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Amb el canvi d�any arriben els tradicionals propòsits d�any
nou. Hi ha qui es proposa deixar de fumar, d�altres iniciar
dieta, o potser estudiar anglès. Aquests propòsits es repeteixen
cada any, igual que el de tenir salut i gaudir de la vida. Aquest
any s�afegeix a la llista el propòsit d�aconseguir una feina o
mantenir la que es té.

Els propòsits d�any nou acostumen a fracassar perquè es
tracta de compromisos que s�han assumit a la lleugera. No
dic que no hi hagi algú que ho tregui endavant, ja sigui perquè
compta amb un grau de convicció superior o per que ja fa
temps que hi està donant voltes i ha fet quelcom més que
pensar-hi� En els altres casos el propòsit és fon ja que ens
motiva durant un curt període de temps, però a la llarga està
condemnat al fracàs.

Però enguany caldrà vetllar de valent el darrer dels
propòsits. Aconseguir una feina o mantenir la que es té, no és
cosa supèrflua i sí una fita important per no perdre-la de vista.

La Unió Europea afronta un 2012 amb molts dels seus
membres a la vora de la recessió i poques perspectives de
recuperar la confiança dels mercats en el seu deute sobirà,
cosa que obligarà a nous ajustos i cenyir-se al camí de
l�austeritat, que al seu torn mantindrà l�estancament de
l�ocupació. Aquests esforços quedaran consagrats en un
«pacte fiscal» sobre el qual els Vint treballaran des de la
primera setmana de gener amb la intenció de tenir-lo llest el
març i poder ratificar-lo després. Les perspectives no són
gens bones per aquest primer semestre de l�any, i queda a
l�aire un inici de recuperació després de l�estiu.

Caldrà estar al cas, i que tots tinguem aquest propòsit
ben fixat. Malgrat tot, que tingueu un bon any 2012.

 Bons propòsits

A més dels obsequis que
els personatges màgics
solen deixar a les cases, la
passada nit del dia sis,
enguany, un diari s�afegí a la
festa i publicà una notícia en
la portada no gens positiva
per als interessos de la nostra
ciutat. Em refereixo a les
picabaralles que, pel que
esmentava, hi ha entre els

comitès locals de la coalició
CIU, la qual cal recordar que,
des del passat mes de juny,
governa a l�Ajuntament.  No
entraré a analitzar la
conveniència dels pactes
establerts entre ambdues
formacions o qui té raó o qui
està incomplint els acords. Sí
que vull expressar la meva
disconformitat per haver
transcendit a la premsa de
Ponent. De petit, em van
ensenyar  que la roba,  cal
rentar-la a casa. Encara que el

lloc existeix, la gent ja no va a
la Reguereta, safareig
balaguerí. Aquest indret ha de
romandre a la història  pel seu
ús habitual i no per si s�hi feia
o no safareig. En aquests
moments tan delicats
econòmicament, no ens
podem permetre que
s�esdevinguin aquest  tipus
de fets i menys que s�airegin.
O, potser, hom pensa que són
un bon reclam publicitari  per
atreure noves empreses,
comerços i clients?
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L�equip de Govern passa balanç del 2011
i anuncia restriccions per l�any 2012

L�alcalde de Balaguer,
Josep Maria Roigé, ha fet
balanç dels primers sis me-
sos de govern al capdavant
de l�ajuntament de Balaguer,
en el que ha destacat que �és
possible governar amb
transparència, pluralitat i
participació�.

En aquest sentit, ha des-
tacat que �s�ha buscat el
consens amb la resta de
grups polítics per elaborar
les ordenances fiscals i els
pressupostos de 2012; s�ha
buscat la complicitat i col·-
laboració de la ciutadania
per organitzar actes (Fira de

Santa Llúcia o Festa Major),
però també per elaborar no-
ves normatives, com l�orde-
nança reguladora de terras-
ses, o bé solucionar conflic-
tes urbanístics�. També, ha
senyalat, que �s�ha actuat
amb �transparència� alhora
de contractar nou personal�.

També va fer menció a

Les terrasses amb nova normativa

l�avantprojecte per construir
un pàrquing soterat a la pla-
ça Mercadal.

Dels pressupostos del
2012, tot i que encara s�està
confeccionant, l�alcalde ha
avançat que s�haurà d�apli-
car un estalvi de 2,8 milions
d�euros, dels quals ja s�han
retallat 1,8 milions distribu-
ïts en diverses partides. Això
suposa que el pressupost de
Festes passarà de 700.000 a
350.000 euros, que s�estalvi-
arà un 20% en la factura de
llum, un 50% en el manteni-
ment dels ascensors i un
75% en publicitat, entre al-
tres partides.

També ha anunciat que
per aquest any, no hi haurà
despesa en inversions i que
serà un pressupost �realis-
ta�, sense incloure subven-
cions i vendes de terrenys
que no estiguin assegura-
des.

L�equip de govern municipal

L�Alcalde Josep Maria
Roigé anuncia
restriccions en els
pressupostos de l�any
2012

L�ajuntament de
Balaguer ha arribat a un
acord amb quatre propi-
etaris de solars de la ciu-
tat per convertir-los en
nous pàrkings públics
gratuïts.

Això permetrà dispo-
sar d�un centenar de no-
ves places d�aparcament
a cost zero per les arques
municipals per aquest any.

Ja s�ha signat el
conveni amb dos dels
propietaris de terrenys,

dos solars contigus que
es troben ubicats al carrer
Fleming, a pocs metres
del cèntric Passeig de
l�Estació, un dels eixos
comercials de la ciutat. En
aquests dos solars, d�uns
1.000 metres quadrats en
total, s�hi podran habilitar
una cinquantena de
places d�estacionament.

Les altres dos
parcel·les es troben
ubicades al carrer Jacint
Verdaguer, amb capacitat
per 25 places, i al carrer
Àngel Guimerà, al centre
històric i amb capacitat
per a 20 places més.

El conveni amb els
propietaris d�aquests
solars se signarà
properament.

Quatre solars de Balaguer es
convertiran en un centenar
de places d�aparcament

Un dels solars

Gràcies al conveni que
ha signat l�Ajuntament
amb els propietaris
d�aquests quatre
solars de la ciutat
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Jornades de portes obertes als pisos
de protecció oficial de Balaguer

L�Agència de l�Habitatge
de Catalunya farà els dies 21,
24 i 25 de gener jornades de
portes obertes als pisos de
protecció oficial de les pro-
mocions de la Reguereta,
Ponent i Sant Salvador de
Balaguer.

Els interessats en acce-
dir a algun dels 37 pisos que
s�ofereixen a la ciutat podran
conèixer de primera mà les
característiques i la ubicació
dels habitatges.

Cal recalcar que el perío-
de per presentar sol·licituds
s�acaba el 10 de febrer i que
els preus dels pisos oscil·-
len entre els 102,86 i els
246,45 euros mensuals.

Concretament, les
jornades de portes obertes
es faran a les tres
promocions entre les 10.00 iPisos del carrer Ponent

Els dies 21, 24 i 25 de gener, els interessats podran
veure els pisos de la Plaça Sant Salvador,
Reguereta i els habitatges del carrer Ponent

les 14.00 hores el dissabte 21
de gener, mentre que el
dimarts 24 de gener entre les
15.00 i les 17.00 hores se�n
farà una d�específica per als
pisos de la Reguereta, i el
dimecres 25 de gener entre
les 15.00 i les 17.00 hores es
podran visitar les
promocions de Ponent i
Sant Salvador.

Així mateix, les

característiques dels
immobles, els requisits de la
convocatòria, la normativa i
la documentació necessària
ja es pot consultar i
descarregar a través de les
pàgines web
www.agenciahabitatge.cat i
també a la de la borsa
d�habitatge de Balaguer
www.balaguer.cat/portal/
108/ .

Pisos de la Plaça Sant Salvador
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18 alumnes de l�Escola Taller reben els
diplomes dels corresponents cursos

Els cursos els van realitzar alumnes de l�Escola Taller

L�alcalde de Balaguer,
Josep Maria Roigé; la regido-
ra de Serveis a les Persones,
Rosana Montané, i el coordi-
nador del SOC a Lleida, Joan
Santacana, van entregar els
diplomes el passat 29 de de-
sembre a les 18 persones que
van superat els dos cursos
formatius impartits durant
l�any passat.

Es tracta del projecte
�Serveis de proximitat i aten-
ció a les persones�, dirigit a
dones aturades majors de 25
anys, i el d��Instal·lacions i
manteniment de jardins i
zones verdes�, dirigit a joves
aturats menors de 25 anys.

Les 8 dones que han
participat al primer projecte
han rebut una formació
teòricopràctica de
l�especialitat i han fet
pràctiques laborals
mitjançant un contracte de

formació en centres de gent
gran, disminuïts i infants de
Balaguer. Mentre que els 10
nois que han participat al
curs de manteniment han fet

les pràctiques a la brigada
municipal, fent treballs
d�enjardinament i diferents
millores per la ciutat de
Balaguer.

Es tracta del projecte
�Serveis de proximitat i
serveis a les persones� i
�manteniment de jardins
i zones verdes�

L�ajuntament de
Balaguer ofereix, a través
del Servei d�Ocupació de
Catalunya (SOC), 45 llocs
de treball per a persones
que es troben a l�atur.

Es tracta de feines per
desenvolupar a través
dels treballs d�ocupació
que l�ajuntament ha
aconseguit en dues
convocatòries de 2011.

Per una banda, a
través del Projecte Treball
als Barris 2011, els plans
d�ocupació, que
permetran ocupar a 20
persones, entre aquests 9
peons, 3 oficials de 1a, 6
agents cívics i 2
educadors de carrers.

També s�ha aprovat
una Casa d�Oficis de
l�especialitat d�Auxiliar
d�Assistència Social,
adreçada a joves aturats
menors de 25 anys. Es
tracta d�una acció que
combina formació i
experiència laboral i que
té una durada de dotze
mesos. A més a més, es
busca a un director tècnic
del projecte i un docent
que tingui la diplomatura
en Infermeria.

També s�ha aprovat
una acció anomenada
Dispositius d�inserció
sociolaboral de col·lectius
amb dificultats especials,
adreçada a 100 persones
amb la finalitat de millorar
la qualificació
professional a través de
cursos de temàtiques
diverses. En aquesta
acció es podrà contractar
a dues persones, un
tècnic i un mediador
social.

L�Ajuntament ofereix 45 llocs
de treball per aturats, en
diferents plans d�ocupació

Projecte Treball als barris a Balaguer

20 persones pel
Treball als barris 2011
a més dels programes
d�Auxiliar
d�Assistència social

L�Ajuntament lliura els diplomes als
membres de Protecció Civil

Lliurament de diplomes

L�alcalde de Balaguer,
Josep Maria Roigé, va lliurar
als voluntaris del cos de Pro-
tecció Civil de Balaguer els
certificats que acrediten que
han superat els cursos for-
matius que han de fer
periòdicament per poder for-
mar part del cos.

Roigé va aprofitar l�acte
per felicitar-los personal-
ment per la seva tasca i els
va instar a seguir col·-
laborant amb l�ajuntament i
la ciutat.
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Un total de 84 persones van rebre els
certificats del programa FRIDA 2011

L�alcalde de Balaguer,
Josep Maria Roigé, i la regi-
dora de Serveis a les Perso-
nes, Rosana Montané, van
lliurar la passada setmana a
84 persones els certificats
que acrediten la seva partici-
pació en el programa Frida
(Formació, recursos i desen-
volupament actiu).

En total, 124 persones
s�han beneficiat del projec-
te, que ha tingut una durada

de 12 mesos.
Tot i que el programa

està bàsicament orientat a la
reinserció laboral de dones
majors de 25 anys en
situació d�atur o que no han

El programa es va realitzar a Balaguer

treballat mai, entre els
participants també hi havia
tres homes.

La formació ha consistit
en xerrades sobre orientació
laboral, tallers (de cuina,
autoestima i coneixement
del casc antic) i cursos
formatius (manipulació
d�aliments, iniciació a la
informàtica, informàtica
avançada i monitora de
menjador).

També cal destacar que
durant el programa 25
persones han trobat feina,
de les quals 18 segueixen
treballant.

D�altra banda, sis
persones van decidir
continuar en la formació o
reprendre de nou els seus
estudis.Participants al programa

Basicament el programa
estava encarat a dones
en atur majors de 25
anys, i que no havien
treballat mai

Els Reis Mags
d�Orient van acabar la
cavalcada a Balaguer fent
una visita als alumnes del
taller i de l�escola de
l�Associació l�Estel, on
Melcior, Gaspar i Baltasar
van repartir regals a tots
els nois i noies del centre,
acompanyats dels seus
pares i familiars, en una
vetllada, que com
sempre, va ser força
emotiva, per tots els
presents a la festa dels
Reis.

Enguany, la rebuda
dels Reis es va fer a
l�Escola que l�Estel té al
carrer Jacint Verdaguer, i
no al taller del Barrinou

Els Reis Mags d�Orient van
visitar els alumnes del taller
i l�escola l�Estel de Balaguer

Els Reis a l�Estel

Els Reis mags d�Orient
van repartir regals
entre els alumnes de
l�escola i el taller de
l�Estel

com era habitual durant
tots els anys anteriors, ja
que en aquests
moments, s�està
construïnt el nou taller en
aquesta zona del Centre
Històric de la ciutat, i
esperem que ben aviat,
els Reis Mags de l�Orient
puguin retornar a les
noves instal·lacions del
Barrinou.

Les famílies

Salvadó-Rodríguez i Terré-Rodríguez

davant la impossibilitat de donar les gràcies en persona a tots i a totes que ens vau acompanyar en el dol i que vareu
assistir a la missa d�enterrament de la nostra mare

Josefa Mendieta Ojeda
(A.C.S.)

volem agrair-vos les mostres de condolença i suport rebudes amb motiu del seu traspàs. Mitjançant la present nota volem
fer públic el nostre agraïment a tothom, de manera especial a l�equip del P.A.D.E.S. i a les senyores Marina i Janette per
les seves atencions, bo i demanant-vos que vulgueu compartir amb nosaltres la pregària i l�esperança en la Resurrecció.

Balaguer, desembre de 2011
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El Monestir de Les Avellanes estrena
campanes a principis d�aquest any

Noves campanes al Monestir de les Avellanes

El 2 de gener de 2012 ha
tingut lloc la festa del primer
repic de les noves campanes
del Monestir de Santa Maria
de Bellpuig de les Avellanes.
Amb aquest acte culmina el
projecte anomenat «Que
sonin les campanes al mo-
nestir» que va començar al
febrer de 2011, i que ha estat
promogut per l�Associació
d�Amics del Monestir de les
Avellanes.

La celebració ha
començat amb un acte
informatiu a l�aula magna del
monestir, en la que s�hi ha
reunit més d�un centenar de
persones. Entre aquestes
s�hi ha convidat els
representats de les entitats
públiques i privades que han
col·laborat en el projecte. Un
claustre ple de persones no
s�ha volgut perdre el primer
repic de les noves

El primer repic de les
campanes va produïr-se
el passat 2 de gener, en
un acte festiu, celebrat
al Monestir

El Consell Comarcal
de la Noguera ha
organitzat una trobada
amb els joves del
programa SUMA�T els
dies 14 i 16 de desembre
a la sala d�actes de
l�entitat.

La finalitat d�aquest
fòrum de debat ha estat
compartir amb les tutores
i la resta de participants
en el programa la
trajectòria individual des
que van acabar la
formació, i alhora
conèixer la seva valoració
personal sobre què
esperaven del programa,
quins beneficis n�han
obtingut i què estan fent
actualment per millorar la

seva situació tant laboral
com formativa.

Cal recordar que els
participants del programa
�SUMA�T� són nois i noies
d�entre 18 i 25 anys, de
diferents municipis de la
comarca de la Noguera,
que no han completat els
estudis d�ESO i que estan
en situació de
demandants d�ocupació.

El programa, que
combina la formació
personal i professional
amb un temps de treball
en una empresa, té la
finalitat de millorar les
expectatives de les
persones participants al
mercat laboral encara que
la situació de recessió
econòmica fa que la
incorporació al món
laboral sigui complicada.

Un cop finalitzats els
fòrums l�alumnat va
transmetre la seva
preocupació sobre la
contractació laboral que
s�està vivint actualment.

El Consell Comarcal organitza
el Forum de Joves que
participen al programa Suma�t

Forum de joves

Els joves manifesten
la seva preocupació
per la manca de
contractacions
laborals

L�Ajuntament de Balaguer reconeix el
deute de 319 mil euros amb el Consell

L�alcalde de Balaguer,
Josep Maria Roigé, ha anun-
ciat que l�ajuntament ha ar-
ribat a un acord amb el Con-
sell Comarcal de la Nogue-
ra per reconèixer i aplicar el
deute de 319.000 euros que
el consistori té des de 2009
amb l�ens comarcal per di-
versos conceptes.

Bona part d�aquests di-
ners, en concret 133.398 eu-
ros, corresponen als serveis
socials dels anys 2009, 2010
i 2011.Consell Comarcal de la Noguera

campanes. Els encarregats
de fer-les sonar han estat
Felisa Corredera i Ignasi
Cortés, ambdós vinculats a
la Confraria de Campaners

de Catalunya, amb seu a Os
de Balaguer. El repic ha
comptat amb una
demostració de tocs, com
ara l�àngelus, entre d�altres.
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Montgai recapta diners per la Marató
de TV3 amb un dinar i una desfilada

L�associació de dones La
Colomina de Montgai va ce-
lebrar el passat 17 de desem-
bre un dinar solidari amb La
Marató de TV3 en el qual van
aconseguir recaptar 683,77
euros per a la investigació de
la regeneració i
transplantaments d�òrgans i
teixits.

El dinar va comptar amb
la participació de 30 perso-
nes. A continuació va tenir
lloc un bingo i un escala en-
hi-fi a càrrec de l�associació
de dones El Foment de
Butsènit d�Urgell.

D�altra banda, Montgai
va recaptar dissabte 776
euros en una desfilada
solidari amb La Marató de
TV3. En la desfilada, que va
organitzar el bar Disbarat
d�aquesta població de laDesfilada solidaria a Montgai

La gent del municipi va col·laborar amb tots els
actes organitzats, com ja és habitual en aquests
actes solidaris que s�organitzen a Montgai

Noguera, van assistir-hi unes
150 persones i els diners es
van recaptar amb les
entrades (costaven 3 euros)
i les tires que es van vendre
per diversos sorteigs entre
els quals hi havia un
microones i un val per a dues
persones a les termes de
Montbrió.

Una trentena de joves de
Montgai, Butsènit,

Mollerussa, Juneda i Bellvís
van desfilar durant més de
dues hores per la passarel·la
que es va instal·lar a la sala
Ateneu.

La roba fou cedida per les
botigues Argentina de
Balaguer i Dbatabat de
Mollerussa així com els
col·lectius MollerussaTown
Kamorra i Ficar Saker de
Barcelona.

Dinar soildari a Montgai per la Marató
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Montgai cobreix més de la meitat de
la inversió del seu Pla de Barris

Montgai

L�Ajuntament de
Montgai ja ha finançat més
de la meitat de la inversió
que ha d�aportar al Pla de
Barris. L�alcalde, Jaume
Gilabert, ha explicat que el
consistori ja ha finançat ac-
tuacions per un import de
265.966 euros.

Montgai rebrà 1,5
milions d�euros de la
Generalitat dins d�un
projecte de 2 milions per
reformar el seu nucli històric,
que està previst que
s�executi entre el 2010 i el
2014 tot i que podria
demorar-se fins l�any 2018.

Montgai va posar en
marxa el Pla de Barris a finals
de 2010 i durant aquest any
ha instal·lat un parc de salut
per a la gent gran, ha
remodelat els baixos de
l�edifici antic de
l�Ajuntament on ha creat una

oficina de turisme i està
treballant en un espai
d�informàtica per als joves
del municipi.

Així mateix durant

aquest any el consistori ha
adquirit els terrenys on s�ha
de construïr un poliesportiu
i ha renovat part de
l�enllumenat públic.

El pla està previst que
s�executi entre 2010 i
2014, amb un pressupost
total de dos milios
d�euros

La sala de
conferències del Consell
Comarcal de la Noguera,
a Balaguer, va quedar
petita per la conferència
que va oferir Xavi Galindo
i els seus cooperants.

Xavier Galindo va
explicar que durant aquest
últim any ha ajudat a més
de 20.000 afectats per la
malària a Gàmbia, 6.000
durant els mesos
d�octubre i novembre.

Xavier Galindo i els
seus cooperants, van
oferir una xerrada sobre el

seu projecte a Gàmbia
amb una conferència
organitzada per la Dolça
Revolució i Slow Food a
Balaguer. Galindo, fa un
any va iniciar el seu
projecte personal, se�n va
anar a Gàmbia per ajudar
de forma altruïsta, a
persones afectades per la
malària i altres malalties
greus a base de plantes
medicinals i altres remeïs
molt econòmics.

La Associació Dolça
Revolució li va facilitar
fulles seques i llavors
d�Artemisa Annua, i altres
remeïs. A més, durant la
seva estada ensenya i
ajuda a la gent d�allà a
cultivar plantes
medicinals, principalment
l�Artemisa Annua, que
serveix per curar la malària,
i així subministrar-se.

Conferència de Xavier Galindo
al Consell, sobre la seva tasca
contra la malària a Gàmbia

Conferència al Consell Comarcal de Xavier Galindo
sobre la seva tasca contra la malària a Gàmbia

La Sala d�actes del
Consell Comarcal va
omplir-se per escoltar
les experiències
d�aquest cooperant

Algerri organitza una exposició de
playmobils i recapta per la Marató

Degut a l�afició als
playmobils de les famílies
Esteve-Rodriguez i Carri-
condo-Esteve, i aprofitant que
tenen una gran col·lecció de
la que actualment compartei-
xen amb els seus fills, el dia
10 i 11 de desembre van rea-
litzar una gran exposició al
Local Social d�Algerri amb
més de 500 playmobils de
totes les èpoques. L�exposi-
ció va tenir molt d�èxit i tots
els diners recaptats és van
destinar a la Marató de TV3.Exposició de playmobils
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L�Oficina Jove de
Balaguer-La Noguera, or-
ganitza una sèrie de cur-
sos i tallers per aquests
mesos de gener i febrer,
destinats als joves de
Balaguer i comarca.

Del 20 al 24 de gener,
es farà el curs d��Educació
emocional�, organitzat
per Creu Roja Joventut de
la Noguera, al seu local de
la Plaça de Sant Salvador.
El curs té una durada de
20 hores i el cost és de 90
euros.

D�altra banda, els dies
25, 26 i 27 de gener, i a
l�oficina Jove de la carre-
tera de Camarasa, es farà
el curs de �Prevenció de

Cursos i tallers per a joves
durant els mesos de gener i
febrer a l�oficina Jove

LLLLL�Oficina Jove a Balaguer�Oficina Jove a Balaguer�Oficina Jove a Balaguer�Oficina Jove a Balaguer�Oficina Jove a Balaguer

Prevenció de riscos a
la llar, educació
emocional i
powerpoint, entre els
cursos proposats

L�Escola Gaspar de Portolà va celebrar
el festival de Nadal al Teatre Municipal

El passat dimecres, dia
21 de desembre, va tenir lloc
al teatre municipal de
Balaguer el Festival de
Nadal de l�escola Gaspar de
Portolà.

Tots els alumnes de l�es-
cola hi van participar activa-
ment cantant nadales en
català i anglès i amb la core-
ografia corresponent.

L�acte, que va tenir lloc
per la tarda, va comptar
amb una nombrosa  partici-
pació de les famílies dels
alumnes de l�escola que va-
ren poder contemplar en di-
recte l�esplèndida actuació
dels nen i nenes.

Per cloure l�acte tots els

assistents van cantar una
nadala en català i una en an-
glès.

Aquest festival nada-
lenc va estar un acte molt

Festival de Gaspar de Portolà al teatre

Ràdio Balaguer convoca un concurs de
Lipdubs obert a totes les associacions

El programa �Creu i Llu-
na� de Ràdio Balaguer ha
convocat un concurs de
Lipdubs obert a totes les
edats i a qualsevol entitat de
la Noguera. Els interessats
en participar-hi tenen un ter-
mini de 7 mesos per elabo-
rar el vídeo i fer-lo arribar als
responsables del programa.
El concurs consisteix en
gravar un vídeo musical, on
un grup de persones
apareguin cantant en
playback i interpretant una
cançó. La peça a més s�ha
de gravar amb una sola
toma. La música es pot
afegir després, durant
l�edició del vídeo.Presentació del concurs

Els interessats de la comarca, en participar-hi
hauran de presentar la gravació abans de set mesos

emotiu que l�escola Gaspar
de Portolà va valorar molt
positivament de cara a repe-
tir-lo en properes edicions
entre l�alumnat.

riscos a la llar�, amb una
durada de 10 hores i un
cost de 50 euros per par-
ticipant.

Els dies 13,15 i 17 de
febrer, es farà el �Curs bà-
sic de Powerpoint�, d�una
durada de 4,5 hores i un
cost de 5 euros per cadas-
cun dels interessats en
participar-hi, mentre que
el 27 de febrer, tindrà lloc
el taller  �Elabora el teu
propi currículum� d�una
durada de dos hores, que
serà totalment gratuït per
als joves participants.

Per a més informació
i per formalitzar les ins-
cripcions a tots aquests
cursos i tallers es pot fer
a través de la pàgina web
www.impic.cat.

Amb aquests cursos,
l�Oficina Jove de
Balaguer-la Noguera con-
tinua amb la formació en
diferents àmbits, als més
joves de Balaguer i de la
comarca de la Noguera.

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 629 359 238 - 629 993 701

Pl. Mercadal, 37 1r-3a � BALAGUER
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Balaguer Comercial 2021
Associació de Comerciants de Balaguer
Avda. Pere III, 11-13  Esc-B  Entr-2a
Balaguer 25600
Telèfon : 973 446713
Horari : 17:00 a 21:00
acb2021@telefonica.net
http://www.balaguercomercial.com/ca/

L�Associació de comerciants de Balaguer, Balaguer Comercial  2021
vol agrair públicament a tots els seus associats la col·laboració i
participació en la campanya de Nadal : «BALAGUER, UN COMERÇ
DE CINE». I també a tots els comerços, associats i no associats,
que van participar en el 1r MERCAT DE NADAL, així com els
comerços que van estar oberts durant tot el dia 18 de desembre.

Tanmateix volem donar les gràcies a la Regidoria de Comerç per la
seva ajuda, als ciutadans de Balaguer per haver donat vida a l�acte,
als membres del jurat per la seva bona feina i, molt especialment
als grups escolars i al Centre de Recursos Educatius de la Noguera,
que amb el seu suport i participació van fer seva la festa.

L�associació de Comerciants va destinar gran part del seu pressupost
anual a aquests actes.

Aprofitem per convidar a tota la ciutadania el proper dia 13 de gener,
al sorteig dels 3 IPADS, que es farà al Pub Tirgyps, del Passeig de
l�Estació a les 9 del vespre. Us hi esperem.

PER UN BALAGUER DE CINE...
Mercès a tots.

LA JUNTA
Balaguer Comercial 2021
Associació de Comerciants de Balaguer

C U L T U R AC U L T U R AC U L T U R AC U L T U R AC U L T U R A

La plaça del Mercadal tornarà a ser
l�escenari de la Festa dels Tres Tombs

L�alcalde de Balaguer,
Josep Maria Roigé; la re-
gidora de Serveis a les
Persones, Rosana
Montané, i el regidor
d�Obres i Serveis, Miquel
Vendrell, han visitat a to-
tes les residències i ca-
sals d�avis de la ciutat per

tal de felicitar les festes
de Nadal als usuaris. Així,
van visitar el Casal de
Gent Gran, on van ser re-
buts pel seu president,
Ismael Orús, i van assis-
tir a la Festa de Cap d�Any
de la residència Comtes
d�Urgell.

L�equip de govern visita les
residències i el casal d�avis

Visita al Casal d�Avis

Tres Tombs de Sant Antoni

El proper dimarts 17 de
gener, la ciutat de Balaguer
acollirà una nova edició de
la tradicional festa de Sant
Antoni organitzada per la
Confraria de Sant Antoni.

Després de la Missa a les
11 del matí i de la venda dels
panets beneits, començarà
la popular Festa dels Tres
Tombs a la Plaça del
Mercadal.

En primer lloc, seran
beneïts els animals
domèstics i de companyia,
tot seguit passaran a la
benedicció les carrosses
participants als tres tombs i
darrerament els tractors i
maquinària.

L�acte serà presidit per les
Autoritats municipals i
comarcals, i s�acabarà amb
un dinar de tots els
participants.

La Festa tindrà lloc el proper dimarts, 17 de gener,
a partir de les 12 del migdia, i després de la Missa
de St Antoni que es celebrarà a partir de les 11 h
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Però retornen els Reis i els escrivim any i any,
com quan somies despert o somies que somies,
fins que hi ha quelcom que es gira
per camins no tan llampants
i un ai provident t�avisa
al llindar del precipici, que et desvetllis,
que és un somni, que res d�allò no és real.
Aterres llavors al temps,
i et desperten il·lusions, -allò tan semblant al somni-
afalagant-te mil voltes, perquè ni ara ni mai
del seu cant et desenganyis i sempre més te l�escoltis
per poder seguir badant.
Així corren i caminen, les unes, les altres vides,
sense gaire de res més, que un altre somni no sigui.
Jo ja he fet la carta als reis!
Saps d�algú que no l�escrigui?

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

La Maria Listru té sis
anys, tres germanes grans
i una mare pobra i viuda.
Viu en un poble de
l�interior de Sardenya,
durant els anys cinquanta.
La modista del poble és
una viuda sense fills que
no es va arribar a casar mai.
Entre la nena i la modista
es teixeix un singular vincle
maternofilial, només
possible en una cultura
com la de Sardenya, que �
com tantes illes- ha
aconseguit preservar
antigues tradicions amb
naturalitat. Entre aquestes
tradicions hi ha l�art secret
de la modista, que és l�ofici
d�acabadora, la que ajuda
a ben morir.

El llibre ens brinda una
apassionant reflexió sobre
dos grans temes a la vida:
la mort i la maternitat.

Parla�ls de batalles,
de reis i d�elefants
Autor: Mathias Enard
Gènere: N. històrica

Antònia Purpurina
Autor:  Maria Espluga
Gènere: Infantil (+8)

El 13 de maig de 1506
Michelangelo Buonarroti,
gran artista del Renai-
xement, desembarca a
Constantinoble convidat
pel soldà Baiazet per
dissenyar un pont sobre el
Cor d�Or. Fart de la falta de
respecte que li demostra Juli
II, un papa guerrer i mal
pagador, Miquel Àngel fuig
de Roma deixant a mitges
la construcció de la tomba
del pontífex.

A Constantinoble,
seguirem les passes del
genial escultor i arquitecte,
coneixerem les dificultats
que entranya tot procés de
creació i les rivalitats entre
els artistes de l�època, alhora
que ens submergirem en
aquesta ciutat màgica i ens
deixarem seduïr pels plaers
d�Orient. Finalista del Premi
Goncourt 2010.

L�Antònia Purpurina és
una nena una mica
especial, d�una família una
mica especial. La seva mare
sempre és fora amb la
companyia de teatre i
l�Antònia, des de ben petita,
viu amb la seva àvia
Matilde. No ha anat mai a
l�escola i això és el que més
desitja. Finalment, arriba el
dia que tant ha esperat.

Una història senzilla de
segones oportunitats, de
perseguir un somni i
aconseguir superar els
obstacles per arribar-hi.

Un llibre que ens
explica una història,
mitjançant prosa poètica,
narrativa il·lustrada, un
conte fantàstic amb un
realisme màgic... una mica
de tot és el que hi ha en
aquest relat que consolida
l�autora Maria Espluga.

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

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

L�acabadora
Autor: Michela Murgia
Gènere: Novel·la

Centre Mèdic Pere IIICentre Mèdic Pere III
Dr. Jaume Canal - Medicina General i mútues

Tel. 607 787 338

Dr. Ventura Baró - Psicòleg
Tel. 679 297 689

Avinguda Pere III, número 10 entresòl. - 25600 Balaguer (Lleida)

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

(Visites: hores concertades)
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Classificació
Tercera Divisió
1. Terrassa ................. 40
2. Prat ........................ 38
3. Espanyol B ............ 36
4. Pobla Mafumet .... 35
5. Vilafranca ............. 34
6. Manlleu ................. 33
7. Cornellà ................ 29
8. Olot ........................ 26
9. Gavà ...................... 26
10. Balaguer ............ 26
11. Rubí ..................... 25
12. Castelldefels ...... 24
13. Europa ................. 22
14. Santboià ............. 21
15. Montanyesa ....... 20
16. Vic ........................ 19
17.Gramanet ............ 19
18. Vilanova .............. 16
19. Masnou ............... 14
20. Amposta ............. 14

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Ermengol ........... 4
2. Oscar Imaz ......... 3
3. Edith ................... 2
4. Xavi Gracia ......... 2
5. Figuerola ............ 1
6. Salat ................... 1
7. Benet .................. 1
8. Jony Fernandez . 1
9. Gabernet ............ 1

El Balaguer ha co-
mençat l�any i ha tan-
cat la primera volta
amb una important
victòria davant l�Olot,
tres mesos i mig des-
prés de no guanyar al
Municipal de Bala-
guer. Amb 26 punts
ocupa la desena posi-
ció de la taula. Un lloc
tranquil que permet
iniciar la segona volta
amb tranquilitat i sen-
se la pressió de les dar-
reres temporades, en
que l�equip ocupava la
zona baixa de la classi-
ficació de Tercera.

Jony Fornier

El Club Futbol Balaguer es retroba amb
la victòria al Municipal davant l�Olot

18/12/2011

MASNOU 0
BALAGUER 0
08/01/2012

BALAGUER 1
OLOT 0

Els jugadors celebren el gol amb la banqueta

Ermengol lluitant una pilota

Propers encontres

15/01/2012 --  16 h
Camp Municipal de

Balaguer
Balaguer |Montanyesa
-------------------------------------

22/01/2012  --  16 h
Camp Municipal de

Vilafranca
Vilafranca| Balaguer

-------------------------------------
29/01/2012  --  16 h
Camp Municipal de

Balaguer
Balaguer| Amposta

FUTBOL>> No podia co-
mençar millor l�any 2012, per
un Balaguer que necessita-
va una victòria davant de la
seva afició, cosa que no acon-
seguia des del passat 18 de
setembre, en que va vèncer
al Rubí.

Malgrat els bons resul-
tats fora de casa, on ha acon-
seguit 4 victòries en la pri-
mera volta, els homes de
Jordi Cortés tenien l�assig-
natura pendent de casa.
Amb el 1-0 davant l�Olot, s�ha
trencat aquesta dinàmica
que esperen continuar
aquest diumenge davant la
Montanyesa, en el primer
partit de la segona volta.

El davanter Ermengol va
ser l�autor del gol davant
l�Olot, en un partir en que en
la primera part, els locals
podien haver sentenciat,
amb tres ocasions clares de
gol que el porter Aleix va
poder desbaratar, davant la
insistència de jugadors com
Ermengol, Isaac i Jony
Fornier que van ser un au-

tèntic malson per la defensa
gironina, que no va reaccio-
nar fins a la segona part.
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Un total de 22 equips participen al
I Torneig de Nadal de bàsquet 3x3

El passat dissabte dia 7
de gener es va celebrar al
pavelló d�Inpacsa de
Balaguer el I Torneig de
Nadal de bàsquet 3x3.

Hi van participar un total
de 22 equips, 16 masculins i
6 femenins.

La final masculina la van
disputar Compsaonline SL
contra Excadets, va ser una
final amb molt nivell i es va
imposar en els últims mo-
ments l�equip dels Excadets.

En la competició feme-
nina, la final la van disputar
Imaginació i Les Figues, i
quedaren campiones del tor-
neig 3x3 femení l�equip Ima-
ginació.Torneig de Nadal de bàsquet 3x3

Jèssica Vidal de l�Estel, al Meeting
Internacional Special Gran Prix 2011
ATLETISME>> L�atleta
Jèssica Vidal, del Club Espor-
tiu l�Estel de Balaguer va par-
ticipar al Meeting Internacio-
nal de Natació �Special Gran
Prix 2011�, que es va celebrar
a Sardenya (Itàlia) els dies 16,
17 i 18 de desembre de 2011
com a membre de la Selec-
ció Catalana Special
Olympics �ACELL de Nata-
ció, composada per quatre
nedadors i dues nedadores,
un entrenador i responsable
de la Federació ACELL.

BÀSQUET>> El Torneig es va celebrar al pavelló
Inpacsa de Balaguer, el passat dissabte 7 de gener

El Cristec Balaguer
perd a la pista del Riera
Cornellà, per 4 gols a 3.

Els jugadors de
Jaume Canal van contro-
lar el partit d�inici, i de se-
guida Tarroja va avançar
el Cristec al marcador. Els
de casa no es trobaven
còmodes a la pista i per-
dien ràpidament la pos-
sessió, facilitant la tasca
dels de La Noguera. Un
regal defensiu dels bala-
guerins va facilitar l�em-
pat dels de casa pocs mi-

nuts després de la repre-
sa, i malgrat Tarroja va tor-
nar a donar avantatge al
Cristec, un Riera crescut
no va tardar a ficar de nou
les taules al marcador (2-
2, min. 26).

A partir d�aquest mo-
ment els barcelonins es
van mostra més incisius,
davant un Cristec replegat
que esperava la contra.
Els locals es va avançar
per primera vegada al mi-
nut 35, però Tarroja, pro-
tagonista golejador de la
tarda, va tornar a empatar
un minut després.

Finalment, a manca
d�un minut, una jugada
afortunada dels de casa va
facilitar el 4 a 3 que ja se-
ria definitiu, sentenciant
la victòria pels de
Cornellà.

El Balaguer-Cristec perd per
la mínima en la seva visita a
la pista del Riera Cornellà

Club Futbol Sala Balaguer Cristec

FUTBOL SALA>> Els
balaguerins no
comencen bé l�any
amb una nova derrota
lluny del municipal

Jèssica Vidal
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V. X. ADSUAR

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol)
Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Mercedes-Benz

vendes · reparació de turismes i recanvis originals
equip Star Diagnosi

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

La marxa cicloturista Montsec-Montsec
es celebrarà el porper 19 de maig

Marxa Cicloturista Montsec-Montsec

La Marxa Cicloturista
M o n t s e c - M o n t s e c ,
organitzada pel Club Ciclista
Balaguer, es celebrarà el 19
de maig.

La marxa té com a
principal repte per aquest
2012 consolidar i intentar
millorar la participació rècord
de l�any anterior que va ser
de 541 participants i van fer
gaudir d�una festa del
cicloturisme i posicionar-se
com a marxa de referència
del calendari cicloturista.

Així mateix, seguint
aquesta tendència aquesta
edició té com a novetat que
la marxa ha estat inclosa en
el Circuito Gran Fondo de
Cicloturismo 2012 de la Real
Federación Española de
Ciclismo (RFEC), juntament
amb la resta de marxes més
importants de l�estat, pel que

s�oficialitza la importància
de l�esdeveniment de la
nostra ciutat.

També s�inclou una
novetat pel que fa al
recorregut de la marxa: la
ruta llarga forma part del V
Circuit CicloPirineus de la
Federació Catalana de
Ciclisme (FCC) i es manté en
el recorregut de 150 km

distància i 3000 m. de
desnivell amb la
emblemàtica ascenció al
Coll d�Ares. La ruta curta que
enguany serà més
assequible per a tots els
nivells i edats, serà de  85 km
i 1300 m. i que es troben
incloses en la XXII
Challenge Catalana de
Cicloturisme de la FCC.

CICLISME>> Cada cop
està més consolidada
dins del Circuit de
marxes de gran fons de
l�Estat

Bons resultats dels
nedadors balaguerins
en el 6è gran Premi
Màster Antoni Marrugat
de Vilanova, disputat el
passat dissabte 17 de
desembre a les instal·-
lacions del Club Natació
Horta, amb 36 clubs par-
ticipants i 320 nedadors
de tot l�estat.

El Club Esportiu
Natació Balaguer va
aconseguir com a

resultats més destacats
en categoria femenina  en
categoria +45 a l�Imma
Torné que quedà primera
en els 800 metres  lliures, i
en els 200 metres lliures.

En categoria
masculina trobem que en
la categoria Premàster  en
Marc Auberni va quedar
primer en els 100 metres i
200  metres papallona i en
categoria +25 l�Albert
Barri també va quedar
primer en els 200 metres
esquena.

A més,  el jove
nedador balaguerí Marc
Auberni va aconseguir el
rècord absolut del
campionat en la prova
dels 200 metres papallona
amb un temps de 2
minuts 31 segons i 66
dècimes.

Bons resultats del CEN
Balaguer al Gran Premi
Màster Antoni Marrugat

Nedadors balaguerins

NATACIÓ>> Marc
Auberni va aconseguir
el record de la prova
en els 200 m papallo-
na amb un temps de
2�31��66���

El CEN Balaguer fa el tradicional
entrenament nadalenc de 100x100
NATACIÓ>> L�últim dia de
l�any el CEN Balaguer va rea-
litzar a la piscina municipal
el tradicional entrenament
de Nadal dels nedadors més
grans del club des dels ale-
vins fins a  màsters en el que
es tracta de realitzar 100 sèri-
es de 100 metres, un total de
10 quilòmetres cada neda-
dor, tot un repte per als ne-
dadors. Hi van participar
més de 20  nedadors del
club realitzant més de
200.000 metres. Entrenament de cap d�any
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El Balaguer Villart Logístic a punt de
donar la sopresa davant el Fotoprix-Vic

El passat dissabte el
Balaguer Villart Logístic va
rebre un dels eterns aspi-
rants al títol de lliga de la
Superdivisió Femenina, ac-
tualment tercer classificat, i
va estar a punt de donar la
campanada, tot i que va aca-
bar perdent en el que va ser
l�encontre més igualat de la
jornada a la màxima divisió
estatal.

En el primer partit Anna
Biscarri no va tenir opcions
davant la jugadora número
1 de Suècia, Matilda Ekhlom,
i va caure per 0 a 3.

Al segon Tingting Wang
es va enfrontar amb la
jugadora espanyola número
1, titular indiscutible de la
selecció espanyola, Sara
Ramírez, amb el morbo
afegit de ser la seva antiga
companya d�equip al Vic, i a
qui va guanyar per 3 a 1

Les balaguerines van estar a punt d�aconseguir la victòria

TENNIS TAULA>> Les balaguerines van perdre
l�encontre per 3-4 davant un dels equips favorits pel
títol de la lliga de la Superdivisió Femenina

després de remuntar el
primer joc (10-12, 11-8, 11-7,
11-4), en un dels partits més
espectaculars que es
recorden al Pavelló del Molí
de l�Esquerrà.

A continuació, Yan Lan Li
posava la por al cos a les
vigatanes guanyant a la
jugadora xinesa del Vic, Nan
Wang, també per 3 a 1. Amb
un 2 a 1 al marcador general,
l�ajustada derrota en el partit
de dobles seria finalment la

clau de l�encontre. La parella
Wang/Li queia davant
Ekholm/Ramírez per un 1 a
3. En el següent partit
Tingting Wang va seguir
amb el seu magnífic joc,
derrotant Matilda Ekhlom
per 3 a 1. Però a continuació
s�imposava la lògica, i Nan
Wang s�imposava a Biscarri
per 0 a 3, i Ramírez a Yan Lan
Li per 1 a 3.

Al final un ajustat 3 a 4, fi
de partit.

Balaguer-Villart Logístic
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Darrerament hem pogut
constatar com torna a sortir
per part de l�alcalde Roigé el
projecte de fer un pàrquing
soterrat a la plaça del
Mercadal. Una ja vella
proposta que similarment s�ha
fet realitat en el decurs dels
temps a altres llocs com la
plaça sant Joan de Lleida o al
Mercadal de Vic. No obstant
aquesta proposta a Balaguer
semblava que havia estat ja
descartada del tot. En primer
lloc, en fer-se la nova
urbanització de la plaça en
l�època de l�alcalde Borràs i,
en segon terme, en aprovar-se
el projecte d�un pàrquing al
carrer de La Minerva dins les
obres del Pla del Centre
Històric de l�alcalde Aguilà
mercès a l�anomenada Llei de
Barris del President Maragall.

Des del nostre grup
municipal del PSC volem
manifestar que aquesta
proposta ja prevista i aprovada
és la més adequada. El nostre
centre històric necessita
aquest equipament però fer-lo
a la Plaça pressuposa moltes
més dificultats i desavantatges
que al carrer de La Minerva.

En primer lloc seria amb
tota seguretat molt més car.
No és el mateix construïr sota
terra que fer-ho en superfície,
tant si el cost és totalment

Sobre el pàrking de la Plaça a
Balaguer
Grup Municipal PSC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

públic com si intervé una
empresa privada en conveni
per la construcció i explotació
del Servei.

A part del seu cost,
pressuposaria, a més a més,
deixar pràcticament sense
poder utilitzar l�espai de la
Plaça durant el període
d�execució de les obres que pel
cap baix representaria més
d�un any de durada. Això si no
surten restes arqueològiques
que ho retardin. D�entrada, vol
dir doncs que tindríem la plaça
«hipotecada» durant aquest
temps. Per tant el mercat
setmanal dels dissabtes i
altres activitats s�haurien de
traslladar a altres llocs i els
aparcaments actuals
desapareixerien. L�experiència
de les obres d�urbanització de
fa uns anys així ens ho
demostra.

Tot plegat provocaria un
greu perjudici als veïns en
general de la zona.
Representaria un cop molt fort
econòmicament parlant
especialment dels comerços i
serveis de tot el centre històric,
i més en aquestes temps de
crisi. Estem convençuts que
seria difícilment superable per
a molts.

Per altra banda, la
ubicació que nosaltres creiem
més encertada compta ja

d�entrada amb la disposició
dels solars i terrenys necessaris
(antic Cinema Comtal i Infantil
i solars adjacents) i el projecte
executiu redactat. L�entrada
està prevista per l�espai de la
casa Pallàs i la sortida per la
part alta del carrer de la
Minerva. És similar al pàrquing
de l�Auditori de Lleida. El
període d�execució de les obres
no representaria pràcticament
molèsties al veïnat, essent el
seu número de places
d�aparcament similar al de la
plaça. A més a més
sanejaríem una altra part
important del nostre centre
històric.

No entenem doncs com es
pot aixecar ara la proposta de
la plaça. De totes maneres la
decisió que es prengui
definitivament hauria de
comptar amb el vist-i-plau
favorable del ple del consistori
i l�aquiescència de la majoria
dels veïns. Volem doncs, que
abans de prendre una resolució
definitiva hi hagi la possibilitat
de debatre-ho. Que tothom,
regidors i ciutadans, tinguem
la corresponent i deguda
informació de les dos propostes
i que la decisió final compti
amb el màxim consens
possible.

Demanem al Sr. Roigé, tal
com deia en la seva companya
electoral, diàleg i
transparència.

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

De cols i de naps
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja estem més endins de la
segona desena del segle. Com
si fos ahir es pot recordar l�en-
trada als dos mil, i que sem-
blaven assegurar-nos un conti-
nuo vals de prosperitat i d�ho-
res de mel i roses. La vida, me-
ravellosa si es sap viure, amb
la seva dura lletra de realitats
ens ha ficat en un atzucac difí-
cil d�assumir i de superar. Jo
estic segur que ho farem, i po-
drem adaptar-nos a la nova for-
ma de viure, i escoltarem i
ballarem els vals de la vida
d�una forma diferent, de segur
més pausada, prescindint de
la fullaraca de pretensiosos
aires de voler lluïr el que no
teníem, i en els que ens trobà-
vem a gust. Ara amb les pri-
meres gelors potser baixarem
els termòstats, i prescindirem
d�alguna compra no del tot
necessària malgrat les rebai-
xes, i no ens mostrarem tan
solidaris amb gent que no s�ho
mereixen. Jo de veritat quan
veig que es torna a parlar
d�obres faròniques em venen
esgarrifances, doncs penso que
al final per algun galimaties de
lleis o de polítiques poden aca-
bar com una carrega més al
que sempre paga, a la pobre
�sufridora� que és la classe
mitjana. El polític de torn cul-
pable de l�error, ni tocar-lo. El
següent de diferent partit (?)
té permís de ficar-lo a les po-
tes del cavall, però aquí s�aca-
ba. Diputacions, Consells Co-
marcals, Parlaments, i si no
n�hi ha prou Brussel·les el con-
tinuaran alimentant, i no ma-
lament, amb uns sous que en
una vida professional no ha-
guessin tingut: és la dictadura
dels partits. Aquesta és una raó
més perquè no acceptin les llis-
tes obertes. I uns als altres es
fan ginyades de complicitat
que recorden les del Millet a
la sortida dels jutjats. I no hem
d�oblidar que per ells és igual
una col que un nap.I així ens va
doncs el verí de l�oblit treballa
a favor d�ells, podríem fer una

llarga llista de cafrades fe-
tes amb els diners públics
que no eren ni nostres a
major glòria d�alcaldes i de
presidents d�autonomies
que encara treuen pit doncs
no tenen responsabilitat
moral ni vergonya personal.
Conductes com les del
Barreda a Castella-La
Mancha, amb el seu aero-
port on hi cabrem tots a la
seva pista el dia del judicu
final, o el Sr. Montilla que
ara fa de pare de la pàtria
del senat. I així fins quan
ells vulguin, per a mi no els
vull ni fiats ni regalats, ni
pagats a llarg termini.

El que tampoc canvia
és el drama de la mala avi-
nença entre Convergència
i Unió a Balaguer. Quan un
té tanta cendra als cabells
com en el meu cas, no ho
pot entendre. Quan CiU va
perdre en el 2007, va tenir
problemes amb la Sra,
Pallé i el Sr. Serrano d�Unió,
acabant-se com tots recor-
dem. Es gira la truita, i l�àn-
gel de la petita història fa
que guanyin, tornem a te-
nir problemes amb el Sr.
Mestres (Unió). Si tot és un
problema de donar-li un
càrrec polític, per enten-
dre�ns un sou, amb els que
ha creat el  Sr. Roigé (Con-
vergència), i dos o tres més
que s�ha de crear, jo ho vec
fàcil de tenir al soci con-
tent. Podria ser el gestor  de
la Magna Obra
�Lapallavacara�. Clar, pot-
ser s�ha de tenir en conte
que és poca cosa, però amb
un plus, com donava el Sr.
Aguilà potser es podria ar-
ranjar, doncs no ve d�un. Po-
der si que és una autèntica
veritat que per viure bé i
tranquil és igual una col que
un nap.

-------------------------------------------
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És necessari un parking soterrat
a la Plaça del Mercadal?
Grup Municipal d�Iniciativa per Catalunya Verds a l�Ajuntament
de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el darrer ple de
l�ajuntament del mes de
desembre va haver-hi una
discussió entre l�alcalde de la
ciutat i el portaveu del grup del
PSC en relació a un projecte
de futur de l�equip de govern
consistent en la construcció
d�un aparcament soterrat a la
plaça del Mercadal.

Bàsicament les raons que
s�esgrimeixen des de l�equip de
govern de CiU són la necessitat
d�augmentar les places
d�aparcament per tal de
dinamitzar el comerç al centre
històric, afavorint l�entrada de
compradors a l�àrea comercial.
La forma de finançament no
suposaria gairebé cap despesa
pel consistori, solament la
relativa a l�elaboració del
projecte, ja que la idea en que
es treballa és que l�empresa
concessionària es fes càrrec de
la construcció de l�aparcament

a canvi d�un nombre d�anys
d�explotació gratuïta encara
per determinar. Per part del
grup del PSC s�esgrimeix que
la millor solució és aprofitar el
projecte d�aparcament al
Carrer de la Minerva que ja
figurava al projecte de la Llei
de Barris i que estava
contemplat en tota l�actuació
que anava des del Carrer
Cerers fins al Carrer de la
Botera, i que es va deixar
postergat degut a l�elevat cost
econòmic que representava.

La gent del grup
d�Iniciativa per Catalunya
Verds a Balaguer tenim una
visió diferent de tot plegat. En
primer lloc, considerem que
els grans projectes de ciutat
s�haurien de fer amb el màxim
consens possible entre els
partits polítics i la ciutadania,
especialment amb aquells
sectors més afectats per les

obres. En aquest cas sembla
que ha pesat més el fet de
guanyar un titular als diaris i
les ganes de fer un projecte de
dimensions importants que el
cercar solucions de forma
consensuada amb els
comerços i veïns del centre
històric.

En segon lloc cal tenir
present el tipus de comerç
existent i si aquest respon al
comerç de gran superfície que
obliga a fer les compres
necessàriament amb el cotxe
i amb periodicitat setmanal. La
impressió que tenim i el
coneixement de l�entorn ens fa
assegurar que el comerç
existent és molt variat, i va des
de productes d�alimentació,
restauració, complements pel
vestir i complements per la llar,
que pel seu volum de compres
pot prescindir del cotxe
perfectament.

Un tercer factor a
considerar és que la plaça es
va remodelar fa gairebé vint
anys, amb un cost econòmic
molt elevat, i potser era aquell
moment el de fer un
aparcament soterrat. En aquell
moment es va permetre
l�aparcament de vehicles, quan

en la seva concepció era una
plaça per a vianants, i pel que
sembla per l�evolució del
comerç des de llavors ençà, la
solució del comerç i la vida
social al centre històric no
passava pels vehicles. Si fem
una petita reflexió al voltant
dels centres comercials de les
grans capitals ens trobarem
sense cap excepció que els
centres comercials més
potents arreu són per vianants
i estan molt ben definits
geogràficament. A més refer
la plaça amb un aparcament
seria tornar a fer una despesa
innecessària perquè l�estat de
la plaça és prou correcte i els
perjudicis al comerç mentre
durin les obres seran definitius
per molts del comerços que
encara queden actius.

Un quart factor que s�ha
tenir en consideració és que
un aparcament de pagament
als voltants de la Plaça del
Mercadal obligarà a fer zones
d�aparcament de pagament a
tot el Balaguer vell i una bona
part de l�eixample, per tal de
dissuadir l�aparcament en
zones que estan relativament
properes a la plaça. Les
distàncies dins de Balaguer

permeten fer una passejada de
deu minuts de cap a cap de
ciutat.

També és important que la
Plaça del Mercadal conservi i
millori l�arbrat que té i que
permet una regulació del clima
a l�estiu refrescant-lo i deixant
passar el sol a l�hivern per
escalfar-lo. Us imagineu un
mercat a l�estiu sense arbres?
Heu estat a la plaça de Vic a
l�estiu sense cap arbre a
l�estiu? S�han de protegir els
arbres que tants anys han
hagut de passar per tenir la
frondositat que tenen.

El més important de tot és
el model de ciutat que volem.
Som moltes les persones que
ens estimem una ciutat
amable amb els vianants, amb
un comerç de proximitat on les
relacions personals siguin més
importants que els cotxes, amb
un entorn on es pugui viure
creant teixit social, i amb
vivenda en condicions
d�habitabilitat. Un model que
per nosaltres no passa per fer
un aparcament soterrat a la
Plaça del Mercadal ni per un
aparcament al Carrer de la
Minerva.
-------------------------------------------------

El Rei ens obrirà les portes de
Califòrnia (30 anys dels Amics
Gaspar de Portolà - II)
Josep Borràs i Gené, Soci Fundador dels Amics de Gaspar de
Portolà
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una vegada constituïda la
Junta amb el Dr. Joan Oró com
a president (1981-2004) i jo
mateix, com a secretari
general, ens començàrem a
plantejar com podríem iniciar
les primeres relacions amb les
institucions de Califòrnia.

De fet, la idea va sorgí abans
de fundar l�associació per una
proposta del Sr. Manuel Solà,
que entrà com a tresorer de la
Junta, i que havia estat regidor
de l�Ajuntament de Balaguer
quan es va commemorar el 300
Aniversari de la fundació de
Califòrnia (1770-1970). En
Manuel Solà, que coneixia molt
bé aquests lligams històrics, em

va suggerir que com a diputat
de Balaguer al Parlament de
Catalunya, podria escriure una
carta de felicitació al nou
President dels Estats Units,
l�Hble. Sr. Ronald Reagan. Em
va semblar una excel·lent idea,
i a l�endemà mateix vaig parlar
amb el Dr. Joan Oró per
proposar-li d�escriure aquesta
felicitació com a diputats de
Lleida i Balaguer, respectiva-
ment. I casualitats de la vida,
el dia següent, 20 de gener de
1981, el Dr. Oró estava convidat
a una recepció a Barcelona pel
Cònsul americà, el Sr. Albert
N. Williams, amb l�objecte de
celebrar la presa de possessió

del nou president dels Estats
Units. Allí va aprofitar per
demanar-li públicament la seva
col·laboració per fer arribar la
nostra carta de felicitació a la
Casa Blanca,  a Washington.

Efectivament el Cònsul,
que sabia que Ronald Reagan
abans de ser president dels
EUA, havia estat Governador de
Califòrnia (1967-1975), va
acceptar encantat i li va
assegurar que demanaria al seu
ambaixador a Madrid, el Sr.
Terence Toddman, perquè la fes
arribar directament al seu
president. Així ho van fer, i des
d�aleshores aquestes dues
persones es van involucrar
totalment a favor de
l�associació, introduint-nos dins
del govern dels Estats Units.

Aquella gestió ens va obrir
els ulls, i vam veure que per
actuar al màxim nivell
institucional, a més a més de
tenir el suport del President de
la Generalitat, ens calia tirar
més amunt, i vam pensar que,
atès que Gaspar de Portolà va

prendre possessió de Califòrnia
el dia 3 de Juny del 1770 en
nom del Rei Carles III
d�Espanya, li podriem demanar
a S.M El Rei de si volia acceptar
ser el nostre President d�Honor.
El president Jordi Pujol va
considerar que era una bona
iniciativa.

I així, gràcies a les gestions
del nostre Vicepresident el Sr.
Ramon Mulleras, a través del
Sr. Manuel de Prado y Colón de
Carvajal, President de l�Institut
de Cooperació Iberoamericana
i gran amic personal del Rei, va
tenir lloc un dinar a Barcelona
entre el Director General
d�Afers Americans del Ministeri
d�Exteriors,  l�Hble. Conseller Sr.
Francesc Sanuy en nom de la
Generalitat, i jo mateix, en
representació de l�associació,
ja que el Dr. Joan Oró era de
viatge als EUA. El representant
del Ministeri ens va manifestar
l�interès de S.M. El Rei i del
Govern Central en impulsar les
relacions històriques i culturals
entre Catalunya i Califòrnia a

través de la figura històrica de
Gaspar de Portolà i de la nostra
associació. Per altra part, el
Conseller Francesc Sanuy li va
confirmar el suport total del
President de la Generalitat a la
nostra entitat i al nostre
president, el Dr. Joan Oró.

Fins i tot, el famós pintor
Manuel Viola, que visquia a S.
Lorenzo del Escorial, però que
estava molt relacionat amb
Balaguer i Lleida, i que era amic
del Rei, va intercedir al seu
moment perque el Rei
acceptés aquest nomenament
honorífic.

Per això entre tots,
aconseguirem finalment que
S.M. El Rei aceptés el 27 de
novembre de 1981, la nostra
Presidència d�Honor.

De fet, aquell important
gest de S. M. El Rei, ens obriria
ben aviat les portes de l�Estat
de Califòrnia.

-------------------------------------------------
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Lliurament dels premis del concurs de
dibuix escolar de la Cavalcada de Reis

L�alcalde de Balaguer,
Josep Maria Roigé, el regi-
dor de Cultura i Festes, Mi-
quel Aige, i el responsable
del Servei Educatiu de la No-
guera, Joan Arjona, van
entregar, coincidint amb la
clausura del parc, els premis
del concurs de dibuixos de
Nadal, en el que enguany
han participat 1.400 nens i
nenes de les escoles i insti-

tuts de la ciutat.
Els guanyadors, dividits

en cinc categories, són: Ber-
ta Solsona en la categoria 1r
i 2n de Primària; Cora Real

Premiats al concurs de dibuix

en la categoria 3r i 4rt de Pri-
mària; Clàudia López en la
categoria 5è i 6è de Primària
i Edgar Romera en la cate-
goria 1r i 2n d�ESO.

Els Reis Mags van portar
la il·lusió a Balaguer

El passat dijous al vespre,
el Passeig de l�Estació i la Pla-
ça del Mercadal de Balaguer
van omplir-se de gom a gom
amb milers de persones que
donaren la benvinguda a
Melcior, Gaspar i Baltasar, Ses
Magestats els Reis Mags
d�Orient, que van arribar a la
capital de la Noguera, en tren.

A l�Estació de trens, els
esperaven tres magnífiques
carroses per desplaçar-los
cap a l�escenari espectacular

instal·lat com cada any a la
Plaça del Mercadal.

Un cop allí, els Reis van
dirigir-se als nens i nenes de
la ciutat i als seus pares,
abans de recollir el miler de
cartes amb les demandes
dels més petits.

Un cop acabada la recep-
ció de la Plaça, els Reis van
iniciar la feixuga feina del re-
partiment de regals i jogui-
nes per totes les cases de la
ciutat.

El concurs de dibuix ha
comptat amb la
participació de 1.400
escolars de tots els
centres de Balaguer

Milers de persones
han visitat aquestes fes-
tes el parc infantil de
Nadal instal·lat al Pavelló
Inpacsa de Balaguer.

Segons han pogut
constatar els responsa-
bles d�aquest espai, cada
dia nens i nenes de 0 a 14
anys, acompanyats de les
seves respectives famíli-
es, han omplert de gom a
gom el recinte, on s�han
fet jocs, tallers i especta-
cles.

El parc de Nadal va

tancar les seves portes el
passat 4 de gener.

Així mateix, diverses
entitats de la ciutat han
col·laborat amb el parc
oferint activitats i tallers,
com per exemple el cos
de Bombers de la ciutat,
que permetia als infants
la pràctica de l�escalada
urbana en un petit
rocòdrom; el Club Tennis
Balaguer amb una
minipista de tennis;  la
Creu Roja, el Club Bonsai;
el club Slot o el Club d�Es-
cacs Balaguer.

Durant el parc, el mes-
tre pastisser Pepe Daza
ha realitzat diferents ta-
llers de pastisseria, elabo-
rant pizzes, coques de
samfaina i rebosteria amb
els més petits assistents
al parc.

Milers de nens i nenes han
participat de les activitats del
parc de Nadal a Reis

Parc de Nadal

Els inflables, jocs i
diferents tallers i
espectacles han
configurat la
programació infantil

Cavalgata dels Reis Mags
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Èxit del concert Nines Solidàries, per
recaptar fons pels més necessitats

El Teatre Municipal de
Balaguer va acollir el passat
diumenge una nova edició
del concert Nines Solidàries,
un certamen benèfic organit-
zat per Creu Roja la Noguera
que té per objectiu recaptar
fons per impulsar projectes
destinats a atendre les ne-
cessitats educatives i afecti-
ves dels nens, nenes i joves
de la Noguera.

El concert va comptar
amb la participació de la so-
prano Maria José Rubies, el
tenor Pablo Rossi Rodino i
els pianistes Eduard Espinet
i Marta Messalles, que van
interpretar cançons de bres-
sol i nadales.Concert de Nines Solidàries

400 persenes al concert de valsos i
polques d�Any Nou, al Sagrat Cor

Més de 400 persones van
assistir al concert de valsos
i polques d�Any Nou que la
formació polonesa Cappella
Gedanensis va oferir a l�es-
glésia del Sant Crist de
Balaguer.

Es tracta d�una de les for-
macions de música barroca
de més prestigi d�Europa i
que va passar per la capital
de la Noguera, aprofitant la
seva gira per Catalunya i Es-
panya, per donar-nos a co-
nèixer el seu repertori.

Amb la soprano Maria José Rubies, el tenor Pablo
Rossi i els pianistes Eduard Espinet i Marta Messalles

El proper diumenge 29
de gener a les 19 h tindrà
lloc al Teatre Municipal de
Balaguer la representació
de l�obra de teatre «Ca les
Monges» a càrrec del grup
de teatre La Sucrera de
Menàrguens.

L�acte el promou
Mans Unides Parròquia de
Balaguer per tal de
recaptar fons en benefici
del projecte per aquest
any 2012 destinat a
millorar la seguretat
alimentària per a

desplaçats al nord de
Nairobi, a Kenya. El
pressupost total del
projecte  és de 54.000
euros i es preveu que se�n
puguin beneficiar més de
2.000 persones de forma
directa i més de 4.000 de
forma indirecta.

Les activitats
concretes que s�hi
realitzaran són, entre
d�altres, la construcció de
26 tancs de plàstic de 6.000
litres d�aigua, la compra i
distribució d�eines
agrícoles, llavors i
pesticides, la compra i
distribució de 80 cabres, la
formació per a la producció
agrícola, la formació sobre
la criança de les 80 cabres i
programes d�educació i
sensibilització sobre el VIH
i la SIDA.

Representació teatral a
Balaguer, per recaptar fons
per Mans Unides

La Sucrera

La Sucrera
presentarà l�obra
�Ca les monges�, el
29 de gener, a les 7
de la tarda, al Teatre

Cappella Gedanensis
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-------------------------------------
ES LLOGA pis al c/ Dr.
Fleming (cantonada Pas-
seig), 4 hab., 2 lavabos,
cuina a estrenar, menja-
dor de 40 m2, terra de par-
quet (pàrquing opcional).
Raó: 669324540.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub en
funcionament a Bala-
guer. Preu: 105.000 e.
Raó: 667476167.
-------------------------------------
SE TRASPASA tienda en
pleno funcionamiento en
la c/ Dr. Fleming, 40.
Razón: 973445722 (llamar
de 13.30 a17.00 h).
-------------------------------------
PÀRQUING tancat es llo-
ga al c/ Dr. Fleming. 65 e/
mes. Interessats trucar al
telèfon: 973450407.
-------------------------------------

ES VEN terreny a
Balaguer, zona de la Mi-
randa. Parcel·la de 113 m2

per 35.000 e i parcel·la de
226 m2  per 65.000 e. Inte-
ressats trucar al telèfon:
679606061.
-------------------------------------
VENDA DE CASES d�obra
nova, 150 m2, amb garaig
i jardí a la Fuliola. Preu:
170.000 e negociables.
Venta de particular a par-
ticular. Informació i con-
tacte als telèfons:
620287216-653950185.
-------------------------------------
OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades  a
Balaguer, situades al
costat del col·legi Mont-
roig. Entre 380-750m2. In-
teressats trucar al telè-
fon d�informació:
676996765.
-------------------------------------

VENDA o LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Raó:
973446161-629310479.
-------------------------------------
PISOS A BALAGUER,  llo-
guer, lloguer amb opció a
compra i venta (finança-
ment al 100%), de 1, 2 i 3
habitacions. Telèfon :
670284619 (immobles pro-
cedents d�actius bancaris).
-------------------------------------
LLOGUER de locals a Bell-
caire d�Urgell, 55 m2,
d�obra nova. Telèfon:
676996765.
-------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
21m2 al c/ St. Pere Màrtir,
90 e/mes. Apartaments a
Camarasa, equipats i vis-
tes al riu. Pàrking al c/
Urgell. Raó: 973447752-
639920281.
-------------------------------------

VENDA pàrkings, c/ Sant
Jaume (entrada Banque-
ta) a partir de 7.000 e, al
c/ Barcelona, 72 a partir
de 9.000 e. T: 676116396.
-------------------------------------
ES LLOGA magatzem co-
mercial al c/ del Pont de
Balaguer, 600 m2 (aprox.),
una sola planta. Raó:
659897555.
-------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------
CLASSES particulars
d�anglès de primària i
ESO. Raó : 973445126.
-------------------------------------
SE OFRECE chica para
cuidar gente mayor o
niños. Con experiencia.
Razón: 638148552.
-------------------------------------
PROFESSORA nativa
dóna classes particulars
d�anglès: repassos i clas-
ses de conversa en llen-
gua anglesa. Per a clas-
ses particulars o grups
organitzats. Raó:
650422582.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
LEÑAS MORENO, venta
de leña clase almendro y
encina. Mínimo 1.500
kgs. Entrega a domicilio.
Interesados llamar al:
622779668.
-------------------------------------
VENC taules i cadires de
menjador, en molt bon
estat. Raó: 973420029.
-------------------------------------
ES VEN llenya de roure i
alzina. Raó: 625170317.
-------------------------------------
BUSCO nuvia raça blan-
ca, cabell castany, ulls
marrons, amb bona vista,
sense ulleres ni lentilles.
Esvelta i bon tipo. De 36 a
46 anys. Mòbil:
673276903 Juan Ramon
Bartra Torres.
-------------------------------------
Per posar anuncis en
aquesta secció de breus
classificats, us podeu
adreçar a les nostres ofi-
cines al c/ Sant Lluís, 36-
38 altell, al telèfon
973448273 o al 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 902 422242
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 605010097

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

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

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
07.50 " de dill. a div. feiners
12.00 " feiners
15.00 " feiners
19.30 " feiners
19.44 " diumenges
07.40 LLEIDA feiners
07.45 " feiners
07.48 " feiners
07.55 " dim, dime, diven.
08.00 � dill., dij., diven.
09.15 � feiners
10.45 " diumenge
10.50 " de dill. a div. feiners
12.00 � de dill. a div. feiners
13.10 � de dill. a div. feiners
13.30 � de dill. a div. feiners
13.59 � feiners
14.45 � de dill. a div. feiners
15.15 � de dill. a div. feiners
15.18 � de dill. a div. feiners
18.05 � diari
19.10 � de dill. a div. feiners
09.50 SEU D'URGELL diari
18.20 � diari
09.50 PUIGCERDÀ diari
13.35 SOLSONA dill., dima., dij., div.
16.35 � divendres
09.50 PONTS diari
13.35 � de dill. a div. feiners

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
16.35 PONTS divendres
19.50 � de dill. a div. feiners
09.48 ESTERRI D'ÀNEU feiners
17.23 � feiners
13.17 AGRAMUNT feiners
19.44 � diumenge
19.47 � de dill. a div.
07.00 ÀGER feiners
09.48 � feiners
14.00 � dime., div., dis.
17.00 � dill., dima., dij.
17.23 � feiners
11.05 LES diari
18.05 � diari
08.25 ALMENAR de dill. a div. feiners
12.00 � dissabtes
12.45 � dissabtes
15.15 � de dill. a div. feiners

SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
07.00 de dill. a div. feiners
07.45 de dill. a div. feiners
09.10 feiners
09.15 diari
10.00 de dill. a div. feiners
11.00 feiners
11.10 de dill. a div. feiners
12.30 feiners
13.00 de dill. a div. feiners
14.10 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
20.00 de dill. a div. feiners

De les 8 de la tarda del 12 de gener a les 8 de la tarda del 19 de gener ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 19 de gener a les 8 de la tarda del 26 de gener CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 26 de gener a les 8 de la tarda del 2 de febrer SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



24 >>


