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al dissabte 26 de febrer

PORTADA
CTT Balaguer

L�esport balaguerí continua estant d�enhorabona, amb
importants resultats a nivell nacional i estatal.

Estem acostumats a llegir les cròniques dels esports
majoritaris com el futbol, el bàsquet o el futbol sala, on els
clubs balaguerins tenen equips en nivells considerables dins
de l�àmbit esportiu català. Però on realment s�ha de destacar
la labor dels esportistes balaguerins és en els esports
minoritaris, aquells que tenen molt més mèrit per l�esforç i
sacrifici que han de fer aquests esportistes d�estar lluitant,
setmana rera setmana, sense rebre el reconeixement públic
i dels mitjans de comunicació davant dels seus èxits poc
publicitats.

Si fa unes setmanes, des d�aquest espai, felicitàvem la
gran tasca de l�atleta Carme Millán per la seva gran
temporada, ara volem fer el mateix amb els esportistes de
dos modalitats, en que el nom de Balaguer està, cada cop
més, sobresortint.

En primer lloc destacar el tennis taula. Moltes vegades
hem destacat la feina del primer equip femení que es troba
a la Superdivisió espanyola, màxima categoria estatal, a la
que cal sumar-hi la feina del segon equip a la Primera
Divisió, ocupant un dels llocs capdavanters i l�èxit del jove
palista Pol Calderó, que aquesta setmana passada va
classificar-se en novena posició en un campionat estatal
disputat a Galícia.

D�altra banda destacar el paper dels nedadors
balaguerins, amb Éric Demarchi al capdavant, que disputarà
el Campionat d�Espanya absolut, i la dels germans Anna i
Marc Auberni i Imma Torné en natació de Fons Llarga
Distància.

Èxit dels esports minoritaris

Portem dies i algun mes
que les obres del nou centre
assistencial estan aturades. Ja
llavors,  trobava que era força
perillós, en sortir del CAP,
creuar el carrer per accedir a la
vorera del davant, per la poca
visibilitat que hi ha en el
moment de travessar. Es fa
difícil, i més a les persones

grans, que alhora són els
usuaris més freqüents
d�aquest equipament, adonar-
se si vénen cotxes per l�Àngel
Guimerà. Però, tothom era
conscient que calia prendre
paciència i també estar molt
alerta en el moment de
travessar aquest vial. Ara,
malgrat la paralització de
l�activitat en aquest edifici, la
tanca continua en el mateix
indret i, per tant, el perill
continua essent-hi present. Si
hom coneix el temps que

durarà aquesta demora, no
seria convenient millorar
aquest accés? Al departament
de Salut i als serveis territorials
corresponents, ja hi ha hagut
els relleus pertinents. És hora,
doncs, de tenir-ho en compte,
abans que s�hagi de lamentar
alguna desgràcia. Les
assistències, malgrat trobar-se
molt a prop, es troben prou
col·lapsades. No els donem
més feina de la que ja tenen.
Tots en sortirem beneficiats.
-------------------------------------------------
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Construiran un pas elevat sobre el pas
a nivell de la Crta. de Camarasa

El passat 14 de gener va
tenir lloc la presentació del
projecte del pas elevat que
es construïrà properament al
pas a nivell de la carretera de
Camarasa per tal de salvar
aquest perillós espai vial i
que dóna pas a la nova
escola Montroig de la capital
de la Noguera.

Joan Cantero,
responsable de Mercaderies
i Línies no Metropolitanes de
Ferrocarrils de Catalunya i
l�alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà acompanyat
pel regidor d�urbanisme,
Francesc Ferrer i l�arquitecte

municipal , Montserrat Giné
van visitar in situ el lloc on
ha d�anar construït aquest
pas i van manifestar que
serà una obra que s�acabarà
en un parell de mesos ja que
l�obra està concebuda amb
mòduls prefabricats que es
muntaran en el lloc on ha
d�anar i que el pressupost
final de l�obra és d�uns

Presentació de les obres que s�han d�iniciar

165.000 euros.
L�execució de l�obra del

pas elevat sobre la via del
tren, s�iniciarà properament
ja que durant els darrers dies
ja han començat a marcar les
delimitacions, on s�ha de
construïr el pas elevat.

L�alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà va demanar
que la població de Balaguer,
una vegada construït el pas
elevat sobre la via del tren,
utilitzi aquest pas que
donarà accés directe a
l�escola Montroig i a la nova
zona urbanitzada de la
carretera de Camarasa, amb
totes les mesures de
seguretat, que en aquests
moments no hi ha, amb el
perill que això comporta pels
nens, nenes i els que els
acompanyen, que han de
creuar la via en aquest espai
urbà, de camí cap ala seva
escola.

Pas a nivell de la carretera de Camarasa

Amb un pressupost de
165.000 euros, l�obra
l�executarà Ferrocarrils
de la Generalitat en les
properes setmanes

Un any més, la
Confraria Sant Antoni de
Balaguer, amb la
col·laboració de
l�Ajuntament de Balaguer,
van tornar a organitzar la
tradicional festa dels Tres
Tombs de Sant Antoni.

Els actes van
començar, el passat
dilluns 17 de gener, diada
de Sant Antoni Abat a les
set del matí amb un repic
de campanes per anunciar
la festa, a les vuit la
cerimònia de benedicció
dels populars panets, a les
nou la missa a l�altar del
Sant, a les onze menys
deu minuts, l�arribada de
les autoritats de la ciutat
de Balaguer, presidides
per l�alcalde de la ciutat,
Miquel Aguilà, i a les onze,
la missa solemne oficiada
per Mossèn Pau Vidal i

concelebrada pel rector de
la Parròquia i President
Honorífic de la confraria
Mossèn Ramon Solé.
L�actuació de la Coral del
Casal de la Gent Gran de
Balaguer, amenitzà la
litúrgia.

A les dotze, es va donar
inici als Tres Tombs a la
plaça del Mercadal, on es
beneïren els animals
domèstics, les carrosses,
els tractors i la maquinària.
La carrossa guanyadora, la
dels 800 anys de mercat,
de Dona Rural.

La carrossa dels 800 anys de
mercat, de Dona Rural,
guanyadora dels Tres Tombs

Carrossa, �800 anys de mercat� de Dona Rural

Una quinzena de
carrosses van
participar a la
tradicional festa dels
Tres Tombs
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Concursos de fotografia i de pintura
ràpida pels 800 anys de mercat

En el marc de celebració
dels 800 anys de mercat de
Balaguer, l�Ajuntament i el
Servei Educatiu de la No-
guera han organitzat un to-
tal de 5 concursos, tres d�es-
colars, de redacció, dibuix i
d�auques, i dos oberts a  tota
la població, un de fotogra-
fia, dividit en les modalitats
d�infantil, juvenil i adult, i un
de pinutra ràpida, que es farà
el dissabte 30 d�abril, a la
mateixa plaça Mercadal.

Tota la informació sobre
els actes dels 800 anys de
mercat que es faran a
Balaguer, es poden veure i
consultar a la pàgina web:
www.impic.catPresentació dels concursos

Exposició de l�Associació Dona Rural
en el marc de la Festa de Sant Antoni

El passat dia 17 de gener
es va inaugurar, a la sala d�ex-
posicions de l�ajuntament
de Balaguer,  una fabulosa
exposició elaborada per l�As-
sociació Dona Rural , dins el
marc de la Festa de Sant
Antoni Abat, que comme-
mora la celebració dels 800
anys de mercat a la ciutat.

Després dels
tradicionals tres tombs de
les carrosses que, també
varen participar les dones
rurals enduent-se el primer i
el tercer premi, l�alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà, el
director dels serveis
Territorials del DAAR a
Lleida, Joan Gòdia i el
president del Consell

També es convoquen concursos escolars de dibuix,
d�auques i de redacció sobre la mateixa temàtica

El divendres 4 de fe-
brer està previst celebrar
la dotzena edició del mer-
cat de les rebaixes.

Sota l�eslògan �Passe-
ja�t pel XII mercat de les
rebaixes�; el mercat
s�ubicarà com és habitu-
al en el passeig de l�esta-
ció, en el tram entre La
Plaça de la Sardana i el
Doctor Fleming.

En aquesta ocasió
s�ha cregut convenient
ampliar l�horari, que serà
des de les 9:00 h fins a les
17:00 h. Totes les accions
realitzades fins ara
d�aquest mercat han tin-
gut una  gran acceptació
i la seva valoració ha es-

tat molt positiva, es pre-
veu que, com cada any,
siguin més d�una vintena
els associats que hi parti-
cipin. En aquest mercat
de les rebaixes s�hi poden
trobar un gran ventall d�ar-
ticles, molt rebaixats, en-
tre els quals podran esco-
llir els clients.

D�altra banda,
anunciar que Balaguer
Comercial 2021 té previst
canviar  la seva seu, a
partir de l�1 de febrer, i que
la nova adreça serà a
l�Avinguda Pere III, 11-13.

També recordar que
l�associació, continua
col·laborant amb el
Projecte Àgape, que
treballa en l�àmbit de
l�assistència social més
bàsica. Així doncs si algú
vol fer alguna aportació
d�aliments pot dirigir-se
de dilluns a dimecres de
10 a 12h, al seu local que
es troba al carrer Joanot
Martorell.

Nova edició del Mercat de les
Rebaixes, el proper divendres
4 de febrer, al Passeig

Mercat de les Rebaixes l�any passat

La novetat d�enguany
és que el mercat
començarà a les 9 del
matí i no tancarà fins
a les 5 de la tarda

Exposició de l�Associació Dona Rural

Comarcal de la Noguera,
Vicent Font acompanyats
per una representació de
l�Associació de Dona rural

que anaven caracteritzades
de l�època medieval. L�expo-
sició romandrà oberta fins el
dia 31 de gener.
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Consulta

Visites a
domicili

Vacunacions

Cirurgia

Anàlisis

Aliments i
complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584 - 617 910 071
25600 BALAGUER

Tot per l'animal de
companyia!

L�Ajuntament contracta 76 persones
desocupades amb els plans d�ocupació

El Servei d�Ocupació de
Catalunya a través de
diferents projectes, Plans
d�Ocupació 2010 i  «Treball als
Barris» ha atorgat a
l�Ajuntament de Balaguer
subvencions per a la
realització d�accions
formatives i ocupacionals.

Això significa que un total
de 76 persones aturades de
Balaguer han estat
contractades per millorar la
seva qualificació i
competència  professional.

Per una banda, durant
l�últim trimestre de 2010,

l�Ajuntament de Balaguer
està realitzant a través de la
convocatòria de subvencions
per a la realització d�accions
per a l�ocupació amb entitats
locals, dins del marc del
Projecte Impuls, per a l�any
2010, accions de promoció
per a l�ocupació com són els
plans d�ocupació del Servei
d�Ocupació de Catalunya.
Aquestes accions han
permès la contractació de 29
persones aturades durant 6
mesos.

Els plans d�ocupació que
actualment s�estan realitzant

Presentació dels plans d�ocupació

El passat 12 de gener,
l�alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà i el
vicepresident executiu de
l�ImPic, Josep Ma Escoda
van visitar les obres que
s�estan duent a terme al
Polígon industrial Camp
Llong, a càrrec de la
Generalitat de Catalunya.
Consisteixen en la
construcció de la xarxa de
fibra òptica a tot el
polígon industrial amb la
intenció de garantir un
millor funcionament en

les noves tecnologies.
Cal destacar que

aquesta instal·lació s�ha
fet fruit de la necessitat de
promoure una iniciativa
que dotés de
connectivitat mitjançant
infraestructures de nova
generació a determinats
polígons industrials de
Catalunya.

L�abast previst
d�aquesta iniciativa és
desplegar infraestructura
d�accés i distribució a 30
polígons durant el 2010 i
4 més al 2011.

El pressupost de
l�execució d�aquesta obra
ronda el 400.000.00 euros
i la realització de la
mateixa és a càrrec de
l�empresa Cobra
Instalaciones y servicios,
SA.

La fibra òptica arriba a les
empreses del Polígon
Industrial Camp Llong

Fibra òptica al Polígon Camp Llong

Des de la Generalitat
de Catalunya s�està
dotant d�aquest servei
a la majoria de
polígons industrials

L�Ajuntament, juntament amb el Departament de Treball de la Generalitat,
organitza aquests plans per donar feina a les persones en atur, en diferents
programes administrastius i d�obres i serveis per la ciutat

són sis: Digitalització
documentació Dept. Gestió
Tributària, amb la
contractació d�1 persona;
Digitalització documentació
Dept. Aigües, amb 1 persona;
Repoblació forestal a la llera
del riu Segre, amb la
contractació de 6 persones;
Millora i supressió de
barreres arquitèctoniques de
voreres, amb 3 persones;
Arranjament de pavimen-
tació i enllumenat de carrers,
12 persones; i Gestió
mediambiental amb la
contractació de 6 persones.
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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

El Teatre acull el Primer concurs de
barista en l�elaboració de cafès

El proper divendres, tin-
drà lloc al Teatre Municipal,
el 1r Concurs de Barista que
consisteix en un original
concurs dirigit als professi-
onals del món dels bars,
però en l�especialitat d�elabo-
ració de cafès.

En aquest concurs,
podran participar tots els
professionals que ho
desitgin i de moment han

confirmat la seva assistència
unes 7 persones de diferents
punts del territori espanyol.
En un temps determinat
hauran de fer 4 cafès exprés,

Presentació del concurs

4 caputxinos i una beguda
escollida per ells.

Els guanyadors podran
accedir al concurs Nacional
que tindrà lloc a Córdoba.

Hi participarà el jove
balaguerí, Blai Delsams,
juntament amb els
millors baristes del
nordest de l�Estat

Balaguer pavimenta set camins rurals
amb un pressupost de 676 mil euros

El passat dia 11 de
gener, l�empresa pública
REGSA de la Generalitat de
Catalunya va començar
amb les obres de
pavimentació de set dels
camins rurals al terme

Visita d�obres en un dels camins

Els camins rurals s�estan pavimentant per l�empresa pública REGSA de la
Generalitat de Catalunya, tots ells al terme municipal de Balaguer

El proper 17 de febrer,
el Centre de Recursos
Pedagògics de la
Noguera celebra els 25
anys des de la seva
creació.

Són 25 anys dedicats
a l�assessorament,
l�atenció i la formació
permanent del
professorat i alumnat
dels diferents centres
escolars de la nostra
comarca, essent un
element de qualitat del
sistema educatiu de
Catalunya, que ha
configurat una estructura
cohesionada de suport a
la docència i a la
innovació a la comarca
de la Noguera.

Per celebrar aquest
aniversari, el Centre ha
organitzat diferents actes

per aquest 2011, que
s�iniciaran el mateix 17 de
febrer, amb la presentació
del llibre Centre de
Recursos pedagògics de
la Noguera. �25 anys de
Pedagogia Viva�, a la
Sala d�Actes de
l�Ajuntament de Balaguer.
D�aquest llibre s�en han
editat mil exemplars. El 19
de febrer es celebrarà una
jornada de portes obertes
al Servei Educatiu de la
Noguera.

El Centre de Recursos
Pedagògics de la Noguera
celebra 25 anys

Centre de Recursos pedagògics de la Noguera

El proper 17 de febrer
es presenta el llibre
commemoratiu
d�aquests 25 anys de
pedagògia viva

municipal de la capital de la
Noguera, repartits pels
diferents sectors del terme
municipal.

Els camins rurals que
seran millorats en els
propers mesos per les obres

de pavimentació, són el
Camí vell de Camarasa, el
Ramal del camí de Torre
Fortuny, el Ramal del camí
de Torre Solans, el camí de
Torre Batlle, el camí de la
Divina Pastora, el camí de
la Coma dels Lliris, i el Camí
del Secà amb una longitud
total de 6.804�88 metres i un
pressupost total de
pavimentació dels set
camins de 676.692�19 euros.

L�alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà acompanyat
pel regidor d�urbanisme,
Francesc Ferrer van visitar
un dels camins que s�estan
començant a pavimentar i
van mostrar la seva
satisfacció davant
l�execució d�una obra tan
important per un sector de
la població, com és
l�agrícola.
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El Consell Comarcal i ASPID, signen el
contracte de Teleassistència a domicili

El Consell Comarcal de
la Noguera i l�Associació de
Paraplègics i Discapacitats
Físics de Lleida (ASPID) han
signat el contracte per a la
gestió del Servei de
Teleassistència Domiciliària
a la comarca de la Noguera,
del qual aquesta associació
ha estat l�adjudicatària.

Aquest és un servei
d�atenció adreçat a les
persones grans i a les
persones dependents que
viuen soles o passen molta
estona al llarg del dia també
soles.

El Servei consisteix en la
instal·lació d�una central
domèstica d�alarma
connectada permanentment
i mitjançant la línia telefònica
amb un centre de control
que permet, davant una
situació urgent i només

Consell Comarcal de la Noguera

El servei consisteix en la instal·lació d�una central
domèstica d�alarma connectada permanentment
mitjançant via telefònica amb un centre de control

prement un botó, establir
contacte verbal amb la
central, que està preparada
per donar resposta
immediata.

L�Associació de
Paraplègics i Discapacitats
Físics de Lleida, ASPID,
prestarà aquest servei a
través de Suport24, que és
el centre especial de treball
que l�associació té a Lleida.

El centre de recepció

compta amb una
infraestructura de vint-i-tres
llocs de treball simultanis,
una centraleta amb vuitanta
línies telefòniques, i un
sistema de back office que
aguanta el sistema en cas de
tall elèctric fins a 10 hores.

Amb aquest contracte
de gestió, el Consell
continua donant serveis a la
població comarcal i alhora
també llocs de treball.

Signatura del contracte del Servei de Teleassistència
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El Consell Comarcal de la Noguera, un
any més present a FITUR de Madrid

Del 19 al 23 de gener el
Consell Comarcal de la No-
guera ha participat a la 31a
fira de turisme FITUR de
Madrid, considerada la sego-
na fira d�aquest sector més
important d�Europa. En-
guany hi han assistit més de
10.500 empreses d�oci i tu-
risme actiu, hotels, agènci-
es de viatges i aerolínies pro-
cedents de 166 països i regi-
ons del món.

A més de promoure els
atractius naturals i
patrimonials del territori i
l�oferta de les diverses
activitats de turisme actiu,
cultural i de natura de què

es pot gaudir a la comarca,
el Consell Comarcal de la
Noguera ha presentat a
FITUR com a novetat els
itineraris relacionats amb els
Espais de la Memòria de la
comarca i el nou material de
difusió que ha editat sobre
el conjunt de la seva oferta
turística. Per atansar a la
comarca el turisme
interessat en la recuperació

El turisme a la Noguera es va promocionar a FITUR

de la memòria històrica,
després de recuperar i
senyalitzar diversos espais
de patrimoni memorial, a
l�estiu del 2010 es van
inaugurar els itineraris que
recorren un conjunt de
vestigis de la Guerra Civil,
com ara trinxeres i
fortificacions. Al voltant de
Balaguer i part de la comarca
de la Noguera l�exèrcit
franquista va projectar un
cap de pont amb l�objectiu
de protegir la zona dels atacs
de l�exèrcit republicà. El front
es va establir fins al
desembre de 1938 en una
línia que segueix els rius
Noguera Pallaresa, Segre i
Ebre en un període de 8
mesos. Durant aquest
temps es van construir un
seguit de fortificacions
defensives, moltes de les
quals han perdurat en el
temps, i que encara es
poden veure.

L�estand a Fitur

Celebrada del 19 al 23 de
gener, i considerada la
segona fira del sector
més important de les que
es fan a Europa

El Consell Comarcal
de la Noguera també va
presentar a FITUR el nou
material d�informació
turística de la comarca
consistent en un fulletó i
un mapa.

El fulletó desplegable
recull informació general
de la comarca sobre
patrimoni històric i
tradicions, natura i
turisme actiu i
gastronomia. També
inclou un mapa turístic,
en el qual s�han
assenyalat 3 rutes per la
comarca: la del Montsec,
la del Mig Segre i la de la
Noguera Baixa, amb
indicació i explicació dels
punts més atractius per
visitar. S�ha editat en dos
versions: català i castellà.

El mapa turístic, en

format DIN A3, també
indica les 3 rutes
turístiques, i a més al dors
s�hi recullen tots els
serveis turístics de la
comarca pel que fa a
l�allotjament, restauració i
activitats de lleure. S�hi
han destacat 2 mapes
petits amb una descripció
detallada de la travessa
del congost de Mont-
rebei i un itinerari turístic
per la capital de la
comarca de la Noguera,
Balaguer.

El Consell de la Noguera va
presentar el nou material
turístic a la Fira de Madrid

El Montsec té un alt atractiu turístic

El nou fulletó
promocional de la
comarca i el mapa
turístic amb les
diferents rutes

C O M A R C AC O M A R C AC O M A R C AC O M A R C AC O M A R C A
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Oberta una exposició d�escultures
d�olivera al Monestir de les Avellanes

El Monestir de Santa
Maria de Bellpuig de les Ave-
llanes, acull, des d�aquesta
setmana una exposició d�es-
cultures fetes amb fusta
d�olivera.

Dels possibles beneficis
que s�en derivin d�aquesta
exposició de la venta d�es-
cultures, es lliuraran diners
per a la compra d�una nova
campana pel Monestir de les
Avellanes, segons han ma-
nifestat els organitzadors
d�aquesta mostra.

L�exposició d�escultures
d�olivera  restarà oberta tots
els dies de la setmana, sen-
se tenir de moment una data
de finalització.Exposició d�escultures d�olivera

Més de mil comensals van participar a
la Festa de les Cassoles de Térmens

Un total de 32 penyes
van agrupar més de mil per-
sones a la Festa de les Cas-
soles de Térmens, celebra-
da el passat dissabte 22 de
gener, en el decurs de la fes-
ta major d�aquesta localitat
de la comarca de la Nogue-
ra, dedicada al seu patró
Sant Sebastià.

Cadascuna de les pe-
nyes va elaborar la seva cas-
sola per tal de menjar-la en
un gran dinar de germanor,
que va aconseguir ser l�acte
més multitudinari de tota la
festa major.

El dinar es va celebrar al
pavelló poliesportiu, que va
omplir-se de gom a gom, de

Dels beneficis de l�exposició es lliuraran diners per
adquirir una nova campana pel Monestir

La prestigiosa revista
europea �Astronomy and
Astrophysics� publica el
primer article científic ela-
borat a partir de dades
obtingudes a través de
l�Observatori Astronòmic
del Montsec.

La investigació, que
gira al voltant dels
exoplanetes, ha estat
encapçalada per
l�astrofísic arrelat a Lleida
Enric Herrero.

La revista científica
europea �Astronomy and
Astrophisics� ha publicat
en el seu número de
gener d�enguany un
article que fa referència al
primer descobriment

rellevant que s�ha efectuat
a partir de les dades
obtingudes principalment
a través del telescopi Joan
Oró de l�Observatori
Astronòmic del Montsec
(OAdM).

El treball, presentat
per un grup
d�investigadors de
l�Institut de Ciències
Espacials de Catalunya
(IEEC-CSIC) encapçalat
per l�astrofísic arrelat a
Lleida Enric Herrero, recull
l�estudi pioner d�un
exoplaneta (un planeta en
òrbita d�una estrella que
no és el sol) que està
situat al voltant d�estrella
de lluminositat variable de
tipus polsant. La vàlua
d�aquest treball rau en la
seva aportació en
informació sobre les
pulsacions que es
produeixen en estrelles, i
sobre els efectes de
marees entre estrelles i
planetes.

Publicació internacional d�un
descobriment fet al Centre
d�Observació del Montsec

Centre d�Observació de l�Univers

El descobriment ha
estat publicat per la
prestigiosa revista
europea Astronomy
and Astrophysics

Festa de les Cassoles

veïns de Térmens i de les po-
blacions del voltant, que any
rera any no es deixen perdre

aquest acte gastronòmic
molt popular, essent part de
la festa major d�hivern.
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El musical �La Nit de Sant Joan� i
l�obra �Pluja constant� al Teatre

Dins del cicle d�hivern-
pimavera 2011 el Teatre Mu-
nicipal, ens ofereix un repar-
timent d�allò més variat pels
següents mesos.

El 19 de febrer la compa-
nyia Dagoll Dagom portarà
a l�escenari de Balaguer el
musical �Nit de Sant Joan�,
amb un format de revista ga-
làctica actualitzant la versió
original estrenada l�any 1981
però mantenint la música ori-
ginal d�en Jaume Sisa.

El 6 de març s�estrenarà
el darrer treball de l�actor Joel
Joan i Pere Ponce, �Pluja
constant�, de Keith Huff, un
monòleg a dues veus, una
bella dorment mirada des

Joel Joan i Pere Ponce, a l�obra �Pluja constant�

d�una altra perspectiva on
realitat i ficció es fonen.

Els dies 16 i 17 d�abril tin-
drà lloc el 2n Festival Inter-
nacional de Màgia «Ciutat de
Balaguer» amb actuacions
de Kevin James, un dels
mags de moda als EUA o els
holandesos Prince of
Illusions. La gala estarà pre-
sentada pel Mag Lari.

El 30 d�abril i coincidint
amb Fira Balaguer, el Muni-
cipal tancarà la programació
professional del present
curs amb el concert en for-
mat espectacle: �Somiatrui-
tes�, com a protagonistes,
Albert Pla i Pascal Comelade
i una banda de músics i tite-
lles gegants de la companyia
Farrés Brothers.

El musical «Nit de Sant Joan»

El cicle acull també, el
segon Festival
Internacional de Màgia i
un concert d�Albert Pla i
Pascal Comelade

La Sala d�exposicions
de l�Ajuntament de
Balaguer, acollirà del 5 al
13 de febrer una exposició
de Joan Codina sota el tí-
tol de �El tren dels pobles�
de Balaguer a la Pobla.

Dibuixos de diferents
poblacions com Balaguer,
Gerb, Sant Llorenç de
Montgai, Camarasa,
Vilanova de la Sal, Santa
Linya, Àger, l�Ametlla del
Montsec, Llimiana, Guàr-
dia de Tremp, Palau de
Noguera, Tremp, Talarn,
Salàs de Pallars i Pobla de
Segur.

Tot un recorregut pels
pobles on passa la línia

fèrria que es podran admi-
rar del 5 al 13 de febrer, els
feiners de 6 a 8 de la tarda,
i els festius de 12 del mig-
dia a 2 de la tarda, i de 6 a 8
del vespre.

La inauguració
d�aquesta exposició de di-
buixos es farà el dissabte
5 de febrer a les 7 de la tar-
da.

Joan Codina exposa els seus
dibuixos �El tren dels pobles�
de Balaguer a la Pobla

Exposició de dibuixos de Joan Codina

L�exposició és un
recorregut per tots
els pobles de la línia
del tren entre
Balaguer i La Pobla



12 >> L E C T U R AL E C T U R AL E C T U R AL E C T U R AL E C T U R A

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a � BALAGUER

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

A finals dels anys
cinquanta, carregada de
somnis i esperances, molt
enamorada, la Maria es casa
amb en Jaume. Als pocs
dies emigren a Anglaterra
contractats com a servei
domèstic: ella d�assistenta,
ell de xofer i mecànic.
Comença així una lluita
esgotadora per assolir
l�estabilitat econòmica,
familiar i sentimental.
Hauran de canviar de feina
i de condicions de vida.
Hauran d�adaptar-se a una
societat estricta i distant,
trampejant l�enyorança de
tornar a Catalunya. No serà
fàcil per la Maria, ella haurà
de dur, sola, abandonada,
tot el pes de la família,
sobrevivint en un país
estrany, sense ajudes.
Estant sempre i sentint-se
en tot moment fora de lloc.

El racó del poeta

Orgull i prejudici
Autor: Jane Austen
Gènere: Literatura
anglesa

Receptes de pluja i
sucre
Autor: Eva Manzano
Gènere: Infantil

«És una veritat
universalment coneguda
que un home solter, en
possessió d�una gran
fortuna, cal que desitgi
tenir muller». Així, amb
una sentència d�impacte,
comença �Orgull i
prejudici�, de totes les
novel·les de Jane Austen
la més popular i la més
apreciada per la crítica.

Ambientada al segle
XIX, en una petita vila
d�Anglaterra, on el veïnat
es mobilitza quan hi arriba
un jove que és un bon
partit. Qui aconseguirà
fer-ne el seu gendre? En
desenvolupar aquest
argument, la saviesa de
l�autora dóna una excel·-
lent comèdia de costums,
sòbria i penetrant, que
arriba fins al cor irracional
de l�orgull i el prejudici.

Aquest receptari serveix
per menjar-se la vida a
cullerades, endolcir les
emocions que ens acompa-
nyen cada dia i tenir present
que la imaginació és un
ingredient imprescindible.
En aquest llibre il·lustrat hi
trobareu receptes sobre  un
munt de sentiments: la por,
l�alegria, l�empatia, la
timidesa, la felicitat, etc.
Però també parla dels caus
on hi ha les emocions, del
seu llenguatge verbal i no
verbal, i inclús hi ha un
mapa de les emocions.

Tot un seguit de
receptes que juguen amb la
imaginació dels petits i
conviden als grans a
recuperar el nen que encara
tenim a dins nostre.

Un conte que
ensenyarà valors als
nostres fills.

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

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

Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

Més val potser fugir
del llast d�ambigüitats que res prometen
i fer que no apareguin  ja mai més
l�esglai de bells finals inacabats,
ni els dols que en si s�enduen els adéus
suscitant  nous inicis.
Ho dic perquè reposin
ben junts els pensaments
d�un vell conjur,
malmesos per un temps
d�estèrils esperances.

Fora de lloc
Autor: Marta Cardona
Gènere: Novel·la
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El Museu de la Noguera presenta el
programa �Retalls d�Art de Balaguer�

L�Ajuntament de la ciu-
tat de Balaguer, a través
del Museu de la Noguera i
l�Institut Municipal Pro-
grés i Cultura presenta les
peces artístiques que es
troben instal·lades en els
diferents espais públics de
la ciutat, ja siguin espais
oberts, places o carrers o

Sant Miquel

El passat diumenge es
va presentar la fitxa del
Mural dels Comtes
d�Urgell que es troba al
vestíbul de
l�Ajuntament, obra de
Jaume Minguell

P U B L I R E P O R T A T G EP U B L I R E P O R T A T G EP U B L I R E P O R T A T G EP U B L I R E P O R T A T G EP U B L I R E P O R T A T G E

El proper dilluns 31 de
gener, Ferreteria Viola SL. de
Balaguer,  obre les portes de
les seves instal·lacions del
carrer Cervantes per oferir
un nou centre de
s u b m i n i s t r a m e n t s
industrials, amb el propòsit
de facilitar la rapidesa,
agilitat i comoditat de les
compres dels seus clients.

Durant el dia de la
inauguració realitzaran un
sorteig d�un televisor LCD
Sony de 40" i dos auriculars
inalàmbrics i, a més,
regalaran un obsequi a tots
aquells clients que
decideixin ser els primers en
conèixer el nou espai.

La direcció de l�empresa
convida a tothom a visitar i
veure aquestes noves
instal·lacions de més de
3.000m2.

Ferreteria Viola, una empresa en
creixement continu
El proper dilluns 31 de gener, obre un nou centre de
subministraments industrials a les seves
instal·lacions situades al c/ Cervantes de Balaguer

El nou centre de subministraments industrials de Ferrete-
ria Viola pretén facilitar la rapidesa, agilitat i comoditat de
les compres dels seus clientsLes instal·lacions compten amb més de 3.000m2

en edificis públics com el
propi edifici de l�Ajunta-
ment o les esglésies de la
ciutat.

La presentació
d�aquestes peces
artístiques es fa a través
d�un col·leccionable que
consta de diverses fitxes
dedicades a cadascuna de

les obres, i també a alguns
artistes i  artesans
representatius de la ciutat:
són els «Retalls d�Art de
Balaguer».

Totes les peces han
estat estudiades per
historiadors i experts en
art.

De moment s�han
presentat l�escultura de
Sant Miquel del pont de
Balaguer, i la fitxa dedicada
al picapedrer i escultor
Antoni Betbesé.

Aquest diumenge 23 de
gener, a les 12h,  es es va

fer al  vestíbul de
l�Ajuntament de Balaguer
la presentació de la carpeta
de la col·lecció i de la
tercera entrega dedicada al
mural dels comtes d�Urgell
que decora aquest espai i
que fou pintat per l�artista
Jaume Minguell l�any 1971.

La periodicitat de la
publicació d�aquestes fitxes
del programa «Retalls d�Art
de Balaguer» és trimestral i
totes les fitxes es poden
recollir a les instal·lacions
del mateix Museu de la
Noguera.

Mural dels Comtes d�Urgell exposat al vestíbul de l�Ajuntament
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El Balaguer empata al camp del
Manlleu i a casa davant l�Ascó (1-1)
FUTBOL >> Els
balaguerins han tret tres
empats a un gol en els
tres primers partits de
la segona volta del
campionat de lliga

El Balaguer sembla abo-
nat a l�empat a un en aques-
ta segona volta del campio-
nat, després d�haver empa-
tat amb el Cornellà i l�Ascó a
casa, i al camp del Manlleu,
pel mateix resultat.

En el partit davant el

nyalat sobre Genís, i que al
final va significar l�empat a
un gol davant l�Ascó.

El Balaguer va poder sen-
tenciar el partit en els primers
25 minuts, ja que va tenir
unes 5 ocasions clares de gol
que no va saber transformar.

L�equip de l�Ascó en una
bona segona part va estirar
les línies i al minut 65 acon-
seguia l�empat, després
d�haver enviat dues pilotes
al pal.

Ara, els balaguerins, que
es troben fora de les posici-
ons de descens, han de rati-
ficar els bons resultats en
dos partits complicats, ja
que el proper diumenge vi-
siten el camp del Reus, men-
tre que el pròxim dia 6 de
febrer rebran a casa al
Vilafranca.

Manlleu, un gol de penalti en
el darrer minut, transformat
per Joan Figuerola va donar
un punt important als de la
Noguera, mentre que el pas-
sat diumenge, va ser el capi-
tà Juanjo Tenorio qui va
transformar el penalti asse-

Adrià Fernández lluitant una pilota

Genís va estar molt actiu durant el partit

16/01/2011

MANLLEU 1
BALAGUER 1
23/01/2011

BALAGUER 1
ASCÓ 1

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Adrià Fernández ..11
2. Jordi Benet ........ 3
3. Genís .................. 2
4. Figueres ............. 2
5. Padrones ............ 1
6. Cesar .................. 1
7. Dago ................... 1
8. Ciruela ................ 1
9. Pons ................... 1
10. Figuerola .......... 1
11. Tenorio ............. 1

El capità Juanjo
Tenorio va estrenar-se
com a golejador, el
passat diumenge, al
trasformar el penalti
comés sobre Genís, i
que significà l�unic gol
del Balaguer davant
l�Ascó.

Propers encontres

Juanjo Tenorio

30/01/2011 --  17 h
Camp Municipal Reus

Reus| Balaguer
-------------------------------------
06/02/2011  --  16,30 h

Camp Municipal Balaguer
Balaguer | Vilafranca

Classificació
Tercera Divisió
1. Llagostera ............. 43
2. Montanyesa .......... 41
3. Europa ................... 37
4. Pobla Mafumet .... 36
5. Cornellà ................ 35
6. Manlleu ................. 34
7. Espanyol B ............ 34
8. Prat ........................ 33
9. Reus ...................... 32
10.Terrassa ................ 31
11.Vilafranca ............ 30
12.Gavà ..................... 29
13.Castelldefels ....... 26
14. Balaguer ............ 25
15. Masnou ............... 24
16. Amposta ............. 24
17. Palamós .............. 22
18. Vilanova .............. 21
19. Ascó .................... 20
20. Premià ................ 12

Tel. 973 450 808
Mòbil 617 917 841

BALAGUER
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El Cristec opté un meritori empat
davant el Sant Vicenç, el 2n classificat

El Cristec empata a 2 gols
en el partit que l�enfrontava
al Sant Vicenç corresponent
a la 14a jornada de la Nacio-
nal B.

Empat de mèrit dels ba-
laguerins, que porten 4 jor-
nades invictes, front el segon
classificat de la competició,
al quan va ficar contra les
cordes en vàries fases de
l�encontre. Els barcelonins,
que van mostrar ser un molt
bon conjunt i seriós aspirant
al campionat de la Nacional
B, va sortir a la pista amb
molta empenta durant els
primers instants, tancant al
Cristec en la seva àrea.

Els homes de Jaume
Canal, però, van començar a
perdre la por al rival, avan-
çant metres i començant a
gaudir ocasions. Dues juga-
des personals de Tarroja
(min. 5 i 6) van fer pujar un 2
a 0 al marcador, la qual cosa
va sorprendre un rival que va
estar força tocat durant va-
ris minuts.

Cristec

Els balaguerins no van
saber aprofitar aquesta da-
vallada visitant i el Sant
Vicenç es va refer d�aquesta
complicada situació aconse-
guint empatar el partit
abans dels descans. Al se-
gon període ambdós con-
junts van intentar mantenir
la possessió i control del
partit, però no van estar gai-
re precisos en les seves com-
binacions, convertint-se el
partit en una continua ana-
da i tornada sense gaire oca-
sions.

En el darrer tram de par-
tit el Cristec va poder empor-
tar-se els 3 punts, però va per-
donar en l�últim sospir una
ocasió franca davant del por-
ter finalitzant el partit amb el
definitiu repartiment de
punts.

El proper cap de setma-
na el Cristec li toca visitar la
pista de l�Esplugues.

Cristec

FUTBOL SALA>> Els
balaguerins es van
avançar 2-0 al minut 6, i
els visitants empataven
abans del descans

El palista benjamí del
CTT Balaguer es va
desplaçar aquest cap de
setmana a la localitat
gallega de Villagarcía de
Arousa, per disputar el
Torneig Subestatal, per al
qual s�havia classificat al
Torneig Zonal jugat a
Báscara el passat mes de
desembre.

El jove jugador del
planter va demostrar el
seu bon moment de joc,
superant la fase de grups
en tercera posició i
aconseguint ser novè d�un
total d�una trentena de
jugadors procedents de
Galícia, Astúries, Cata-
lunya, Aragó, Balears,
València, Navarra, País
Basc, La Rioja i Castella-
Lleó. El balanç del torneig
va ser molt positiu ja que

de 10 partits jugats, Calde-
ró va aconseguir 7
victòries.

Aquest torneig li
permetrà, sumar una
quantitat de punts
considerable en la
classificació general, de
cara als propers
Campionats d�Espanya
que tindran lloc a Almeria
entre el 26 de Febrer i el 6
de Març, en els quals hi
prendran part diversos
jugadors del club en totes
les categories d�edats.

El benjamí del CTT Balaguer,
Pol Calderó, va quedar 9è en
el Torneig Subestatal

Pol Calderó

TENNIS TAULA>> El
jove esportista va
guanyar 7 dels 10
partits disputats a
Villagarcía de Arousa
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La piscina municipal acollirà un curs
de salvament i socorrisme aquàtic

MARATÓ>> El proper
diumenge 20 de febrer,
Balaguer tornarà a acollir
una nova edició de la Mit-
ja Marató Ciutat de
Balaguer, així com la cur-
sa de 10 quilòmetres.

La sortida de la cursa
serà des del carrer Nogue-

ra Pallaresa i arribada al
Camp Municipal d�Es-
ports. El recorregut passa-
rà per Gerb i fins a Sant
Llorenç i tornada a Bala-
guer, fent els poc més de
21 km, mentre que la cur-
sa de 10 km arribarà fins a
Gerb i retornarà.

El 20 de febrer es celebra una
nova edició de la Mitja Marató

Mitja Marató de Balaguer

Curs de salvament i socorrisme

El pròxim mes d�abril es
realitzarà a la piscina muni-
cipal de Balaguer un semi-
nari de �Salvament i Socor-
risme Aquàtic� impartit per
la federació catalana de sal-
vament i socorrisme amb la
col·laboració de l�Ajunta-
ment de Balaguer, per a to-
tes aquelles persones ma-
jors de 16 anys que desitgin
tenir els coneixements ade-
quats i vulguin realitzar
aquesta tasca professional
en alguna piscina.

El curs, està limitat a
unes quaranta places, cons-
ta d�una part teòrica i una
de pràctica  que s�imparti-
ran a les instal·lacions mu-
nicipals durant els caps de
setmana del proper mes
d�abril i coincidint amb el
període de vacances esco-
lars de Setmana Santa.

Impartit per la federació catalana de salvament i
socorrisme i la regidoria d�esports de l�Ajuntament
de Balaguer durant els caps de setmana d�abril
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Bons resultats de Marc i Anna Auberni
i Imma Torné en Fons Llarga Distància

Aquest cap de setmana
es va celebrar a les
instal·lacions del Club
Natació Vilanova el II Trofeu
Màster de Fons Llarga
distància en piscina de 25
metres i la Fase Territorial de
Llarga distància.

La prova constava en
realitzar 3.000 metres o el que
és el mateix, unes 120
piscines.

Com a resultats a
destacar, tenim que en la
categoria de +20 en Marc
Auberni va aconseguir la
primera posició amb un
temps de 41 minuts i 24
segons. En categoria +45

femení la nedadora Imma
Torné va assolir la segona
posició amb un temps de 54
minuts 21 segons.

En la fase territorial en
categoria Júnior l�Anna
Auberni amb un temps de
40 minuts  i 18 segons va
estar la guanyadora, bona
marca a la espera dels
resultats finals de les altres

Nedadors balaguerins a la lliga catalana

autonomies de tot l�estat,
participants també en
aquesta fase.

D�altra banda, els
nedadors balaguerins van
aconseguir molt bons
resultats aquest dissabte
dia 15 de gener  a la 4a
jornada de la  lliga Catalana
de natació  i el Fons i Estils
organitzada pel CEN INEF
Lleida, amb la participació de
més de 120 nedadors de 6
clubs de la província de
Lleida.

Com a resultats més
destacats tenim al Nil
Profitós primer classificat en
els 200 braça i segon en els
200 estils. En Pere Barbosa
primer en els 200 estils i
tercer en els 100 esquena,
l�Arnau Gracia segon en els
100 esquena, en Marc
Camarasa tercer en els 200
braça, vuitè tenim al Marcel
Porta.

Anna Auberni

NATACIÓ>> Excel·lents
resultats aconseguits al
II Trofeu Màster de
Vilanova pels nedadors
balaguerins

L�equip de Primera
Nacional, el Balaguer
Cudós Consultors, es van
endur una treballada
victòria de la pista del CTT
Bàscara per 3 a 4.

Loredana Raduta va
sumar els seus dos
punts, i Laia Torregrosa
un, mentre que Anna
Verdés no en va obtenir
cap. El 3 a 3 va obligar a
decidir en el partit de
dobles en que les
balaguerines Raduta i
Torregrosa es van
imposar a les gironines,
deixant el marcador final
en 3 a 4.

Les balaguerines del
Cudós Consultors no
tornaran a jugar fins el
diumenge 13 de febrer, en
que viatjaran a la pista del
Suris Calella.

D�altra banda, a les

lligues provincials els
resultats també van ser
favorables als equips del
CTT Balaguer.

A la màxima categoria
provincial, la Preferent, els
jugadors del CTT
Balaguer A, David Picoy,
Marc Sancho i Eric
Calderó, es van imposar a
domicili del Borges
Carburants Mir per 2 a 4.
Pel que fa a la segona
divisió, el CTT Balaguer B
també va guanyar a la
pista del Mollerussa D per
1 a 4.

El CTT Balaguer Cudós
Consultors guanya a la pista
del CTT Bàscara per 3-4

CTT Balaguer Cudós Consultors

TENNIS TAULA>>
Bons
resultats dels equips
balaguerins a les
lligues provincials
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El Balaguer Villart Lo-
gístic va obtenir el pas-
sat dissabte una impor-
tant victòria davant d�un
rival directe en la lluita
per la permanència a la
màxima categoria del
tennis taula espanyol al
vèncer per un contundent
4 a 1.

L�encontre va
començar a posar-se de
cara per a les
balaguerines amb el
primer partit en que
Tinting Wang va fer una
exhibició de joc davant la
número 1 rival, Jin
Zhang, a qui li endossava
un 3 a 0 inapel·lable amb
parcial de 11-4, 11-2 i 11-
4. En el segon partit Yan

Lan Li donava el segon
punt a les catalanes
guanyant per 3 a 0 a Marta
de la Vega (11-6, 11-4, 11-
9). Anna Biscarri perdia el
seu punt contra la
jugadora número u
d�Anglaterra, Joanna
Kate Parker per 0 a 3 (5-
11, 4-11, 6-11).

Amb el 2 a 1 al
marcador general, el partit
de dobles esdevenia la
clau, i efectivament, amb
un gran joc d�ambdues
parelles, s�acabaven
imposant les
balaguerines per 3 a 1 (11-
7, 9-11, 11-5, 11-5).

Finalment, Tingting
arrodonia la victòria amb
un clar 3 a 0 contra Marta
de la Vega (11-4, 11-5, 11-
3), deixant el general en
aquest 4 a 1 per a les de la
Noguera.

D�aquesta manera, el
Balaguer Villart Logístic
començava de forma
magnífica la segona volta
d�aquesta Superdivisió.

El CTT Balaguer Villart
Logístic guanya per un
contundent 4-1 a l�Inca

CTT Balaguer

TENNIS TAULA>>
Aquesta victòria és un
gran pas per assolir la
permanència a
Superdivisió

El Club Escacs Vallfogona comença
l�any 2011 amb excel·lents resultats

Els dies 9 i 16 de gener
es va dur a terme el primer
campionat de l�any
d�escacs, les prèvies de la
Copa Catalana. Competició
que es juga per equips de 4
jugadors i jugadores.

El C.E. Vallfogona va
presentar tres equips, un en
la categoria preferent
(màxima categoria de la
província de Lleida), un a
segona i un a tercera.

En total van participar 34
equips i el Vallfogona-A, va
aconseguir quedar 6è
classificat, i així quedant 2n
de la categoria preferent,
desprès d�haver jugat amb
els millors equips de Divisió
d�Honor, primera i segona
divisió catalana.

Aquest equip estava

compost per: Joshua
Solaní, Jaume Parramon,
Imma Montoliu i Josep
Vidal.

L�equip de segona
provincial va quedar campió
de la seva categoria i els
seus integrants eren: Marc
Mas, Roger Clarissó,
Joaquim Escur, Marc
Balasch i Sergi Fàbrega. Pel
que fa a l�equip de tercera
van aconseguir quedar sots
campions, amb els
següents jugadors: Aleix
Martí, Joel Solaní, Josep

Club Escacs Vallfogona

Foix, Mariona Clua, Josep
Ma Bergé i Jaume Foix. Els
dos primers equips van
disputar la final de la Copa
Catalunya a Girona, aquest
passat diumenge 23 de
gener, campionat de gran
nivell, on hi havia els millors
equips de Catalunya. Els
dos equips, van fer un molt
bon campionat i s�ha de
destacar el primer taulell del
Vallfogona A, el jugador
Joshua Solaní que de 9
partides, va fer 5 victòries i
4 taules.

Pel que fa a nivell
individual, el Club Escacs
Vallfogona ha presentat al
campionat territorial de
Lleida individual de menors
de 16 anys, un total de 9
jugadors repartits en totes
les categories. Com a
representants de la Sub16
Andreu Voltes, en Sub14
Joel Solaní i Sergi Fàbrega,
en Sub12 Aleix Martí,
Mariona Clua, Pau Ros,
Jaume Foix i Guillem
Cucurull i en Sub10, Jaume
Foix.

Club Escacs Vallfogona

ESCACS>> Els equips
del C.E. Vallfogona van
aconseguir bons
resultats a les prèvies
de la Copa Catalana
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SI       NO    NS/NC

Ja fa molt temps que uns
ciutadans em van dir que tot
i assistir al Ple o escoltar-lo
per Ràdio Balaguer sempre
que es parlava de temes
econòmics, de com  es
gasten els diners de
l�Ajuntament, que són de
tots, o dels impostos, que
també paguem tots, no
quedava gens clar quines
xifres eren certes. El govern
en deia unes i l�oposició, es
referien especialment al grup
de Convergència i Unió, en
deia unes altres molt
diferents.

Fa poc dies els mateixos
ciutadans em van tornar a
dir el mateix. I a més, van
afegir que, tot sovint,
l�Alcalde m�acaba acusant
de «mentir» o  alguns
sinònims; això sí, en el darrer
torn de paraula i embolicant
la troca, no pas donant
dades concretes que constin
en l�acta i que després es
puguin comprovar.

És per això que en el Ple
del dia 28 d�octubre, en el què
vàrem discutir les
ordenances fiscals per l�any
2011, vaig fer una proposta
al Sr. Aguilà perquè acceptés
realitzar un debat públic (un
cara a cara) per parlar
àmpliament dels temes
econòmics de l�Ajuntament

Petició pública al senyor alcalde
Josep Ma Roigé, President del Grup Municipal de CiU a
l�Ajuntament de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

i poder aclarir als ciutadans
les principals dades de la
gestió econòmica d�aquesta
legislatura. Petició repetida
en els plens de novembre i
desembre.

L�oferiment, també obert
als altres grups polítics de
l�Ajuntament si ho volien, el
feia sense condicions.
L�organització la podria portar
a terme qualsevol entitat de
Balaguer interessada.
Recordo en aquest sentit els
debats organitzats en les
darreres eleccions
municipals pel grup
Balguera o pel Cercle de
Promoció Econòmica.

El Sr. Alcalde no va
acceptar el debat. I és per
això que ara, de forma
pública, reitero la petició. I
ho faig en defensa de la
transparència. En defensa
del dret dels ciutadans de
Balaguer d�estar informats,
i ben informats. Perquè
estic segur que als ciutadans
els interessa saber la realitat
respecte a quant s�han
apujat els impostos, quin és
l�endeutament real de
l�Ajuntament i a quin termini
paguem les factures, entre
altres qüestions.

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

Molt agraït
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em complau el pensar
que tinc el Sr. Roigé com
habitual lector dels meus
articles. També penso que
per la posició que ocupa i
pel treball que està fent,
potser mai el podrem
premiar prou. Que no dubti
ningú que els millors
desitjos són els que sento
per ell. He parlat poques
vegades amb ell, diria que
amb els dits de les mans
me�n sobraria. Dic això per
allunyar qualsevol mal
pensament esbiaixat, al que
estan tan donats alguna
gent. Fins i tot del seu partit.

No tinc cap dubte que
de la primera a la última de
les paraules escrites en la
seva resposta han sortit de
la seva mà i del seu
sentiment, i una i l�altre del
seu cervell. És d�apreciar-ho
en la seva justa vàlua.

Per tot el seu escrit dóna
una bona mostra del seu
tarannà dialogant i educat.
Prou pragmàtic sense
passar-se del correcte i
convenient. No com altres
que necessiten sis mans
per fer mig cervell, i els pots
enderrocar amb unes
poques paraules, doncs
tenim la sort o la desgràcia
que en la rifa del destí ens
ha tocat viure en aquesta
ciutat on ens coneixem
quasi tots. Em refereixo als
balaguerins de soca-rel.

Miri senyor Roigé, una
vegada exposat el que
considero i sento per vostè,

Els nous jutjats de Balaguer van ser anunciats per la Generalitat a l�any 2007,
preveient-los acabar al 2009. No obstant es van començar amb molt de retràs

l�1 d�octubre del 2010, preveient inaugurar-los al març del 2013.
Creus que es compliram els terminis previstos?

vull dir-li quatre coses que
de segur les jutjarà
encertades, o que s�ajusten
a la veritat. El poble (inclòs
jo) necessita estimar als
seus polítics o dirigents,
però fins ara, aquests no
han necessitat aquesta
estimació. Quan han
aconseguit el que pretenien
es creuen posseïdors de la
veritat absoluta, i això que li
dic és el pensament regnant
en el poble. Si vostè puja un
dia les escales de
l�Ajuntament com alcalde, i
mana i disposa, haurà de
filar molt fi per continuar
essent una merla blanca. I
si Déu ho permet li
recordaré, si comença a
tenyir-se.

Vostè és un petit dent
d�un engranatge dit Partit,
com el Sr. Aguilà, o el
senyor equis, i té una
disciplina acceptada en un
carnet. I els seus companys
igualment. I no dubto que
volen un Balaguer diferent i
millor, en el que discrepo de
vostè es que sigui (per ara)
la majoria el que volen el
mateix, en la forma o en el
fons, doncs que hi fa a
l�oposició?

Jo he dit sempre que no
m�agraden els governs de
massa colors o massa
lletres. I tampoc m�agraden
gaire aquests que
s�eternitzen en el càrrec,
desprès d�haver-se carregat
a qualsevol competidor del
mateix color. Ens podem

imaginar una
candidatura socialista
sense el Sr. Aguilà? En
canvi a CiU almenys tres
li farien l�enterrament
sense donar-li ni els
Sants Olis. Un gran cap
polític com Leniu, deia i
repetia; �El enemigo
principal està en casa�.

Els meus respectes
per vostè els pot tenir per
segur. Admiro el seu
valor per ficar-se de ple
en aquest avisper vell i
super endeutat de
l�Ajuntament de
Balaguer, per l�altra part
el crec preparat per
poder-ho fer molt bé. Si
un dia és alcalde de
Balaguer, arrangi el que
honestament pugui i als
vuit anys plegui, no
vulgui jubilar-se en el
càrrec. No faci com
aquell rei francès que va
dir �Després de mi, el
diluvi�. �Massa ofici�
porta la desídia i al
goseria si no és per el
propi lluïment i profit, i
el saber  tots els trucs per
estar en la legalitat
vigent.

Molts protestem no
tant per l�abús sinó per
l�ús que es fa dels diners
municipals.

-------------------------------------------
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El proper dissabte dia
26 de febrer és del dia
escollit per l�Ajuntament
de Balaguer, per celebrar
la tradicional festa del
Carnestoltes.

El canvi de data del
Carnestoltes, que aquest
any havia de celebrar-se
el dia 5 de març, respon a
la voluntat de la
organització de no
solapar activitats que ja
s�organitzen aquell dia a
la ciutat, com són
Expoauto, la fira del
vehicle Nou que sempre
es celebra el primer cap
de setmana de març i la
setmana blanca dels
centres escolars.

Es pretén d�aquesta
manera, que la ciutadania
pugui disfrutar i participar
de forma més activa

d�aquesta festa tan
important.

Les activitats
previstes per aquell dia
s�aniran desvelant més
endavant, on no hi faltarà,
com ja és costum, la gran
rua de carrosses i
comparses pel Passeig de
l�Estació cap a la plaça del
Mercadal, així com el
concert i ball de nit amb
el popular concurs de
disfresses que tindrà lloc
al pavelló Molí de
l�Esquerrà.

Balaguer celebrarà la Festa
del Carnestoltes el proper
dissabte 26 de febrer

Carnestoltes

La festa s�avança una
setmana per no
coincidir amb la
setmana blanca dels
escolars balaguerins

Lliurament dels premis de dibuix del
parc de nadal del diari La Mañana

El passat 19 de gener es
van lliurar a la sala d�actes
de l�Ajuntament de Balaguer
els premis de dibuix La
Manyana, que des de fa nou
anys es venen organitzant
des d�aquest diari dins del
Saló de la Infància de Nadal
a Reis. Els agraciats d�en-
guany son els següents: En
categoria de fins a 5 anys,
Laura Liñan, Laia Bach i

Libera Reñé. En categoria de
6 a 9 anys, Meritxell
Martínez, Gemma Carrera i
Pau Culleré, i en categoria de
10 a 14 anys, Zaira Nogueras,

Premiats del concurs de dibuix de la Mañana

Judith Carrera i Andrea Ruiz.
Els premis als

guanyadors, varen ser
lliurats per Miquel Aguilà, i
directius de La Mañana.

La Penya Madridista amb
la Copa Champions League

Des del passat dia 7 i
fins el proper dia 28 de ge-
ner, la Peña Madridista de
Balaguer, ha participat en
l�exposició itinerant de la
copa Champions League
que organitzada pel Real
Madrid C.F. i amb el recolza-
ment de la «Federación de
Peñas Madridistas de
Catalunya» FEPEMAC està
exposada al seu local social
de la penya al carrer del Pont
número 57.

Aquesta exposició itine-
rant està essent exposada
per totes les penyes
madridistes de Catalunya i
es mostra la Copa de la
Champions League que
l�equip madrileny ha acon-
seguit en nou ocasions du-
rant la seva història com a
club.

El Real Madrid C.F. va
aconseguir aquesta copa els
anys, 1956, 1957, 1958, 1959,
1960, 1966, 1998, 2000 i 2002.

El passat 19 de gener es
van lliurar els premis del
concurs de dibuix, fets
pels participants al parc
de Nadal de Balaguer

Copa Champions League



21<<O C IO C IO C IO C IO C I

Mans Unides organitza la representació
de l�obra teatral �No parlaré a classe�

El grup de Teatre la Su-
crera de Menàrguens pre-
senta l�obra �No parlaré a
classe�, el proper 6 de febrer
al Teatre Municipal de
Balaguer, a partir de les 7 de
la tarda.

�No parlaré a classe�, es
una invitació al somriure,
una forma lúdica, agradable
que explica la memòria his-
tòrica. Narra la vida escolar

de vuit alumnes en l�època
del franquisme i fa referèn-
cia al sistema educatiu naci-
onal catòlic.

La representació està or-

L�obra �No parlaré a classe�

ganitzada per Mans Unides
i tot el que es recapti de les
entrades anirà per aquesta
associació, pel projecte a l�Ín-
dia campanya contra la fam.

Es representarà al
Teatre Municipal de
Balaguer el proper 6 de
febrer a càrrec de la
Sucrera de Menàrguens

L�Oficina Jove de Balaguer organitza 4
cursos i tallers per aquest hivern

L�oficina Jove de
Balaguer i comarca organitza
un total de quatre cursos per
aquest mes de febrer per a
joves d�entre 16 i 35 anys.

Els dies 4, 8, 10 i 11 de
febrer, de 7 a 8 de la tarda, es
farà el curs �Iniciació a la

Oficina Jove de Balaguer

Iniciació a la informàtica; com arreglar el teu propi ordinador; aprendre a par-
lar en públic i un curs bàsic de la llengua dels signes aquest febrer

Les alumnes de l�Aula
Municipal de Dansa de
Balaguer es van presentar
el passat 13 de novembre
de 2010 als exàmens de
la Royal Academy of
Dance de Londres.

Aquests exàmens es
van realitzar a Arts Centre
de Dansa i Música, l�única
escola de la ciutat de
Lleida que és membre
d�aquesta gran
organització.

Les alumnes es van
examinar de Grau III i
Grau V d�aquest mètode
d�ensenyament de la
dansa, que és ja un dels
més estesos arreu del
món.

En aquests exàmens
s�avalua la part tècnica de
la Dansa Clàssica, una
part de Free Movement

(moviment lliure), ritme,
creativitat, musicalitat i
sensibilitat per a la dansa
i a més a més la Dansa de
Caràcter, que va variant en
funció del curs.

Les alumnes han estat
preparant, des de principis
de curs aquest examen
que han aprovat
sobradament amb Mèrits
i Distincions i del que
l�Aula Municipal de Dansa
de Balaguer es vol fer
ressò, del bon paper fet
per les seves alumnes.

Alumnes de l�Aula Municipal
de Dansa s�examinen a la
Royal Academy of Dance

Alumnes de l�Aula Municipal de Dansa

Distincions per les
alumnes de l�Aula
Municipal de Dansa
en les proves de la
prestigiosa acadèmia

informàtica�, gratuït per als
assistents.

El curs �Com arreglar el
teu propi ordinador� es farà
els dies 21, 22, 23 i 25 de
febrer amb una inscripció de
10 euros.

Els dies 15 i 17 de febrer

es farà el curs de �Com
aprendre a parlar en públic�,
de 5 a 8 de la tarda, i amb
una inscripció de 30 euros i
lliurament de diploma als
assistents.

Per últim, des del 2 de
febrer i fins al 9 de març, tots
els dilluns i dimecres de
17,30 a 20,30, i amb una
inscripció de 100 euros, es
farà el �Curs bàsic de llengua
de signes�, una aproximació
al mètode de comunicació
utilitzat per persones amb
discapacitat auditiva.

Tots aquest cursos estan
adreçats a la població de
Balaguer i comarca  jove que
vulguin ampliar la seva
formació.

Per a més informació o
per inscriure�s, adreceu-vos
a la pàgina web de l�Impic
www.impic.cat
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-------------------------------------
SE ALQUILA dos
habitaciones con baño y
derecho a cocina. Razón:
628234123.
-------------------------------------
ES VEN pis al carrer Sana-
huja, 35 de Balaguer.
Preu a convenir. Interes-
sats trucar al telèfon:
649737003 (Judit).
-------------------------------------
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 VEN apartament nou
a l�Av. Països Catalans, 2
hab, a partir de 300 e/
mes. Raó: 973446011.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament
a Camarasa, moblat,
foc a terra i vistes al
riu. Lloguer de pàrking
de línia al carrer Sant
Pere  Màrt i r.  Raó:
973447752-639920281.
--------------------------------

VENDA/LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Raó
telèfons: 973446161-
629310479.
-------------------------------------
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).
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer, llicència disco-
teca. Abstenir-se curio-
sos. Telf: 667476167.
-------------------------------------
OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades a la
millor zona de Balaguer,
al costat del col·legi
Montroig. Entre 380-750
m2. Interessats trucar al:
676996765.
-------------------------------------
VENC pàrking a l�avingu-
da dels Països Catalans.
Tel: 973446011.
-------------------------------------

ES VEN o es lloga local
ideal per restauració, si-
tuat al carrer Escala de
Balaguer. 110 m2. Interes-
sats trucar al telèfon:
600381763.
-------------------------------------

MOTOR
-------------------------------------
SE VENDE BMW Serie 3,
318 IS Coupé, año �93, km.
222.000, cambio manual,
en buen estado. Revisión
de aceite, filtros, bujías y
correas recién cambia-
das. Las 4 ruedas nuevas
hace 2 meses. ITV pasada.
Razón: 662470288.
-------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------
PROFESSORA nativa
dóna classes d�anglès:
repassos i classes de con-
versa en llengua anglesa,
per particulars i grups or-
ganitzats. Interessats tru-
queu al telèfon:
650422582.
-------------------------------------

SE OFRECE señora para
hacer trabajos del hogar,
cuidar niños o gente
mayor. Por horas. Razón:
628234123.
-------------------------------------
CHICA del país, se ofrece
para cuidar niños o
también gente mayor.
Con experiencia. Telf:
638148552.
-------------------------------------
SE OFRECE señora seria
y responsable, además
muy cariñosa, para cui-
dar personas mayores
por las tardes. Buenas
referencias. Precio
económico. Teléfonos:
625688577-665644343.
-------------------------------------
ES PRECISA cambrer/a
per bar a Balaguer. Envi-
ar currículum + foto re-
cent, a l�Apartat de Cor-
reus, 21 de Balaguer.
-------------------------------------
DOY CLASES particula-
res  de matemáticas o fí-
sica. A nivel de ESO o
Bachillerato. Llamar al:
689686116-973448136
(Manolo).
-------------------------------------

S�OFEREIX senyora cata-
lana per fer de dependen-
ta (amb experiència), cui-
dar nens, fer companyia
a gent gran, passejar gos-
sos, cuidar jardins, nete-
jar cases o escales... Raó:
686300660.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
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. In-
formació al 629912692 i
trenlleidapobla@wanadoo.es
-------------------------------------
ES VEN vestit de Comu-
nió de nena i comple-
ments. Interessats trucar
al: 662698163.
-------------------------------------
VENC una taula i cadires
de menjador, en molt bon
estat. Raó telèfon:
973420029.
-------------------------------------

ES PRECISA
repartidor de publicitat a

temps parcial.
Interessats dirigir-se a:

Dossier P&M, SL,
c/ Sant Lluís, 36-38,

matins de 9�30 a 12,30,
tardes de 4 a 7.

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

REPARACI� DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU
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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 973455286

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

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

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

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 tel.: 687 509 546

De les 8 de la tarda del 20 de gener a les 8 de la tarda del 27 de gener ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 27 de gener a les 8 de la tarda del 3 de febrer CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 3 febrer a les 8 de la tarda del 10 de febrer SALA

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
16.35 � diari
18.30 � de dill. a div. feiners

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
19.50 PONTS 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
08.40 ALMENAR de dill. a div. feiners
12.45 � dissabtes feiners
15.00 � de dill. a div. feiners
17.00 � de dill. a div. feiners
18.50 � de dill. a div. feiners

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
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