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PORTADA
Fira Jocs de Pati

La incidència de sobrepès i obesitat infantil en l�última
dècada està augmentant d�una manera alarmant i
preocupant. L�Organització Mundial de la Salut (OMS) ha
llençat una alarma mundial en veure que prop de 20 milions
de nens i nenes menors de 12 anys de tot el món pateixen
sobrepès. Aquestes dades fan por ja que el sobrepès en els
nens i nenes pot afectar seriosament la seva salut a curt,
mig i llarg termini.

Un estudi (realitzat en el marc del programa Thao-Salut
Infantil, que treballa per la prevenció de l�obesitat) fet a més
de 10.000 escolars de l�estat espanyol, constata que el 22,3%
dels nens espanyols entre tres i dotze anys pateixen obesitat
o sobrepès. I a més, aquest és un problema que cada vegada
apareix en edats més joves i afecta principalment als menors
que tenen entre sis i deu anys.

Les dades d�aquest estudi posen de manifest que el
10,4% dels nens espanyols pateixen obesitat i que prop
d�un 12% té un excés de pes important. Les dades indiquen
que el sobrepès infantil, lluny de minvar, continua sent un
dels principals problemes de salut de la població infantil.
Això ve a dir que 1 de cada 4 nens és un malalt potencial.

Els nens amb sobrepès es troben en una situació de risc
ja que poden patir malalties com la diabetis, hipertensió,
problemes de cor, problemes ortopèdics de peus i columna
vertebral, depressió, trastorns psicològics etc... i tot això
afecta la seva qualitat de vida i representa una greu amenaça
per a ells de cara al futur.

Amb les campanyes escolars i institucionals no n�hi ha
prou i cal que les famílies també es prenguin aquest
problema amb serietat

Obesitat infantil

Malgrat que hi ha força
temes d�actualitat que podrien
ser comentats en aquesta
secció, crec que el cas de
falsedat en el currículum
acadèmic de l�actual consellera
de Governació i vicepresidenta
del Govern  mereix unes línies.
Hom pot pensar que hi ha
problemes més greus en el
país que apropiar-se d�una

titulació universitària. És
evident. Tanmateix, penso que
l�honorabilitat, aquest és el
tractament que es dóna als
consellers de la Generalitat, és
més que dubtosa quan qui ha
de demostrar-la en tot moment
és capaç de mentir en el seu
expedient acadèmic. Per pos-
seïr una titulació universitària
cal tenir aprovat el 100% del
currículum. Que jo sàpiga els
estudis de Psicologia no són
una excepció. Encara que el fet
és inacceptable, es pot arribar
a entendre, pels estereotips

vigents en la nostra societat.
Només cal recordar les
crítiques voraces que hagueren
de suportar els anteriors
presidents de la Generalitat i del
Parlament, senyors Montilla i
Benach, per no tenir cap
titulació superior. És que per
formar part de l�anomenat
«Govern dels millors»,  és
condició sine qua non ser
graduat universitari o només
és un plus que complementa
les grans capacitats intel·lec-
tuals i humanes que el càrrec
requereix?
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El passat divendres
11 de març, el Delegat del
Govern de l�Estat a
Catalunya, Joan Rangel,
va ser el responsable
d�inaugurar les obres de
restauració de la muralla
medieval de Balaguer,
que han permès que
aquestes s�obrin al
públic, fent tot un
passeig des de la
coneguda Torre del
Bombo, fins a Santa
Maria. Les obres finals de
la restauració han
consistit en restaurar
totalment el bunker del
Bombo, i la col·locació
d�una barana en tot el
tram de muralla des del
Bombo fins al portal del
gel, unint aquest passeig
amb el ja existent de la
passarel·la que anava fins
a la plaça Cecília de

Cominges, davant
l�església de Santa Maria.

A l�acte inaugural hi
van assistir, a més de
Joan Rangel, la directora
dels Serveis Territorials
del Departament de
Cultura de la Generalitat a
Lleida, Carme Vidal, el
subdelegat del Govern a
Lleida, José Angel Flores,
i l�Alcalde de la ciutat,
Miquel Aguilà, el
president del Consell
Comarcal de la Noguera,
Vicent Font i diversos
regidors de l�Ajuntament.

Joan Rangel inaugura les
obres de restauració de les
muralles medievals

Inauguració de les obres de les muralles

Va estar acompanyat
de l�alcalde, Miquel
Aguilà i la directora
dels serveis de
cultura, Carme Vidal

Més de mil persones visiten les
muralles durant el cap de setmana

El passat diumenge dia
13, pel matí varen tenir lloc
les primeres visites guiades
per la muralla, ja que el dis-
sabte es varen suspendre
atès a la consistent pluja
que va caure durant tot el
dia.

A les 11.30 h la plaça
Cecília de Cominges estava
de gom a gom esperant
poder realitzar la visita al
llarg de tota la muralla.

L�alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, va voler
saludar personalment tots
els assistents així com

Atès al gran èxit i a la
suspensió de les visites de
dissabte, es va decidir
prorrogar un dia més
aquestes visites.

Així tothom que ho va
desitjar, va fer la visita el
passat dissabte, dia 19 de
març en dues sessions, una
matinal a partir de les 11,30
hores i una a la tarda, a partir
de les 17 hores.

En total han estat més
d�un miler de balaguerins els
que han gaudit d�aquestes
visites guiades a les
Muralles medievals de la
ciutat. Aquest recinte podrà
visitar-se, tots els caps de
setmana de primavera i tots
els dies durant l�estiu, en el
mateix horari que la resta de
monuments turístics de la
ciutat.

també expressar-los
l�agraïment per col·laborar
en les diferents activitats
que es programen des de
l�ajuntament.

Desprès de donar unes
breus pinzellades sobre la
història de la muralla, els
tècnics del Museu varen ser
els encarregats d�anar
explicant tot el recorregut
fent diferents aturades al
llarg de la visita en punts
estratègics, com ara a la
torre del castell de la
Gironella, o a la torre Blanca
o del Bombo.

El pas de la gent per les muralles va ser continu

Durant el diumenge 13 i el dissabte 19 de març,
s�han realitzat diferents visites guiades a càrrec de
tècnics del Museu
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Alumnes dels centres
escolars del col·legi Ntra.
Sra. del Carme, l�Escola
Pia, l�Escola Àngel
Guimerà i l�Escola La
Noguera han participat
durant aquesta setmana
passada al Pla de Millora
de l�Educació per a la
Mobilitat Segura amb la
pretensió d�introduïr dins
del currículum escolar
dels centres de Balaguer
el tractament de
l�educació viària com a eix
transversal dins de la
seva programació i fer-hi
incidència a través
d � i n t e r v e n c i o n s
específiques que
afavoreixin actituds i
comportaments de
millora d� aquest àmbit.

Els objectius del pla
són: comprendre la
necessitat d�establir
mesures que afavoreixin
actuacions de millora de
la mobilitat segura dins

l�àmbit local; descobrir la
importància del respecte
a les normes establertes
per evitar els accidents de
trànsit i despertar el desig
de col·laboració activa i
positiva de tota la
comunitat educativa,
especialment, dels
escolars.

Aquest curs 2010-2011
el Parc Mòbil ha estat
instal·lat al pavelló del
Molí de l�Esquerrà la
setmana del 14 al 18 de
març.

Aquesta activitat va
adreçada als alumnes de
cicle mitjà i superior de
primària de la ciutat.

Els centres escolars
balaguerins aprenen educació
viària en un parc mòbil

Parc Mòbil

Els alumnes han
participat al parc
durant la setmana del
14 al 18 de març al
pavelló del Molí

Inicien les obres del camí dels Erals
que uneix el Secà amb el Firal

Recentment, s�han inici-
at les obres d�eixamplament
del camí dels Erals.

Tot i que el projecte ur-
banístic previst per aquesta
zona és molt més ambiciós,
el que es farà en aquests mo-
ments, és eixamplar el camí
de manera que el carrer tin-
gui els dos sentits de circu-
lació i les corresponents vo-
reres laterals ja que es tracta
d�una artèria important que
uneix els barris del Secà i el
Firal i es troba molt a prop
d�una escola, a la qual hi van
molts escolars caminant, i
també hi passen força vehi-
cles per traslladar-se d�un
barri a un altre.Eixamplament del camí dels Erals

L�Ajuntament obté un nou camió de
deixalleria mòbil de recollida selectiva

L�Ajuntament de Balaguer
ha presentat aquesta setma-
na un camió de deixalleria
mòbil, un vehicle que dispo-
sa de diferents contenidors
per deixar-hi determinats ti-
pus de deixalles o residus, en
especial aquells que tenen
més incidència sobre el medi
ambient, com són els residus
tòxics i perillosos.

L�objectiu d�aquest nou
procés selectiu és
precisament encabir en un
nou recipient tots aquells
objectes que no es poden
llençar ni a l�orgànica, ni al
rebuig, ni als envasos.. com
ara les piles, la roba, la fusta,
les sabates...

Amb un pressupost de 180.000 euros, aquest
eixamplament és l�inici del projecte d�urbanització

Camió deixalleria mòbil

Aquest anirà itinerant per
la ciutat, en total per 6 zones
de la capital de la Noguera: la
zona de l�estació d�autobusos,

la del Portalet, la zona de la
plaça Lope de Vega, la zona
del carrer Noguera Pallaresa i
la zona del Firal i del Secà.
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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

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!

Visites guiades al nou Casal de Ciutat
�lapallavacara� aquest cap de setmana

Durant aquest cap de
setmana del 26 i 27 de març,
obrirà les seves portes als
balaguerins el nou Casal de
ciutat �lapallavacara�, ubicat
al carrer Pintor Borràs, entre
les places del Pou i Sant Sal-
vador, al cor del Centre His-
tòric.

Durant el cap de setma-
na es faran visites guiades
al nou equipament cultural,
i a les obres del centre histò-
ric.

El dissabte es faran a les
11,30 hores i a les 5 de la tar-
da, i el diumenge a partir de
les 12 hores del migdia. El
lloc de trobada es a la Plaça
de Sant Salvador.Primera planta del Casal de Ciutat

Dinars-debats amb els candidats a
l�alcaldia organitzats pel Casal Pere III

El Casal Pere III organit-
za uns dinars-debats amb els
candiadts a l�alcaldeia de
Balaguer en diferents restau-
rants de la ciutat.

El dissabte 2 d�abril serà
amb Joan Maria Molins del
PP; el dissabte 9 d�abril amb
Jaume Canal d�ERC, i el dis-
sabte 16 d�abril amb Gregori
Garcia d�ÍCV. El divendres 30
d�abril li tocarà el torn a Josep
M. Roigé de CiU i el dissab-
te 7 de maig amb Miquel
Aguilà del PSC.

Les visites també mostraran les diferents obres que
s�estan efectuant al Centre Històric de Balaguer

Dinars-debats amb els candidats a l�alcaldia a Balaguer

Aquest divendres, 25
de març, els escolars dels
centres educatius de
Balaguer participaran en
una nova edició de la Fira
de Jocs de pati, al Pavelló
d�Inpacsa. Els escolars
practicaran diferents jocs
populars que amb els
anys s�han anat perdent
als nostres carrers, com la
rila, el mocador, les curses
de sacs, etc per tornar a
jugar als jocs que es juga-
ven uns anys enrera.

D�altra banda,un total

de 1.360 escolars de la ciu-
tat de Balaguer de 3 a 12
anys, van ser pesats i me-
surats el passat curs esco-
lar 2009-2010, tal i com
marca el protocol del Pro-
grama Thao, que un cop a
l�any avalua l�acció del pro-
grama i de les activitats
organitzades tan a centres
educatius com a nivell de
ciutat.

Els resultats d�aques-
tes medicions han donat
uns resultats finals que
mostren que els nens i
nenes de Balaguer tenen
un sobrepès del 20,4% i
una obesitat del 6,3%. Si
això ho comparem a la
resta de ciutats espanyo-
les veiem que l�índex de
sobrepès està al 21,1% i el
d�obesitat al 8,2%, superior
als índex de Balaguer.

Aquest divendres 25 de març,
es celebra una nova edició de
la Fira de Jocs de Pati

Fira de Jocs de Pati

Durant aquesta
setmana s�han donat a
conèixer les medicions
del programa Thao, del
curs 2009-2010
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Cloneda del Curs de Llengua de Signes,
impartit a l�Oficina Jove de Balaguer

Del 16 al 21 d�agost se
celebra a Madrid la Jorna-
da Mundial de Joventut,
amb la presència del Papa
Benet XVI.

Uns dies abans, de
l�11 al 15 d�agost el Bisbat
d�Urgell acollirà joves de
tots els països.

Està previst que a la
ciutat de Balaguer
s�acolleixin durant
aquests dies, més de 340
monitors i monitores de
la FIMCAP, provinents
d�Alemanya, Lituània,
Eslovàquia i la Índia, amb
la presència de dos bisbes.

Balaguer acollirà joves per la
Jornada Mundial de Joventut

Jornada Mundial de Joventut

Cloenda del Curs

El passat dimecres, dia 9
de març, va tenir lloc la dar-
rera sessió del Curs de Llen-
gua de Signes, que organit-
zava l�Oficina Jove de
Balaguer.

Aquest curs ha tingut
una durada de 30 hores i ha
ofert una aproximació al
mètode de comunicació
utilitzat per persones amb
discapacitat auditiva, amb
una molt bona acceptació i
amb l�assistència d�una
desena de persones.

A l�acte de cloenda hi van
assistir el regidor de joventut
de l�Ajuntament, Juanjo
Tenorio, el vocal de formació
de la Llar, Jose R. Freixenet;
la coordinadora de LSC de
la Llar, Lídia Sánchez, i el
professor del curs, Ramon
Martín.

El curs de 30 hores ha estat impartit pel professor
Ramon Martín, amb l�assitència d�una desena
d�alumnes de Balaguer i comarca
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Inicien les sessions del planetari en
viu i en directe al COU

El planetàrium del COU a Àger

Al marge de les activitats
de visites habituals del cap
de setmana, el passat dissab-
te 12 de Març a les 20.00h es
realitzà la  primera sessió de
la temporada del planetari en
viu i en directe amb  la  puja-
da del telescopi de l�Ull, del
Centre d�Observació de l�Uni-
vers.

Aquestes sessions es
realitzen un cop cada dos
mesos i consten d�una
primera part parlada de
descoberta del cel de la nit i
gràcies als recursos del

planetari un viatge per
l�Univers.

En les sessions ordinàries
la major part correspon
principalment  a la projecció
d�un espectacle o pel·lícula en
format planetari.

Les sessions en viu
conclouen amb la obertura

de l�Ull del Montsec, i
s�obtenen imatges en viu que
els visitants poden veure a
les pantalles situades al patí
de butaques mentre reben les
explicacions  de l�equip.
Aquesta part es pot veure
modificada en cas de  situació
meteorològica adversa.

La primera d�aquestes
sessions es viu i en
directe van iniciar-se el
passat dissabte 12 de
març

El Cercle de Promoció
Econòmica i d�Iniciatives
de Balaguer i Comarca ha
organitzat el II Cicle de So-
pars-col·loqui per aquest
any 2011, amb el tema so-
bre l�acció política i econò-
mica a la Noguera. El cicle

comptarà amb la presèn-
cia del president de la Di-
putació, Jaume Gilabert, el
dia 1 d�abril, el president del
Consell, Vicent Font, el 8
d�abril i el Delegat del Go-
vern, Ramon Farré el 15
d�abril.

II Cicle de sopars-col·loqui del
Cercle de Promoció econòmica
de la Noguera

Les sessions es faran a Balaguer
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El municipi d�Àger ha
estat el darrer beneficiari
del programa
d�arranjament de camins
de la xarxa veïnal i rural
dels municipis de
muntanya que convoca
anualment la Generalitat
de Catalunya.

A Àger s�han millorat
2,5 quilòmetres del camí
del Molinell que permet
accedir, des de la carretera
de Corçà, a l�estació de
bombeig d�aigua des
d�on se�n dóna
subministrament a tots
els nuclis del municipi
d�Àger.

L�import de les obres
ha estat subvencionat per
la DG d�Arquitectura i
Paisatge del Departament
de Política Territorial i
Obres Públiques de la

Generalitat de Catalunya.
Representants del

municipi i del Consell
Comarcal han destacat
que la millora era molt
necessària a causa del mal
estat en què es trobava el
camí, que en alguns
trams era  difícilment
transitable.

A més a més, en la
mateixa reforma s�ha
incidit molt en els guals
per així evitar que l�aigua
de la pluja malmeti el
camí.

El camí del Molinell d�Àger,
dins del Pla d�arranjament
de camins de muntanya

Camí del Molinell

S�han millorat 2,5
quilòmetres que uneix
el camí de Corçà amb
l�estació de bombeig
d�aigua del municipi

Penelles inaugura la planta
potabilitzadora i el nou dipòsit d�aigua

El delegat del Govern a
Lleida, Ramon Farré, va in-
augurar el passat diumen-
ge, la planta potabilitzadora
i el nou dipòsit d�aigua de
Penelles.

La millora de l�abasta-
ment d�aigua potable en alta
i la nova planta
potabilitzadora han comp-
tat amb una subvenció de
441.797 euros per part de
l�Agència Catalana de l�Ai-
gua i de 184.593 euros a càr-
rec del Pla Únic d�Obres i
Serveis.

El pressupost total
d�aquestes  dues obres de
millora, ha estat de 732.12
euros.Penelles

Inauguren la senyalització des de
Vilanova de la Sal a l�estació de trens

El passat  diumenge 20
de març, una cinquantena de
persones, la majoria veïns
del municipi de Les Avella-
nes-Santa Linya, van partici-
par en la caminada organit-
zada per l�Ajuntament de Les
Avellanes i Santa Linya per
inaugurar la senyalització i
difusió dels valors ambien-
tals de l�itinerari que va des
de la població de Vilanova
de la Sal fins a l�Estació de
trens  de la mateixa localitat
noguerenca.

La planta va ser inaugurada pel Delegat del Govern
de la Generalitat a Lleida, Ramon Farré

Un moment de la caminada
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Montgai va celebrar la
28a edició de la Matança
del Porc el passat
diumenge dia 20 de març.

La festa va començar
a primera hora del matí
amb l�elaboració del
tradicional mondongo a
la plaça Prat de la Riba a
càrrec dels veïns de la
població.

Els visitants van
poder esmorzar
gratuïtament pa torrat i
arengades.

A partir de les 2 del
migdia es va repartir el
dinar popular a base de
mongetes, llonganissa i
botifarra. Els interessats
van adquirir el tiquet a la
mateixa plaça durant tot
el matí per un preu de 4
euros.

Al llarg de la jornada,
petits i grans també van
poder visitar l�exposició
sobre l�elaboració del
Sabó �Morcaires i
Barrellaires� als baixos de

Montgai va celebrar la
Matança del Porc, el passat
diumenge 20 de març

Matança del porc a Montgai

Al migdia, els veïns
van fer un dinar
popular a base de
mongetes, llonganissa
i botifarra

Els escolars de Camarasa celebren el
Dijous gras amb un esmorzar

El Dijous gras  o Llarder,
també conegut com el «Dia
de l�ou i el porc» o «Dia de la
truita», és el tret de sortida
de les festes de Carnaval ar-
reu del territori català.

Els nens i nenes de l�es-
cola de Camarasa el dijous
gras el van celebrar fent un
esmorzar amb un bon entre-
pà de botifarra d�ou o de trui-
ta de botifarra al parc de
Maria Rúbies.

Aquest any els van
acompanyar els ossos
Stanley de la Gran Bretanya
i el Czek de Polónia
convidats dins del Projecte
Comenius de la ZER «El
Jonc».Esmorzar dels alumnes de Camarasa

Renovació de l�enllumenat públic de
les poblacions de Montgai i Butsènit

L�Ajuntament de Montgai
renova aquests dies l�enllu-
menat públic del nucli histò-
ric. L�actuació consisteix en
canviar els fanals, canviar les
bombetes de mercuri per
unes de sodi, i instal·lar regu-
ladors per disminuir la inten-
sitat de llum en algunes fran-
ges horàries i així evitar
l�excès de consum.

El projecte té un cost de
58.977 euros i està finançat
pel Departament de Territori i
Sostenibilitat, l�Institut Cata-
là d�Energia (ICAEN) i una
petita aportació municipal.

Segons l�alcalde , Jaume
Gilabert, l�objectiu de
l�actuació és «poder disminuir

Donant la benvinguda, d�aquesta manera, a
l�arribada de les festes del Carnaval

Nova il·luminació a Montgai i Butsènit

la contaminació lumínica i el
consum energètic de
Montgai i de Butsènit per això
els reguladors s�instal·laran a

les dues poblacions i
s�utilitzaran sobretot a la nit
quan hi ha poc trànsit i pocs
veïns al carrer».

l�ajuntament vell; i van
poder fer una visita
guiada als espais de la
Guerra Civil  per un preu
de  2 euros per persona, i
van poder pujar al
campanar neoclàssic de
la població, que té 40
metres l�alçada  pel preu
d�1 euro per persona.

La Matança del Porc a
Montgai, com en moltes
poblacions de les
diferents comarques
catalanes se celebra per
recordar i commemorar la
feina que antigament, a
l�hivern, es feia a casa de
pagès per la
supervivència de la
família durant l�any.

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a � BALAGUER
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�Mart-Terra, una anatomia comparada�
al Museu de la Noguera, tot el març

Els darrers anys la NASA
i l�Agència Espacial Europea
(ESA) han tingut al planeta
Mart com a objectiu
preferent.

Diverses missions han
aconseguit imatges
espectaculars, algunes des
de la pròpia superfície, i
gràcies a elles es pot
conèixer millor el nostre veí
al Sistema Solar.

Aquestes imatges ens
mostren un planeta rocós i
desèrtic, però també
insinuen que en el passat
Mart va ser molt similar a la
Terra amb aigua fluïnt per la
seva superfície. Fins a quin
punt ambdós planetes són
semblants o diferents? I
com ha pogut influïr això en
la seva evolució? Per
respondre aquestes
preguntes es compararan

Exposició «Mart-Terra»

L�exposició està finançada per l�obra Social
�la Caixa� amb la col·labració de l�Ajuntament de
Balaguer i l�Impic, al Museu de Balaguer

tots dos planetes pel que fa
a fenòmens geològics -com
ara el vulcanisme, la
formació de roques, l�erosió
o la sedimentació- i a
fenòmens meteorològics i
hidrològics �com ara el vent
o la presència d�aigua i de
gel.

A través de peces reals,
maquetes a escala i
fotografies impactants,
aquesta exposició

organitzada per l�Obra Social
«la Caixa» amb la
col·laboració de
l�Ajuntament de Balaguer, i
l�Impic, permetrà conèixer
Mart i comparar-lo amb el
seu company a l�espai: la
Terra.

L�exposició es podrà
veure del 8 al 31 de març de
2011 a la Sala d�Exposicions
temporals del Museu de la
Noguera.

Exposició al Museu de la Noguera
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

Què vol dir, de debò,
ser racista? Aquest llibre
aclareix d�on ve el racisme
i el defineix. Parla dels que
hi creuen i de les seves
víctimes. Distingeix entre
el racisme envers els
col·lectius humans
considerats inferiors
(negres) i el racisme envers
els col·lectius considerats
intel·ligents alhora que
aliens i malèfics (jueus).

S�hi descriuen alguns
exemples, sovint poc
coneguts, de què passa
quan les idees racistes es
posen en pràctica, con-
cretament a Anglaterra, als
Estats Units, a l�Europa de
mitjans segle XX... i a
Catalunya.

També ofereix una
explicació històrica de
l�aparent «superioritat» del
poble europeu (la font
principal de tantes acti-
tuds racistes). Un llibre
contundent, xocant,
revelador i molt ben
documentat.

El racó del poeta

Converses amb mi
mateix
Autor: Nelson Mandela
Gènere: Biografia

L�àvia necessita
petonets
Autor: Anna Bergua
Gènere: Infantil (+ 4 )

Nelson Mandela és
una de les figures més
inspiradores dels nostres
temps. Arrestat l�agost de
1962, va estar empresonat
durant més de vint-i-set
anys, temps durant el qual
la seva reputació com a
gran símbol de la
resistència del moviment
antiapartheid va anar
augmentant. L�any 1990
Mandela va ser alliberat, i
va guanyar el premi Nobel
de la Pau el 1993. L�any
1994 va ser investit com el
primer president de Sud-
Àfrica escollit democrà-
ticament.

Aquest llibre ens ofereix
l�oportunitat de conèixer el
seu arxiu personal: des de
les cartes que va escriure
durant les hores més
fosques del seu
empresonament fins als
seus diaris de viatges durant
les lluites antiapartheid a
principis dels anys seixanta.
Hi trobareu un home de
carn i ossos.

 Ens trobem davant un
petit tresor que planteja de
forma molt clara i
entenedora el que succeeix
quan es pateix una malaltia
degenerativa com
l�Alzheimer.

La lleidatana Ana
Bergua teixeix una dolça
història narrada a través
dels ulls d�una nena, on les
emocions i sensacions de
la petita protagonista
ajuden a entendre per què
l�àvia necessita que la
cuidin i revela quin és el
millor remei en aquests
casos: els petonets!.

Destaquem també les
fantàstiques il·lustracions
amb les que Carme Sala ha
posat cara a aquesta tendra
àvia: línies suaus i
arrodonides, i un genial toc
de vermell com a únic color
a les imatges. Sens dubte,
un conte ple de sensibilitat
i tendresa, que està encarat
a infants a partir dels
quatre anys per a
transmetre�ls uns valors.

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

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

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

Indesinenter
Balaguer, 800 anys del seu mercat

Veient a la plaça gran,
-la més gran dels nostres pobles-
els tràfecs dels firandants,
aplegats hores i hores,
volgué que s�hi fes mercat
el Comte-Rei el Catòlic,
els dissabtes tots de l�any,
en privilegi notori.

I amb l�aval aquell tan clar
de la reial signatura,
gent d�aquí i del veïnat
amb l�ocasió per excusa,
trobadissos allí es fan
enarborant la fortuna
de complir-se vuit-cents anys
de mercat sense fissura.

Negre de nerda
Autor: Matthew Tree
Gènere: Discriminació
racial

Vota conectant amb www.cerclebalaguer.cat
SI        NO      NS/NC

A final del 2010, l�endeutament de l�ajuntament de Balaguer era de 15,127
milions d�euros (2.516 milions de pessetes). Creus que amb aquest desmesurat

deute, la situació del proper Ajuntament serà de colapse econòmic?
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La SudaTeatre comença els preparatius
de l�espectacle plàstic �Viu la passió�

El grup de teatre local La
SudaTeatre ja ha començat
a treballar en la organització
de la XII edició de l�especta-
cle �Viu la Passió� que s�es-
cenificarà, un any més, en el
mateix marc incomparable
de les runes del Castell For-
mós, per setmana Santa, a
la ciutat de Balaguer.

Com cada any l�equip
directiu està preparant amb
molta il·lusió l�espectacle per
continuar despertant

l�interès d�aquelles persones
que ja hi han assistit i per les
persones que encara no
l�han vist.

Per tal de dur a terme
aquesta important
escenificació és necessària

Viu La passió

la participació activa d�uns
tres-cents actors, figurants i/
o col·laboradors.

És per aquest motiu que
animen a formar part
d�aquest col·lectiu per tirar
endavant una iniciativa que
ha pretès recuperar d�una
forma totalment nova i
original una tradició que
caracteritza la Setmana
Santa , i que va aconseguir
molt d�èxit gràcies a la
participació de tots.

Així doncs La SudaTeatre
convida a tots els ciutadans,
gran i petits  a aportar la seva
col·laboració en aquest
espectacle de tots.

Els interessats podeu
adreçar-vos al número
651929841 o al e-mail:
viulapassio@gmail.com

Viu La Passió

Demanen la
col·laboració dels
balaguerins per formar
part d�aquest espectacle
de Setmana Santa

El 26 de març l�Aula
Municipal de Dansa
presentarà al Teatre
Municipal de Balaguer,
dins la 3a Mostra de
Dansa «Ciutat de
Balaguer», l�espectacle
�El Mercadal... un
encís!!�.

L�espectacle, dirigit i
coreografiat per Albert
Bonet, gira a l�entorn dels
800 anys de Mercat a
Balaguer, on un
personatge molt divertit
ens endinsarà dins el
Mercat que es realitza
setmanalment tots els
dissabtes a la Plaça del
Mercadal de la capital de

la Noguera, tot explicant-
nos les seves històries.

L�espectacle �El
Mercadal... un encís!!� és
un espectacle adreçat a
tots els públics on hi
participen més de 80
alumnes de les diferents
disciplines que es duen a
terme a l�Aula Municipal
de Dansa.

El Teatre acollirà el festival
de l�Aula de Dansa Municipal
dedicat al mercat de Balaguer

Festival de Dansa

Aquest dissabte 26 de
març, a partir de les
21,30 hores, dirigit i
coreografiat per
Albert Bonet
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El Balaguer ha de disputar vuit finals
per evitar el descens de Tercera Divisió

FUTBOL >> Els
balaguerins continuen a
la zona delicada de la
classificació, i
intentaran sortir-ne a
les properes jornades

13/03/2011

PRAT 2
BALAGUER 1
20/03/2011

BALAGUER 1
VILANOVA 1

Classificació
Tercera Divisió
1. Llagostera ............. 56
2. Montanyesa .......... 52
3. Pobla Mafumet .... 52
4. Europa ................... 50
5. Reus ...................... 49
6. Manlleu ................. 49
7. Cornellà ................ 48
8. Prat ........................ 44
9. Espanyol B ............ 43
10.Vilafranca ............ 43
11.Castelldefels ....... 42
12.Gavà ..................... 40
13.Terrassa ................ 36
14. Vilanova .............. 34
15. Balaguer ............ 34
16. Palamós .............. 33
17. Amposta ............. 32
18. Masnou ............... 30
19. Ascó .................... 24
20. Premià ................ 20

Tel. 973 450 808
Mòbil 617 917 841

BALAGUER

El Balaguer només ha
aconseguit sumar 1 punt en
els dos darrers disputats,
perdent al camp del Prat per
2-1, amb gol de Figuerola en
el temps de descompte que
maquillava el resultat, i em-
patant a casa davant el
Vilanova, amb un gol de
Genís que contrarestava el
gol de Sergi Pérez, aconse-
guit en els primers minuts

però que la gran labor de
Nogués, i la frescura impo-
sada per Genís i Figueres,
que van sortir a principis del
segon temps, van fer que al
menys, un punt es quedés a
casa.

Després d�aquests resul-
tats negatius pels interessos
del Balaguer, l�equip de Llu-
ís Elcacho ocupa la quinze-
na posició amb 33 punts, i
té davant seu, vuit autènti-
ques finals, en els vuit par-
tits que resten per finalitzar
la temporada de la Tercera
Divisió Catalana, si no vol
tenir problemes per mante-
nir la categoria a la tercera
divisió.

No ho tindrà fàcil, ja que
ara té dos desplaçaments se-
guits davant de dos rivals
directes en aquesta zona de
la classificació, com són
l�Amposta, amb qui s�en-
frontarà aquest diumenge 27
de març, a partir de les 12

de la segona part. En aquest
partit però, l�autèntic prota-
gonista va ser el porter
Jaume Nogués que va arri-
bar a aturar fins a quatre un
contra un, essent el millor ju-
gador del partit, disputat al
Municipal de Balaguer.

A la finalització de l�en-
contre, el propi Elcacho ma-
nifestava que el Vilanova
havia merescut la victòria,

Juanjo Tenorio lluitant una pilota

Propers encontres

27/03/2011 --  12h.
Camp Municipal d�Amposta

Amposta| Balaguer
-------------------------------------

03/04/2011  --  12h.
Olímpic de Terrassa
Terrassa | Balaguer

del migdia, i el Terrassa on
ho farà el proper diumenge
dia 3 d�abril, jugant al seu
camp.

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Adrià Fernandez 14
2. Genís ................. 5
3. Benet ................ 4
4. Figueres ............. 2
5. Dago .................. 2
6. Figuerola ............ 2
7. Padrones ............ 1
8. Ciruela ............... 1
9. Pons .................. 1
10. Cesar ............... 1
11. Tenorio ............. 1

El porter del
Balaguer Jaume
Nogués es va
convertir en el
protagonista en el
partit davant el
Vilanova fent parades
de molt mèrit i evitant
la derrota de l�equip.

Genís, que va sortir
a la segona part, va
aconseguir el gol de
l�empat, al minut 75 de
partit.

Genís

El porter del Balaguer Jaume Nogués
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El cadet del Club
Esportiu Vedruna
Balaguer  està fent una
bona temporada. Cal
tenir en compte, a més,
que aquest és el seu
primer any en competició
federada.

L�equip, patrocinat per
Vidres Viola, té a les
seves files, jugadors que
l�any passat van quedar
campions de Catalunya
en competició escolar. Un
dels objectius principals
del nou club, és cobrir
totes les categories
esportives existents, des
d�educació infantil fins a
batxillerat. D�aquesta
manera, es vetlla perquè
els adolescents no
abandonin la pràctica
esportiva durant la seva
escolarització. D�altra
banda, els equips

benjamins i alevins del
C.E. Vedruna Balaguer,
jugaran les respectives
eliminatòries de la Copa
Catalunya de futbol sala.

El benjamins
disputaran el seu partit el
proper dia 26 de març, a
les 11 del matí, al pavelló
Nou. L�equip visitant serà
el F.S. Sport Santa
Perpètua.

Els alevins jugaran el
proper diumenge, 27 de
març, a dos quarts de
dotze del migdia, al
poliesportiu de Balaguer,
contra el F.S. Vilassar.

Bona temporada dels
diferents equips del C.E.
Vedruna de Futbol Sala

C.E. Vedruna

FUTBOL SALA>>La
propera setmana
disputaran les
eliminatòries de la
Copa Catalunya

El Cristec continua amb la ratxa de
victòries guanyant al Can Titó, 7-3

El Cristec guanya el Can
Titó Vilanova, per 7 gols a
3, en partit corresponent a
la 20a jornada de la Nacio-
nal B.

Els balaguerins conti-
nuen en ratxa i aconseguei-
xen la seva 4ta victòria con-
secutiva, ampliant la seva
ratxa d�imbatibilitat a 10
jornades, front un rival que
malgrat es trobava un punt
per sota a la classificació
es va veure superat per la
major convicció i intensi-
tat local.
Els primers minuts van ser
de tempteig, amb ocasi-
ons per ambdues bandes,

essent el barcelonins els
que van inaugurar el mar-
cador a l�aprofitar un xut
llunyà (0-1, min. 8). A par-
tir d�aquest moment el
Cristec va avançar línies,
creant força perill a la por-
teria visitant ben defensa-
da per Formosa, però no va
ser fins al darrer tram del
període quan va traduïr el

Cristec

seu domini amb gols de
Valero, Lluís i  Tarroja,
aquest darrer sobre la bot-
zina, arribant-se al descans
amb avantatge local de 3
gols a 1. Només començar
la segona part, de nou
Tarroja va ampliar el mar-
cador a un 4 a 1 que va dei-
xar força tocat un Can Titó
que, malgrat va retallar di-
ferències poc després, no
va tenir poder de reacció.
Els balaguerins, ben as-
sentats en defensa i amb
les idees clares en atac,
van controlar el joc i van
augmentar les diferències
fins al 7 a 3 final, essent
Xolo, Lluís i Samper els
que van culminar la gole-
jada dels de La Noguera.

El proper dissabte el
Cristec visita la pista de La
Salle Gràcia, un desplaça-
ment que serà molt com-
plicat pels balaguerins.

Cristec

FUTBOL SALA >>
L�equip entrenat per
Jaume Canal continua
escalant posicions a la
taula de la nacional B
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La setmana del 26 de
febrer al 6 de març es van
celebrar a Almeria els
Campionats d�Espanya
de Tennis Taula en totes
les categories d�edats i en
les proves d�individuals,
dobles i equips.

El CTT Balaguer hi va
ser present en les
categories benjamí
masculí, amb Pol Calderó
i Llorenç Lladonosa,
benjamí femení, amb
Gemma Lladonosa i
Natàlia Miramontes,
juvenil masculí, amb Eric
Calderó, i sènior femení,
amb Anna Biscarri.

Tot i la gran actuació
de tots els jugadors
balaguerins, el resultat
més destacable va ser el
de l�equip benjamí femení
que va aconseguir una

meritòria 3a posició i, per
tant, va poder pujar al
podi en la seva primera
participació en un torneig
d�aquest calibre. Gemma
Lladonosa i la eivissenca
Natàlia Miramontes es
van imposar al CTM San
Javier (Murcia) i al CTM
Jaén per fer-se amb el
trofeu que les acredita
com dues de les
jugadores amb més
projecció en el panorama
del tennis de taula
nacional.

L�equip benjamí femení del
Tennis Taula Balaguer, tercer
als Campionats d�Espanya

Gemma Lladonosa i Natàlia Miramontes

TENNIS TAULA>>
L�equip format per
Gemma Lladonosa i
Natàlia Miramontes
van pujar al podi

Derrota del Balaguer Villart Logístic
davant el FD Cassanenc per 3-4

Balaguer Villart Logístic

El Balaguer Villart Logís-
tic va caure davant el FD
Cassanenc per un ajustat 3
a 4, una derrota, però que no
li resta possibilitats de cara
a la permanència a la
Superdivisió Femenina.

Anna Biscarri va perdre
per davant  Karyn
Opdencamp; en el segon
partit,  Tinting Wang va
perdre  davant la també
xinesa Jie Don; i Yan Lan Li
guanyava a Anna Badosa i
la parella Wang/Li feia el
mateix davant les visitants
Dong/Opdencamp. Tinting
guanyà a Opdencamp però
Biscarri queia davant
Badosa, i Yan Lan Li també
feia el mateix resultat amb
Jie Dong, quedant el
marcador final en 3 a 4,
derrota per les balaguerines.

TENNIS TAULA>> Tot i la derrota, l�equip
balaguerí conserva totes les opcions per salvar la
categoria i continuar a la màxima categoria

Excel·lents resultats al Trofeu Provincial
d�Almacelles de les gimnastes balaguerines

RÍTMICA>> El passat diu-
menge 5 de març, una amplia
representació de les nenes de
l�Escola Municipal de Gimnàs-
tica Rítmica varen participar al
Trofeu Provincial d�Almacelles.

En el campionat hi eren re-
presentats varis conjunts i ca-
tegories de la província,
Tàrrega, Mollerussa, Sicoris, ...

però que no varen impedir que
es poguessin treure uns excel·-
lents resultats del campionat
en cada una de les diferents ca-
tegories i proves. Les de
Balaguer van presentar un con-
junt en cada una de les dife-
rents categories, aconseguint
el primer lloc en categoria
prebenjamí; tercera posició en

categoria benjamí, i una darre-
ra segona posició en categoria
aleví amb l�exercici de pilota.

Cal destacar els bons
resultats que es varen donar,
tenint en compte que va estar
la primera de les competicions
de la temporada.

El proper diumenge 10
d�abril es celebrarà  la 5a edició
del Trofeu de rítmica Ciutat de
Balaguer, amb més de 200
gimnastes i amb la
representació de totes les
participants de l�escola
municipal, incloent-hi una
exhibició de les noies més
grans que realitzen funky i hip-
hop, a més del grup de
practiques motrius amb
música del Centre d�Educació
Especial l�Estel. La jornada es
celebrarà al pavelló poliesportiu
municipal de Balaguer a partir
de les 10:30 hores, oberta a tota
la població i s�hi espera una
massiva assistència.

Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica
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Del 26 de juny al 2 de
juliol, s�organitza una
nova edició, la sisena, del
Tecni-Camp dels Pirineus,
un campus esportiu
d�estiu per la pràctica del
futbol, bàsquet i futbol
sala dels joves
balaguerins, d�edats
compreses entre els 8 i
els 15 anys.

El campus es celebra
a Rialp, i està dirigit per
Juanjo Tenorio,
entrenador nacional de
futbol, i actualment
capità del primer equip
del Club Futbol Balaguer,
i compta amb monitors
especialitzats en diferents
esports, com Francesc
Almira, Entrenador
nacional de Bàsquet, i
entrenador de l�equip
júnior del Club Bàsquet
Balaguer, i Dani Valls,
entrenador de futbol
base.

Durant el campus, els

nois i noies participants
poden practicar, a més
dels esports esmentats,
altres esports a les
instal·lacions de l�Hotel
Comtes de Pallars on
estan allotjats durant tota
la setmana, com el tennis
o el voleibol.

Enguany, el campus
està organitzat per
l�Escola Pia de Balaguer i
compta amb la
col·laboració de diferents
clubs esportius de la
ciutat.

Les inscripcions
s�obriran a partir del
proper 1 d�abril i les places
son limitades.

Nova edició del Campus de
futbol i bàsquet, Tecni Camp
dels Pirineus, a Rialp

Tecni Camp dels Pirineus

El campus està dirigit
per Juanjo Tenorio, i
es celebra del 26 de
juny al 2 de juliol al
Pallars Sobirà

David Bach aconsegueix dues medalles
als Campionats de natació adaptada

El nedador balaguerí
David Bach del Club Espor-
tiu Natació Balaguer ha
aconseguit la seva segona
medalla  durant la segona
jornada del campionat Es-
tatal  per autonomies de na-
tació adaptada que es ce-
lebra a la ciutat de  Màla-
ga,

En David  Bach ha
aconseguit la medalla
d�Argent en la prova de 100
metres esquena  i la quarta
posició en els 50 metres
lliures.

Uns resultats
esplèndids del nedador
balaguerí amb un total de
dos medalles en els
Campionats d�Espanya.

David Bach

Bon paper dels nedadors Eric Demarchi
i Anna Auberni al Circuit Català
NATACIÓ>> Bons resul-
tats dels nedadors del Club
Esportiu Natació Balaguer a
la tercera jornada del Circuit
Català disputat aquest cap
de setmana passat a les
instal·lacions  del Club Na-
tació Sabadell, amb  pisci-
na olímpica de 50 metres.

El nedador balaguerí,
Eric Demarchi es va
classificar durant la sessió
del matí per disputar la final
de la tarda en sisè lloc  i en
la final  quedà el 8è
Classificat absolut en els 50
metres lliures amb un
temps de 24 segons i 76
dècimes, aconseguint la
seva millor marca personal

NATACIÓ>> Quedant 2n en la els 100 m esquena i
4rt en la prova de 50 m lliures, d�Espanya

Eric Demarchi i Anna Auberni

i rècord absolut del Club
Esportiu Natació Balaguer.

Per altra banda la
nedadora balaguerina Anna

Auberni, es va classificar en
el 17è lloc, en la prova dels
800 metres lliures al Circuit
Català.

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
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Un Paradís
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Molt del que passà al món
em fa pensar que vivim en la
nostra ciutat i el seu entorn en
un petit paradís. Una vall prou
civilitzada que fins i tot la
climatologia és normalment
monòtona i prou anunciada.
Tenim un fred moderat i una
calor fastigosa però suportable.
Tenim aigua -cada dia més cara,
això sí, però en tenim. Al llarg i
ample del lloc, no hi ha
diferències gaire fortes, ni
ofendoses. Es podria dir que
amb una mica més de petita
indústria, i un més petit deute
privat, ens podríem trobar en
una espècie d�Arcadia
idealitzada. Particularment
podríem trobar la calma, la
seguretat i la parsimònia que
avui molt en crec hem perdut
per sempre més. El deute que
s�ha de pagar ha creat
situacions que a vegades
resulten insolubles. Un dels
primers que ho paguen són els
matrimonis joves, que són el
futur, amb una càrrega difícil
de suportar en condicions
normals, més quant surt allò
que no estava previst,
aleshores les famílies
respectives ajuden si poden, i
s�augmenten així el número
d�afectats.

Quantes animalades s�han
fet per la cafrada del �piset�, tot
�equipadet�, tot al punt i al so
per poder-lo lluïr i sentir-se
superior a l�amic o suposada
amiga. Tots hi hem col·laborat.
Tots! Des del gerent del Banc,
als pares. L�estat augurant
futurs encara millors, i
engrescadores perspectives
fàcilment assumibles per
qualsevol. La raó era senzilla
sobrava diners, fins i tot, per
robar-los. No n�hi havia prou
amb uns beneficis del 20 o 30
per cent, s�arribà al 50 i 60%, i
l�alegria ho envaïa tot. El nostre
potent baf calentava ja el clatell
de les nacions de més progrés
(Zapatero dixit). No es citava
mai la grandesa del nostre
deute... i del pagament. Arribada

Les eleccions
municipals són, de totes les
conteses electorals, les que
la població sent com a més
properes. De la seva tria se�n
derivarà un equip de govern
que haurà de prendre
decisions sobre diferents
aspectes que haurien
d�afectar, per igual, a tots els
ciutadans.

La situació econòmica
global no és bona. Cada cop
són més els balaguerins
que ens sentim afectats, de
manera directa o bé
indirecta, pels efectes de la
crisi. I l�Ajuntament de
Balaguer no s�escapa
d�aquests problema. A curt
termini ja hem patit els
efectes de la gestió sobre la
realització d�obres
emblemàtiques que havien

ERC, el canvi que cal
Jaume Canal Sotelo,
Candidat d�ERC a l�alcaldia de Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

de reconfigurar el paisatge
urbanístic de Balaguer. Ni
l�obra està acabada ni els
aspectes socials i de
promoció econòmica que
comportava la Llei de Barris
s�han complert. A mig termini
no s�ha previst la necessitat
d�invertir en les
infraestructures que faran
possible una revifada
econòmica. I, potser a més
llarg termini, la incapacitat per
visualitzar de manera
consensuada la ciutat del
futur.

I no només ens haurem
d�adaptar a importants
canvis econòmics. Caldrà
treballar per cohesionar el
teixit social de Balaguer que
en els darrers anys ha patit
canvis evidents per a tothom.
Drets i deures hauran d�anar

agafats de la mà. Si no ho fem
així, el futur esdevindrà incert.
No oblidem la gent gran que
conformen un sector
vulnerable dins la nostra
societat, ja sigui per les
limitacions que els imposa
l�edat, ja sigui per la manca
de solvència econòmica
deguda a jubilacions
millorables.

I el futur humà de la
nostra ciutat, el jovent. El
sector social que més hem
de potenciar doncs no
només són el nostre futur
sinó que ja són el nostre
present: Polítiques d�habi-
tatge, de lleure, de formació i
d�equitat en l�accessibilitat al
món laboral seran els nostres
reptes.

Volem potenciar l�auto-
estima i no l�apalancament;
la transparència  i no la mala
gestió; el treball i no
l�amiguisme ni el transfu-
guisme; política de plani-
ficació i no política de
pedaços.
-------------------------------------------------

l�hora de pagar en un moment
de reconversió laboral ha creat
les dures hores de confusió en
que vivim. Aquella manera de
tenir �algo� - que semblava la
única-, s�ha mostrat amb la
complicitat dels bancs tota la
seva duresa, doncs els bancs
també estaven endeutats. És
de desitjar que sigui superable
i no tan llarga com un pot
pensar.

Qualsevol pot veure com
tot es converteix en un embús.
Ara en aquest recoi de país
nostre s�ha armat la mari-
morena per que a una senyora
li falta dos assignatures per
tenir un títol. Benaurada
�titulitis�! Com si això tingués
gaire importància en relació a
que sigui competent o no. En
que faci la feina ben feta o no.
En que inspiri confiança al seu
superior o no. En que tingui la
qualitat de poder portar els seus
deures a bon port o no. Un es
pot preguntar de que han servit
tants títols al Tripartit-2, potser
per situar-nos on som i fer el
ridícul que han fet. Quants alts
càrrecs van tenir amb l�únic títol
del dit que els va senyalar i el
carnet a la boca? Se�n
recorden? Facin vertadera
oposició per intentar esborrar
el seu paper de  mòmia tronada
amb un llenguatge que a ningú
convenç. Aquestes regles
arnades ja no serveixen després
d�haver vist el seu treball.

Benaventurats els que
tenen fe, ara ja sabem que el Sr.
Roigé és el cap de llista per CiU.
Prou ha costat, ni el part de la
gitana va ésser tan llarg. Ara
convindria que la seva
nominació -còpia d�altres dos
amb primàries inclosa en una,
de força mal record-, no la
barregi amb amors per la ciutat.
Convindria que recordés tota
la campanya d�una senyora que
el va fer el seu principal
argument amb els resultats ja
coneguts. Malgrat el consell, jo
li continuo desitjant el millor
dels resultats.

Fa pocs dies
inauguràvem les obres ja
acabades totalment de
bona part de la nostra
muralla. La part més
vistosa, la més
espectacular. Una gran
obra que ha de permetre
visualitzar i enaltir el nostre
patrimoni històric i
cultural. I a la vegada ens
ha de servir per la nostra
promoció com a ciutat.
Obra que un cop visitada
ens omple d�orgull ciutadà
i d�autoestima.

Aquestes són
d�aquelles grans obres que
hom sol valorar de la
gestió d�un govern i que es
pot veure i tocar
físicament. Hi ha però
també altres «grans obres»
que no són tan vistoses ni
tan perceptibles als

Grans obres
Miquel Aguilà i Barril, Alcalde de Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

sentits, que estem tan
acostumats a veure-les que
moltes vegades no les
valorem. Em refereixo a les
del dia a dia. A les que ens
permeten des de tenir una
bona qualitat de l�aigua fins
a les que cada dia fan i
executen la nostra brigada
d�obres i serveis, per
exemple.

Capital importància
tenen també les que fan
referència a la cultura,
l�educació o l�esport. Veiem
amb molta satisfacció
sobretot, l�augment
d�usuaris de molts
equipaments on s�exerciten
aquestes activitats. Cal
destacar la gran activitat que
tenen els nostres
poliesportius i camps
d�esport, l�augment
progressiu d�alumnes a

l�escola de Música o bé el fet
de duplicar, en els dos
darrers anys, tant els
alumnes a les llars d�infants
com els usuaris de la
biblioteca.

Una altra gran obra és
també la referenciada a
polítiques de formació i
d�ocupació generades per
l�anterior govern de la
Generalitat i amb la
sensibilitat per part de molts
ajuntaments, entre ells el
nostre. Durant  aquests
darrers 4 anys 365 persones
han pogut tenir l�oportunitat
de treballar i formar-se en
diverses modalitats de plans
que els ha permès guanyar
oportunitats de cara a trobar
feina o, si més no, mitigar la
seva situació precària d�atur.
Aquesta obra ha suposat
una subvenció revertida en
aquests ciutadans de
3.520.000 Euros. Tan de bo
aquesta actitud i voluntat de
la Generalitat tingui
continuïtat mentre duri
aquesta situació actual.
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El canvi a Balaguer.
Gestió de la crisi
Josep Ma Roigé, candidat de CiU a l�alcaldia de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

La quinzena passada vam
iniciar l�exposició dels con-
ceptes del canvi. Parlàvem de
servei. De canviar l�actitud per
estar, des de l�Alcaldia, al servei
de tothom i durant els quatre
anys. Avui parlaré de gestió.
Concretament de gestió de la
crisi. Que ningú esperi xifres ni
fórmules matemàtiques (ràtios
d�endeutament, de tresoreria,
etc.). Parlaré d�actituds.

La primera actitud és la de
situar com a principal
preocupació la lluita contra les
dificultats econòmiques dels
ciutadans. La lluita contra l�atur.

Per sortir de la crisi hem de
creure en les pròpies forces,
hem de recuperar la nostra
autoestima. Podem ser més
forts que mai, i estic segur que
anem més ben equipats que
abans. La crisi  també ens ha
ensenyat i ens ha fet més forts
i més savis.

Des de l�Ajuntament hem
de prendre exemple del pare de
família de mitjana edat que veu
com els seus fills no se�n surten
i són a casa, sense feina, o amb
feines ben precàries i, enlloc de
defallir, treballa més i més i els
ajuda a no perdre l�esperança i
a seguir perseguint noves
oportunitats professionals.

O del comerciant o petit
empresari que, tot i la crisi,
s�arrisca a demanar un crèdit
per tal de contractar una
persona més al seu negoci o
empresa. Des de l�Ajuntament
l�actitud ha de ser la de buscar
complicitats, promoure alian-
ces, facilitar camins... En
definitiva, lluitar cada dia sense
defallir.

Amb aquesta lluita hem
d�evitar una fractura social entre
els que poden treballar i els que
de forma crònica estan
desocupats o aquells joves que
ni estudien ni treballen.

Per ajudar a aixecar
Balaguer, l�Ajuntament no ha
de fer perdre ni temps ni diners
als que vulguin crear. Comer-
ços, petits empresaris o
professionals liberals han de
trobar en l�Ajuntament un
col·laborador que els aporti
solucions i no traves burocrà-

tiques ni paperassa que mai
s�acaba.

La segona actitud és
recuperar la il·lusió de forma
particular i col·lectiva. I això no
es fa per decret ni amb diners.
Tampoc es pot fer anunciant
polítiques de titular de diari
(«crearem un viver d�empreses
al Molí de l�Esquerrà» i després
renuncien a les subvencions
del 75% per crear-lo i el
desestimen). És una actitud de
fons, és una força moral que
cal per crear il·lusió.  Força
moral, criteri clar, trajectòria
honesta  i exemple.

Finalment, l�exemple.
L�Ajuntament ha d�estar al
costat dels ciutadans també en
l�aspecte econòmic. En una
situació com l�actual, de crisi,
que ha tocat a quasi totes les
cases de Balaguer, l�Ajunta-
ment no pot apujar els impos-
tos desmesuradament, i parlo
de la contribució, de l�aigua i
de les escombraries com a
més importants i perquè altres
com el de vehicles ja el tenim al
màxim. Per liderar la
recuperació de la il·lusió cal que
l�Ajuntament sigui exemple.
Exemple de bon fer i d�austeritat
(és el que toca). Però, si em
permeteu, d�austeritat en
parlaré més àmpliament en el
proper escrit.

PD: Sr. CGA, li agraeixo el
consell del seu darrer escrit en
aquesta revista, però no puc
seguir-lo i  anar-me�n cap a
casa. Primer, perquè no
acostumo a abandonar els
projectes que m�entusiasmen
ni que en algun moment
sembli que no van per prou bon
camí. I segon, perquè m�esti-
mo la meva ciutat, a la què vull
servir des de la política i amb la
millor rialla, i crec que val la
pena superar qualsevol situació
per fer-ho. Per cert, sàpiga que
el passat dimarts 15 em van
ratificar com candidat de CiU a
l�alcaldia de Balaguer i ho van
fer amb unanimitat els
militants de Balaguer, que és a
qui correspon, i als què estic
ben agraït. Perdoni, però algú
ho havia de dir.
-------------------------------------------------

Fa uns dies a les llars
de Balaguer es va repartir
el projecte d�intervenció in-
tegral en el centre històric.

Personalment crec que
el centre històric necessi-
tava aquesta remodelació
ja que aquest fet suposarà
augmentar la qualitat de
vida dels residents i atreu-
re visitants.

Volia fer menció d�un
equipament anomenat Ca-
sal de ciutat
�Lapallavacara� de 2.500
metres quadrats, distribuït
en cinc plantes, situat en-
tre els carrers Pintor Bor-
ràs i Abadía.

Crec que el proper go-
vern que es formi a la ciu-
tat, sigui el que sigui, ha
d�apostar per aquest casal,
i fer-ne promoció. Demano
als polítics que donin els
recursos econòmics per
dur a terme les activitats

El Balaguer d�avui dia, i de
l�endemà
Josep Ma Castells Benabarre
----------------------------------------------------------------------------------------------------

que els joves necessiten així
com que ens faciliti aquest
espai a les futures associaci-
ons, grups de joves, gent
gran, o col·lectius culturals.

Crec que el govern que
es formi d�aquí uns mesos
ha de prioritzar fer de
Balaguer una ciutat més
atractiva per la gent de fora,
així com ajudar a les petites i
mitjanes empreses i joves
emprenedors, però crec que
això no servirà per a gran cosa
si no es posen els mitjans per
atreure les empreses a la ca-
pital de la Noguera.

A Balaguer tenim un pro-
blema important amb l�atur,
per això crec que el govern
ha de posar totes les seves
forces per fomentar l�ocupa-
ció a la ciutat. Si tot això es
compleix possiblement
d�aquí uns anys haurem mi-
llorat substancialment la si-
tuació en que ens trobem.

Però penso que els ciuta-
dans hi tenim molt a dir. Es-
pero que el PSC i Convergèn-
cia i Unió de Balaguer així
com les altres forces políti-
ques es posin d�acord per te-
mes importants com la mi-
llora d�infraestuctures (la de-
sitjada nova autovia n�és un
exemple) i els plans d�ocupa-
ció (creació de llocs de tre-
ball per tots els col·lectius).
També seria interessant que
l�ajuntament de Balaguer,
juntament amb les entitats
juvenils i culturals fessin plan-
tejaments sobre festes i es-
deveniments per els joves de
Balaguer, ja que actualment
estem una mica �justos� d�ac-
tuacions en aquest aspecte.

Balaguer necessita un
canvi de model, independent-
ment del color polític, i cal
que es faci una política més
participativa (fer consultes
populars de temes impor-
tants) , crear fòrums i eines
per que la gent s�animi a par-
ticipar.

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

La muralla de Balaguer (perdoneu,
però algú ho havia de dir!)
Jordi Rodríguez Mestres
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Es comenta que la part
de la muralla que dóna al
portalet està malmesa.
Això ho he sentit ara, tot
just quan s�inaugura la
seva restauració, a l�altra
banda.

No em sorprèn, però,
que sigui cert això que he
sentit a dir perquè, pel que
veig, aquell patrimoni no
sembla que estigui prote-
git per les autoritats, com
crec que caldria.

Dic això perquè és de
domini públic que els ha-
bitants dels immobles que
donen a aquella muralla
s�hi passegen tantes vega-
des com volen, amb pos-
sibilitats de fer i desfer el
que els sembli, sene cap
control institucional. Cap

organisme s�ha preocupat
encara de tancar mai aquell
espai per tal que ningú hi
pugui accedir o, si més no,
obrir-lo a tota la ciutadania,
com ara es fa en l�altra part
de la muralla.

Puc entendre que en els
anys de la dictadura arribes-
sin a tallar una part del re-
corregut de la muralla, en
aquell indret, per tal d�afavo-
rir unes obres d�ampliació
de l�església del Miracle. Pot-
ser caldria ara estudiar la
possibilitat de restaurar-la,
en la seva forma original,
possibilitant d�aquesta ma-
nera un altre mirador d�ac-
cés a la ciutadania i als visi-
tants del nostre municipi,
com s�ha fet en la part alta.
I en aquella part alta, no en-

tenc com s�ha pogut perme-
tre ampliar el forat que va fer
un obús durant la passada
guerra civil, amb l�excusa
d�habilitar un pas, enlloc d�in-
tentar tapar-lo, amb el mate-
rial adient, per tal que doni
la impressió que la muralla
mai va ser foradada. Fins i
tot hi han posat unes esca-
les!! Vaja, que sembla que
aquesta muralla sigui ara
d�estil modern, en aquell
tram i no pas d�estil gòtic.
Sembla estrany que les ins-
titucions que han col·laborat
en la restauració de la mura-
lla hagin permès aquesta
barbaritat.

Tot serà que algun dia
sortim a la premsa com va
passar amb una restauració
semblant que es va portar a
terme en un municipi de les
espanyes. Recordo que, se-
gons es va dir pels mitjans
informatius, l�ajuntament
d�aquell municipi va ser obli-
gat a deixar-ho en l�estat ori-
ginal.
-------------------------------------------------
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Lliurament dels premis del Concurs de
Fotografia dels 800 anys de mercat

El passat diumenge, va
tenir lloc el lliurament de
premis del I Concurs de
Fotografia, emmarcat dins
la programació organitza-
da per tal de commemorar
els 800 anys de mercat a
Balaguer.

Els guanyadors
d�aquest primer concurs
varen ser, en categoria
infantil, Júlia Carreres,
amb la foto �Pollets�; en
categoria juvenil ,  la
guanyadora va ser Isabel
Sanuy amb la foto �Pausa�,
mentre que en categoria
d�adults, el guanyador va
ser Jordi Juvillà, amb la
fotografia �Venga nenas!�.Foto dels guanyadors del concurs

�20 anys fent esplai�, exposició del
Centre d�Esplai Santa Maria a Balaguer

El Centre d�Esplai Santa
Maria ha inaugurat la expo-
sició �20 anys fent esplai�
amb la presència de Miquel
Aguilà, Vicent Font i Mossèn
Ramon Solé.

Durant el curs 2010-2011
l�entitat ha programat una
sèrie d�actes per
commemorar aquest 20è
aniversari de l�entitat, com
aquesta exposició a
l�Ajuntament de Balaguer
que es realitza del 16 al 28 de
març.

L�acte del lliurament dels premis va estar presidit
per l�Alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà

El passat dissabte dia
12, tot i la consistent plu-
ja que va caure durant tot
el dia, la població de
Ponts va voler estar pre-
sent, tal i com estava pre-
vist en l�activitat del �Mer-
cat de tots�, organitzada
per commemorar els 800
anys de mercat a
Balaguer.

Des de les 6 del matí,
les calderes ja comen-
çaren a bullir als porxos
de davant l�ajuntament ja

que varen portar el
tradicional Ranxo que es
reparteix a Ponts el
dimarts de Carnaval.

Unes 400 racions es
varen repartir cap a les 13
h, desprès de fer la
recepció oficial a
l�ajuntament amb els
alcaldes de les respectives
poblacions.

L�alcalde de Ponts va
signar el llibre de
signatures encetat per
commemorar aquesta
gran fita i desprès va ser
obsequiat amb un llibre
de la ciutat.

Més tard, varen visitar
l�espai on es coïa el Ranxo
i mentre esperaven poder
fer el tast varen visitar
diferents equipaments de
la ciutat.

Ponts participa al �Mercat de
tots�, commemorant els 800
anys de mercat a Balaguer

El Ranxo de Ponts a Balaguer

El passat dissabte es
van repartir unes 400
racions del popular
plat que es reparteix
el dimarts de Carnaval

Inauguració de l�exposició
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Presenten la nova edició de la Festa
dels Cavalls pels dies 9 i 10 d�abril

Aquesta setmana s�ha
presentat el cartell  de la Fes-
ta dels Cavalls 2011  que tin-
drà lloc els propers dies 9 i
10 d�abril. A l�acte hi va as-
sistir l�alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, el
vicepresident executiu de
l�ImPic, Josep Ma Escoda,
el cap de l�oficina comarcal
del DAAM de la Noguera,
Ildefons Mateu i membres
de l�associació.

L� Associació ha preparat
un atractiu programa amb
doble connotació: per una
part la més educativa i
esportiva, prevista pel
dissabte  i  una més lúdica
prevista per diumenge.Festa dels cavalls el s propers 9 i 10 d�abril

Balaguer va celebrar el Dia Mundial de
la Poesia amb una lectura de poemes

El passat diumenge,
Balaguer va voler sumar-se
a la celebració del Dia Mun-
dial de la Poesia amb l�orga-
nització d�una lectura de po-
emes, acte que va ser orga-
nitzat des de la regidoria de
cultura de l�ajuntament de
Balaguer.

Aquest acte va comptar
amb la col·laboració
desinteressada dels tres
grups de teatre locals, el
Grup Escènic Recreatiu, la
Companyia de Comèdies
Crisi Perpètua i el grup La
SudaTeatre, alguns actors
dels quals varen ser els
encarregats de llegir els
poemes escollits per la

El programa és variat durant el cap de setmana amb
diferents activitats esportives i lúdiques

Assistents a l�acte

ocasió.
També hi varen participar

dos rapsodes que varen
llegir poemes en llengua

pròpia, en fula i en àrab i
l�escola Estel de Balaguer
que també va col·laborar en
aquesta iniciativa cultural.

El proper dia 1 d�abril
es possarà en marxa una
nova exposició d�en Mi-
quel Camarasa i Benseny.

En la seva obra hi
combina materials diver-
sos com ara el ferro, l�acer
inoxidable i el vidre, do-
nant com a resultat objec-
tes decoratius i utilitaris.

Miquel Camarasa és
un artista nascut a
Balaguer amb més de 36
anys d�experiència en el

món de la soldadura i ha
dedicat els darrers vuit
anys al treball manual del
metall, que ha estat desde
sempre la seva gran
passió.

En aquesta nova
mostra exposa un total
de100 peces úniques amb
el seu estil personal.

L�exposició que s�inau-
gura el proper dia 1 d�abril
a  les 6 de la tarda a la Sala
d�exposicións de l�Ajunta-
mente de Balaguer, i el
seu horaride vista, serà els
caps de setmana de les
11h del matí fins a les 14h
del migdia i per les tardes
de 18h a 21h del vespre.

Aquesta exposició ro-
mandrà oberta fins el dia
10 d�abril.

Nova exposició d�artesania de
Miquel Camarasa Benseny a
l�Ajuntament de Balaguer

Obres d�en Miquel Camarasa

La mostra romandrà
oberta a la Sala
d�ex-posicions des del
divendres dia 1 d�abril
fins al dia10
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-------------------------------------
ES LLOGA pis a Balaguer,
a la Plaça de l�Alguer,
amb calefacció i
ascenssor. Raó:
973451371.
-------------------------------------
VENDA de pàrkings, c/ St
Jaume (entrada Banque-
ta), a partir de 7.000 e i al
c/ Barcelona, 72 a partir
de 9.000 e. Raó:
676116396.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament
nou a l�Av. Països Cata-
lans, 2 hab, a partir de 300
e/mes. Raó: 973446011.
-------------------------------------
VENC dúplex a l�Av. Paï-
sos Catalans, 150 m2, ter-
rassa, cuarto de 40 m2 al
costat. Vistes al riu. Opor-
tunitat única. Abstenir-se
curiosos. Interessats telf:
678954170-667476167.
-------------------------------------
ES LLOGA pis a Bellcaire,
70m2, 2 hab., cuina, men-
jador, bany. Tot d�obra
nova. Raó : 647650732.
-------------------------------------
VENC plaça de pàrking a
l�avinguda dels Països
Catalans. Raó telèfon:
973446011.
-------------------------------------

VENDA o LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Tels:
973446161-629310479.
-------------------------------------
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. Raó: 667476167.
-------------------------------------
OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades a la
millor zona de Balaguer,
al costat del col·legi
Mont-roig. Entre 380-750
m2. Interessats trucar al:
676996765.
-------------------------------------
ES VEN o es lloga local
ideal per restauració, si-
tuat al carrer Escala de
Balaguer. 110 m2. Raó te-
lèfon: 600381763.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament a
Camarasa, moblat, amb
foc a terra i vistes al riu.
Lloguer de pàrking de lí-
nia al c/ Urgell. Raó telè-
fons: 973447752-
639920281.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
SE NECESITA matrimo-
nio de entre 60-65 años
con carnet de conducir y
vehiculo propio, para
vivir en masia, situada
entre Balaguer y
Bellcaire. Interesados
llamar: 655419631.
-------------------------------------
ES VEN vestit de Comu-
nió de nena i comple-
ments. Interessats trucar
al: 661014086.
-------------------------------------
VENC taules i cadires de
menjador, en molt bon
estat. Raó telèfon:
973420029.
-------------------------------------
OCASIÓ, silló massatge
luxe (senso confort),
mando amb 6 programes
automàtics i 13 progra-
mes manuals. Nou, d�un
any, molt poc usat. Preu:
1.450 e. Interessats trucar
al: 620187160.
-------------------------------------
TAROT Y VIDENCIA.
Amor, salud, trabajo, fa-
mília, dinero, decisiones
importantes. Llama al
601207957, citas concer-
tadas 40 e. Descubre tu
futuro.
-------------------------------------

COMPRO monedes, bit-
llets antics, postals, fotos,
llibres, publicacions, lli-
bres Festa Major i Fira,
Grocs (100 primers núme-
ros). Qualsevol cosa
realcionada amb Bala-
guer. Raó: 676803205.
-------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------
PROFESSORA nativa
dóna classes d�anglès:
repassos i classes de con-
versa en llengua anglesa,
per particulars i grups or-
ganitzats. Tel: 650422582.
-------------------------------------
CHICA del país, se ofrece
para cuidar niños o
también gente mayor.
Horario a convenir. Con
mucha experiencia.
Interesados, llamar al te-
lefono: 638148552.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS I RE-
FORMES Germans Vidal.
Teulades, banys, façanes,
comunitats, granjes, ma-
gatzems, cases antigues.
Reformes en general.
Preu econòmic. Trucar
als telèfons: 973426180-
690921832.
-------------------------------------

CHICA se ofrece para
limpieza, cuidar gente
mayor o niños. Seria y
responsable. Razón
teléfono: 642913711.
-------------------------------------
SE OFRECE señora para
hacer trabajos de
limpieza en casa,
oficinas, escaleras... cui-
dar gente mayor (con
titulación). Razón:
688282199.
-------------------------------------
T�AGRADA la perruque-
ria? Estàs motivada per
ella? Doncs la perruque-
ria l�Encís busca oficiala
amb experiència i quali-
ficada. Interessats por-
tar curriculum o truqueu
al 616729006.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
Per posar anuncis en
aquesta secció, us podeu
adreçar a les nostres ofi-
cines situades al c/ Sant
Lluís, 36-38 (altell) de
Balaguer, trucar al
973448273. Per a més in-
formació, podeu visitar la
nostra pàgina web:
www.revistagroc.com
-------------------------------------
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REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F �  BALAGUER

Tel. 699 949630

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT 973 455004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT 973 426013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200
IMPIC 973 446606
MOSSOS (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D�ESQUADRA 973 457700
GUÀRDIA URBANA 973 450000
CÀRITAS BALAGUER 973 448258
CONSELL COMARCAL 973 448933
BOMBERS 973 445080
CAP II 973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES 902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408
A MEDICS 973 447513
CENT. MEDIC RECONX. 973 448113
CREU ROJA 973 445796
RENFE 973 445503
ALSINA GRAELLS 973 445476
TAXIS PÚBLICS 973 445022
CORREUS 973 445826
JUTJAT N.1 973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2 973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS 973 451177
DESPATX PARROQUIAL 973 445342
ESGLÈSIA EVANG. PENT. 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 445786

629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN 973 446259
--------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT 973 586005
DISPENSARI MÈDIC 973586249
--------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT 973 420009
--------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT 973 428007
--------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT 973 459005
--------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT 973 446099
--------------------------------------------------------------------------
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC 973 445018
--------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT 973 454004
--------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
--------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005
METGE 973 430107
--------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 438004
METGE 973 438003
A.T.S. 973 438062
RESIDÈNCIA 973 438169
--------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC 973 420003
--------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
TELF. PÚBLIC 973 454002
--------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC 973 454003
--------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE 973 180213
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055
--------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC 973 454019
--------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 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 (4) 08.30
09.50 10.19
12.25 12.54
14.16 14.46
16.00 16.29
18.30 18.59
19.25 19.55
BALAGUER LA POBLA
09.39 11.00
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) 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
11.45 12.14
13.45 14.19
15.15 15.44
17.55 18.24
20.30 (3) 20.59
LA POBLA BALAGUER
06.40 (4) 08.00
12.56 14.16
18.05 19.25

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 24 de març a les 8 de la tarda del 31 de març CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 31 de març a les 8 de la tarda del 7 d�abril SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 7 d�abril a les 8 de la tarda del 14 d�abril MARCH

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.55 � diari
19.44 � diumenge
19.55 � diari
19.00 UAB BELLATERRA diumenges lectius
06.10 TÀRREGA feiners
07.10 " feiners
08.00 " de dill. a div. feiners
12.00 " feiners
15.00 " feiners
19.30 " feiners
19.44 " diumenges
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.
16.35 � divendres
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
19.44 � diumenge
19.47 � de dill. a div.
07.00 ÀGER feiners
09.48 � feiners
14.00 � feiners
17.00 � dill., dima., dij.
17.23 � diari
11.05 LES diari
18.05 � diari
08.40 ALMENAR de dill. a div. feiners
12.45 � dissabtes
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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