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----------------------------------------------
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El C.Bàsquet Balaguer perd a casa
davant el CB Ciutat Vella
----------------------------------------------
>>OCI
Els actes del Correllengua
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PORTADA
Firauto

Generalitzar sobre el bon o mal funcionament dels
sistemes educatius europeus i manifestar de manera
rotunda afirmacions relatives a la seva eficàcia o idoneïtat
és una feina gairebé impossible. Sens dubte, hi ha
importants diferències entre els diferents països.

Europa viu un període de canvis importants: canvis
que afecten totes les dimensions de la societat i, per tant,
també l�educació. No es tracta d�una crisi més. No és més
del mateix, sinó un procés de transformació profunda.
L�educació a Europa passa per un període de tensions i
incertesa.

Al llarg de la història sempre hi ha hagut canvis; el que
succeeix ara és que el canvi ha de ser necessàriament el
nou eix vertebrador de qualsevol procés educatiu. I davant
aquests canvis socials, econòmics, demogràfics,
tecnològics, laborals, etc., Europa necessita noves
respostes educatives.

Si fins a temps recents, la columna vertebral de la
política educativa europea es dirigia principalment cap a la
igualtat d�oportunitats, la integració i la cohesió social,
sembla que en el moment actual s�orienta més cap a noves
finalitats polítiques, bàsicament dirigides cap a la
competitivitat i la competència econòmica.

A la Europa actual no és possible que els sistemes
educatius es desentenguin dels sistemes productius; és a
dir, avui a Europa és inútil i absurd aïllar l�educació del
mercat de treball, en conseqüència, els Estats i les
institucions europees s�han de comprometre seriosament
a invertir en capital humà i, per tant, en educació i formació
de qualitat.

Canvis educatius
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GROC és una publicació plural i
independent. Els articles d�opinió
són exclusius dels seus autors que
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de la nostra societat, ens compro-
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Josep M. Simon i Auberni
-------------------------------------------------

Em sento content
d�iniciar una nova tempora-
da de col·laboracions  parlant
de la solució que el
departament d�Obres Públi-
ques de la Generalitat ha
donat al controvertit soter-
rament de la línia fèrria, a Ba-
laguer. El pla inicial no era via-

Què en penseu?... ble, perquè no hem d�oblidar
que els combois  funcionen
amb combustible, amb la
consegüent emissió de fums.
L�alternativa de convertir-lo en
tramvia no era apropiada
perquè, entre altres coses,
continuàvem tenint els
passos a nivell i no canviava
res. En canvi, amb el nou
projecte, desapareixerà la ba-
rrera que suposa  la via per
enmig de la ciutat, amb un
seguit de carrers que es

podran perllongar. Per a les
veus que parlen que el nou
edifici quedarà lluny, només
cal que ho comprovin, quan
s�obri el pas per accedir al
pavelló,  per la Festa Major.
Tanmateix, em queda la
recança,  que un possible canvi
de govern, no arraconi aquest
projecte, tal com va succeir
amb l�Eix Transversal,  quan
CiU  va modificar el trajecte ini-
cial que era Balaguer-Girona o,
si ho preferiu, a l�inrevés.
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Firauto obre les seves portes aquest cap de
setmana amb el cent per cent d�ocupació

El proper dissabte 16
d�octubre a partir de les 10
del matí, donarà inici una
nova edició del saló del ve-
hicle de segona mà a la ciu-
tat de Balaguer reforçada
enguany per l�accessori, que
s�ubicarà al vestíbul del Nou
Pavelló.

Com ja és habitual en
els diferents certàmens
organitzats per Fira
Balaguer, s�incorporen
activitats paral·leles:
enguany, es podrà visitar
una interessant exposició
alertant dels perills que
comporta el fet de conduir
ebri o sota els efectes de

consumir altres subs-
tàncies.

Una exposició sota el
nom de Febre del Divendres
nit, adreçada als joves,
visitant important a la fira,
concebuda com  una bona
eina per treballar amb els
joves d�una manera lúdica i
participativa, explicant-los-
hi les conductes arriscades

El vehicle d�ocasió té un gran mercat

que solen efectuar-se els
caps de setmana, l�abús de
l�alcohol i drogues i
conductes sexuals de risc.

De ben segur que Febre
de Divendres Nit estimularà
la reflexió sobre les
conductes de risc
esmentades i sobre la
importància de les actituds
individuals per afrontar-les.
Sens dubte, l�exposició
contribuirà a desenvolupar
en els joves que hi
participin, el sentit crític i el
sentit comú necessaris per
gaudir de la nit sense
comprometre la salut pròpia
ni la dels qui ens envolten.

Com cada any, també hi
haurà una pista gegant
d�slot amb campionats i
curses durant els dos dies.

El pavelló de 4.500m2 i la
carpa adossada de 600m2, ja
es troben al cent per cent
d�ocupació.

Firauto està al cent per cent d�ocupació

La novetat en l�edició
d�enguany d�enguany és
la inclusió al certamen
de l�exposició d�acces-
soris per als vehicles

També, i al lateral del
pavelló s�hi ubicarà el
Mercat de la Ganga, un
apartat on tots els
expositors podran
presentar tres vehicles a
un preu inferior dels
6.000 e.

L�acte inaugural de la
nova edició de Firauto
tindrà lloc dissabte a les
11 del matí i el presidirà
Pere Blasco, delegat dels
Serveis Territorials
d�Interior, Relacions
Institucionals i
Participació a Lleida,
mentre que per altra
banda la cloenda tindrà
lloc diumenge 17, a les
20h i la presidirà
Sebastià Barranco,
delegat dels Serveis
Territorials de Salut a
Lleida.

L�horari de la Fira serà
el dissabte i el diumenge,
de 10 h a 14 h i de 16.30 h
a 20.30 h i l�entrada serà
gratuïta.

Durant els dos dies,
Firauto comptarà, com ja
és habitual en els darrers
anys, amb el servei d�una
ITV mòbil, que farà la
inspecció a aquells
vehicles que s�hagin
inscrit a les oficines de la
Fira, ubicades al Xalet
Montiu, seu de l�IMPIC
de Balaguer.

Durant el certamen Firauto
hi haurà el servei d�ITV mòbil
durant tot el cap de setmana

ITV mòbil

El certamen Firauto
serà inaugurat per
Pere Blasco i
clausurat per
Sebastià Barranco
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Montserrat Tura visita l�inici de les
obres dels nous Jutjats de Balaguer

La consellera de Justícia,
Montserrat Tura, va compro-
var el passat 1 d�octubre,
l�inici de les obres de cons-
trucció del futur edifici judi-
cial de Balaguer.

Durant la visita va estar
acompanyada per l�alcalde
de Balaguer, Miquel Aguilà,
la jutgessa degana dels
jutjats de Manresa, Marta
Monraba, i el director general
d �infrastructures del
departament de Justícia,
Joan Josep Isern.

El futur edifici judicial de
Balaguer, comptarà amb
una inversió de 5.521.203�64
euros, i el nou equipament
comptarà amb 3.874 metres
quadrats d�instal·lacions per
a usos judicials.

L�edifici estarà situat al
carrer Francesc Borràs, 1-7Montserrat Tura a Balaguer

El proper mes de desembre s�obrirà un tercer Jutjat
a Balaguer, de manera provisional, a la vora del
Consell Comarcal de la Noguera

acollirà els dos jutjats de
primera instància i instrucció
existents.

També disposarà d�espai
per a una futura ampliació.

El disseny de les futures
instal·lacions, que diferencia
clarament circuits i zones
accessibles segons estiguin
destinades al públic, als
funcionaris i jutges o als
detinguts, també persegueix

Inici de les obres dels nous Jutjats

un acostament dels serveis
de l�Administració de justícia
als usuaris ja que compta
amb un espai d�atenció al
ciutadà. A l�edifici hi haurà
també el registre Civil i les
dependències per a la
fiscalia, metges forenses,
advocats, procuradors,
atenció ciutadana, unitat
administrativa, arxiu i zona
de detinguts.
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V. X. ADSUAR
C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Mercedes-Benz

vendes ∑ reparaciÛ de turismes i recanvis originals ∑ equip Star Diagnosi

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

L�Ajuntament organitza una jornada sobre
els aspectes bàsics de l�autoocupació

L�Ajuntament de
Balaguer, a través de la Re-
gidoria de Comunicació,
Formació i Ocupació va rea-
litzar el passat 4 d�octubre
la jornada: «Ocupació-
autoocupació: aspectes bà-
sics» amb la finalitat de do-
nar informació a les perso-
nes assistents sobre els di-
ferents tràmits que cal se-
guir per crear la pròpia em-

presa i també conèixer des
de què és una nòmina o els
diferents tipus de convenis
fins a què cal fer per con-
tractar una persona. La xer-

Xerrada sobre autoocupació

rada es va realitzar a la sala
d�actes de l�Ajuntament a
càrrec de l�agent d�igualtat
de l�Ajuntament de Lleida,
Gemma Viola.

La Jornada va anar a
càrrec de l�Agent
d�igualtat de
l�Ajuntament de Lleida,
Gemma Viola

El passat dissabte 2
d�octubre i al Teatre
Municipal, va tenir lloc la
celebració de la Diada
Internacional de la Gent
Gran. Els actes van ser
oberts amb els
parlaments de les
autoritats, amb la
presència de l�alcalde de
la ciutat, Miquel Aguilà,
el President de
l�Associació de Gent Gran
la Noguera, Ismael Orús
i un representant del
Departament de
Governació de la
Generalitat de Catalunya.

El Teatre Municipal

de Balaguer va vibrar amb
més de 500 espectadors
que van poder gaudir de
l�Escala en Hi-Fi creat pel
grup «Amics per
Sempre» de la mateixa
associació. Aquest any
l�espectacle portava el
nom d�«Homenatge a
Mèxic», ja que moltes de
les seves actuacions
estaven dedicades al
folklore i al cant Mexicà.

El grup «Amics per
Sempre» va seleccionar
d�una manera magistral les
cançons i melodies, per tal
d�arribar al públic i fer-los
emocionar. La copla, el
cuplé, la cançó de revista i
les cançons de festa van
ser les protagonistes
d�una tarda meravellosa
per a tots els assistents. El
públic va destacar la
qualitat en les actuacions i
sobretot en l�elaboració
dels vestuaris.

Més de 500 persones
assisteixen als actes de la
Diada de la Gent Gran

Festa de la Gent Gran

Van celebrar-se el
passat 2 d�octubre al
Teatre Municipal de
Balaguer, amb un
Scala en Hi Fi

Els balaguerins nascuts a l�any 1950,
celebren el seu 60 aniversari

Els balaguerins que van
néixer l�any 1950 i que ara fa
deu anys van fer la festa del
50 aniversari, ara volen cele-
brar el seus 60 anys amb una
nova trobada que es cele-
brarà el proper 21 de novem-
bre.

Tots els interessats en
participar d�aquesta festa
del 60 aniversari podeu po-
sar-vos en contacte amb els
següents telèfons:
973446493 (Elvireta);
973445831 (Joan Betbesé);
973445851 (Maribel);
973447681 (Miquel Canfran)
o amb el 973445786 (M.
Carme Camarasa).

Balaguer

La festa per celebrar el 60 aniversari dels
balaguerins nascuts el 1950 serà el 21 de novembre
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L�Associació per la lluita contra el
càncer celebra el sopar de tardor

El passat dissabte, la
residència Geriàtrica San-
ta Maria de Balaguer es
va vestir de festa per tal
de celebrar el seu vuitè
aniversari.

La festa va començar
amb la celebració d�una
missa, i desprès va tenir

lloc el lliurament d�obse-
quis a diferents residents
que col·laboren durant
l�any en l�organització de
tallers i altres activitats
lúdiques, així com també
a diferents treballadores
de la residència i voluntà-
ries.

La Residència Santa Maria
celebra el seu 8è aniversari

Festa de la Residència Sta. Maria

Balaguer

El proper 30 d�octubre
l�Associació per la lluita
contra el càncer de la No-
guera organitza el sopar de
tardor al restaurant El Faro.

Aquest sopar pretén
aconseguir  diners per mi-
llorar i ampliar la lluita con-
tra aquesta malaltia, que
desgraciadament encara
provoca massa tragèdies
personals. Cada any moren
al món 7,6 milions de per-
sones dels dos sexes i con-
trauen la malaltia més de 20
milions de persones.

Els interessats en assis-
tir al sopar i contribuir
d�aquesta manera a aques-
ta lluita contra la malaltia,
poden treure els tiquets
amb una aportació de 30
euros a les farmàcies Sala i
Aldavó de Balaguer abans
del dilluns, 25 d�octubre.

L�Associació organitza un sopar per tal de recaptar
fons per millorar i ampliar la lluita contra la
malaltia que mata 7,6 milions de persones l�any
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Com cada any, a
iniciativa del Consell
Comarcal, la comarca de
la Noguera ha participat
en el programa
d�arranjament dels
camins de la xarxa veïnal
i rural dels municipis de
muntanya que convoca
anualment la Generalitat
de Catalunya.

Els municipis de la
nostra comarca
beneficiaris de l�anualitat
2009 del programa han
estat Camarasa i Àger,

amb una inversió total de
224.000 e subvencionats
per la Direcció General
d�Arquitectura i Paisatge
del Departament de
Política Territorial i Obres
Públiques de la
Generalitat de Catalunya.

Més concretament,
s�han arranjat el camí de
la Garriga a Sant Llorenç
de Montgai (6,3 km) i la
pavimentació dels revolts
del camí de Sant Jordi,
tots dos al terme
municipal de Camarasa, i
a Àger el camí del
Molinell (2,6 km) que
dóna accés a la planta de
subministrament d�aigua
de la vall d�Àger.

L�anualitat 2010
correspon als municipis
de la Baronia de Rialb i
Tiurana.

El programa d�arranjament
de camins de muntanya
inverteix 224 mil euros

El president del Consell comarcal de la Noguera i
l�alcalde de Camarasa en un dels camins

S�han arreglat
diferents camins
rurals i de muntanya
als municipis de
Camarasa i Àger

El Monestir de les Avellanes acull les
seves primeres Jornades d�Història

Els dies 28 i 29 d�octu-
bre de 2010 el Monestir de
les Avellanes acollirà la pri-
mera edició de les Jornades
d�Història del Monestir de
les Avellanes, una de les
més importants reunions
científiques, a nivell euro-
peu, sobre la matèria. En la
que s�hi reuniran els millors
especialistes internacionals
en la investigació de l�ordre
dels religiosos premonstra-
tesos durant l�Edat Mitjana.

Les Jornades estan
destinades a estudiants,
professors i molt

monestirs més grans de la
província de Lleida, va ser el
primer i més gran monestir
premonstratès de la Corona
d�Aragó. I l�últim d�aquesta
ordre a la Península Ibèrica.

En aquestes Jornades
també es tractarà molt
específicament la relació
entre els Monestir de les
Avellanes i els comtes
d�Urgell. Aquest fou el
monestir més important del
comtat d�Urgell, fou de llarg
el que rebé més donacions i
privilegis per part dels
comtes d�Urgell.

L � o r g a n i t z a c i ó
d�aquestes jornades
d�història forma part dels
actes de celebració del
centenari de l�arribada dels
Germans Maristes al
Monestir de les Avellanes.

especialment al públic en
general, que tinguin interès
en conèixer una part de la
seva història.

Les I Jornades d�His-
tòria del Monestir de les
Avellanes tractaran el tema
específic dels pre-
monstratesos a l�Edat
Mitjana, ordre religiosa que
fundà el Monestir de les
Avellanes el segle XII i
l�habità fins a la
desamortització de Men-
dizábal, al segle XIX. Cal
recordar que el Monestir de
les Avellanes fou un dels

Monestir de les Avellanes

L�organització d�aquestes jornades forma part dels
actes de celebració del centenari de l�arribada dels
Germans Maristes al Monestir de les Avellanes
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Centenars de persones van a la Segona
Fira de Màgia al carrer de Montgai

El passat dia 2 d�octu-
bre onze  membres  dels
nascuts al 1955, de
Castelló de Farfanya, varen
celebrar el seu 55è aniver-
sari.

Els actes començaren
amb un esmorzar al local
social, seguit de la

plantada d�un l�arbre; hi
hagué també una recepció
a l�Ajuntament per part de
l�alcalde amb l�obsequi
d�un record de la vila per
cadascun d�ells;  després
de fer un tomb pel poble,
es va celebrar el dinar i una
sessió de ball.

Festa dels que han fet 55
anys de Castelló de Farfanya

Festa del 55 aniversari a Castelló

Montgai Màgic

Milers de persones es
van acostar a Montgai el
passat dissabte 2 d�octubre
per gaudir de la màgia i l�il·-
lusionisme en primera per-
sona.

En 18 escenaris
diferents, més de mig
centenar de mags amateurs
van oferir els seus millors
trucs a un públic sobretot
familiar. Barrets de copa,
varetes màgiques i baralles
de cartes van envaïr
Montgai en un dia marcat
per l�alegria, la il·lusió i la
fantasia. El punt àlgid de la
jornada però no va arribar
fins les sis de la tarda amb
la inauguració, que va anar
a càrrec del conegut mag
Lari. Aquest va felicitar els
organitzadors d�aquesta fira
ja que es tracta d�una
iniciativa pionera.

La població noguerenca va instal·lar 18 escenaris
repartits pels diferents carrers i places del poble,
on van actuar 50 mags amateurs de tot Catalunya
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Tel. 973 450 808
MÚbil 617 917 841

BALAGUER

Diada de Mobilitat Sostenible i
Trobada de Vehicles Híbrids a Bellcaire

S�ha celebrat per segon
any consecutiu la Diada de
la Mobilitat Sostenible i la
Segona Trobada de Vehicles
Híbrids i Elèctrics. Qui mi-
llor s�ho va passar va ser la
mainada que feien cua per
pujar als diversos vehicles
elèctrics. La jornada va es-
tar amenitzada pel grup
Ecolùdic i comptava amb el
suport de l�Ajuntament de

Bellcaire d�Urgell, el Consell
Comarcal de la Noguera i de
la Diputació de Lleida.

A part dels diversos ve-
hicles aportats pels organit-

Bellcaire d�Urgell

zadors a fi que el públic els
pugués provar en els dife-
rents circuits, la Trobada va
comptat amb 7 vehicles
elèctrics.

La localitat noguerenca
també va comptar amb
la presència de 7
vehicles elèctrics entre
cotxes i motos

Un any més, s�ha
iniciat l�activitat de les
Aules de Llengua a Creu
Roja a La Noguera, que
tindrà una durada anual
des d�octubre fins a juny
de l�any vinent,
coincidint amb el curs
escolar.

La inauguració de les
classes d�aquests cursos
de llengua ha estat el dia
4 d�octubre a les 20:00, al
local social que Creu
Roja la Noguera té a la
Plaça Sant Salvador de
Balaguer, on es disposa
d�aules per a realitzar
diferents grups en horari

de tarda-nit.
Aquesta activitat està

portada i dirigida per
voluntaris/es de Creu
Roja que realitzen les
classes dos cops per
setmana en diferents
grups i nivells; aquest
any s�inicien 5 grups de
nivells d�alfabetització,
baix, mitjà i alt.

A més, com a novetat
principal, aquest any es
preveu que el grup més
avançat s�iniciï en la
Introducció a les Noves
Tecnologies, mitjançant
la utilització d�Internet
com a eina principal
d�aprenentatge de la
llengua.

També cal afegir, que
des del passat mes de
setembre Creu Roja de la
Noguera té una llista
d�espera d�alumnes de la
comarca que volen
aprendre la llengua.

Creu Roja inicia els seus
cursos a les Aules de Llengua
a la Plaça Sant Salvador

Cursos de Creu Roja

Els cursos van
iniciar-se el passat 4
d�octubre, oferint-se
5 grups diferents
d�aprenentatge

Comença un nou curs lectiu de les
Aules Universitàries de la Noguera

El dia 13 d�octubre, va
tenir lloc la lliçó inaugural
de les Aules Universitàries
d�aquest curs a la sala d�ac-
tes de l�Ajuntament de
Balaguer. Art, història local
i del cinema, psicologia, sa-
lut i dona, entre altres, són
els temes que els diferents
ponents tractaran durant les
26 sessions lectives de què
consta el curs, i que s�im-
partiran cada dimecres a les
17.30 h a la sala d�actes del
Consell Comarcal. Com
cada any, es preveu de fer
dos sortides culturals, el
programa de les quals en-
cara està per determinar.

Les Aules Universitàries s�impartixen al Consell comarcal

La lliçó inaugural va tenir lloc el passat dimecres
13 d�octubre a la Sala d�Actes de l�Ajuntament



11<<C U L T U R AC U L T U R AC U L T U R AC U L T U R AC U L T U R A

El circuit El Cluet recupera la competició
amb el 1r Trofeu Montgai Classic Day

El proper 17 d�octu-
bre a les 19 hores, el Te-
atre acull la representa-
ció de l�obra, La Función
por hacer. Espectacle re-
velació de la cartellera
madrilenya d�aquest any
2010, �La función por
hacer� de Miguel del

Arco és una adaptació
lliure de l�obra �Sis per-
sonatges buscant un
autor� de Pirandello
amb la diferència que la
acció es desenvolupa
durant una funció que
una companyia realitza
a un teatre del s.XXI.

�La función por hacer� arriba
al Teatre, el 17 d�octubre

«La función por hacer»

Motocròs a Montgai

El circuit El Cluet de
Montgai va acollir els dies 2
i 3 d�octubre el primer Tro-
feu Montgai Classic Day.

Hi van participar un total
de 17 corredors de tres cate-
gories diferents, pre 75, pre
78 i twin schock.

Els guanyadors d�aquest
primer trofeu celebrat al mí-
tic circuit de Montgai, van
ser: el francès Alain Viret en
la categoria pre-75, el
barceloní Salvador Valls en
pre-78 destacant sobre la
resta tant pel control de la
moto com del circuit, i Agus-
tí Valls de Navas en twin
shock.

Els organitzadors es van
mostrar molt satisfets amb
el resultat ja que durant
aquests dos dies es van
acostar a Montgai més de
400 persones.

Més de 400 persones van acostar-se al circuit El
Cluet per reviure els campionats dels anys 60, 70 i
80, del mític circuit de motocròs
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Alumnes de l�Escola Pia estudien
castells en una visita a Anglaterra

Foren catorze dies d�ac-
tivitat intensa, des de
Balaguer a Balaguer passant
per Barcelona, Newcastle -
repetides vegades-
Tynemouth i voltants,
Cullercoats, Alnwik,
Prodhoe, Aydon i York. La
base la tenien a Whitley Bay,
exactament al Northumbria
School of English -un antic
hotel reconvertit en centre
d�ensenyament-residència -
seu, als matins, de tres ho-
res ben aprofitades d�an-
glès i trampolí des d�on a les
tardes anaven fent excursi-
ons pels voltants.

Els alumnes van tenir

anglès a dojo, fins i tot un
diumenge al matí, que fou
bescanviat per un dia
d�entresetmana en què fou
necessari de posar al dia
tota la informació que
havien adquirit, a les tardes,
sobre els castells d�Alnwic,
Prodhoe i Aydon -objectiu
del projecte de comparança
entre els castells de la Vall

Una de les ciutats angleses que varen visitar

del Sió (Montclar, les
Pallargues, Florejachs, les
Sitges i Montfalcó Murallat
estudiats aquest hivern) i
aquelles fortificacions
medievals de la part oriental
de l�Hadrian�s Wall. També
van visitar el Castle Keep de
Newcastle upon Tyne.

Especialment emotiva
fou la visita al castell
d�Alnwick, molt conegut
perquè hi fou realitzada la
primera pel·lícula de Harry
Potter. Emotiva perquè van
visitar el palau dels ducs de
Percy, molt luxós i amb una
pinacoteca amb obres
d�autors renaixentistes i
barrocs molt coneguts,
posteriorment van tenir una
visita guiada els elements
estructurals defensius de la
fortalesa  per acabar la festa
gaudint de l�exuberància
dels jardins ducals.

Alumnes de l�Escola Pia a Anglaterra

Fan un estudi
comparatiu entre les
fortificacions
britàniques i els castells
de la Vall del Sió

El racó del poeta
Miquel Trilla

Indesinenter
Un copet

Inusitat moment, vivència allargassada
al passadís fosc, inhòspit, prim i curt,
més enllà de la consciència. La vida hi és,
però es pren unes vacances. Un cop:
Gargots del dia a dia, que la vida mana fer
tan si vols com si no vols,
sense explicar-te perquè.
Diuen la gent distreta, que les coses
donen tombs i li toca a qui li toca
i aquest cop he sigut jo. El fet és
rellevant, i més encara ser aquí.
Lletraferit com sóc, no puc estar-me�n
de dir-ho. El poeta, com contava una vegada,
dissimulant o no dissimulant, com ara,
sempre diu el que li passa. Un cop:
Un gargot del dia a dia, un copet
amb bicicleta, prenent nota de la sort,
que de vegades s�atansa
per mostrar el camí més curt.
Allí, el metge com la metgessa, una feina
hospitalària, on s�aplaudeix la dolcesa,
sobre tot si estàs fotut. Salut.
Les coses si donen tombs,
que vagin canviant de casa.

-------------------------------------------------------------------------------------
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L�Arxiu Comarcal de
la Noguera ha trobat una
pel·lícula inèdita de la
Festa Major del Sant
Crist de Balaguer de l�any
1945. Aquest film es
trobava a l�edifici de
l�antiga la fàbrica de vins
i licors Casa Pallàs de
Balaguer, actualment
propietat de l�Ajun-
tament.

Després d�inventariar
el fons documental,
l�Arxiu Comarcal va
localitzar aquesta

pel·lícula que es trobava
en molt mal estat de
conservació, la va
restaurar i va fer una
còpia digital a fi de
garantir la seva
preservació.

La pel·lícula «Escenas
balaguerinas de la Fiesta
Mayor. 1945» és un
reportatge cinema-
togràfic del fotògraf
cerverí Claudi Gómez
Grau (Cervera 1907 - Lleida
1989), que també va ser
pioner en l�àmbit del
cinema amateur.

Durant la propera
Festa Major de Balaguer,
l�Ajuntament de Balaguer
donarà a conèixer a la
ciutat aquest interessant
document on queden
recollits diferents
aspectes de la festa.

L�Arxiu restaura una pel·lícula
de la Festa Major de Balaguer
de l�any 1945

Imatge de les festes dels anys 40

Els balaguerins
podran veure aquest
documental durant les
properes Festes del
Sant Crist

El col·legi Nostra Sra. del Carme de
Balaguer crea el Club Esportiu Vedruna

Els alumnes Xavier
Blanch i Joan Farré, del Club
Esportiu Vedruna, de
Balaguer,  han estat cridats
per formar part de la pre-se-
lecció lleidatana de bàsquet,
en la categoria pre-infantil.

Aquesta convocatòria
es va dur a terme el passat
dia 12 d�octubre, a la vila de
Bellpuig.   Són els dos pri-
mers joves esportistes
d�aquest nou club que han
estat nominats per formar
part d�una selecció d�àmbit
provincial.

El Club Esportiu

tres equips han estat
presents en les vuit darreres
finals nacionals, en les quals
s�han aconseguit dos
campionats de Catalunya de
futbol sala i futbol set.

El Club Esportiu
Vedruna és la primera
associació esportiva que
sorgeix a la comarca de la
Noguera, provinent d�un
centre escolar i una de les
pioneres a tot Lleida.
Compta amb les seccions
de bàsquet, de futbol sala,
de voleibol, d�atletisme i de
natació. En la present
temporada,  2010-2011, ja té
federats tres equips de
futbol sala i un de bàsquet.
El club també serà
l�encarregat de gestionar la
piscina que properament
s�inaugurarà.

Vedruna és de nova creació.
Concretament d�aquest
curs escolar 2010-2011. Tres
han estat les raons de dur a
terme aquesta iniciativa. Per
una banda, complir un dels
tres eixos del Pla Estratègic
de l�escola Nostra Senyora
del Carme, per al quadrienni
2009-2013, i que pretén
fomentar la cultura
esportiva del centre. També
hi  juga un paper important,
els gran èxits esportius
recollits ens els darrers
anys. A tall d�exemple, cal
recordar que com a mínim

El Club Esportiu Vedruna ja és un fet

El nou club compta amb les seccions de bàsquet,
futbol sala, voleibol, atletisme i natació. Serà
l�encarregat de gestionar la nova piscina del centre
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a � BALAGUER

El Balaguer aconsegueix la primera
victòria de la temporada a Palamós
FUTBOL >> Els homes
de Lluís Elcacho sumen
4 dels 6 punts en els dos
darrers partits, i
milloren sensiblement el
seu joc defensiu

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Adrià Fernandez 4
2. Figueres ............. 2
3. Dago ................... 1
4. Padrones ............ 1
5. Jordi Benet ........ 1

Amb 4 gols, Adrià
Fernández s�ha
convertit en el màxim
realitzador de l�equip
en aquestes vuit
primeres jornades del
campionat. A més, en
els dos darrers partits
disputats al camp
Municipal, el davanter
vermell ha estat
nominat com a home
del partit, encapçalant
aquesta classificació
amb dues
nominacions.

Figueres, amb dos
gols en el que portem
de lliga, el segueix
d�aprop, tot i que la
lesió del partit del
passat dimarts, el
mantindrà apartat dels
terrenys de joc durant
uns dies.

Propers encontres

Adrià Fernandez

17/10/2010 --  12h
Camp de la Bòbila
Gavà | Balaguer

-------------------------------------
24/10/2010  --  17h

Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer| Prat

El Balaguer va aconse-
guir la primera victòria de la
temporada, el passat dissab-
te al camp del Palamós, per
0-2, amb gols d�Adrià
Fernández a la primera part,
i de Figueres només comen-
çar la segona. Una victòria
balsàmica per un equip que
necessitava un bon resultat
per tornar a creure en les se-
ves possibilitats. La victòria
va anar acompanyada d�una

al municipal. L�equip va sor-
tit molt ficat en el partit, i ben
aviat va arribar el primer gol,
obra d�Adrià Fernández, el
millor jugador del partit. El
mateix davanter local va gau-
dir de fins a tres ocasions
més en aquest primer temps
per ampliar el marcador,
però, novament el àrbitre del
encontre, va convertir-se en
el protagonista en expulsar
de manera totalment injus-
ta a Isaac Solanes, deixant
el Balaguer amb 10 jugadors,
durant 50 minuts de partit.

El Balaguer va aguantar
bé els atacs del Masnou a
l�inici de la segona part, i
Adrià novament va comptar
amb una bona oportunitat
per ampliar el marcador.
Però va ser el Masnou, que
en el minut 83 de partit, va
aprofitar la única errada de-
fensiva del Balaguer per
emportar-se un punt del
Municipal, ja que el traves-

considerable millora del joc
defensiu de l�equip, cosa
que reclamava el tècnic Llu-
ís Elcacho en els darrers par-
tits.

Ferm en defensa, l�equip
va assentar-se sobre el ter-
reny de joc, donant poques
opcions al Palamós, que veia
com volaven tres punts més
del seu terreny.

El passat dimarts, el
Balaguer va rebre al Masnou

Adrià Fernández, millor jugador del partit

Jordi Esteve

Classificació
Tercera Divisió
1. Terrassa ................. 14
2. Reus ...................... 13
3. Montanyesa .......... 13
4. Pobla Mafumet .... 13
5. Cornellà ................ 12
6. Espanyol B ............ 12
7. Llagostera ............. 12
8. Vilafranca ............. 12
9. Prat ........................ 12
10. Castelldefels ...... 12
11. Ascó .................... 10
12. Manlleu ............... 10
13. Palamós .............. 10
14. Gavà .................... 10
15. Masnou .................. 9
16. Amposta ................ 9
17. Europa .................... 8
18. Premià ................... 7
19. Vilanova ................. 6
20. Balaguer ............... 6

ser va evitar la victòria local
al minut 86, a xut de Manu
Sosa.

Aquest diumenge, el
Balaguer intentarà refermar
el seu bon joc al camp de la
Bòbila de Gavà, on intentarà
deixar la darrera posició de
la classificació de la Tercera
Divisió Catalana.

El proper diumenge 24
d�octubre, l�equip rebrà a
casa al Prat.

09/10/2010

PALAMÓS 0
BALAGUER 2
12/10/2010

BALAGUER 1
MASNOU 1
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El Balaguer-Cudós Consultors de Tennis
Taula inicia amb bon peu la temporada

El nou equip del CTT
Balaguer a la Primera Divi-
sió Femenina es va estrenar
el passat dissabte dia 2 amb
una valuosa victòria davant
del School T.M. de
Saragossa per 4 a 2.

L�equip del Balaguer-
Cudós Consultors té per
objectiu facilitar la transició
de les jugadores del club de
les categories provincials a
les estatals. Liderat per la
jugadora romanesa esta-
blerta a Balaguer Loredana
Raduta, el formen també les
catalanes Laia Torregrosa,
Victòria Sancho, Anna
Verdés i Sílvia Ferré.

Loredana Raduta va
encaminar el triomf de les
balaguerines guanyant
sense dificultats per 3 a 0 a
l�aragonesa Paula Terrado. ABalaguer Villart Logistic

Les balaguerines van imposar-se al School T.M. de
Saragossa per 4-2. El primer equip va caure en el
doble enfrontament per terres castellanes

continuació a Laia
Torregrosa se li escapava un
punt perdent davant Elena
Lozano per un ajustadíssim
2 a 3. Victòria Sancho
tornava a donar avantatge al
Balaguer guanyant Maria
Terrado per 3 a 1, però Laia
Torregrosa queia davant
Paula Terrado. Novament
Raduta desfeia l�empat
guanyant Maria Terrado per

3 a 0, i finalment era Victòria
Sancho la que guanyava a
Lozano posant el 4 a 2 final
favorable a les
balaguerines.

D�altra banda el
Balaguer- Villart Logístic no
va poder treure�n un resultat
positiu del doble
enfrontament del passat
cap de setmana per terres
castellanes.

Balaguer-Cudós Consultors
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El Cristec Balaguer guanya a la pista de
la Penya barcelonista de Solsona, 0-3

El Cristec va guanyar el
derbi provincial que l�en-
frontava a la Penya Barcelo-
nista de Solsona, per 0 gols
a 3, en partit corresponent a
la 2a jornada de la Nacional
B. Els jugadors de Jaume
Canal es refan de la derrota
de la primera jornada, ven-
cent en una pista que mai
els havia estat propícia,
mercès als gols de Tarroja a
l�inici d�ambdós períodes i
a l�actuació del porter Carles
en moments claus del par-
tit. Els de casa es van bol-
car en atac per intentar reta-
llar diferències, però el por-
ter Carles va estar molt en-
certat.Xola, el màxim anotador de l�equip

El Club Bàsquet Balaguer perd a casa
davant el C.B. Ciutat Vella per 50-55

L�equip sènior masculí
del Club Bàsquet Balaguer
va perdre a casa 50-55 da-
vant el CB Ciutat Vella, en la
quarta jornada del campio-
nat.

El proper dissabte
l�equip descansa,  per rebre
el proper dissabte 23 d�octu-
bre al Font-La Salle A al pa-
velló Poliesportiu, on l�equip
que entrena Jordi Caufapé
intentarà aconseguir la sego-
na victòria del campionat.

Els balaguerins aconsegueixen la primera victòria
en una pista que mai els havia estat favorable

Club Bàsquet Balaguer

El passat diumenge
al  matí es va  celebrar la
tradicional travessa del
Port de Tarragona nedant,
una prova que ja s�ha
celebrat en 83 ocasions
essent la més antiga de
l�Estat espanyol i que té
un recorregut total de
2.200 metres, amb la
participació de més d�un
centenar de nedadors.

En categoria absoluta
femenina, tenim que la
nedadora del Club
Esportiu Natació
Balaguer, Anna Auberni
va classificar-se en la
primera posició i per tant
va ser la guanyadora
absoluta de la travessia
del Port de Tarragona.

Amb aquesta
travessia al port de
Tarragona es tanca la

temporada de travessies
a l�espera de la
classificació final del
Circuit Català de
Travessies realitzat per la
Federació Catalana de
Natació.

La nedadora
balaguerina, Anna
Auberni té moltes
opcions d�ocupar un lloc
entre les millors, donats
els bons resultats
obtinguts en totes les
travessies en les que ha
participat.

La nedadora Anna Auberni,
primera classificada a la
Travessia de Tarragona

Anna Auberni, guanyadora a Tarragona

la nedadora
balaguerina ha fet un
immillorable paper en
el Circuit Català de
travessies
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La prova Ermitanyos 2010 del proper 31
d�octubre, espera més de 700 participants

La prova de BT T,
Ermitanyos 2010, arriba a
la seva onzena edició, el
proper 31 d�octubre, espe-
rant superar els 700 ciclis-
tes que hauran de recórrer
els 90 quilòmetres de la
ruta que passa per tres de
les ermites de la comarca
de la Noguera, amb sorti-
da i  arribada des de
Balaguer. A partir de les 8
del matí, els participants
es congregaran al parc de
la Transsegre, i poc a poc
aniran sortint en direcció a
la primera de les ermites,
Cèrvoles, al terme munici-
pal d�Os de Balaguer i que

es troba a 23 quilòmetres
de la capital de la Nogue-
ra. Després d�un esmorzar
a base de pa, embotits i
torró, els ciclistes continu-
aran la ruta cap a Vilanova
de la Sal, per pujar a l�er-
mita de Montalegre, la se-
gona de la ruta. Després del
habituallament necessari
els participants es dirigi-

La prova passa per la població d�Os de Balaguer

ran cap a Sant Llorenç de
Montgai, Camarasa, per a
realitzar l�última de les as-
censions a l�ermita de Sant
Jordi. Posteriorment la tor-
nada cap al parc de la
Transsegre de Balaguer on
l�organització servirà els
àpats, als participants i or-
ganitzadors.

D�altra banda, el dissab-
te 30 d�octubre a la tarda,
els balaguerins podran
participar en una nova edi-
ció de la Festa de la Bici-
cleta , organitzada conjun-
tament per la regidoria
d�Esports de l�Ajuntament
de Balaguer i el Club Radi-
cal Sport, organitzador de
la prova Ermitanyos.

Durant la festa, els par-
ticipants faran un recorre-
gut pels diferents carrers i
places de la capital de la
Noguera.

Hi ha tres itineraris de 45, 70 i 90 km

Els ciclistes recorreran
90 quilòmetres passant
per tres de les ermites
de la comarca, Cèrvoles,
Montalegre i Sant Jordi

La primera edició del
Trail Mont-roig, orga-
nitzat pel Centre
Excursionista de Bala-
guer, celebrada el passat
diumenge 3 d�octubre va
comptar amb la parti-
cipació d�un centenar
d�atletes d�arreu de les
comarques catalanes.

La cursa va consistir
en dues proves
atlètiques, una mitja
marató de muntanya en
la que hi van participar 37
atletes i la cursa popular
de 14 quilòmetres de
recorregut, que va
comptar amb la
participació de 63
corredors.

L�atleta Francesc Jové
Riart va ser el guanyador
de la mitja marató amb
un temps de 1 hora i 59

minuts, seguit per Éric
Díaz que va fer el
recorregut amb un temps
de 2 hores i sis minuts.

Dani Trullols va ser el
guanyador de la cursa
popular amb un hora i 34
minuts, seguit de Xavier
Olivart. En la categoria
femenina, Carme Millán
va guanyar la mitja
marató, seguida de Toni
Hermoso, mentre que
Mireia Santesmases va
imposar-se en la cursa
popular.

Un centenar d�atletes
catalans participen al
Primer Trail Mont-roig

Primer Trail Montroig

La prova ha estat
organitzada pel
Centre Excursionista
de Balaguer, el passat
3 d�octubre
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Tot arriba
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mentrestant ressonaven
les paraules del Sr. Montilla
convocant eleccions ens surt
el Felip Puig per dir-nos una
saviesa de les seves sobre
l�aeroport d�Alguaire, es veu
que el noi també el volia prop
de Barcelona. Renoi quina
gana!, sembla que n�haurien de
tenir prou, però no, sempre en
volen més, això sí, a pagar
entre tots. Sempre he dit i
repetit que si Barcelona no
hagués existit, de segur, tota
Catalunya estaria més
equilibrada en el seu
desenvolupament en tots els
conceptes; de població, de
salut en les possibilitats
ambientals, d�inversió, i sense
cap dubte de possibles
iniciatives que avui s�han

Gran suport institucional a la
�Plataforma Proautovia Tàrrega-
Balaguer-Alfarràs�
La Junta del Cercle de Promoció Econòmica (Balaguer)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

El passat 24 de setembre
de 2010, aquesta
«plataforma» va demostrar a
Balaguer, que la seva
reivindicació no és el caprici
d�unes quantes entitats
balaguerines amb ganes de
protagonisme, sinó al contrari,
que els màxims representants
institucionals d�aquestes
comarques estan
absolutament al seu costat.
L�assistència al debat
organitzat per la plataforma,
baix el lema «En defensa de la
nostra autovia», de gairebé
tots els candidats a diputats-
caps de llista al Parlament de
Catalunya per Lleida : Sr.
Albert Batalla (CiU), Sra.
Dolors Lòpez (PP), Sr. Carmel
Mòdol (ERC), Sr. Francesc
Pané (ICV) i el Sr. Antoni Llevot

(4rt. de llista del PSC), així com
la gran majoria d�alcaldes o
representats dels següents
ajuntaments: Alfarràs, Ivars de
Noguera, Algerri, Castelló de
Farfanya, Balaguer, Vallfogona
de Balaguer, Bellcaire
d�Urgell, Bellmunt, Penelles,
Linyola, Ivars d�Urgell,
Tornabous, Tàrrega, etc. Així
com també l�assistència del
mateix president de la
Diputació, i la de diversos
presidents o representants dels
Consells Comarcals de La
Noguera, Urgell i Pla d�Urgell,
alguns diputats, regidors de
Balaguer, etc, demostren
claríssimament que la labor
d�aquesta plataforma és
totalment positiva, que no
lluiten ells tots sols i en solitari,
si no que gaudeixen del suport

i de la confiança institucional
d�una gran part d�aquest
territori afectat positivament
per l�itinerari d�aquesta futura
autovia.

Quant al mateix debat, es
va demostrar quins diputats en
nom dels seus respectius
partits, van adquirir un
compromís polític ferm i seriós
a favor de l�autovia (CiU i el
PP) comprometent-se a
col·locar aquesta reivindicació
als respectius programes
electorals de les properes
eleccions al Parlament,
corroborant així les
declaracions i compromisos
que ja van efectuar
personalment al seu dia davant
de la plataforma: el Sr. Artur
Mas com a president de CiU, i
la Sra. Alícia Sànchez-
Camacho en nom del Partit
Popular.

Ara bé, en referència al
candidat d�ERC, si bé va
manifestar-se a a favor de
l�autovia, com ja ho va fer en
principi, el president d�ERC,
Sr. Joan Puigcercós,  en una
visita a Barcelona, però no va
parlar de si aquesta autovia la

defensarien com a prioritària
dins del seu proper programa
electoral. Com tampoc el
representant del PSC, va
demostrar el seu compromís
incondicional a favor del
projecte, donant l�excusa que
primer s�hauria de veure els
costos que comportaria
aquesta obra en relació amb
la projectada via ràpida amb 6
variants (quan el teòric import
de la nostra autovia, no és
comparable amb els enormes
costos de l�actual autovia Vic-
Ripoll en construcció, amb
molts menys poblacions,
habitants beneficiats, i la
meitat del Kms.), i de veure
després si el territori hi estaria
totalment a favor. No podem
entendre aquesta postura,
quan a la sala hi havia gairebé
la totalitat dels legítims
representants de totes les
institucions locals del nostre
territori. La seva posició va ser
molt ambigua i contradictòria.
I el que tampoc no es comprén,
és la declaració del Sr. Franesc
Pané, candidat d�ICV, ja que va
ser l�únic que es va posicionar
en contra de l�autovia,

manifestant-se a favor de
construir a la C-53 una via
ràpida amb variants, quan
precisament al Programa
Electoral d�ICV per Lleida de
l�any 2003, era l�únic partit que
defensava com a prioritària
l�autovia Tarragona-
Montblanc-Tàrrega-Balaguer i
quan el Sr. Joan Saura,
president d�ICV, en un acte
públic organitzat a Balaguer
pel Cercle de Promoció
Econòmica, el 8 de setembre
de 2006, va declarar que estava
totalment a favor d�aquesta
autovia.

Ara per tant, ja només ens
queda comprovar quins partits
han inclòs d�una forma clara i
específica «la nostra autovia»
dins dels respectius Programes
Electorals, i veure una vegada
acabades les eleccions del
28N, si els partits actuen
respectivament d�acord amb
els seus compromisos
electorals envers aquesta
importantíssima via de
comunicació. Nosaltres des de
la plataforma, estarem vigilant
en quant al seu
comportament.

d�acabar als voltants del cap i
casal! Però Ah!, aquí en un
territori petit com una manta,
tot ha d�estar concentrat per
�real decreto�, i mai es podrà
parlar d�una descentralització
que tots per altra banda l�han
escopit sobre la de Madrid. Als
despropòsits dits pel Felip Puig
es poden afegir els del Vidal
Quadres (PP), que ves per on
tampoc li agrada que Lleida
tingui una altra porta oberta a
l�exterior. No hi ha cap dubte:
són bornis una espècie de
zombis de la centralització
barcelonina.

El Sr. Montilla en l�acte de
convocar eleccions i desfer el
Parlament, deia als socis que
havien d�estar orgullosos
d�haver estat al govern, em

vaig voler creure que devia
costar-li molt dir tot aquell
reguitzell de coses que no
s�ajusten a la realitat
percebuda pels catalans, unes
vegades emprenyats, unes
altres en una confusió total, i
quasi sempre enganyats. Però
el Sr. Montilla ha aconseguit
el que ell volia a �tranques i
barranques�.En el silenci de la
nit a mi m�agradaria saber
quantes vegades ha recordat
a la família d�uns i dels altres,
clar, en el suposat d�una
integritat personal que jo no
vull dubtar posseeix.

Però en fi, s�acaba aquest
Tripartit-dos, i Déu no vulgui es
pugui repetir en molts anys.

Em sembla que era el
Joaquim Costa, gran aragonès
i espanyol, deia ple de raó:
�Que a moltes lleis poca
justícia�. I ells n�han fet moltes.

Aquests dos Tripartits n�han
fet moltes de lleis i... embuts,

total per a que el Tribunal
Constitucional n�hagi anul·lat
unes, fer retocs a unes altres i
polit i despullat a la més pre-
tensiosa que pretenia ser una
segona Constitució. En resum
ja veurem en que queda tot.

Jo penso que en no res, i
mentrestant es va sembrant la
llavor d�una discòrdia amb tots
els que més tractem.

Es vol fer defensa de tot i
no hi ha capacitat per defensar-
se de les guitzes que ens poden
donar. Tot un exemple del que
mai gent conscient i que
estimessin el país han de fer.

S�embruta tot per poder
passar desapercebuts en la
seva misèria de planteig,
perquè la nostra classe
política voldria que els seus
somnis no tinguessin límits ni
despertar. Tot serien èxits i
objectius assolits. Ara no
havent donat ni una molla de
pa al catalanet atordit, en la

millora de la seva vida, ja veieu
com canten amb el pit afora, i
oferint que siguem els seus
socis a partir de mil miserables
euros. Tot un detall del rica que
és la Generalitat, jo em
pregunto: quants bonos es
quedaran la classe política?,
ells que havien aconseguit del
Govern Central més milions
que ningú. I els Partits quants
se�n quedaran?, ells que tenen
les claus de l�armari. I els
consellers i el President?, que
és de suposar arriben a finals
de mes sense cap angoixa;
Quants se�n quedaran? Tot
només era una qüestió
d�esperança, més d�un pot
pensar que no calia tanta
esquerra, ni tan nacionalisme,
ni tan progrés per oferir-nos
aquest trist espectacle d�uns
quatre anys escoltant les
avantatges d�un article revenut
mil vegades i mai nostre. I com
sempre així ens va.
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Si algú es pensava que de
l�acte que va organitzar la
Plataforma pro autovia
Tàrrega-Balaguer-Alfarràs en
sortiria una declaració
conjunta dels diferents partits
polítics a favor d�aquesta. O
que en sortiria una declaració
en ferm sobre la data en que
s�iniciarien les obres, anava
molt equivocat, dissorta-
dament.

Els diferents grups
polítics lleidatans amb
representació al Parlament
de Catalunya es van mostrar
molt cautes. De tots és sabut
que la situació econòmica
global marcarà les possibi-
litats d�inversió en infra-
estructures a Catalunya pels
propers anys. I en aquesta
línia de coneixement de la
realitat es van moure els
diferents caps de llista (o
delegats); Els que han tingut
responsabilitat de gestió en
les darreres dues legislatures
es van mostrar cautes en tot
moment. Els que no tindran -
espero- responsabilitats de
govern es van deixar portar
per l�eloqüència d�aquell que
sap que res li serà retret en el
futur doncs no gaudeixen de
la confiança suficient per part
de la societat. I els que en
poden tenir -segons diuen les
enquestes- tampoc es van
mostrar gaire generosos amb
la nostra demarcació doncs
únicament es van compro-
metre a que, si guanyaven,
durant el 2011 s�iniciarien els
estudis per a la realització de
l�esmentada via que ha de
revifar l�economia de
Balaguer i Comarca.

Sembla doncs, que el
més calent és a l�aigüera i
que encara haurem d�esperar
potser al pla d�infraestruc-

L�autovia Tàrrega-Balaguer-Alfarràs, segons el
punt de vista d�ERC Balaguer
Jaume Canal Sotelo, Candidat ERC Ajuntament Balaguer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tures 2025-2045 per començar
a veure la llum.

Però encara més greus són
les declaracions de cert
personatge polític en que, de
manera increïble, gosa dir als
quatre vents que la inversió
feta per la Generalitat de
Catalunya en l�aeroport de
Lleida-Alguaire és una errada,
que no servirà per a res i que,
en conseqüència, és una de les
actuacions que han de servir
de model per tal que CiU no
cometin errades semblants en
el futur.

Crec sincerament, que és
un pou de despropòsits.

L�aeroport de Lleida-
Alguaire és una peça més del
trencaclosques que ha de posar
les diferents comarques de
Lleida en el mapa. Ens ha
d�ajudar a crear empreses i a
que aquestes siguin
competitives, puguin atreure
negocis i prosperitat per la
nostra gent.

D�errades en cometem
tots (no sé si per sort o per
desgràcia) però el que si sé és
que cadascú n�ha d�aprendre,
en primer lloc, de les seves. I
abans de criticar les dels rivals
polítics, revisar els
argumentaris propagandístics
propis per tal de no caure en
incongruències. Al 2003, el Sr.
Artur Mas volia fer un aeroport
a Alfés. I jo em pregunto si hi
ha tanta diferència entre fer un
aeroport a Alfés o bé fer-lo a
Alguaire doncs crec que la
ubicació, en aquest cas, no té
la menor importància. Potser
una qüestió d�interessos?

Sense anar més enllà, ha
estat recentment que la línia
de tren de la Pobla ha rebut
inversions, s�ha planificat de
manera més decent i ha estat
posada sota tutela de la

Generalitat de Catalunya. Cosa
que s�hagués pogut fer fa uns
quants anys però com que era
deficitària i no era considerada
com una prioritat, calia deixar-
la morir. Hem pregunto si
l�actitud hagués estat la
mateixa si en lloc d�unir Lleida
amb el Pallars Jussà ho hagués
fet amb la Seu d�Urgell.

Em resisteixo a pensar que
l�única actitud possible en
aquests moments és la
resignació. És un sentiment
amb el que els lleidatans hi
hem hagut de conviure durant
molts anys, quan per anar en
cotxe o autobús a Barcelona
calia pujar el Bruc primer i fer
cues quilomètriques després.
O bé pagar peatges
ignominiosos a les autopistes
si volíem fer via ràpida fins a
Martorell.

Ni em vull emmirallar en
les autovies de la resta de
l�estat ni fer bandera del dèficit/
espoli fiscal que patim els
catalans. Ni en si AENA
perverteix/endarrereix la
possibilitat de volar fora de
l�espai Schengen ni fer-me
sang amb la negativa a apostar
pel corredor mediterrani per
dissenyar l�alta velocitat.

L�actitud de certs polítics
em fa témer que el futur es
basarà en una crítica ferotge
del que s�ha fet, amb un to
destructiu com si només uns
quants tinguessin dret a pensar
com hauria de ser Catalunya,
la Catalunya de tots. Mancarà
humilitat i sentit d�estat. I
d�això no se�n troba al mercat
si no que forma part dels valors
individuals i de grup.

Nosaltres hi creiem i, per
tant seguirem lluitant per posar
les terres de Lleida en el mapa
de les infraestructures de
Catalunya.

Agraïment
Junta Comarcal de Donants de Sang
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Des de la Junta de
l�Associació Comarcal de
Donants de Sang de La Noguera
volem agrair molt sincerament
el suport que la població de
Balaguer ha donat a les dues
darreres campanyes de
donació de sang. En total s�han
fet més de 290 donacions  que
de ben segur hauran ajudat a
eixugar, de manera parcial, el
dèficit quasi crònic que patim
a la sanitat catalana en matèria
de productes derivats de la
sang.

En aquesta darrera donació
152 balaguerins es van apropar
al lloc habitual d�extraccions.

Voldríem fer esment, en
aquesta ocasió, de certes dades
sociodemogràfiques dels donants
que ens van acompanyar:

Per sexes: 94 homes i 58
dones. Per edats: de 18 a 30 anys,
33 donants. De 31 a 50, 73
donants i majors de 51 anys 46
donants.

Destacar que 25 balaguerins
han donat sang per primera
vegada dels quals 21 pertanyen
al col·lectiu musulmà, fruit de la
invitació que se�ls va fer des de la
Junta Comarcal.

Gràcies a tothom per haver
demostrat un altre cop solidaritat
i altruisme.

Creus que després de les properes eleccions del 28N, i gràcies a la lluita i a les
gestions de la PLATAFORMA PROAUTOVIA TÀRREGA-BALAGUER-ALFARRÀS,

aquest gran projecte tirarà endavant?

SI       NO    NS/NC
 Vota mitjançant: cercle@cerclebalaguer.cat

Opinió
Maria Pilar Altisent Solé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esta carta es para dar mi
opinión sobre el artículo
firmado por Joventut
Socialista de Catalunya
publicado en la revista Groc n.
548, titulado: �Lesbianes, gays,
transexuals i bisexuals: ens
n�enorgullim�.

Creo sinceramente que
este colectivo de personas no
tiene ningún motivo para
sentirse orgulloso, más bien lo
contrario, quiero dejar claro
que como seres humanos
merecen todo mi respeto y
amor, pero no siento lo mismo
por su manera de actuar,
cediendo a tales inclinaciones,
y lo que es peor presumiendo
de ello, organizando festivales
y desfiles, resulta bochornoso
contemplar un desfile del
orgullo gay, es puro
exhibicionismo sexual que solo
sirve para escandalizar y
deformar la mente colectiva

del todo vale, este colectivo de
personas vive cada día mas
engañado por unas leyes que
le son cada vez mas favorables,
ya no hay límites, pero sí hay
una realidad, la mayoría de
estas personas han nacido con
estas tendencias erradas, ellos
no tienen la culpa, es verdad,
pero sí tienen la
responsabilidad de corregir
tales tendencias, del mismo
modo que las personas que
nacen con malas formaciones
o incapacidades, buscan la
manera de corregirlas, buscar
un buen médico que trabaje en
ese sentido, organizar grupos
de autoayuda, ser más
espirituales, buscar ayuda en
este sentido, y no olvidar el
poder de la oración que
fortalece la voluntad y el
ánimo. Atentamente. Y dejad
atrás las malas historias.
-----------------------------------------------



20 >> O C IO C IO C IO C IO C I

Més de 500 persones a la novena
edició del Correllengua a Balaguer

Més de 500 persones
van participar a la novena
edició del Correllengua, ce-
lebrat a la capital de la No-
guera, el passat dissabte 2
d�octubre.

Els actes van iniciar-se
durant la tarda, a la plaça del
Mercadal de Balaguer, amb
diferents activitats infantils,
entre jocs i un berenar a
base de coca i xocolata pels
presents.

També es van exposar
els dibuixos fets pels alum-
nes de primària dels dife-
rents centres escolars sobre
les festes dels països Cata-
lans.

A partir de les 8 de la tar-
da, tots els participants al
Correllengua 2010 es van
congregar al Mercadal per
tal d�iniciar la marxa de tor-
xes fins a la Plaça Pau Ca-
sals. Acompanyant la mar-
xa, els gegants de Balaguer,
amb els grallers, la batucada
i no va faltar-hi la pirotècnia.

Les torxes les portaven

El Correllengua va arribar fins a la plaça Pau Casals

els diferents membres de
les diferents entitats de
Balaguer i comarca.

La Plaça Pau Casals va
acollir l�acte central del
Correllengua 2010 amb la
lectura del manifest del
Correllengua.

L�encarregat de la lectu-
ra del manifest d�aquest any,
va ser una delegació de la
ciutat de l�Alguer.

L�acte festiu del
Correllengua va continuar
amb l�audició de la Muixe-
ranga d�Algemesí i un breu
concert d�havaneres.

Després la festa es va
desplaçar al local de l�Ate-
neu Pere III, al carrer Santa
Anna, i va cloure amb un
sopar popular entre tots les
assistents i un concert fins
a la matinada.

Correllengua 2010

Una marxa de torxes,
grallers, pirotècnia,
manifest i una festa
sopar van centrar les
activitats

El passat dia 2
d´octubre es va realitzar
una trobada molt
especial a l�escola Àngel
Guimerà: allí es van
donar cita els alumnes
que van acabar els seus
estudis de primària ara fa
25 anys, quan el centre
encara es deia Primo de
Rivera.

A la cita van acudir
molts dels alumnes de la
promoció 1984-85,
juntament amb un bona
mostra dels seus antics
mestres, alguns ja
gairebé nonagenaris, que
van gaudir d´una visita
guiada per les noves
instal-lacions a càrrec del
director de l´escola,
Benet Gené.

Els exalumnes van
reviure els dies d�escola

amb una projecció de
fotografies del seu pas
per l�escola i un sopar de
germanor, on van
recordar aquells
companys (el Diego, el
Ricard i el Benedicto) i el
mestre i director Josep
Coma, que ja no són amb
nosaltres malaura-
dament, i van brindar per
tornar-se a retrobar l´any
vinent si és possible i no
haver d�esperar 25 anys
més.

Trobada d�exalumnes de
l�escola Àngel Guimerà, de
la promoció 1984-85

TTTTTrobada d�exalumnes de l�Àngel Guimerà

Els exalumnes van
reviure els anys que
anaven a l�escola i
van recórrer les
instal·lacions
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La Societat Gastronòmica lliurarà el
Caragol d�Or 2010, durant l�octubre

El proppassat diumen-
ge, 26 de setembre, la Soci-
etat Gastronòmica i Cultu-
ral del Comtat d�Urgell va
celebrar la seva festa anual
en honor del seu patró,
Sant Miquel al Santuari del
Sant Crist de Balaguer. En
aquest acte es duu a terme
la cerimònia d�investidura
dels nous membres de l�es-
mentada Societat.

El mes d�octubre es lliu-
rarà el Caragol d�Or , premi
que s�atorga a una entitat o
persona relacionada amb la
gastronomia . La junta de-
sitjaria la màxima participa-
ció dels socis en aquesta
festa.El caragol d�Or 2010 es lliurarà durant l�octubre

Andrés Saiz exposa les seves pintures
a la Sala d�exposicions del Grup d�Art4

La Sala del Grup d�Art 4
de Balaguer acollirà una ex-
posició de pintures de l�ar-
tista balaguerí, Andrés Saiz,
del 29 d�octubre al 14 de no-
vembre.

La inauguració de l�expo-
sició es farà el 29 d�octubre,
a 2/4 de 9 del vespre, i anirà
a càrrec d�Andrés Viola.

L�exposició es podrà
veure els divendres, dissab-
tes i festius de 6 a 9 del ves-
pre, en el local de la plaça
del Mercadal.

El passat 26 de setembre, l�entitat va celebrar la
seva festa anual en honor al seu patró, Sant Miquel

De l�1 al 12 d�octubre,
la sala d�exposicions de
l�ajuntament de Balaguer
ha acollit una magnífica
exposició a càrrec de l�As-
sociació de la Festa de
Moros i Cristians de
Lleida.

L�associació de la
Festa de Moros i
Cristians de Lleida la
componen 6 comparses,
3 de mores i 3 de
cristianes; cada any
ostenten la capitania de
cada bàndol una
comparsa cristiana per al

bàndol cristià i una de les
tres comparses per al
bàndol moro.

Aquest any la
capitania del bàndol
moro la té la comparsa
dels Musa, i per al bàndol
cristià la comparsa dels
Urgellencs.

Per agermanar  Festa
i territori i per a donar-la a
conèixer fora de la capital
s�organitza una exposició
en la que hi ha tots  els
elements més impor-
tants de la Festa: els
penons de cada compar-
sa, les banderes, de cada
bàndol, les espases dels
capitans i sobre tot el
vestuari històric que s�ha
anat elaborant fent un
estudi en el temps i el lloc
en el que s�emmarca la
Festa de Moros i
Cristians de Lleida.

Mostra de la Festa de Moros i
Cristians de Lleida, a la Sala
d�Exposicions Municipal

Exposició de la Festa Moros i Cristians

La Mostra vol
agermanar la Festa
per donar-la a
conèixer a les
diferents comarques

Pintura d�Andrés Saiz

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Centre Mèdic Pere III
Dr. Jaume Canal

Medicina General i mútues
Tel. 607 787 338

Visites:
dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-------------------------------------
ES REALITZEN reparaci-
ons de fontaneria. Preus
assequibles. Raó:
600089302.
-------------------------------------
SE OFRECE chica para
fregar platos en
hosteleria, para hacer
limpieza del hogar,
oficinas, escaleras, para
planchar. Con buenas
referencias. Razón:
667370005.
-------------------------------------

IMMOBLES
-------------------------------------
ES VEN pis al carrer Sana-
huja, 35 de Balaguer.
Preu a convenir. Interes-
sats trucar al telèfon:
649737003 (Judit).
-------------------------------------
ES LLOGA xalet a la Pine-
da (Salou), 4 hab., 2
banys, reformat, capaci-
tat 6 persones, 300 m2 jar-
dí, pàrking, jacuzzi. Total-
ment equipat. Raó telè-
fon: 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 carrer
Urgell. Raó  telèfon:
645782660.
-------------------------------------
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 LLOGUEN pàrkings al
carrer Barcelona, 68 (de
línia i tancats). Interess-
ats trucar al: 676116396.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Amb pàrquing, terrassa,
menjador amb capacitat
60 pax. Totalment equi-
pat. En ple funcionament
i amb tots els permisos
amb regla. Amb vivenda.
Raó telèfon: 600381763.
-------------------------------------

ES TRASPASSA pub a
Balaguer, llicència disco-
teca. Abstenir-se curio-
sos. Interessats trucar al
telèfon: 667476167.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament
a Camarasa, moblat,
foc a terra i vistes al
riu. Lloguer de pàrking
tancat al carrer Sant
Diego California. Raó:
973447752-639920281.
--------------------------------
VENDA/LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Raó
telèfons: 973446161-
629310479.
-------------------------------------
TRASPASO lavadero de
coches por no poder
atender. Situado en la
calle Barcelona, 56. En
pleno rendimiento .
Interesados llamar a:
650604581-618382661
(Carmen).
--------------------------------
ES LLOGA pis a Bellcaire,
70m2, 2 hab., cuina, men-
jador, bany. Tot d�obra
nova. Raó: 695909890.
-------------------------------------

ES LLOGUEN pàrkings a
l�edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Cudós. Raó:
973450555 (demanar per
Montse).
-------------------------------------
OPORTUNIDAD, vendo
piso de 140 m2,
amueblado, zona
tranquila, 4 habitaciones,
2 baños, a/a,
calefefacción sin
comunidad. Precio:
120.000 e negociables.
Llamar tardes. Telf:
687573893.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
OFERTA, venc deu panta-
lles florescents compler-
tes, empotrables (3 flores-
cents de 1,20  cm cada
una). Preu: 30 e/unitat.
Raó: 676155765.
-------------------------------------
ES VEN Cuba Gili de
7.000 litres. Amb molt bon
estat. Rodes noves. Sem-
pre a cubert. Raó:
699943818.
------------------------------------

BUSQUEM fotografies de
Balaguer i comarca sobre
el Tren de la Pobla, època
de vapor, per la pròxima
publicació d�un llibre
que seria una nova edició
renovada i ampliada de la
publicada l�any 1995. Per
a més informació al telè-
fon 629912692 i a l�e-mail:
trenlleidapobla@wanadoo.es
-------------------------------------
VENC taules i cadires de
menjador. En bon estat.
Raó telèfon: 973420029.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS I RE-
FORMES Germans Vidal.
Teulades, banys, façanes,
granjes, magatzems, ca-
ses antigues. Reformes
en general. Econòmic!
Raó: 973426180-
690921832.
-------------------------------------

CLUB
TENNIS
BALAGUER

ELECCIÓ DE PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA
A causa de la dimissió presentada per l�anterior Junta Directiva, l�actual Junta Gestora del Club Tennis
Balaguer, amb aquest comunicat, convoca eleccionsconvoca eleccionsconvoca eleccionsconvoca eleccionsconvoca eleccions.
Els aspirants  hauran de reunir les condicions descrites als articles 25, 26, 27 i 28 dels  Estatuts del Club,
aprovats pel Consell Català de l�Esport.
La Junta Electoral, decidida reglamentàriament, admetrà les candidatures que el socis presentin avalades
amb un 10% com a mínim del total dels socis actuals, on hi hauran de fer constar el número del DNI, i el nom.
Cada soci pot avalar només una única candidatura.
Les candidatures estaran formades per un mínim de tres persones, una de les quals serà president/a, una
altra secretari/a i una tercera tresorer/a. El termini per a fer el lliurament de les candidatures expirarà el
proper dia 21 d�octubre de 2010 a les 24 hores.21 d�octubre de 2010 a les 24 hores.21 d�octubre de 2010 a les 24 hores.21 d�octubre de 2010 a les 24 hores.21 d�octubre de 2010 a les 24 hores.
Sense res més a dir, rebeu una cordial salutació.

Balaguer, 1 d�octubre de 2010

Vist i plau
Josep Capel Miquel Trilla
President Secretari
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REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C /  T à r r e g a ,  5 1  F  �   B A L A G U E R

Tel . 699 949630

Farmàcies
ÀGER
A J U N TA M E N T 9 73  455004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
A J U N TA M E N T 9 7 3  4 2 6 0 1 3
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
A J U N TA M E N T 9 7 3  4 45 200
I M P I C 9 7 3  4 4 6 60 6
M O S S O S  ( U R G È N C I E S ) 0 8 8
M O S S O S  D � E S Q U A D R A 9 7 3  4 5 7 7 00
G U À R D I A  U R B A N A 973 450000
C À R I TA S  B A L A G U E R 9 7 3  4 4 8 2 5 8
C O N S E L L  C O M A R C A L 9 7 3  4 4 8 9 3 3
B O M B E R S 9 7 3  4 45080
C A P  I I 9 7 3  4 4 602 8  /  9 7 3  4 4 7 7 1 4
C A P  I I ,  D E M A N A R  V I S I T E S 9 0 2  11 1  4 4 4
I . N . S E G U R E TA T  S O C I A L 9 7 3  4 50408
A  M E D I C S 9 7 3  4 4 7 5 1 3
C E N T.  M E D I C  R E C O N X . 9 7 3  4 4 8 11 3
C R E U  R O J A 9 7 3  4 4 5 7 9 6
R E N F E 9 7 3  4 4 5 503
A L S I N A  G R A E L L S 9 7 3  4 4 5 4 7 6
TA X I S  P Ú B L I C S 9 7 3  4 4 50 2 2
C O R R E U S 9 7 3  4 4 5 8 2 6
J U T J AT  N . 1 9 7 3  4 5 1 3 5 3  /  9 7 3  4 5 1 3 8 3
J U T J AT  N . 2 9 7 3  4 5 11 6 2  /  9 7 3  4 5 1 2 8 7
S A L A  D E  P R O C U R A D O R S 9 7 3  4 5 11 7 7
D E S PA T X  PA R R O Q U I A L 9 7 3  4 4 5 3 4 2
E S G L È S I A E VA N G.  P E N T. 9 7 3  4 4 5 9 9 6
F U N E R A R I A  S A N T  J O S E P 9 7 3  4 4 5 7 8 6

6 2 9  4 4 7 11 3  -  629  3 7 74 76  -9 73  390862
C A S A L  G E N T  G R A N 9 7 3  4 4 6 2 5 9
--------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D'URGELL
A J U N TA M E N T 973  586005
D I S P E N S A R I  M È D I C 9 7 3 5 8 6 2 4 9
--------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
A J U N TA M E N T 973  420009
--------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
A J U N TA M E N T 9 7 3  4 2 800 7
--------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
A J U N TA M E N T 973  459005
--------------------------------------------------------------------------

GERB
A J U N TA M E N T 9 7 3  4 4 60 9 9
--------------------------------------------------------------------------
LA RÀPITA
T E L È F O N  P Ú B L I C 9 7 3  4 4 5 0 1 8
--------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
A J U N TA M E N T 9 7 3  4 2 4005
C A S A  D E L  M E T G E 9 7 3  4 2 40 5 8
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
A J U N TA M E N T 9 7 3  4 5 4004
--------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
A J U N TA M E N T 9 7 3  1 8 0 20 5
--------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
A J U N TA M E N T 973  430005
M E T G E 9 7 3  4 3 0 1 0 7
--------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
A J U N TA M E N T 9 7 3  4 3 8004
M E T G E 9 7 3  4 3 8003
A . T. S . 9 7 3  4 3 80 6 2
R E S I D È N C I A 9 7 3  4 3 8 1 6 9
--------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
T E L È F O N  P Ú B L I C 9 73  420003
--------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
T E L F.  P Ú B L I C 9 7 3  4 5 4002
--------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
T E L È F O N  P Ú B L I C 9 7 3  4 5 4003
--------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
A J U N TA M E N T 9 73  1 800 10  /  9 7 3  1 8004 1
C A S A  D E L  M E T G E 9 7 3  1 8 0 2 1 3
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
A J U N TA M E N T 9 7 3  4 3 2008
C A S A  D E L  M E T G E 9 7 3  4 3 2055
--------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
T E L È F O N  P Ú B L I C 9 7 3  4 5 4 0 1 9
--------------------------------------------------------------------------

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 14 d�octubre a les 8 de la tarda del 21 d�octubre SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 21 d�octubre a les 8 de la tarda del 28 d�octubre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 28 d�octubre a les 8 de la tarda del 4 de novembre ALDAVÓ

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.55 � diari
18.58 � diumenges
19.00 UAB BELLATERRA diumenges lectius
19.55 " diari
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 | P�rquings | Oficicines
Establiments comercials | Col∑legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi díobra

Neteges en general
Vidres | RËtols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANIíNS PRESSUPOST
al: 687 509 546
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