 i 400 m2 a la
Ràpita. Razón teléfono:
609939547.
-------------------------------------
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 telf:
678954170-667476167.
-------------------------------------
ES LLOGA local comerci-
al de 90 m2, al c/del Pont.
De particular a particular.
Preu: 250 e/mes. Raó:
630050721.
-------------------------------------
ES VEN pisos de nova
construcció de 2-3 habi-
tacions, a l’Av. Països
Catalans.Raó telèfon:
973446011.
-------------------------------------

VENDA/LLOGUER pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11. Raó telèfons:
973446161-629310479.
-------------------------------------
SE VENDE casa unifami-
liar en Bellcaire d’Urgell,
4 habitaciones dobles, 1
aseo, 1 baño completo,
garaje 3 coches. Jardín y
extras. Opción a
muebles. Interesados
llamar al: 662086954.
-------------------------------------
ES LLOGA pàrking tan-
cat, furgonetes/camio-
nets per 120 e i vehicles
per 80 e. Raó: 610442936.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament
a Camarasa, moblat,
foc a terra i vistes al
r iu.  Lloguer pàrking
tancat al c/ Sant Diego
California (Balaguer).
Interessats trucar als
telèfons:  973447752-
639920281.
--------------------------------
SE  TRASPASA bar.
Razón: 635602963.
--------------------------------
ES LLOGA pis a l’Avingu-
da Països Catalans. Raó
telèfon: 973446011.
-------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Cudós. Raó:
973450555 (demanar per
Montse).
-------------------------------------

TRASPASSO botiga de
roba a Balaguer per no
poder atendre. Preu a ne-
gociar. Possibilitat gène-
re estoc. Interessats tru-
car al: 973449432.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Pàrquing, terrassa, men-
jador per a 60 persones.
Totalment equipat. En ple
funcionament i permisos
amb regla. Amb vivenda.
Informació al telèfon:
600381763.
-------------------------------------
ES LLOGA casa al carrer
Lleida de Balaguer. Ter-
rassa de 36m2, 2 hab.
Abstenir-se curiosos i
també insolvents. Raó:
652092918.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
COMPRO-venc postals,
fotos, llibres, publicaci-
ons, llibres festa major i
fira, Grocs (100 primers
números)... Qualsevol
cosa relacionada amb la
ciutat de Balaguer. Raó
telèfon: 676803205
-------------------------------------
S’ESMOLEN ganivets i ti-
sores (se afilan cuchillos
y tijeras). Telèfon:
618111681.
-------------------------------------

SE VENDEN cachorros
de Pastor Alemán y York-
shire. Vacunados, despa-
ra-sitados y con cartilla
veterinaria (núm.  regis-
tro núcleo zoológico: L-
2500100). Tel: 651034525.
-------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------
S’OEFREIX persona per
fer feines domèstiques a
hores, cuidar gent gran i
nens. Raó: 653600457.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS Ger-
mans Vidal. Teulades,
banys, comunitats, gran-
jes, magatzems i refor-
mes en general. Econò-
mic! Informació als tels:
973426180-690921832.
-------------------------------------
SE OFRECE chica para
limpieza en casas, esca-
leras, cuidar niños y
personas mayores.
Disponibilidad en
horario de tarde. Razón
teléfonos: 660318004-
973446568.
-------------------------------------

GRUP D’AUTOMOCIÓ,
precisa comercial, amb
Batxillerat o FP, major de
21 anys. Interessats trucar
al 973443417 (preguntar
per Sr. Xavi).
-------------------------------------

MOTOR

-------------------------------------
VENDO Wolkswagen
Touareg. En muy buen
estado. Razón teléfono:
671542424.
-------------------------------------
VENC MOTO Beta Trueba
RR, any 2000, 49cc. Raó
telèfon: 669058509.
-------------------------------------
ES VEN furgoneta Opel
Novano, en bon estat. Sos-
tre alt. Raó: 608425353.
-------------------------------------
ES VEN moto KTM 520 cc
“enduro”, any 2001, ma-
triculada. Preu: 2.500 e.
Raó telèfon: 627448721.
-------------------------------------
Per anuncis en aquesta
secció, passeu per les
nostres oficines o bé tru-
queu al 973448273.
-------------------------------------

OPORTUNITAT ÚNICA

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

amb gran terrassa i tot amb vistes al riu.
----------------------------------------------------------------------

Interessats trucar als telèfons:

678954170-667476167



23<<S E R V E I S

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 4 de març a les 8 de la tarda de l’11 de març CLAVER

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

De les 8 de la tarda de l’11 de març a les 8 de la tarda del 18 de març SALA

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

De les 8 de la tarda del 18 de març a les 8 de la tarda del  25 de març MARCH

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

07.45 " 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 “ de dill. a div. feiners

18.05 “ feiners

09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ feiners

16.35 “ diari

13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners

09.50 PONTS diari

12.30 “ de dill. a div. feiners

13.35 “ 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

16.35 PONTS 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 “ feiners

18.30 “ feiners

18.58 “ diumenge

19.47 “ de dill. a div.

07.00 ÀGER feiners

09.48 “ feiners

14.00 “ feiners

17.00 “ dill., dima., dij.

11.05 LES Diari

18.05 “ 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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