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>>BALAGUER

Joaquim Nadal presenta el
projecte del Tramtren

El Centre d’Esplai Santa Maria
celebra els seus  20 anys
----------------------------------------------
>>COMARCA

La Sentiu, Os i Vallfogona celebren
la Festa Major de Sant Miquel

Penelles acollirà la Comarkalada
2010 pels joves de la Noguera
----------------------------------------------
>>CULTURA

El Tricicle obrirà el cicle de Teatre
de Tardor de Balaguer

El Museu acull una exposició
fotogràfica de la Gran Guerra
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer és cuer de la taula al
sumar 1 sol punt de 9 possibles

El Barça s’imposa en la Final de la
Copa Catalunya de Futbol Sala
----------------------------------------------
>>OCI

Manel Bellver exposa les seves
pintures a  Balaguer

PORTADA

Mostra d’Oficis
Antics

El passat 9  de setembre el conseller Joaquim Nadal va
anunciar la proposta d’implantar el tren tramvia entre Lleida
i  Balaguer i la nova variant de Balaguer. D’entrada celebrem
la proposta d’aquest tramtren tan decisiu pel futur del
transport públic a les comarques de Lleida

El futur tramtren de Balaguer a Lleida ha de ser la columna
vertebral d’una xarxa de transport públic que ha
d’incrementar-ne el servei i ha d’integrar el servei
d’autobusos (urbans, interurbans i d’aportació), de tramvies
i de trens regionals. La fórmula del tramtren, en clara
expansió als països de la Unió Europea, és l’aposta més
sostenible i relativament econòmica pel transport interurbà
en àrees molt semblants a les nostres comarques.

La polarització Balaguer-Lleida fa del tramtren una
solució idònia per combinar l’accessibilitat d’un tramvia
urbà amb la rapidesa d’un tren pels afores, especialment
necessària en l’àmbit interurbà. Cal afegir que el tramtren
pot aprofitar part de les vies de Renfe existents,
convenientment adaptades, cosa que permet minimitzar
els costos d’infrastructura i reduir el temps de construcció.

La importància del projecte per Balaguer fa que l’horitzó
del 2013 per tenir el projecte acabat, i uns quants anys més
per fer vies noves sigui massa llunyà, ateses les necessitats
actuals del transport públic, i veient com va tot, tampoc és
segur que les dates que donen de realització siguin fiables
del tot.

Cal que l’administració local incideixi de manera
contundent per tal de que el projecte sigui una realitat el
més aviat possible, ja que permetrà als balaguerins gaudir
d’un servei públic modern i eficaç i amb les connexions
necessàries amb els  trens d’alta velocitat.

El tramtren Balaguer-Lleida
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Descartat el soterrament per ubicar
l’estació férrea a la vora del canal

El conseller de Política
Territorial i Obres Públiques,
Joaquim Nadal, va presentar
el passat dijous, l’estudi in-
formatiu per a la implantació
del tren tramvia entre Lleida i
Balaguer i la nova variant de
Balaguer que sortirà a infor-
mació pública aquest mateix
mes, a la sala d’actes de
l’ajuntament de Balaguer i
prèviament a l’equip de go-
vern municipal. L’actuació
prevista comprèn l’actuació
sobre 29’2 km de la línia
Lleida-La Pobla de Segur per
a possibilitar la circulació de
trens tramvies.

També preveu una nova

variant a Balaguer de 3’1 km
per l’est del municipi que
substituirà l’actual traçat que
creua la ciutat, passant per
sota la variant, una nova
estació a l’alçada del canal,
tocant al terme de Vallfogona,
i passant per sota del c/
Urgell, anirià a trobar el pont
de ferro, per damunt del Sió.

Es preveu l’adaptació i

Un moment de l’acte de presentació

integració urbana de les 4 esta-
cions intermèdies: Alcoletge,
Vilanova de la Barca,Térmens
i Vallfogona de Balaguer i un
increment de les expedicions
fins a 18 per dia i sentit respec-
te a les 8 actuals, que utilitza-
rien fins a un milió de viatgers
l’any. Aquest projecte, que
podria estar totalment acabat
per executar les obres d’aquí
a 3 anys, preveu una inversió
total de 48’6 milions d’euros,
dels quals 26’5 corresponen
a la variant i nova estació de
Balaguer i 22’1 a l’adaptació i
millora de la resta de la línia.

Joaquim Nadal presentant el projecte

Joaquim Nadal presenta
el nou projecte lligat a
la millora i transforma-
ció de la línia entre
Balaguer i Lleida

El passat 8 de
setembre, el conseller de
Medi Ambient i
Habitatge, Francesc
Baltasar, acompanyat de
Joan Farré, director dels
Serveis Territorials de
Medi Ambient i Habitatge
a Lleida,  de l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà i
el regidor d’ Urbanisme,
Francesc Ferrer,van fer
una visita a les
instal·lacions del Grup

Sorigué ubicades al
polígon Industrial «El
Corb» a la carretera C-12 ,
al terme municipal de
Balaguer.

Visita del conseller Francesc

Baltasar a les instal·lacions

de l’empresa Sorigué

Francesc Baltasar a Sorigué

Va fer la visita
acompanyat de les
autoritats locals i del
Director dels Serveis
a Lleida, Joan Farré
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L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros als actes de la Diada

L’Alcalde de la ciutat de
Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros va presidir els ac-
tes commemoratius de l’11
de Setembre a la capital de la
Noguera, acompanyat de l’al-
calde de Balaguer, Miquel
Aguilà i del president del Con-
sell Comarcal de la Noguera,
Vicent Font.

Després de signar al lli-
bre d’Or de la Ciutat, van fer
els parlaments davant l’es-
cultura l’Escull, situat a l’Av.
Països Catalans i tot seguit
van assistir al concert del
cantant Ton Rulló i la
Pegebanda, que va presentar
el seu nou treball discogràdic
“Menja i calla!”.Ballesteros presidí els actes de la Diada

Les entitats de la comarca tenen cita
amb la Fira d’Entitats el dia 19

El proper diumenge 19
de setembre, la Plaça del
Mercadal acollirà una nova
edició de la Fira d’Entitats,
organitzada per l’Associació
de Dones Almatà, i que té
l’objectiu de reunir el major
nombre possible d’entitats
culturals, socials, lúdiques i
esportives de Balaguer i co-
marca per tal de que com-
parteixin i donin a conèixer
les seves activitats que or-
ganitzen i realitzen durant tot
l’any.

Després de signar al llibre d’Or de la Ciutat,
Ballesteros va presidir els parlaments a l’Escull

El passat dijous, dia 2
de setembre, va tenir lloc
la darrera sessió del Curs
de Sardanes, que organit-
za l’Associació de Veïns
del Centre Històric, i que
ha tingut lloc tots els di-
jous dels mesos de juliol
i agost, a la plaça Comtes
d’Urgell.

Destacar que és el
setè any consecutiu que
es celebra aquest curs, i
des de llavors són més
els adeptes que han

seguit, any rere any,
aquesta iniciativa.

D’altra banda, el
passat divendres 10 de
setembre, vigília de la
Diada Nacional de
Catalunya, i sota les notes
de la Cobla 11 de
Setembre, es va fer una
ballada commemorativa
de la Diada, amb la
presència dels
participants al curs de
ballar sardanes. La Festa
va acabar amb un sopar
de tots plegats, amb la
presència de les
autoritats locals i dels
dirigents de l’Associació
de Veïns del Centre
Històric de la capital de la
Noguera, que mostraren
la seva satisfacció pel
curs.

L’Associació de Veïns del

Centre Històric celebra la

cloenda del curs de sardanes

Cloenda del Curs de Sardanes

El passat 2 de
setembre va tenir lloc
la darrera de les
sessions del curs que
s’ha fet durant l’estiu

Fira d’Entitats
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Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de

companyia !

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

Nou cicle de Cinema i Immigració
“Nous catalans, nous cinemes”

L’ Àrea d’immigració de
l’Ajuntament de Balaguer
organitza durant els se-
güents dissabtes el III Cicle
de Cinema i Immigració,
que enguany s’anomena
“Nous Catalans, Nous Cine-
mes”.

Les pel·lícules es projec-
taran a la sala d’actes de
l’Ajuntament de Balaguer.

Les projeccions són una
pel·lícula romanesa (Com
vaig celebrar la fi del món,
dissabte 18 de setembre),
una de marroquina (Joves
Normals, dissabte 25 de
setembre) i un documental
(Catalunya Negra, dissabte
2 d’octubre).“Com vaig celebrar la fi del món”

Sisco Baldomà i Paco Ballesteros van
guanyar el Concurs de botifarra de nit

La parella formada per
Sisco Baldomà i Paco
Ballesteros van guanyar la fi-
nal del I Campionat de Boti-
farra de nit, celebrada al Bar
Andreu, el passat 21 d’agost,
al vèncer a la parella forma-
da per Carlos Ruiz i Ma
Carmen Camarasa.

El concurs, que segons
l’organització tindrà continu-
ïtat, hi van participar  unes
16 parelles. El guanyador es
va emportar un premi de 320
euros, i 160 pels finalistes.

El cicle començarà el proper 18 de setembre, i
acabarà el 2 d’octubre, amb 3 projeccions

L’any 1991 un projec-
te de Càritas fundava el
Centre d’Esplai Santa
Maria de Balaguer. Per
aquest motiu, durant el
curs 2010/2011 aquesta
entitat ha organitzat una
sèrie d’actes commemo-
ratius per celebrar el seu
20è aniversari.

Aquesta entitat
d’esplai va néixer com a
resposta educativa, com
un espai, un àmbit i una
forma diferent d’acom-
panyar des del lleure, als

infants de les famílies del
barri on es trobava situat.
En l’actualitat, i després
d’haver escrit la seva
pròpia història, el centre
és una entitat federada a
la Fundació d’Esplais
Santa Maria de Núria, que
sense ànim de lucre,
treballa en el temps de
lleure dels infants de
Balaguer i rodalies.

Aquest esplai aplega
infants, adolescents i
joves per viure el temps
lliure d’una forma
diferent, amb sentit,
cercant com a últim
objectiu l’educació dels
infants en el temps de
lleure, transmeten valors
i actituds per tal que els
infants puguin desen-
volupar totes les seves
capacitats.

El Centre d’Esplai Santa Maria

celebra 20 anys treballant

amb els joves balaguerins

20 anys del Centre d’Esplai Santa Maria

L’entitat celebrarà
diferents actes durant
tot l’any per
commemorar aquest
20 anys de servei

Concurs de botifarra de nit
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Una vintena d’Antics Oficis a la Mostra
d’aquest dissabte al carrer del Pont

Mostra d’Oficis Antics

Aquest dissabte 18 de
setembre, des de les 10 del
matí i fins a les 20,30 del ves-
pre, al carrer del Pont de
Balaguer, tindrà lloc la quar-
ta edició de la Mostra d’Ofi-
cis Antics, que organitza
l’Associació de Veïns del
Centre Històric.

La Mostra d’Oficis An-
tics reunirà de nou, varis
d’aquests oficis, fusters, car-
reters, vidriers, cistellaires,
filadores, entre molts d’al-
tres, els quals han estat re-
cuperats per diferents obra-
dors de les comarques cata-
lanes que s’aplegaran nova-
ment aquest mes de setem-
bre al històric carrer del nos-
tre casc antic, per ser con-
templats pels centenars de
visitants que anualment té
la mostra, que està consoli-
dada.

La Mostra d’Oficis Antics s’ha consolidat plenament
entre les activitats que organitza cada estiu
l’Associació de Veïns del Centre Històric

El grup d’havaneres
Vent de Ponent va actuar
el passat 28 d’agost a la
sala d’actes de l’Ajunta-
ment de Balaguer, on pràc-
ticament va omplir la sala.
L’entrada era gratuïta i es
va fer per donar a conéixer
a la gent de Balaguer tot el

repertori d’aquest grup
d’havaneres de Balaguer, i
que constava de 18 can-
çons que van fer deleitar
al públic assistent.

Després d’aquesta expe-
riència, el grup es planteja
tornar a realitzar aquest con-
cert més endavant.

Cantada d’havaneres a càrrec

del grup Vent de Ponent

Vent de Ponent van actuar a la sala d’actes
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L’Ajuntament de La Sentiu de Sió

convida a tothom a gaudir de la seva

Festa Major de Sant Miquel

FUSTERIA i EBENISTERIA

Ferran Font
Els desitja unes Bones Festes de Sant Miquel

C/ Riu Sió, 5  - LA SENTIU DE SIÓ
Tels. 973424041 - 615 454239 - 649 749342

Programa d’Actes de la Festa

Major de La Sentiu -----------

DIVENDRES, 24 setembre
09:00h. Pintada de mural.
21:00h. Pregó de Festa
Major a càrrec del Sr.
Arcadi Pejuan Alcobé, a
la Sala d’Actes de
l’Ajuntament. A conti-
nuació, a la Sala Poliva-
lent sopar popular. A
l’acabar, Festa Jove amb
el grup ORIOL FOLL i
Disco Mòbil.
----------------------------------------
DISSABTE, 25 setembre
09:00h.  Pintades de
mural.
18:00h.  Bateig del
“Gegant de la Sentiu”,
actuació dels Gegants i
els Grallers de Pradell i
amb la companyia dels
Gegants i Capgrossos,
acabant amb una xoco-
latada per tothom.
19:30h.  Sessió de ball de
tarda amb l’oquestra
JUNIOR’S.
00:00h.  Sessió Ball de Nit
amb la mateixa
orquestra i a continuació

Disco-mòbil “LA VACA
BOJA”.
----------------------------------------
DIUMENGE, 26 setembre
D’11:00 a 14:00h. Parc
Infantil “Lolín”.
12:00h. Missa solemne I
homenatge a la gent
gran, de 75 i més.
D’17:00 a 20:00h. Parc
Infantil “Lolín”.
17:00h. Concurs de
Botifarra, al Bar La
Braseria.
19.00h. Concert musical a
càrrec de l’orquestra
“BELLE EPOQUE”, a
continuació, sessió
llarga de ball amb la
mateixa orquestra.
----------------------------------------
DIMECRES, 29 setembre
11:00h.  Missa solemne
en honor a St. Miquel.
17.00h. Berenar Popular, al
recinte de la sala del Bar
Social.
19.00h. Representació de
l’obra teatral “L’habitació
per a tres” del grup Talia.

Festa de Sant Miquel de La Sentiu de
Sió del 24 al 29 de setembre

Del 24 al 29 de setembre,
La Sentiu de Sió celebra la
seva Festa Major de Sant
Miquel amb una programa-
ció plena d’actes festius i
culturals.

El divendres 24 de setem-
bre començaran els actes
amb la pintura d’una mural
amb els nens i nenes de l’es-
cola.

Al vespre, el pregó de
Festa Major a càrrec d’Arcadi
Pejuan Alcobé a la Sala d’Ac-

tes de l’Ajuntament.
Acte seguit tindrà lloc el

sopar de germanor i la Festa
Jove amb el grup Oriol Foll i
una disco mòbil fins que
surti el sol.

L’obra de teatre del grup Talia es farà el dimecres 29

El dissabte 25 hi haurà el
bateig del gegant de la Sen-
tiu, actuant com a padrins
els gegants de Pradell, ame-
nitzat pels grallers de Pra-
dell. El grup Junior’s serà
l’encarregat d’amenitzar les
sessions de ball de tarda i
nit que finalitzarà amb la
disco mòbil La vaca boja.

El diumenge, els actes es
faran per retre homenatge a
la gent gran de més de 75
anys. A la tarda es celebrarà
el concurs de botifarra i el
concert i llarga sessió de ball
amb el grup Belle Epoque.

Els actes s’acabaran el
29 de setembre, dia de Sant
Miquel amb la Missa, un be-
renar popular i l’actuació te-
atral del grup Talia.

L’orquestra Junior’s actuarà el dissabte 25

La Sentiu celebra la
seva Festa Major de
Sant Miquel amb una
programació plena
d’actes
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L’Ajuntament

d’Os de Balaguer

convida a tothom a gaudir

de la seva Festa Major

Barcelona, 13 • Tel. 973 186 432
25134 LA PORTELLA

La Seda, 24 bis • Tel. 973 438 124
25610 OS DE BALAGUER

BONA FESTA MAJOR
A TOTHOM!

Us desitgem una bona Festa Major

C/ Font Vella, 17  |  Tel. 973 438 136  |  25610 OS DE BALAGUER

Tel. 973 451 524

Fax 973 451 525

e-mail: gghnos@teleline.es

Us

desitgem

una

Bona

Festa

Major

Programa d’Actes de la Festa

Major d’Os de Balaguer ------

DIMECRES, 29 setembre
10:00h. Cercavila amb el
grup “Para Papa Para
Pachim”.
12:00h. Missa en honor
a St. Miquel, patró d’Os
acompanyada amb
l’arpa a càrrec de Berta
Puigdemassa Acebrón,
que farà un concert a
l’acabar.
13:00h. Sessió de ball
Vermut.
12:00h. Sessió llarga de
ball a càrrec de BANDA
SONORA.
----------------------------------------
DISSABTE, 2 d’octubre
11:00h.  Concurs de
botifarra.
17:00h.  Cucanyes per la
mainada.
18:00h.  Concert i a
continuació ball de tarda
amb l’oquestra
MARAVELLA.
24:00h.  Ball de nit amb la
mateixa orquestra.
----------------------------------------

DIUMENGE, 3 d’octubre
10:00h.  Tirada de bitlles,
campionat de lliga 2a
Divisió, grup A, entre els
equips: Club de Bitlles
Os de Balaguer i Club de
Bitlles Malgrat de
Segarra.
D’11:30 a 14:00h. Parc
Infantil.
12:00h. Missa.
D’16:00 a 18:30h. Parc
Infantil.
17.00h. Futbol femení.
Casades contra solteres.
19.00h. Sessió llarga de
ball, amenitzat per TRIO
DE GALA.

Os de Balaguer celebra la Festa Major
del 29 de setembre al 3 d’octubre

A partir del proper dime-
cres 29 de setembre, Os de
Balaguer celebrarà una nova
edició de la seva Festa Ma-
jor dedicada a Sant Miquel.
Els actes s’iniciaran amb un
cercavila amb el grup Para
Papa Para Pachim, i la Missa
Major en Honor a Sant Mi-
quel, patró d’Os, acompa-
nyada amb l’arpa a càrrec de
Berta Puigdemasa, que en
acabar la Missa oferirà un
concert. Al migdia, sessió de
ball de vermut i ball de tar-
da, amb l’orquestra Banda
Sonora.

El divendres tindrà lloc el
sopar de germanor.

El dissabte començarà
amb el concurs de botifarra,
cucanyes i el concert i sessi-
ons de ball amb l’orquestra
Maravella, mentre que el diu-
menge finalitzarà la festa
amb la tirada de bitlles, la
instal·lació d’un parc infan-
til i una llarga sessió de ball
fi de festa amb el Trio de
Gala.

L’orquestra Maravella actuarà el dissabte 2 d’octubre

Actes lúdics, musicals, religiosos i esportius
centren una programació d’actes dedicada al patró
de la població, Sant Miquel

Banda Sonora amenitzarà el ball del dimecres 29
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Vallfogona de Balaguer està de festa
del 29 de setembre al 3 d’octubre

Vallfogona de Balaguer
celebra les seves festes de
Sant Miquel, a partir del pro-
per dimecres 29 de setem-
bre.

Els actes començaran
amb la Missa gran de festa
major, acompanyada de la
Coral Vallfogonina i un gran
ball de gegants i caps gros-
sos i una ballada de Sarda-
nes a la Plaça Sant Miquel.

A la tarda, el concert amb
l’orquestra Intermelody i
una sessió continua de ball.

Els actes continuaran el
divendres 1 d’octubre, amb
el sopar popular al
poliesportiu, a les 10 del ves-
pre, i en acabar l’espectacle
de màgia amb McFelix i la

Tallada del Xop. Un cop aca-
bada la tallada, nit de marxa
al poliesportiu amb el grup
Contraband.

El dissabte al matí
s’instal·larà un parc infantil
durant tot el dia. La música
del dissabte correrà a càrrec
de l’Orquestra La banda del
Drac amb sessions de ball
de tarda i nit. La nit finalitza-
rà amb una disco mòbil pel
jovent.

Els actes finalitzaran el
diumenge 3 d’octubre amb
un interessant partit de fut-
bol de veterans, i la Missa
acompanyada de la Cobla
Orquestra Amoga, que en fi-
nalitzar l’acte religiós oferirà
una ballada de sardanes.

La mateixa orquestra
Amoga serà qui amenitzarà
el concert de tarda  i una llar-
ga sessió de ball que posarà
fi a la festa.

L’orquestra Amoga actuarà el dimecres 5 d’octubre

La localitat noguerenca
celebrarà les festes en
honor a Sant Miquel,
patró de la població amb
molts actes festius

Programa d’Actes de la Festa

Major de Vallfogona ----------

DIMECRES, 29 setembre
12:00h. Missade Festa
Major, acompanyada
per la Coral Vallfgonina.
En acabar, cercavila amb
els Gegants i Caps
Grossos de Vallfogona.
13.15h. Ballada de
sardanes a la Plaça Sant
Miquel.
18:00h. Concert a càrrec
de l’orquestra
I N T E R M E L O D Y ,
seguida de sessió de ball.
----------------------------------------
DIVENDRES, 1 d’octubre
22:00h.  Sopar popular de
Festa Major al polies-
portiu. En acabar, espec-
tacle de màgia amb
“McFèlix” i després la
Tallada del Xop.
01:00h.  Marxa al polies-
portiu amb el grup
CONTRABAND.

DISSABTE, 2 d’octubre
11:30h.  Parc infantil  pel
matí i tarda.
19:30h. Ball de tarda a
càrrec de l’Oquestra La
BANDA DEL DRAC.
23.30h. Ball de nit a càrrec
de la mateixa orquestra.
En acabar, música pel
jovent i disco mòbil.
----------------------------------------
DIUMENGE, 3 d’octubre
12:30h. Missa acompa-
nyada de la Cobla Or-
questra AMOGA. En
acabat, ballada de
sardanes.
18:00h. Concert a càrrec
de la Cobla-Orquestra
AMOGA. En acabar,
sessió de ball.

Durant tot els dies
Exposició de pintura i
arts plàstiques a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament.

VALLFOGONA
RÀDIO
107.9
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Tot és a punt per l’Open Internacional
d’Escacs Actius de Vallfogona

Open Internacional d’Escacs de Vallfogona

El dia 18 i 19 de setembre
és durà  a terme, l’Open Inter-
nacional d’Escacs Actius de
Vallfogona.

En aquesta 18a edició,
s’espera aconseguir els seus
objectius, desprès de que
l’última edició va haver-hi una
gran participació i  qualitat de
jugadors.

Enguany, s’ha ampliat la
retransmissió per internet, a
les 8 primeres partides de
cada ronda. Pel que fa a la
classificació del Circuit
Català, el qual aquest
campionat és l’últim
d’aquest circuit, s’haurà de
decidir el campió «Millor
català del circuit 2010» entre
els GM Josep Oms i Marc
Narciso, aquest primer amb
una petita avantatge, desprès
dels bons resultats obtinguts
als campionats de Sabadell.

Aquest és el darrer dels campionats per la
classificació del Circuit Català que s’estan
disputant Josep Oms i Marc Narciso

Montgai ja té cinc cap-
grossos: el Morcaire, la
Barrellaira, el Pedrer, el
Recredo i la
Mandonguera.

Aquesta última bate-
jada recentment, està ins-
pirada en totes les dones
de la vila que participen a

la matança del porc, fes-
ta que se celebra cada any
i que reuneix centenars
de persones.

També vol homenat-
jar aquelles dones que
antigament participaven
al “mandongo” que es
feia a cada casa.

Montgai ret homenatge a les

dones “mandongueres”

Bateig de la Mandonguera
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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

El periodista Joaquim Maria Puyal
recull el premi Jaume d’Urgell 2010

El periodista Joaquim
Maria Puyal i el Casal dels
Països Catalans de la Plata
d’Argentina van ser guardo-
nats el passat 10 de setem-
bre, amb el Premi Jaume
d’Urgell, que cada any
s’atorga a una persona i en-
titat que hagin contribuït a
la projecció de les relacions
culturals entre els pobles de
parla catalana.

A Joaquim Maria Puyal
se li va reconèixer el seu
mestratge i el seu compro-
mís amb la normalització i
la difusió de la llengua cata-
lana als mitjans de comuni-
cació, qui va venir personal-
ment a recollir el premi.Guardonats al premi Jaume d’Urgell 2010

Tartareu celebra una nova edició de
l’Aplec de Sant Miquel, el dia 26

El proper diumenge 26
de setembre es celebrarà una
nova edició de l’Aplec de
Sant Miquel de Tartareu, or-
ganitzat pel Patronat de Sant
Miquel. Els actes comença-
ran a les 11 del mati amb la
Missa a l’ermita, repartiment
de coca i una visita al cas-
tell. A l’església es passarà
un audiovisual, per coneixer
Tartareu a càrrec de Teo Ari-
et i la presentació del llibre
“Coneguem Tartareu”. La
festa acabarà amb un dinar.

Va recollir el premi juntament amb el Casal dels
Països Catalans de la Plata a l’Argentina

El Consell Comarcal,
l’Ajuntament de Penelles
i el grup de joves
Associació de Joves de
Penelles són les entitats
organitzadores de la V
Comarkalada, Trobada
jove de la Noguera que es
farà al municipi de
Penelles el dies 16 i 17
d’octubre. Aquest any la
Comarkalada presenta un

seguit de novetats. Així
als ja arrelats Fòrum de
Regidors i Fira Jove,
aquest any, i amb el lema
«Les tradicions al meu
poble», cal afegir-hi la Fira
d’Artesans, el lliurament
dels premis del Concurs
Contrastos, la I Gimcana
Comarcal i diversos
espectacles de cultura
popular i tradicional.

Aquesta oficiosa
Festa Major Jove de la
Noguera estarà
amenitzada amb el
concert dels grups Tràfic i
Lax’n’Busto. L’orquestra
de Cambra de la Noguera
posarà el punt i final a la
Comarkalada 2010.

Penelles acollirà la V edició
de la Festa major de la
comarca, la Comarkalada’10

Presentació de la Comarkalada

La Comarkalada 2010
es celebrarà els
propers dies 16 i 17
d’octubre a la
localitat de Penelles

Tartareu

C O M A R C A
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Mostra fotogràfica de la Primera
Guerra Mundial al Museu de Balaguer

la venda d’entrades
per l’obra Garrick, del
grup Tricicle, continuen a
bon ritme, per les dues re-
presentacions que es fa-
ran al Teatre Munbicipal
de Balaguer, el proper dis-
sabte 25 de setembre.

El grupTricicle inicia la

seva gira del seu nou
muntatge per les dife-
rents comarques catala-
nes, estrenant-se a la ca-
pital de la Noguera, on el
grup  ha representat amb
força èxit de públic, tots
els seus anteriors espec-
tacles humorístics.

El Tricicle obrirà el cicle de
tardor del Teatre Municipal

Tricicle

Mostra fotogràfica de la Gran Guerra

El Museu de la Noguera
acull la mostra de fotografies
de la Primera Guerra
Mundial La Gran Guerra en
imatges 1914-1918. Fons de
l’Archivo General de Palacio
del 10 de setembre al 17
d’octubre. L’exposició,
produïda per l’Obra Social
d’Unnim i el Museu
d’Història de Catalunya i
organitzada pel Museu de la
Noguera, presenta una
selecció d’imatges
procedents del fons de
l’Archivo General de Palacio
coincidint amb el 90è
aniversari de la fi de la
Primera Guerra Mundial.

El fons de l’Archivo
General de Palacio està
format per gairebé 4.000
positius arribats d’agències
alemanyes, angleses i
franceses.

La Mostra fotogràfica es podrà veure a la Sala
d’exposicions temporals del Museu de la Noguera
fins el proper diumenge 17 d’octubre

C U L T U R A
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Tel. 973 450 808
Mòbil 617 917 841

BALAGUER

El Balaguer no troba el camí del gol i
empata amb el Manlleu i perd a Ascó

FUTBOL >> Mal inici de
temporada dels
balaguerins que només
han sumat 1 punt dels 9
possibles en els tres
primers partits

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Padrones ............ 1
2. Dago ................... 1

El passat diumen-
ge, coincidint amb el
primer partit de lliga al
Camp Municipal
d’Esports de Balaguer
la nova Junta Directiva
del Club Futbol
Balaguer va voler retre
un homenatge, a títol
pòstum, a Joan
Planes i Roma, qui fou
soci número 1 del club
balaguerí.

També destacar
que la primera
nominació feta de
«L’home del partit»,
que va recaure sobre el
defensor Jordi Dago,
que també va ser
l’autor del gol de
l’empat.

Propers encontres

19/09/2010 --  18h.
Camp Municipal de

Balaguer

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

26/09/2010  --  17h
Camp Municipal

de Vilafranca

Vilafranca| Balaguer

Adrià Fernández va ser expulsat a Ascó

Juanjo Tenorio davant l’Ascó

Classificació

Tercera Divisió

1. Espanyol B ............... 7

2. Vilafranca ................ 7

3. Terrassa .................... 7

4. Cornellà ................... 6

5. Llagostera ................ 6

6. Ascó ......................... 6

7. Pobla Mafumet ....... 5

8. Montanyesa ............. 5

9. Reus ......................... 4

10. Vilanova ................. 4

11. Europa .................... 3

12. Masnou .................. 3

13. Palamós ................. 3

14. Amposta ................ 3

15. Prat ......................... 3

16. Manlleu .................. 2

17. Premià ................... 2

18. Castelldefels ......... 2

19. Gavà ....................... 2

20. Balaguer ............... 1

05/09/2010

BALAGUER 1
MANLLEU 1
12/09/2010

ASCÓ 2
BALAGUER 0

Jordi Dago

Si el col·legiat del primer
partit de lliga, que el Balaguer
va disputar a Cornellà va ser
un trist protagonista del en-
contre, el col·legiat que va
pitar l’Ascó-Balaguer va fer
una actuació nefasta pels in-
teressos del club de la capital
de la Noguera, expulsant in-
justament al defensor Ruben
Egea, amb una targeta ver-
mella, gens merescuda, i la
del davanter Adrià

Balaguer rematava un corner
aconseguint el gol de l’em-
pat, aconseguit pel defensor
Jordi Dago.

El passat diumenge visi-
taren el camp de l’Ascó. El
Balaguer dominava els pri-
mers minuts del partit, tot i
que amb idees poc clares en
els darrers metres, que impe-
diren que inauguressin el
marcador. En una falta late-
ral, i una rematada al segon
pal, l’Ascó s’avançava en el
marcador marcant el gol al
porter Dida que res hi va po-
der fer per evitar-ho, i pocs
minuts més tard, en la sego-
na aproximació dels locals a
l’àrea de Dida, la pilota li va
fer un estrany al porter que
no va poder controlar l’esfè-
ric amb les mans i el davan-
ter local, molt atent va acon-
seguir marcar el segon gol i
definitiu.

En el segon temps el
Balaguer va avançar les línies

Fernández, que va veure dues
rigoroses targetes grogues
que l’impediran jugar el pro-
per diumenge a casa, davant
el Reus.

El Balaguer va debutar el
passat diumenge 5 de setem-
bre davant el Manlleu. Un
Manlleu que es va avançar en
el marcador a la primera part,
i va aguantar bé aquesta avan-
tatge fins al temps de des-
compte, quan al minut 93, el

i quan semblava que podia
arribar el 2-1, el col·legiat va
carregar-se el joc visitant amb
les dues expulsions.

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER
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El Barcelona guanya la Copa Catalunya
de Futbol Sala al Marfil Santa Coloma

El F.C. Barcelona va im-
posar-se per un ajustat 2-1 al
marfil de Santa Coloma en
la final de la Copa Catalunya
de Futbol Sala disputada al
pavelló poliesportiu de
Balaguer, el passat 11 de se-
tembre davant de més de
800 espectadors que van
poder veure les evolucions
de dos dels millors equips
de la primera divisió del fut-
bol sala estatal.

El Barça es va avançar en
el marcador, però el Santa
Coloma va aconseguir em-
patar abans del descans. A
la segona part, els blaugra-
nes van marcar el gol defini-
tiu.Un moment de la final

El Joventut guanya 86-80 al Saragossa
en el partit ACB disputat a Balaguer

El DKV Joventut va im-
posar-se al CAI Saragossa,
per 80-86 en el partit amis-
tós que va disputar-se el pas-
sat dijous al pavelló
Poliesportiu de Balaguer,
entre els dos equips de
l’ACB, davant d’uns 400 es-
pectadors que van poder
gaudir de jugades especta-
culars dels jugadors d’amb-
dós equips. Cal recordar que
el CAI Saragossa ha assolit
l’ascens a l’ACB, després
d’uns anys d’intentar-ho.

FUTBOL SALA>> Més de 800 espectadors van
omplir el poliesportiu de Balaguer el dia de la Diada

El passat dissabte,  11
de setembre, va tenir  lloc
al camp municipal d’es-
ports de la ciutat el I Tor-
neig Futbol Infantil «Ciu-
tat de Balaguer» organit-
zat pel C.F. Balaguer per
tal d’incentivar al futbol
base de la entitat. L’equip
de la Unió Esportiva
Lleida, va imposar-se en
la final per 3-0 a la U.E.
Bordeta. Van rebre el tro-
feu de mans del vicepre-
sident de la Federació

Catalana de Futbol,
Andreu Subies i del regi-
dor d’esports de l’Ajunta-
ment, Juanjo Tenorio.

El torneig va iniciar-se
a les 9 del matí i es va
perllongar fins a les 7 de
la tarda, comptant amb la
participació de vuit equips
d’arreu de Catalunya.

Els equips que hi van
participar,  El C.F. Balaguer,
la U.E. Bordeta, la U.E.B.
Santes Creus, el F.C.
Ascó, l’E.F. Artesa – Ponts,
l’E.F. Baix Segrià, la U.E.
Lleida i el C.F. San
Fernando de Saragossa
repartits en dos grups.

La intenció del club és
de continuar amb aquest
torneig en properes
edicions.

La UE Lleida, s’emporta el
Primer Torneig de futbol
Infantil Ciutat de Balaguer

El Lleida, campió del Torneig

FUTBOL>> L’equip
infantil del lleida va
guanyar en la final a
l’infantil de la
Bordeta

DKV Joventut - CAI Saragossa
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Vora 500 participants a la Cursa de la
Diada de Térmens el passat dissabte

TENNIS>> Després del
gran èxit de les estades
d’estiu de tennis organit-
zades pel Club Tennis
Balaguer, en les seves
instal·lacions de la carre-
tera de Camarasa, amb
més de 200 participants,

l’escola de tennis inicia el
seu curs el dilluns 6 de se-
tembre. L’escola es ober-
ta per a totes les edats i
nivells de dilluns a dissab-
tes. Al mes d’agost
aquest any s’ha recuperat
l’«stage de competició».

L’escola del club Tennis inicià
les classes el 6 de setembre

Alumnes participants a l’Escola del Club Tennis

Alta participació a la Cursa de la Diada de Térmens

La 24a edició de la Cursa
de la Diada s’ha celebrat un
any més amb una alta
participació d’atletes provi-
nents de diferents municipis
catalans.

Més de 3.000 persones
han omplert els carrers de
Térmens per a gaudir de la
Diada practicant esport. Un
total de 486 atletes han
realitzat els 10 quilòmetres
de distància de la Cursa de
la Diada, que es va endur
l’atleta Carles Oriach del club
ACR Bombers Lleida. Pel
que fa a la categoria
femenina, la guanyadora ha
estat Mireia Sosa, del
RunnersWorld Tarragona.

Recordar que dins de la
Cursa de la Diada s’hi troba
la categoria de Policies i
Bombers, amb prop d’un
centenar d’atletes.

ATLETISME>> Carles Oriach del Bombers Lleida i
Mireia Sosa del RunnersWorld Tarragona van
proclamar-se campions absoluts de la prova
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La Vuelta ciclista a Espanya, passa per
Balaguer després de molts anys

El passat dijous 9 de se-
tembre, Balaguer va veure,
després de molts anys sen-
se fer-ho, com la Vuelta Ci-
clista a Espanya passava
pels seus carrers, venint
d’Andorra per arribar al final
d’etapa a Lleida.

Prop de les 5 de la tarda,
els ciclistes van travessar la

capital de la Noguera, venint
per la carretera de Gerb, pas-

Gimnàs Miranda Gym

sant pel carrer del Pont, pel
Portalet, la Miranda, i l’Avin-
guda Francesc Macià, on els
espectadors que van voler
sortir al carrer a esperar-los,
van animar els esportistes
en la recta final de la etapa,
abans d’arribar a Lleida.

Precisament, en l’Avin-
guda Francesc Macià, i quan
els ciclistes passaven per
davant del gimnàs Miranda
Gym, aquest va fer una clas-
se de biking al carrer per tal
de donar suport a la Vuelta
que passava davant del gim-
nàs.

Un moment del pas de la Vuelta per Balaguer

CICLISME>> Molts
balaguerins van sortir al
carrer per veure passar
el centenar llarg de ci-
clistes de la Vuelta

NATACIÓ>> Aquest
diumenge 12 de setem-
bre es va celebrar amb un
gran èxit de participació
la 1a Travessia al Pantà de
Sant Llorenç, organitzada
pel Club Esportiu Natació
Balaguer, sent la primera
travessia que es realitza a
les Terres de Lleida.

Amb més de 120 ins-
crits, els nedadors i

nedadores de diversos
clubs de Catalunya
(Badalona, Sabadell, Sant
Feliu, Hospitalet,
Cambrils, Pedala.cat,
Tarraco, entre d’altres...)
es van aplegar al Pantà,
amb un dia esplèndid, es
van disputar les tres
proves establertes, 250,
1.000 i la més llarga de
3.200 metres.

Èxit a la travessia del pantà
de Sant Llorenç

Travessia al pantà de Sant Llorenç
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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 racó del poeta
Miquel Trilla

Indesinenter
Gemma

Esdevingué el moment.
Aquell punt deífic,
en que el bes entre dos vides
fa néixer una nova vida
com si pels dos perseguida,
des d’ells i per ells es fes.
La construcció de l’amor.
L’eclosió de l’univers.
És la pregunta final
i la resposta per tot.
Petiteta fa ben poc,
el teu si ara és bressol
de l’omnímoda virtut.
Bellíssim tomb de la vida,
una altra constel·lació.
No en tinc prou.
Hi veig un cúmul d’amors:
El teu, el seu i el de Déu,
els nostres i els avials,
que t’han triat per fer vida.
Vull dir-te també precisa,
una altra gràcia més gran:
Ell et farà immortal,
perquè donant-li la vida,
deixar aquesta, no és real.

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

L’abandonament, la ruïna,
l’anihilament del Molí del
Comte, i no gaire més lluny
l’esfondrament i desaparició
de l’edifici, és el resultat de la
poca estimació que la ciutat
té per aquest singular i noble
immoble, que des de temps
immemorials va donar servei,
riquesa i pa als habitants de
la capital del Comtat d’Urgell.

Després de rellegir les
poques referències històriques
que ens queden de les dos
sèquies i dels seus molins,
podem gairebé afirmar que
estem davant d’unes
construccions amb prop de
mil anys d’antiguitat. El
pergamí més antic que parla
de la sèquia del Cup data del
31 d’octubre de 1155, el qual
ens explica que el molí i la
sèquia pertanyen al Comte
Ermengol VII i la seva esposa
la Comtessa Dolça. Del Molí
del Comte ja se’n parla en el
llibre dels taulers
(administradors del fons de la
Paeria) l’any 1390, tot i que
s’esmenten diverses
construccions de molins

segles abans, la qual cosa ens
fa suposar que la construcció
fou anterior.

Podem també assegurar
que, de les dades estretes de
la Història de la Ciutat de
Balaguer del Pare Sanahuja,
foren els àrabs qui els
construïren, passant
posteriorment a mans dels
Comtes d’Urgell, els quals els
van haver de refer diverses
vegades per culpa de riuades,
guerres, etc. Segles després
passaren a mans de diversos
ordes religiosos (Santes
Creus, les Franqueses,
Bellpuig de les Avellanes i
Poblet) fins que l’any 1637 els
monjos de Poblet els van
vendre a la Paeria de Balaguer.

La Paeria (Ajuntament)
de Balaguer el va fer funcionar
més de 200 anys, fins que a
causa de la desamortització
el 1855 es posaren en subhasta
i van passar a mans privades.

Avui, ningú no se’n
preocupa. La desídia i
l’abandonament fan que
aquest edifici emblemàtic per
a la ciutat passi desapercebut

L’anihilament del Molí del Comte
Josep Lluís Bonet i Juárez
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

per tothom. Els esbarzers se’l
mengen a poc a poc i
segurament la ruïna és
imminent, però crec que
caldria que els ciutadans ens
preocupéssim per fets com
aquests i més si els nostres
representants polítics no ho
fan. La recuperació de les
nostres arrels, la possibilitat
d’usar-lo per a algun fi
educatiu, turístic o museístic,
descobrir la seva sínia,
restaurar-lo dintre de les
nostres possibilitats i obrir-lo
al públic, faria recuperar un
espai i un lloc per a la ciutat i
per a la història.

Per tot això amics meus,
properament parlaré amb el
nostre Ajuntament perquè,
amb la major brevetat
possible, insti els seus
propietaris a assegurar-lo i
consolidar-lo,  que acte seguit
el declari bé local d’interès
local i finalment que els
propietaris el cedeixin a la
ciutat.

Estic més que segur que
els nostres fills i filles s’ho
mereixen i la nostra històrica
ciutat de Balaguer també.

Per a més informació
d’aquest i altres temes podeu
visitar el blog: http://
balaguerdigital.wordpress.com/

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

De tot una mica
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

M’ha complagut que la
referència al Dr. Verdaguer,
hagi motivat que molta gent
em pregunti i m’expliqui coses
escoltades a la gent gran ja
desapareguts de les seves
cases. I em sento feliç d’haver
donat una mica de vida al seu
record. Quan recordo la seva
figura me’l puc imaginar dret
i ben plantat, amb una bona
caixa d’on sortien aquells
braços tant llargs i aquelles
mans tan grans i amb un gest
tan delicat alhora, penso que
un senyor metge en aquells
anys, el rector, el farmacèutic
i el cap de la Guàrdia Civil,
eren els vertaders poders

fàctics del conservadorisme
més ranci ¿com s’ho devia
amanir per viure i fer
sobreviure el seu ideal sense
que el corsequessin? Essent
un fill amb carrera de casa
benestant (encara avui
existent a Barcelona), que
devia impulsar-lo a tenir idees
socials, que destorbaven a
molta gent. Quins ideals el
movien? Per què? Per a què?
Tot un reguitzell de preguntes
que mai tindran resposta. Això
sí, es podrà recordar i repetir
allò que ell deia, perquè a
l’edat en que el vaig conèixer
tot queda gravat al foc en el
cervell receptiu que es té a

l’adolescència. Sempre el
recordaré.

No cal dir que es va tornant
a la vida normal, la d’abans
de vacances, i es fàcil
constatar-ho perquè el nostre
estimat i mai prou lloat
alcalde torna a aparèixer als
diaris i revistes i s’ha de
reconèixer que queda força bé.
És ben “guapot” i resulta força
fotogènic. Sense ell voler-ho
els seus companys de Madrid
(seu central), i els de
Barcelona (sucursal), li han
fotut uns quants disgustos.

Els primers limiten (?) el
seu amor d’endeutar-se en
nom de l’Ajuntament, i li
tallen la línia de crèdit que
pogués tenir, malgrat estar
força endeutat i que no deixa
d’ésser un llast pel futur de la
ciutat i una difícil càrrega pels
seus habitants. Els de la Ciutat

Comtal, li donen un no rotund
al soterrament del tren. També
és cert que ho vesteixen molt
pròpiament pel temps de les
properes eleccions. No calia,
els hi tornarà a portar
l’alcaldia amb safata, a major
glòria del particular
socialisme espanyol i català,
que és el mateix. Poc importa
qui guanyi a Madrid, i qui mani
a Barcelona. Només cal fixar-
vos en el que passa amb les
llistes municipals: de CiU,
quan el candidat de torn, dóna
a conèixer el seu equip, els
seus mateixos companys el
massacren amb una crítica
ferotge i no el voten. Quan ho
fa el Sr. Miquel Aguilà, ningú
diu ni piu, i a votar com un sol
home. Sempre ha estat així, i
continuarà essent així.

Com persona mitjana-
ment conscient, el del tren no

m’ho vaig creure mai i ho
manifestava sempre, era part
d’un conte de fades, i ho deia
al Groc 325 del 24-01 d’aquest
any. El d’ara n’és un altre de
conte de caire electoral. Fer
previsions pel 2026 d’un milió
de passatgers, només pot fer
riure. En fi ja es veurà, però
m’agrada més el tren tramvia
que no el fantàstic
soterrament desitjat.

El nostre alcalde que és
un crac, arribat el moment,
només li falta afegir un
independent a la seva llista
per enfonsar en la disbauxa a
la competència. D’ell ens
empassarem qualsevol cosa
en la seguretat que ho fa pel
bé nostre. Qui pot dubtar-ho?

------------------------------------------------
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Fets, no paraules
Josep M. Roigé, President del Grup Municipal de CiU a
l’Ajuntament de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

El passat dia 9 de setembre
es va presentar, per part de
l’Honorable Conseller d’Obres
Públiques de la Generalitat de
Catalunya, Sr. Nadal, l’estudi
informatiu d’un nou traçat de
la via fèrria al seu pas per la
nostra Ciutat que entenem que
pot donar una solució
satisfactòria al problema que
per a Balaguer representa que
la via del tren passi pel mig de
la trama urbana. Podem
considerar que és una solució
millor que el soterrament,
pactat i al què estava obligada
la Generalitat segons el conveni
signat per Ferrocarrils de la
Generalitat i l’Ajuntament i per
la normativa urbanística del
sector anomenat «antiga
Inpacsa».

La nova solució és per la
Generalitat molt més barata i,
per Balaguer, força acceptable
si s’acaben de tancar petits
serrells que no dubtem que es
solucionaran favorablement per

la Ciutat: transport públic i
gratuït fins a la nova estació,
pagament per part de la
Generalitat dels costos
d’urbanització del nou vial
resultant amb el trasllat de la
via, etc.

Nou plantejament que ha
negociat el Sr. Alcalde, en nom
de la Ciutat, amb el
recolzament de totes les forces
polítiques de l’Ajuntament.
Recolzament que es va definir
en una reunió farà uns quatre
mesos al despatx d’Alcaldia i
en la què vàrem acordar,
també, que cap força política
faria ús d’aquest tema en
benefici de la negociació. Una
bona negociació entre
institucions vol la màxima
discreció i la menor discussió
partidista possible.

Un cop aquesta alternativa
ha començat el tràmit, creiem
que és correcte felicitar-nos per
l’acord obtingut i elegant
felicitar especialment, per la

seva funció representativa,  al
Sr. Alcalde i al Sr. Conseller.

Amb tot, que tothom tingui
clar que és un estudi informatiu
(no un projecte) que està
actualment en període
d’informació pública i que
forma part d’una obra més gran
que inclou la millora de la
majoria d’estacions des de
Balaguer fins a Lleida. Que
acabat aquest període caldrà
incorporar o desestimar les
al·legacions rebudes. Que,
després, s’haurà d’encomanar
la redacció del projecte i,
l’equip adjudicatari, redactar-
lo. Així que fins a tenir el
projecte redactat passaran un
mínim d’entre sis mesos i un
any. Aleshores caldrà aprovar-
lo definitivament i fer el concurs
per adjudicar l’obra, sempre
que tingui la partida
pressupostària corresponent.

Per tant, anant tot molt
ràpid, veurem l’obra acabada
en un mínim de 4/5 anys, i amb
un cost de 27M d’euros la part
de Balaguer i fins a més de 50M
la totalitat de l’obra (preus
estimatius a data d’avui segons
va manifestar el Sr. Conseller).
Deien que el soterrament
costava 88M d’euros.

El que no considero tan

En un article anterior
apuntava la necessitat que a
Catalunya es fes alguna mena
de pacte o posta en comú
compartida entre les
administracions públiques i els
agents socials sobre l’esport.
Se’n pot dir Pacte Nacional per
l’Esport o qualsevol altre
denominació, però es tracta de
posar-nos d’acord sobre
algunes coses bàsiques que
permetin dissenyar polítiques
esportives amb una certa
coherència, i amb una relativa
independència dels partits
governants de torn, que els
atorgui continuïtat.

Trobo que una de les coses
que caldria aclarir, no tant de
cara als professionals, però si a
l’opinió pública, és que volem
dir amb el terme esport i,
sobretot, quines haurien de ser
les prioritats que orientin les
polítiques esportives des de les
administracions públiques.

En aquest sentit faré
només una distinció

correcte ni elegant va ser el
tipus de presentació que es va
voler fer. No vaig trobar bé, a
dos mesos d’unes eleccions al
Parlament de Catalunya,
presentar un estudi informatiu
«a bombo i platerets» com si
es tractés de la inauguració de
l’obra acabada, quant ningú pot
assegurar que l’any 2011 o 2012
hi hagi pressupost per aquesta
obra. I això pot passar tant per
la crisi econòmica com perquè
el nou govern –sigui del color
que sigui– pot tenir,
legítimament, altres prioritats.

Em va sonar, i podeu pensar
que tinc la pell fina, a campanya
electoral autonòmica. A la
busca de titulars de diaris i
televisió. I a precampanya
electoral municipal, quan el
Conseller es refereix al Sr.
Aguilà com a hàbil negociador,
tossut i influent, en defensa dels
interessos de Balaguer.

Prou m’agradaria que ho
hagués estat (d’hàbil, tossut i
influent) amb el Govern de la
Generalitat i amb aquesta
Conselleria (del seu mateix
color polític) en defensa de
l’autovia de Tàrrega-Balaguer-
Alfarràs.

Perquè tot i haver-hi un
acord del Ple Municipal

manifestant que aquesta era
una prioritat irrenunciable per
Balaguer, tot i haver-hi una
resolució aprovada pel
Parlament de Catalunya
obligant el Govern Tripartit a
pressupostar l’inici de la
tramitació de l’autovia
(presentada per CiU), tot i
haver-hi el compromís públic
dels principals dirigents d’ERC
i d’ICV a la mateixa sala d’actes
del nostre Ajuntament de
defensar aquesta autovia... tot
i això, l’Alcalde de Balaguer no
se n’ha sortit. No ha estat ni
hàbil, ni tossut, ni influent amb
el Conseller que el qualifica
d’aquesta manera per engegar
una autovia que ha de situar a
Balaguer al mapa.

Crec que si el fet de treure
la via fèrria del nucli urbà és
favorable i important, l’autovia
Tàrrega-Balaguer-Alfarràs és,
per Balaguer, prioritària,
irrenunciable i urgent. I en
aquest tema no puc, ans al
contrari, felicitar al Sr. Aguilà
ni al Sr. Nadal.

M’hauria agradat que en
aquests temes, especialment
sobre l’autovia, s’acomplís
l’eslògan electoral del seu
partit, Srs. Aguilà i Nadal,
«FETS, NO PARAULES».

Dequè parlem, quan parlem

d’esport?
Joan Biscarri
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

volgudament simple entre
afecció a l’esport, pràctica de
l’esport i competició esportiva.

Està clar que si alguna cosa
hi ha en aquest país, i en això
Catalunya no varia gaire
d’Espanya, és una gran,
immensa afecció per l’esport.
Probablement la coincidència
de la crisi econòmica amb certs
èxits esportius ha accentuat
encara més això, convertint
l’esport en «l’única cosa que
ens dona alegries».

En una enquesta del CIS,
en l’àmbit de Catalunya, de l’any
2005, quan encara no hi havia
ni crisi, ni els darrers grans èxits
esportius, xifrava en prop d’un
65% la ciutadania que
declarava tenir molt o bastant
interès per l’esport.

Però, malauradament,
quan es parla dels beneficis de
l’esport per a la salut, no es parla
pas d’afecció o d’interès per
l’esport, sinó de la pràctica. Fins
ara ningú no ha demostrat, per
exemple, que menjar crispetes

i veure cervesa mentre mirem
un partit de futbol a la tele
asseguts al sofà de casa, tingui
cap efecte preventiu sobre les
malalties cardiovasculars. I
això és el que fem la majoria,
segons el CIS.

Efectivament, quan a la
mateixa enquesta es pregunta
sobre la pràctica de l’esport, el
56,8% dels catalans no en
practiquen cap ni un, mai. És
clar que ens podem consolar
comparant-ho amb les dades
d’Espanya que augmenten
lleugerament aquest
percentatge fins el 62,3%, però
resulta desmoralitzador quan
les comparem, per exemple,
amb les de Finlàndia, on només
el 19% de la població no
practica cap esport.

Però és que, a més, no tota
la pràctica és igual. Segons la
mateixa enquesta del CIS -
dades de Catalunya- només el
10% de la població practiquen
esport d’alguna forma
competitiva, que pot anar des
de l’alta competició fins a les
humils competicions locals.

Ho diré d’una altra manera.
En la mostra de l’estudi del CIS,
l’esport més practicat és la
natació amb un 41,3% de
practicants, però, això si, es
tracta de «natació recreativa».
Pel que fa a la natació de

competició, el percentatge de
practicants es situa
exactament en un rodó 0%.

Una darrera dada d’aquest
estudi: només un 13,9% de la
mostra tenen llicència
federativa d’algun esport. I
aquesta és una dada important.
Hi ha un esport que conec una
mica que és el tennis taula, on
els campions del món han
estat, són i seguiran sent durant
molts anys els xinesos
d’ambdós gèneres. És com els
Estats Units en bàsquet (NBA)
però amb molta més diferència.
I perquè aquesta diferència?.
Doncs senzillament perquè,
segons dades de l’Observatori
Català de l’Esport, el 2008 hi
havien 2.749 llicències
federatives de tennis taula a
Catalunya. A Xina, n’hi ha més
de 10 milions, de llicències
federatives de tennis taula, i els
asseguro que no són llicències
inactives o de recreació sinó
d’alta competició.

Resumint, allò que marca
la diferència en un país, i que
cal promoure des de les
administracions com un bé
públic, no és l’afecció a l’esport.
Tot i reconeixent l’important
paper social i motivador de
l’esport com espectacle, hi ha
una diferència amb la resta
d’espectacles. L’objectiu d’un

espectacle teatral és
aconseguir el major nombre
possible d’espectadors, no
d’actors. L’objectiu d’un
espectacle esportiu ha de ser
aconseguir el major nombre
possible d’esportistes
practicants, no d’espectadors.

I aquest ha de ser l’objectiu
de les polítiques esportives. A
més, allò que requereix una
major inversió pública no és la
pràctica esportiva recreativa,
més enllà de posar a disposició
del públic unes instal·lacions
que la facin possible, sinó la
pràctica competitiva i regular
de l’esport, que requereix una
gran inversió per tal que els
esportistes hi puguin destinar
el seu temps i els seus esforços
d’una manera intensa i
continuada.

Només amb recursos i
estratègies intel·ligents es
poden organitzar sistemes de
transició que portin a la gent
de ser espectadors de l’esport
a ser-ne practicants, i de ser-ne
practicants recreatius a ser-ne
de competitius.

D’aquesta manera els èxits
esportius, en comptes de ser
succedanis dels fracassos
personals o col·lectius, seran
només la part visible de l’iceberg
de l’esport, i no necessàriament
la més important.
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L’artista Manuel Bellver exposa a la
Fundació Margarida de Montferrato

El proper dissabte 25
de setembre, es presen-
tarà el nou llibre de Trini-
tat Camarasa Benseny
“Nascuda a Santalinya”.

L’acte de presentació
anirà a càrrec de l’alcaldes-
sa de Les Avellanes-
Santalinya, Carme

Garrofé, a partir de les 6
de la tarda, a la plaça Ma-
jor de la localitat
noguerenca.

Una narració des del
final de la guerra fins avui.
El llibre és una continua-
ció del llibre “Fills de
Santalinya”.

“Nascuda a Santalinya” nou

llibre de Trinitat Camarasa

Trinitat Camarasa

Una de les obres de Manuel Bellver

Aquest dissabte 18 de
setembre, l’artista Manuel
Bellver, (Sagunt, 1956)
inaugura una exposició que
sota el títol de Perfusió (in
progress) ens mostra una
trentena d’obres sobre
paper, fonamentalment
dibuixos, on destaca la sèrie
realitzada en una estada a les
Franqueses per a preparar la
intervenció al monestir.

Durant el mateix cap de
setmana, al monestir de les
Franqueses (dies 17, 18, 19
de setembre) i en col·labo-
ració amb la Comissió per a
la recuperació de les
Franqueses, tindrà lloc una
instal·lació de l’artista.

D’aquestes exposicions
s’editarà posteriorment un
catàleg en forma de llibre
d’artista, per poder veure les
seves obres.

Des del 17 al 19 de setembre, coincidint amb
l’exposició, l’artista farà una instal·lació al mateix
Monestir cistercenc de les Franqueses
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Natural Òptics Balaguer emprèn el
segon concurs de dibuix del grup

Natural Òptics Balaguer
presenta la segona edició del
concurs estatal de dibuix en
el que premia amb fantàstics
regals la creativitat dels més
petits, alhora que es preocupa
de la seua salut visual.

D’entre tots els
participants, els dibuixos dels
superherois amb ulleres
seran valorats per un jurat que
en decidirà els 12 guanyadors,
4 per categoria. Així doncs,
se sortegen els següents
regals segons la categoria:
pels benjamins (de 3 a 5 anys)
4 maletes de pintura; pels
alevins (de 6 a 9 anys)  4 MP4
i per últim, pels júniors (de 10
a 12 anys) 4 càmeres de fotos
digitals.

En l’edició de l’any
passat, l’establiment òptic va
resultar guanyador gràcies aUn correcte rendiment escolar comença per una idònia

salut visual

Dibuixa el teu superheroi amb ulleres i participa al
concurs que et brinda Natural Òptics de Balaguer en
la seva segona edició

la creativitat d’un jove
participant, que va dibuixar
les “Ulleres del futur”.

Natural Òptics Balaguer
disposa d’una àmplia
gamma de muntures infantils
per als seus joves clients, i a
més, gràcies a la promoció
exclusiva 1=2, els més petits
poden comptar amb un

segon parell d’ulleres per les
activitats extraescolars,
pràctiques d’esports o
sortides de cap de setmana.

Hem de recalcar que una
bona cura de la salut visual
dels més menuts és
imprescindible per a un
correcte desenvolupament
escolar.

Segona edició del concurs de dibuix organitzat per
Natural Òptics Balaguer
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Anuncis breus classificats

Faig aquest escrit per agraïr a la meva amiga Alborada Moreno Olmo, que
gràcies a la seva rapidesa em va salvar la vida. També a l�ambulància i tot

l�equip mèdic de Balaguer i l�helicòpter que no van perdre ni un sol segon per
ajudar-me i així salvar-me la vida. Als doctors/es: Josefa Cortadelles Àngel,

Jaime Sagristà Sauleda, Irene Buera Surribas i Ferran Rueda Sobella. I tots els
infermers/es de l�Hospital de la Vall d�Hebron que ho tenien tot preparat quan

vaig arribar.
A tots plegats mil milions de gràcies per haver-me tornat la vida. Agraïr, també
a la meva família que són lo millor de la meva vida i sense oblidar-me de tots

els meus amics i amigues de Balaguer, que han patit i s�han preocupat per mi.
Moltes gràcies perquè entre tots hem doneu forces per continuar i lluitar.

Montse Marchal Moreno

TREBALL

-------------------------------------
ES REALITZEN treballs a
distància de comptabili-
tat, gestió de negocis, ad-
ministració i introducció
de dades informàtiques
per petites o mitjanes
empreses. Raó telèfon:
645971761.
-------------------------------------
SE OFRECE señora seria,
responsable y cariñosa
para cuidar gente mayor,
de noche o de dia, horario
a convenir. Precio econó-
mico. Telfs: 665644343-
606581371-625688577.
-------------------------------------

IMMOBLES

-------------------------------------
ES VEN pis al c/ Sana-
huja, 35 de Balaguer.
Preu a convenir. Raó:
649737003 (Judit).
-------------------------------------
ES LLOGA xalet a la Pine-
da (Salou), 4 hab., 2
banys, reformat, capaci-
tat 6 pax, 300 m2 jardí,
pàrking, jacuzzi. Total-
ment equipat. Raó:
650031586 (Cal Davi).
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar a
Balaguer, en ple funcio-
nament al c/ Dr. Fleming,
37. Interessats trucar al
telèfon: 629476013.
-------------------------------------

ES TRASPASSA botiga
per jubilació al c/ Urgell.
Telf: 645782660.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer, llicència disco-
teca. Abstenir-se curio-
sos. Tel: 667476167.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament
a Camarasa, moblat,
foc a terra i vistes al
riu. Lloguer de pàrking
tancat al c/ Sant Diego
California (Balaguer).
Trucar  a ls  te lè fons:
973447752-639920281.
--------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings al
carrer Barcelona, 68 (de
línia i tancats). Interess-
ats trucar al: 676116396.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
VENDA/LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Raó
telèfons: 973446161-
629310479.
-------------------------------------
ES LLOGA pàrking de rat-
lla, nº 11 del c/ Banqueta
(nº 4). Preu: 40 e. Telf:
647562809.
-------------------------------------

ES VEN apartament de 60
m2, 2 hab., moblat, par-
quet. Preu: 120.000 e.
Raó: 656536347.
-------------------------------------
ES LLOGA pis de luxe,
amoblat, 110 m2, Av. Pere
III, 21 1er. Bomba calor i
fred. Porta blindada.
Preu: 480 e. Imprescin-
dible bones referències.
Raó: 647562809.
-------------------------------------
TRASPASO lavadero de
coches en c/ Barcelo-
na ,  56 ,  en  p leno
rendimiento por no po-
der  atender.  Te l f :
650604581-618382661
(Carmen).
--------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Amb pàrquing, terrassa,
menjador amb capacitat
per 60 persones. Total-
ment equipat. En ple fun-
cionament i amb tots els
permisos amb regla.
Amb vivenda. Interessats
trucar al telèfon:
600381763.
-------------------------------------
OPORTUNIDAD! Vendo
piso de 140 m2, amue-
blado, zona tranquila, 4
hab., 2 baños, a/a, calf. sin
comunidad. Precio:
120.000 e negociables.
Llamar por las tardes al
teléfono: 687573893.
-------------------------------------

ES LLOGA pis a Bellcaire
d’Urgell, 70m2, 2 hab.,
cuina, menjador, bany.
Tot d’obra nova. Raó:
695909890.
-------------------------------------
LOCAL COMERCIAL es
l loga,  a  l ’Av inguda
Pere III, 200 m2. Preu:
650  e  a l  mes.  Raó:
973450407.
--------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Cudós. Raó:
973450555 (demanar per
Montse).
-------------------------------------
ES LLOGA apartament
a la Pineda (Salou),
amb vistes al mar, al
costat de la platja, pis-
cina i pàrking tancat,
a/a. Totalment equipat.
Disponible a partir del
28 d’agost. Raó telèfon:
639330429.
--------------------------------
PÀRKING tancat, gran,
amb llum. Es lloga. Preu:
69 e/mes, al c/ Dr.
Fleming. Telf: 973450407.
-------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
220 m2 per pàrking, amb
porta de 3 metres d’alça-
da a l’Hostal Nou, c/ Ja-
cint Verdaguer. Preu: 40
e/cotxes i 60 e/furgone-
tes. Raó: 973446072 (nits).
-------------------------------------
ES LLOGA habitació amb
dreta a cuina i bany pro-
pi. Preferiblement noies
o nois joves. Bona situa-
ció. Telf: 659094758.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
BUSCO noia del país, se-
ria i responsable per
compartir pis. Gran i
completament equipat.
Raó: 686085159.
-------------------------------------
COMPRO monedes, bit-
llets antics, postals, fotos,
llibres, publicacions, lli-
bres festa major i fira,
Grocs (100 primers núme-
ros). Qualsevol cosa rela-
cionada amb Balaguer.
Raó: 676803205.
-------------------------------------
VENC TAULES i cadires
de menjador. Telf:
973420029.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS I RE-
FORMES Germans Vidal.
Teulades, banys, façanes,
granjes, magatzems, ca-
ses antigues. Reformes
en general. Econòmic!
Raó: 973426180-
690921832.
-------------------------------------
DJITTE, gran vidente
africano. Soluciono
cualquier problema por
difícil que sea. Amor,
negocios, pareja, suerte,
frigidez, alcohol,
problemas familiares,
tabaco, personalidad.
Telf: 697321418.
-------------------------------------
Per anuncis en aquesta
secció, adreceu-vos al c/
Sant Lluís, 36 altell de
Balaguer, al telèfon
973448273 o bé a la web:
www.revistagroc.com
-------------------------------------
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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
--------------------------------------------------------------------------

ALGERRI
AJUNTAMENT 973 426013
--------------------------------------------------------------------------

BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200
IMPIC 973 446606
MOSSOS (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700
GUÀRDIA URBANA 973 450000
CÀRITAS BALAGUER 973 448258
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
CENT. MEDIC RECONX. 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 EVANG. PENT. 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 445786

629 447113 - 629 377476 -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
--------------------------------------------------------------------------

LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
--------------------------------------------------------------------------

LES AVELLANES
AJUNTAMENT 973 454004
--------------------------------------------------------------------------

MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
--------------------------------------------------------------------------

MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005
METGE 973 430107
--------------------------------------------------------------------------

OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 438004
METGE 973 438003
A.T.S. 973 438062
RESIDÈNCIA 973 438169
--------------------------------------------------------------------------

SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC 973 420003
--------------------------------------------------------------------------

SANTA LINYA
TELF. PÚBLIC 973 454002
--------------------------------------------------------------------------

TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC 973 454003
--------------------------------------------------------------------------

TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE 973 180213
--------------------------------------------------------------------------

VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055
--------------------------------------------------------------------------

VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC 973 454019
--------------------------------------------------------------------------

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

De les 8 de la tarda del 16 de setembre a les 8 de la tarda del 23 de setembre CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 23 de setembre a les 8 de la tarda del 24 de setembre SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 24 de setembre a les 8 de la tarda del 30 de setembre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 30 de setembre a les 8 de la tarda del 7 d’octubre ALDAVÓ

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.55 “ diari
18.58 “ diumenges
19.55 " diari
19.00 UAB Bellaterra diumenges lectius
06.10 TÀRREGA feiners
07.10 " feiners
08.00 " de dill. a div. feiners
12.00 " feiners
15.00 " 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., dim., 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 “ diari
09.50 SEU D'URGELL diari
16.35 “ diari
09.50 PUIGCERDÀ diari
13.35 SOLSONA de dill. a div.
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 (6) 08.30
09.50 10.19
12.25 12.54
14.16 14.46
16.00 16.29
17.20 (5)   17.50
18.30 (4) 18.59
19.25 19.55

BALAGUER LA POBLA
09.39 11.00
11.04 (5) 12.25
14.19 15.40
20.59 (3) 22.20

Horari de trens

Horari d’autobusos

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.
(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.
(3) El dies 24, 25 i 31 de desembre, només circula entre Lleida i Balaguer.
(4) Horari des del 3 d’abril de 2010.
(5) Nou servei des del 3 d’abril de 2010. Consultar els dies que circula.
(6) Els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, només circula enre Lleida i Balaguer.

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER
05.50 (1)(2) 06.13
07.15 07.44
09.10 09.39
10.35 (5)   11.04
11.45 12.14
13.45 14.19
15.15 15.44
17.55 (4) 18.24
20.30 (3) 20.59

LA POBLA BALAGUER
06.40 (6) 08.00
12.56 14.16
16.00 (5) 17.20
18.05 19.25

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
16.35 PONTS diari
18.30 “ de dill. a div. feiners
19.50 “ de dill. a div. feiners
09.48 ESTERRI D'ÀNEU diari
17.23 “ diari
07.00 AGRAMUNT de dill. a div. feiners
13.17 “ feiners
18.30 “ de dill. a div. feiners
18.58 “ diumenge
19.47 “ de dill. a div.
07.00 ÀGER feiners
09.48 “ feiners
14.00 “ dim., div., disb.
17.00 “ dill., dima., dij.
17.23 “ feiners
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

Farmàcies de torn de Balaguer

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
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