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PORTADA
Mercat de les
rebaixes

Després de set anys que la
Generalitat, en aquell temps
governada pel tripartit, assumís
la titularitat de la línia ferroviària
Lleida � La Pobla de Segur, de
cinc anys i mig de la darrera
remodelació, amb una
inversió, per part dels
mateixos, que rondava els 60
milions d�euros, i d�haver
aprovat el Parlament de

El proper divendres, l�Associació de Comerciants Balaguer
2021 organitza un nou Mercat de les Rebaixes, on hi podrem
trobar tot tipus d�articles, rebaixats de preu.

Però aquestes no són les úniques rebaixes d�aquest
principi d�any 2012. La sanitat, l�educació, el transport, i altres
serveis públics han estat col·locats en el mercadeig de les
rebaixes sense haver-ho demanat per part dels usuaris
indignats.

És clar que als seus promotors no els afecten aquestes
rebaixes perquè ells no són consumidors d�aquest mercat
públic. Viuen i consumeixen en una altra òrbita diferent. El
seu alt poder adquisitiu els permetrà continuar accedint al
privilegiat mercat privat.

Els serveis públics retallats, i mutilats, no afecten els
governants perquè ells no els utilitzen. Els impulsors de les
tisorades continuaran portant els seus fills/es en exclusives i
cares escoles privades; ells i els seus familiars continuaran
accedint a l�elitista medicina de pagament; tots plegats
continuaran viatjant amb els seus cotxes oficials gratuïts...

Ells no coneixen les llistes d�espera de la sanitat pública,
no han de patir les retallades pressupostàries dels serveis
educatius, no han de suportar l�encariment del transport públic
i la disminució del servei... Com tampoc no han de patir els
expedients de regulació d�ocupació, ni tampoc han de
malviure amb un salari mínim ara vergonyosament congelat,
o cobrar pensions indignes.

Amb aquestes rebaixes socials s�aconsegueix  l�exclusió
de les persones més castigades per la crisi a l�accés d�uns
serveis bàsics dignes i totalment necessaris.

Però està clar que s�haurà de trobar un equilibri per a que
TOTS ens estrenyem el cinto per les rebaixes.

 Anem de rebaixes

Catalunya, el passat mes d�abril,
iniciar els tràmits per prolongar
la línia des de la Pobla  fins a la
Seu d�Urgell, ara la Generalitat
retalla, a partir del proper dia 1,
dràsticament, el nombre de
viatges. Com a exemple: dels 8
que hi ha entre Balaguer a
Lleida, es passarà a 3, els caps
de setmana; i a 4, els feiners. La
raó, diuen, que és econòmica.
El Govern actual  desconeix
l�expressió reequilibri territorial.
En aquestes comarques, orfes
d�infraestructures viàries, el tren

és una necessitat. He de dir que
la mesura m�ha estranyat
perquè en altres temps la
Generalitat  i la Diputació,
governades també per CIU, es
feien càrrec del dèficit de la línia,
sense ser pròpia. Ara, ni tan
sols el nostre Ajuntament, a
diferència de l�anterior
consistori convergent (gener de
1993), no s�ha mobilitzat en
contra de la decisió. Els temps
canvien o els interessos?

-------------------------------------------------
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 629 359 238 - 629 993 701

Pl. Mercadal, 37 1r-3a � BALAGUER

La Guàrdia Urbana de
Balaguer, en coordinació
amb la que ha fet el Ser-
vei Català del Trànsit a les
carreteres, ha realitzat 71
controls d�alcoholèmia
durant la campanya duta
a terme entre Nadal i Reis.
De tots els controls rea-
litzats, només tres con-
ductors han superat la
taxa d�alcohol permesa.

Dos dels conductors,
que eren novells amb
menys d�un any de
possessió del carnet de
conduir, van ser
detinguts i els seus
vehicles immobilitzats
per superar la taxa
d�alcohol de 0,6 mg/l en
aire expirat, per la qual

cosa se�ls hi va imputar un
delicte contra la seguretat
vial. L�altre conductor, amb
una taxa d�alcohol de 0,25
mg/l per aire aspirat, va ser
sancionat amb una multa
de 500 euros i la retirada
de fins a 5 punts del carnet
de conduir.

Tot i que, durant
aquest període, la Guàrdia
Urbana no ha registrat
cap accident greu, si que
ha fet 33 diligències i
informes per accidents
d�automòbils, tots ells
amb danys materials i/o
lesions lleus dins del nucli
urbà de Balaguer.

Per aquest motiu, la
Guàrdia Urbana recorda
als conductors que es
veuen implicats en un
accident que tenen
l�obligació d�avisar a la
policia i facilitar la seva
identitat i dades del
vehicle a les altres
persones implicades en
l�accident.

La Guàrdia Urbana de
Balaguer realitza diferents
controls d�alcoholèmia

Controls d�alcoholèmia

Durant les festes de
Nadal van realitzar un
total de 71 controls
d�alcoholèmia als
carrers de la ciutat

Més de cent tractors i 7 carrosses a la
Festa dels Tres Tombs de Sant Antoni

Tres Tombs de Sant Antoni

Més d�un centenar de
tractors i set carrosses van
participar als tradicionals
Tres Tombs de Balaguer, que
se celebren amb motiu de la
festivitat de Sant Antoni
Abat.

Com és habitual els
vehicles van donar els Tres
Tombs a l�itinerari que inclou
la plaça Mercadal, centre
neuràlgic de la festa, el
passatge Gaspar de Portolà,
el Pont Nou i un tram de
l�avinguda Països Catalans,
fins a l�altura de l�estació
d�autobusos.

Precisament, a la plaça
Mercadal els tractors i
carrosses van rebre la
benedicció per part de
mossèn Joan Pujol, rector
de la parròquia de Balaguer,
com anteriorment es va fer
amb els animals domèstics.

Pel que fa al concurs de

carrosses, la guanyadora va
ser �El Baster � de
l�associació Dona Rural; el
segon premi va ser per la
carrossa de Sergi Mangues,

batejada �Llaurar la vinya�, i
el tercer premi va ser donat
a l�associació Dona Rural i
la seva carrossa �La
Carnisseria�.

Animals domèstics i
maquinària van rebre la
benedicció per part de
Mossèn Joan Pujol,
Rector de Balaguer

Exposició de guarniments d�animals a
la sala d�exposicions de l�Ajuntament

L�Associació Dona Rural
va inaugurar una exposició
sobre guarniments d�ani-
mals. La mostra es pot visi-
tar fins el 25 de gener a la
sala d�actes de l�ajuntament
de Balaguer.

La mostra recull els
diversos elements amb que
es guarnien antigament els
animals, cavalls, mules o
rucs, que ajudaven a les
feines del camp. L�entitat ha
recollit material de diversos
particulars de Balaguer i
pobles del voltant.Exposició de guarniments d�animals
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L�Associació de comerciants Balaguer 2021
lliura els iPads de la campanya de Nadal

El proper divendres 3
de febrer, el Passeig de
l�Estació tornarà a ser l�es-
cenari escollit per l�Asso-
ciació de Comerciants
Balaguer 2021, per cele-
brar una nova edició del
Mercat de les Rebaixes
d�hivern.

Una trentena de para-
des de diferents establi-
ments comercials de la
capital de la Noguera ex-
posaran a la venda tots
aquells productes rebai-
xats entre les 9 del matí i
les 5 de la tarda, no tan-
cant al migdia.

El passeig de l�Estació acollirà
el Mercat de les Rebaixes

Mercat de les Rebaixes

Guanyadors dels iPads

L�Associació de comerci-
ants Balaguer Comercial
2021 va entregar el passat
divendres a la nit els premis
als guanyadors del concurs
de Nadal, emmarcat dins la
campanya �Balaguer, un co-
merç de cine�.

Es va fer entrega dels
iPads als tres guanyadors:
Josefina Esteban, Mario
Fernández i Mireia Pedra, els
quals havien segellat les se-
ves butlletes als següents
comerços balaguerins: Fer-
reteria Vives, Mobles Roures
i Les Mil i Una.

Cal recordar que l�entitat
va repartir unes 32.000 but-
lletes durant aquesta campa-
nya de Nadal i que el sorteig
es va fer el passat 13 de ge-
ner al pub Tirgyps de
Balaguer.

Josefina Esteban, Mario Fernández i Mireia Pedra
han estat els guanyadors dels iPads en el sorteig de
la campanya comercial de Nadal
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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

Balaguer apaga la calefacció d�Inpacsa
i la meitat de l�enllumenat públic

Balaguer apagarà la meitat de l�enllumenat públic

L�Ajuntament de
Balaguer ha aplicat diferents
mesures per reduir la despe-
sa elèctrica i energètica de
les diferents instal·lacions
municipals, així com de l�en-
llumenat públic.

Entre aquestes mesures,
cal destacar l�apagada de la
calefacció del pavelló poliva-
lent Inpacsa, així com l�apa-
gament del 50 per cent de
les faroles de diferents in-
drets de la capital de la No-
guera.

Segons fons municipals,
la despesa elèctrica del pa-
velló, era de 60.000 euros
anuals, i per aquest motiu
s�ha decidit apagar la cale-
facció de les pistes, tot i que
resta oberta la de vestuaris i
dutxes.

Amb totes aquestes me-
sures, el consistori preveu
reduir la despesa elèctrica

entre un 20 i un 25 per cent
respecte al consum total del
2011.

L�Ajuntament té previst
anar apagant part de

l�enllumentat, progressiva-
ment i també controlarà el
consum dels més de tres mil
punts de llum existents a la
ciutat.

Són mesures d�estalvi
energètic i es preveu un
estalvi d�entre el 20 i el
25 per cent en la
factura de la llum

Nou nens i nenes de
Balaguer han començat
les activitat incloses en el
programa Nereu, orientat
a infants i joves de 8 a 14
anys per tal que
introdueixin l�esport i els
bons hàbits alimentaris
en el seu dia a dia i evitar
així el sedentarisme i
l�obesitat.

Aquesta és la segona
edició del programa,
impulsat per l�ajuntament
de Balaguer i els
professionals de l�Àrea
Bàsica de Salut de
Balaguer en col·laboració
amb l�equip d�Inefc de
Lleida.

Així, doncs, les
sessions d�activitat física,

que s�impartiran dos
cops per setmana, es
complementaran amb
xerrades dirigides a les
famílies dels nens.
Infermeres i pediatres de
l�ABS de Balaguer oferiran
assessorament sobre
hàbits alimentaris, els
beneficis de l�esport o
com preparar un menú
adequat a cada edat. Pel
que fa a l�activitat física,
enguany tindran un paper
important les activitats
aquàtiques, ja que una de
les dues sessions
setmanals es farà a la
piscina municipal coberta.
La passada setmana es va
donar el tret de sortida al
programa Nereu amb un
acte en aquest
equipament, al qual van
assistir la regidora de
Serveis a les Persones,
Rosana Montané, i el
regidor d�Esports i
Joventut, Guifré Ricart, a
més de responsables del
CAP de Balaguer.

Nou nens i nenes de Balaguer
inicien les activitats de la 2a
edició del programa Nereu

Programa Nereu

Impulsat per
l�Ajuntament de
Balaguer i els
professionals de
l�Àrea Bàsica de Salut

La Junta de Govern del Col·legi
d�Advocats es reuneix a Balaguer

Balaguer va acollir la re-
unió de la junta de govern
del Col·legi d�Advocats de
Lleida. Durant l�any la junta
realitza reunions itinerants
per les capitals de tots els
partits judicials de la provín-
cia: Lleida, Balaguer, Cervera,
Solsona, Tremp, La Seu
d�Urgell i Vielha. Els mem-
bres de la junta, encapçala-
da pel seu degà Simeó Mi-
quel, es van entrevistar amb
els jutges del jutjats de
Balaguer.Junta de Govern del Col·legi d�Advocats
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Centre Mèdic Pere IIICentre Mèdic Pere III
Dr. Jaume Canal - Medicina General i mútues

Tel. 607 787 338

Bonaventura 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)

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!

Teixir dins d�una cafeteria, la darrera
moda urbana arriba a Balaguer

L�associació Dones
d�Almatà vol implantar a
Balaguer una de les últimes
tendències urbanes i que
cada cop compta amb més
aficionats: fer punt o teixir i
compartir conversa mentre
s�està gaudint d�un cafè en
un establiment públic.

Aquesta activitat, també
coneguda amb el terme an-
glès de knitting, s�ha popu-
laritzat en els últims anys
entre els joves de diferents
capitals com Barcelona,
Madrid, València o Bilbao,
on s�han creat nombrosos
clubs i, fins i tot, botigues
especialitzades, seguint la

tendència de ciutats punte-
res com París o Nova York.

Veient aquesta afició
creixent, l�associació ha
apostat per reunir-se cada
dilluns entre les 10.00 i les
13.00 hores a la cafeteria
Kroxant de Balaguer,
ubicada al Passatge Gaspar
de Portolà de Balaguer.

�Creiem que és una bona

El Knitting es realitza a la Cafeteria Kroxant

iniciativa per tal de compartir
coneixements amb altres
persones, a la vegada que
donem a conèixer l�art de fer
punt�, explica Lina Gené,
presidenta de l�entitat.

La reunió setmanal,
batejada com a Club de
l�Agulla, està oberta a
tothom, a homes i dones, a
teixidors experimentats,
novells o persones que
volen aprendre a fer punt.
�Aprofitant la revifada que
està tenint l�art de fer punt,
intentarem que no es perdi
aquest tradició que hem
heretat de les nostres mares
i àvies�, afegia la presidenta.

Tot bromejant, les pione-
res d�aquesta trobada no
descarten d�importar també
l�Urban Knitting, una moda
consistent en folrar o deco-
rar el mobiliari urbà amb pe-
ces de roba elaborades a mà.

Knitting a Balaguer

El Knitting, implantat a
ciutats com Barcelona,
Madrid o Bilbao arriba a
Balaguer de la mà de les
Dones d�Almatà

L�Associació Dones
d�Almatà va convidar
aquest diumenge a
Balaguer el jesuïta Rafael
de Sivatte Algueró per tal
que donés a conèixer el
projecte �Construyendo
sueños�, una iniciativa
que pretén recaptar fons
per finançar beques per a
estudiants de quatre de
les zones més
empobrides del Salvador:
Apopa i La Chacra, dues
zones urbanes marginals
de Sant Salvador, i La
Merced i San Nicolás,
dues zones rurals del
departament de Santa
Ana. La conferència va
tenir lloc diumenge 15 a
les 17.00 hores a la sala
d�actes de l�ajuntament i
posteriorment es va
projectar la pel·lícula

Les Dones d�Almatà donen a
conèixer un projecte per
becar joves a El Salvador

L�acte es va celebrar a l�Ajuntament

El projecte
�Construyendo
sueños� va ser
presentat pel jesuita
Rafael de Sivatte

�Monseñor Romero�.
L�acte va comptar

amb la presència de la
regidora de Serveis a les
Persones, Rosana
Montané.

Les beques estan
dirigides a 33 joves
d�aquestes zones per tal
que puguin completar la
seva formació amb una
carrera universitària, i així,
de retruc, millorar les
seves condicions de vida
i la de les seves famílies i
comunitats.
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Ajuntament i INCASOL urbanitzaran
l�entorn dels pisos de la Reguereta

L�ajuntament de
Balaguer i l�Incasòl urbanit-
zaran l�entorn dels pisos so-
cials de la Reguereta, ubi-
cats al nucli antic de la ciu-
tat. L�actuació comprèn l�es-
pai ocupat pel safareig de la
Reguereta, que dóna nom a
la zona, i els dos vials adja-
cents. L�obra té un pressu-
post de 194.000 euros i la
previsió és que s�executi de
forma immediata. Cal recor-
dar que actualment està
obert el termini per poder
accedir a un dels 22 pisos
socials de la Reguereta.

Així, els carrers que
s�urbanitzaran són el que
uneix el carrer de Sant
Jaume i la plaça Sant
Salvador i el que uneix la
Reguereta amb el carrer de
l�Escala. En total, es
reformaran 372,10 metres
quadrats de vials. L�obra
implicarà la renovació del
paviment, la substitució de
l�enllumenat públic i la xarxa
d�abastament d�aigua
potable i la millora de la
xarxa de clavegueram.

Aquestes reformes,
però, es faran respectant els
elements patrimonials
emblemàtics que hi ha a la
zona, com són el safareig
de la Reguereta i l�abeurador
i l�enllosat de còdols que hi
ha prop del safareig i en un
tram d�un dels carrers
adjacents.

Al respecte, l�alcalde de
Balaguer, ha explicat que

La Reguereta

L�obra d�urbanització, nova pavimentació i nous
serveis, suposarà una inversió de 194.000 euros i
està previst que s�executi de manera immediata

L�Agència de l�Habi-
tatge de Catalunya ha fet,
els dies 21, 24 i 25 de ge-
ner jornades de portes
obertes als pisos de pro-
tecció oficial de les pro-
mocions de la Reguereta,
Ponent i Sant Salvador de
Balaguer.

Els interessats en ac-
cedir a algun dels 37 pi-
sos que s�ofereixen a la
ciutat han pogut conèixer
de primera mà les carac-
terístiques i la ubicació
dels habitatges.

Cal recalcar que el pe-
ríode 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.
 Així mateix, tot el que cal
saber sobre aquests
habitatges, com les
característiques dels
immobles d�aquests
pisos de protecció oficial,
els requisits de la
convocatòria, la norma-
tiva i la documentació
necessària ja es pot
consultar i descarregar a
través de les webs
www.agenciahabitatge.cat
i la de la borsa d�habitatge
de Balaguer http://
www.balaguer.cat/portal/
108/ .

Jornades de portes obertes
als 37 pisos de protecció
oficial de Balaguer

Jornades de portes obertes

Balaguer ofereix 37
pisos de protecció
oficial de lloguer
entre 102 i 246 euros
mensuals

aquesta obra permetrà
dignificar aquest espai i
donar una continuïtat a les
obres d�urbanització del
centre històric, així mateix
farà més atractius els pisos
de la Reguereta. Roigé ha

avançat que també s�està
negociant amb l�Incasòl la
possibilitat d�adequar
alguns dels edificis propers
a la promoció social, algun
dels quals és propietat de la
Generalitat.
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La comarca de la Noguera ha estat
present a la Fira Internacional Fitur

Un any més, el Consell
Comarcal de la Noguera par-
ticipa activament a FITUR
presentant a Madrid les no-
vetats en l�oferta turística de
la comarca. A més del mate-
rial de difusió propi del Con-
sell, destaquen enguany les
propostes de dos entitats
del territori: el Consorci
Segre Rialb i el Consorci del
Montsec.

A iniciativa del Consorci
Segre Rialb, entitat formada
pels municipis de la Baronia
de Rialb, Bassella, Oliana,
Peramola, Ponts i Tiurana

alta i el baix Alt Urgell ens
proposen una oferta
gastronòmica amb la
«Tòfona de la Baronia de
Rialb» com a element
culinari principal i estrella de
la temporada.

La mostra gastronòmica
es basa en la llibertat de
proposta de menú i preu
dels establiments partici-
pants, i es recomana fer
reserva prèvia per tal de
degustar els plats. Aquesta
mostra també ofereix
l�oportunitat de poder
adquirir «Tòfona de la
Baronia de Rialb» i de gaudir
d�una proposta
d�ecoturisme visitant els
camps de cultiu i descobrir
a fons un món misteriós
que només uns pocs
coneixen.

per dinamitzar l�economia
de la zona del Segre mitjà,
es presenta a FITUR la
campanya «8 raons per
gaudir Segre Rialb», que
dóna a conèixer el patrimoni
natural i cultural d�aquesta
demarcació i alhora l�oferta
de serveis turístics amb la
publicació de la web
www.segrerialb.cat i els
opuscles impresos.

També es difon la III
Mostra Gastronòmica
«Cuina de la Tòfona», en la
qual fins al 25 de març
restaurants de la Noguera

La Comarca de la Noguera a Fitur

El Consorci del
Montsec aporta novetats
relacionades amb el
Centre d�Observació de
l�Univers. El 2012
s�estrenaran nous
espectacles de planetari.
El primer és «Nit estelada
al Museu» que,
ambientat en un museu
d�art, ens permetrà
descobrir com
l�astronomia sempre ha
estat present en l�art i la
cultura des de temps
molt llunyans com a

Stonehenge o les
piràmides d�Egipte fins a
l � a c t u a l i t a t
(www.nocheestrellada.org).
També es posarà en
marxa el nou pla
d�activitats educatives
orientades a l�educació
infantil, primària i
secundària, a més de les
de caràcter general, com
tallers per descobrir la
gran estructura de
l�univers o per mesurar
distàncies en el Sistema
Solar.

El Montsec acollirà el
Congrés Tecnoplanetari,
que reuneix cada dos
anys els responsables i
operadors de planetaris
d�Espanya i Portugal, amb
l�objectiu de compartir
projectes i activitats dels
planetaris.

�Nit estelada al Museu� nou
espectacle al Centre
d�Observació de l�Univers

Centre d�Observació de l�Univers

Ens permetrà
descobrir com
l�astronomia sempre
ha estat present en
l�art i la cultura

El Consell ha presentant les principals novetats tu-
rístiques i de promoció de la comarca de la Noguera
a la Fira Internacional Fitur a Madrid
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El Director General de Joventut, Toni
Reig, va visitar l�Oficina Jove

Visita de Toni Reig a Balaguer

El passat dijous 19 de
gener, Balaguer va rebre la
visita del director general de
joventut de la Generalitat de
Catalunya, Toni Reig.

L�acte de la visita va tenir
lloc a l�oficina jove de
Balaguer i la comarca de la
Noguera, i hi van assistir l�al-
calde de Balaguer, Josep
Maria Roigé, el regidor de
Joventut, Guifré Ricart, i el
president del Consell Co-
marcal de la Noguera, Pere
Prat, entre altres técnics de
joventut de l�Ajuntament i
del Consell Comarcal

Josep Maria Roigé i Pere
Prat li van explicar les políti-
ques de joventut i les dife-
rents activitats que s�estan
duent a terme a la ciutat de
Balaguer i a la comarca de la
Noguera i es van compro-
metre a mantenir-les tot i la

Ajuntament i Consell
Comarcal es
comprometen a
continuar amb la
política de joventut

Una trentena
d�agricultors i ramaders
de Butsènit d�Urgell van
celebrar dimarts passat la
festa dels Tres Tombs de
Sant Antoni Abat, en la
qual es ret homenatge als
animals i a la tradició
agrícola de la població.

Pocs minuts després
de la 1 del migdia, els
participants van iniciar els
Tres Tombs per l�església
de Santa Maria i per

diferents carrers de la
població.

Quan van finalitzar el
recorregut, que va
convocar desenes de
curiosos de la mateixa
població i també dels
voltants, els participants
a la desfilada de tractors
es van desplaçar a un
restaurant de Balaguer on
va tenir lloc un dinar de
germanor en motiu
d�aquesta festa del sector.

Els agricultors i
ramaders que van
participar a la desfilada de
tractors dels Tres Tombs
van ser obsequiats amb
un detall per part de
l�Associació de
Propietaris de Butsènit
d�Urgell.

Celebració de la Festa dels
Tres Tombs a Butsenit d�Urgell

Tres Tombs a Butsenit d�Urgell

La festa va acabar
amb un dinar de
germanor en un
restaurant de la
capital de la Noguera

Inici de dos nous plans d�ocupació amb
la contractació de 32 treballadors

L�alcalde, Josep Maria
Roigé, i els regidors Miquel
Vendrell, i Rosana Montané,
van donar la benvinguda als
32 treballadors contractats a
través dels dos plans d�ocu-
pació que la Generalitat ha
concedit a l�ajuntament de
Balaguer. Fa dos setmanes
que aquestes persones van
començar els cursos forma-
tius i la previsió és que en
breu comencin a treballar
ajudant a la brigada munici-
pal o amb d�altres feines de
caràcter cívic.Nous treballadors dels plans d�ocupació

disminució dels recursos
econòmics.

D�altra banda, el director
General de Joventut de la

Generalitat, Toni Reig, tam-
bé va manifestar l�aposta de
la Generalitat per les políti-
ques de joventut.
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30 colles van participar a la tradicional
i popular cassolada de Térmens

Una trentena de colles
van participar el passat dis-
sabte 21 de gener a la po-
pular Festa de les Casso-
les de Térmens, que se ce-
lebra cada any en el marc
de la Festa Major de Sant
Sebastià.

La Festa va reunir a més
de mil persones, essent
l�acte més multitudinari de
tots els celebrats durant la
Festa major d�hivern de la
localitat.

El dinar, celebrat al pa-
velló poliesportiu, va estar
presidit  pel conseller
d�Agricultura de la Genera-
litat de Catalunya, Josep
Maria Pelegrí.Festa de les Cassoles a Térmens

Teatre a càrrec de la Sucrera per
recaptar fons per Mans Unides

El diumenge 29 de gener
a les 19 h tindrà lloc al Teatre
Municipal de Balaguer la re-
presentació de l�obra de tea-
tre «Ca les Monges» a càr-
rec del grup de teatre La Su-
crera 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.

La popular Festa de les Cassoles de Térmens va
celebrar-se el passat dissabte 21 de gener

El proper diumenge
19 de febrer, el Teatre
Municipal acollirà la re-
presentació de l�obra
�Molt soroll per no res�, a
càrrec de la companyia de
teatre lleidatana Les
Antonietes Teatre, a par-
tir de les 7 de la tarda.

�Molt soroll per no
res�, de William
Shakespeare, és una di-
vertida i deliciosa comè-
dia que navega entre
l�amor i l�engany, desem-

bocant en un irremeiable
i desitjat final feliç. Una
història carregada
d�amants desparellats,
germans barallats, cò-
mics agutzils i un humor
pujat de to. Shakespeare
teixeix la mentida, el riure
i l�amor en la eterna guer-
ra de sexes. Finalment,
l�amor triomfa fent que un
romangui preguntant-se
amb un somriure si de fet,
tot plegat no ha estat molt
soroll per no res.

L�obra dirigida per Ori-
ol Tarrasón, compta amb
la participació d�actors
molt joves com són Ber-
nat Quintana, Sergi
Torrecilla, Guillem Gefaëll,
Mireia Illamola, Bàrbara
Roig, Pep Ambròs, Maria
Ibars i Annabel Castan.

Les Antonietes Teatre porten
el �molt soroll per no res� al
Teatre Municipal de Balaguer

L�obra �Molt soroll per no res�

L�obra es
representarà el
proper diumenge 19
de febrer a partir de
les 7 de la tarda

Grup de teatre La Sucrera de Menàrguens
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Balaguer busca aliances per recuperar
la ciutat islàmica del Pla d�Almatà

L�ajuntament de
Balaguer està buscant dos
socis al nord d�Àfrica i Prò-
xim Orient per liderar un pro-
jecte europeu de recuperació
i promoció del patrimoni
medieval islàmic comú.

Actualment, s�han inici-
at contactes amb arqueò-
legs i estudiosos d�Algèria,
Tunísia i Jordània per tal que
presentin la proposta al seu
país.

Amb aquesta iniciativa,
la ciutat espera consolidar el
jaciment islàmic del Pla
d�Almatà, un dels més im-

La subvenció cobreix un
90% del projecte, el cost del
qual pot oscil·lar entre els
500.000 i els 2 milions
d�euros, i la línea d�ajudes a
la que vol accedir Balaguer
és la de turisme sostenible
basat en la millora dels
atractius culturals i naturals
existents.

Per aquest motiu, el
projecte pretén recuperar les
restes històriques, arqueolò-
giques i monumentals
comunes i reincorporar-les a
les trames urbanes actuals
a través de la senyalització,
museïtzació i creació de
rutes històriques i
arqueològiques, de manera
que quedi conformat un tot
conjunt patrimonial comú a
les ciutats integrants del
projecte.

portants de Catalunya amb
una extensió de 27 hectàre-
es, de les quals només se
n�han excavat dues.

Es tracta d�un projecte
de cooperació nord-sud de
la Unió Europea titulat
�Mediterranean Sea Basin
Programme�, que pretén
millorar les relacions, a
través de la cooperació, entre
les dues ribes del
Mediterrani, per la qual cosa
els projectes han d�estar
integrats per països del sud
i del nord (http://
www.enpicbcmed.eu).

Una de les torres de la muralla islàmica

Busca dues ciutats del nord d�Àfrica per un projecte
comú de recuperació de jaciments arqueològics
d�orígen islàmic, amb finalitats turístiques

Al respecte, la directo-
ra del Museu de la Nogue-
ra, Carme Alòs, ha expli-
cat l�objectiu és trobar
dues ciutats amb restes
medievals d�època islàmi-
ca disposades a recupe-
rar i promocionar de for-
ma conjunta el seu pas-
sat comú. Entre les actu-
acions que es prioritzaran,
en el cas del Pla d�Almatà,
és la restauració dels 700
metres de muralla islàmi-
ca i les 24 torres que en-
cara estan en peu.

La ciutat islàmica del

Pla d�Almatà data del
segle VIII. Inicialment,
concebuda com un
campament militar
s�acabà convertint en una
madina (ciutat islàmica)
plenament consolidada al
segle XI.

Tot i el poc terreny que
s�ha excavat, hi ha
constància que la ciutat
comptava amb una zona
residencial, un alcàsser,
una necròpolis i una àrea
industrial, a més a més
d�una mesquita ubicada
als terrenys que
actualment ocupa el
santuari del Sant Crist.
Avui en dia és visitable una
petita part del Pla
d�Almatà, que es preveu
ampliar aquest març amb
la consolidació de dues
noves cases.

Balaguer vol restaurar els
700 metres de muralla
islàmica i les 24 torres

Excavacions Pla Almatà

Aquest proper mes de
març, està prevista la
consolidació de dues
cases més de les
excavacions
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

L�altre dia,
notava l�espessor de l�aire congelat
arrapat a la pell, filtrant-se per les venes.
Textures desembrals
que m�enamoren i em criden,
però també em desafien de vegades cap al tard,
amb sagetes de pur gebre.
Tons terrosos d�aquest temps
que a poc a poc em desolen,
 sense saber-ne el per què.
Hiverns rancis, humitosos, de colors apagadíssims,
que tots els anys ens visiten,
amb un cert regust de mal.
Tardes com avui, -em deia- somouen els castells
que el temps ha anat fornint
amb carreus de la vida. Edificats amb fred però,
les mollines de desembre, afermen potser més
els puntals del dia a dia,
perquè ningú no els malmeti.

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

La Patty era el prototip
de veïna ideal, una mare
enve-jable i l�esposa
perfecta dels somnis d�en
Walter. Juntament amb ell
�un advocat ecologista�,
contribuïa a construïr un
món millor. Però ara, al
nou mil·lenni, els Berglund
han esdevingut un misteri.
Per què el seu fill
adolescent ha marxat a
viure amb els veïns del
costat, una família
republicana i agressiva?
Com és que en Walter ha
acceptat treballar per a la
indústria del carbó? Com
és que l�estrella brillant de
Barrier Street s�ha transfor-
mat en «una veïna molt
diferent»?.

Llibertat capta d�una
manera tragicòmica les
temptacions i els límits de
la llibertat.

L�assassí del làser
Autor: Gellert Tamas
Gènere: Novel·la

Pediatria amb seny per a
pares i mares amb seny
Autor:  Eduard Estivill
Gènere: Educació

Entre els anys 1991 i
1992 Estocolm és una
ciutat dominada pel terror.
Un desconegut dispara
amb un fusell proveït amb
una mira làser contra 11
persones en 10 atemptats
diferents. Resultat: un
mort i diversos ferits amb
lesions greus per a tota la
vida. L�única característica
en comú entre les víctimes
era que tenen els cabells
negres i la pell fosca. Al
mateix temps una greu
crisi econòmica i un atur
galopant alimenten un
discurs polític que atia els
ànims contra la
immigració. ¿És aliè
l�assassí del làser al
creixement de la
xenofòbia?.

Una història real, a la
manera d�A sang freda , de
Truman Capote.

Criar un fill és un repte
bonic però difícil perquè
demana certes dosis de
reflexos i recursos
personals que no s�aprenen
a cap escola.

El llibre exposa cada
etapa del creixement dels
nens, l�alimentació, el son,
les seves actituds i els
possibles problemes de
salut. També ajuda en
temes fonamentals, com
els aspectes emocionals de
l�educació dels fills. Parla de
l�autoestima, els valors, la
socialització adequada, el
col·legi, la disciplina,
l�educació sexual, els jocs,
les noves tecnologies,
l�ecologia, els esports, els
estudis i les activitats
extraescolars. Pediatria
amb seny és una obra
rigorosa, senzilla, directa i
sobretot molt amena.

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

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

Llibertat
Autor: Jonathan Franzen
Gènere: Novel·la
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Classificació
Tercera Divisió
1. Prat ........................ 41
2. Terrassa ................. 41
3. Pobla Mafumet .... 37
4. Manlleu ................. 37
5. Espanyol B ............ 36
6. Vilafranca ............. 36
7. Cornellà ................ 33
8. Gavà ...................... 30
9. Rubí ....................... 28
10. Olot ...................... 28
11. Castelldefels ...... 28
12. Europa ................. 28
13. Balaguer ............ 27
14. Montanyesa ....... 24
15. Vic ........................ 23
16. Santboià ............. 21
17.Vilanova ............... 20
18. Gramanet ........... 20
19. Amposta ............. 20
20. Masnou ............... 16

Golejadors del
C.F. Balaguer

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

El Balaguer va treu-
re un punt important
del camp del
Vilafranca, després
d�haver perdut a casa,
davant la Montanyesa,
en aquest inici de la
segona volta del cam-
pionat. Un gol
d�Ermengol al minut
75, donava un meres-
cut empat, a un
Balaguer que va jugar
una bona segona part,
i que només va faltar-li
la sort per materialitzar
alguna més de les oca-
sions que va tenir per
poder-se emportar els
tres punts en joc.

Ermengol

El Balaguer ha de consolidar el punt
de Vilafranca, guanyant a l�Amposta

15/01/2012

BALAGUER 1
MONTANYESA 3
22/01/2012

VILAFRANCA 1
BALAGUER 1

Isaac lluitant una pilota

Ruben Egea defensant un atac rival

Propers encontres

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

Balaguer
Balaguer |Amposta

-------------------------------------
05/02/2012  --  12h.
Camp Municipal de

Rubí
Rubí| Balaguer

-------------------------------------
12/02/2012  --  16 h
Camp Municipal de

Balaguer
Balaguer| Vic

FUTBOL>> El Balaguer va
perdre, inesperadament, el
passat diumenge 15 de ge-
ner davant la Montanyesa,
per 1-3, després d�haver-se
avançat en el marcador, en
el minut 30 de la primera part.

Poc va durar l�alegria, ja
que els visitants, en un mi-
nut van aconseguir l�empat
amb el que s�arribaria al des-
cans. A la segona part, la
Montanyesa, en dues con-
tres, van sentenciar el partit,
en una mala segona part de
l�equip local. D�altra banda,
el passat diumenge, els ba-
laguerins van aconseguir un
punt en la seva visita al camp
del Vilafranca, un dels cap-
davanters a la classificació,
gràcies a un gol d�Ermengol,
al minut 75.

Ara, els homes de Jordi
Cortés hauran de recuperar
aquest punt, intentant gua-
nyar a l�Amposta, aquest diu-
menge, al Camp Municipal.

Un Amposta molt irregu-
lar, que es troba en zona de

descens, però que el passat
diumenge va guanyar al lí-
der, el Terrassa, per 2-0.
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L�equip juvenil del
Club Futbol Sala Balaguer
es desplaçarà aquest dis-
sabte, a la pista de
l�Andorra, on intentarà
consolidar la segona pla-
ça de la classificació, de
la primera divisió juvenil.

L�equip que entrena
Dani Valls, amb set victò-
ries i dues derrotes en el
que portem de campio-
nat pot assolir la segona
plaça, guanyant a la pista
de l�Andorra.

El campionat està en-

capçalat per l�Arc Dada
amb 24 punts, seguit de
l�Alta Segarra amb 22
punts i el Club Futbol Sala
Balaguer, amb 21 punts i
un partit menys.

L�equip balaguerí s�ha
mostrat intractable a casa,
on ha guanyat amb resul-
tats amplis els cinc partits
que hi ha disputat, men-
tre que en les seves sorti-
des, ha sumat dues der-
rotes, precisament davant
dels actuals primer i se-
gon classificat, l�Arc Dada
i el Alta Segarra, respecti-
vament.

El proper 4 de febrer,
tancaran la primera volta
de la temporada a casa,
davant el CF Balaguer, en
un emocionant derbi lo-
cal, al pavelló poliesportiu
de Balaguer.

El Juvenil del CFS Balaguer es
desplaça a Andorra, per
consolidar la segona plaça

Juvenil del CFS Balaguer

FUTBOL SALA>>
L�equip vol
continuar la seva
ratxa de victòries a la
pista d�Andorra

El Cristec Balaguer perd el seu primer
partit com a local davant del líder

Els balaguerins encaixen
la seva primera derrota com
a locals en un partit en el que
van tutejar al líder de la
categoria però en el que, tal i
com va passar en la jornada
anterior, no van estar
afortunats en els darrers
instants de l�encontre.

El Sant Cugat, equip
molt resolutiu en la definició,
va marcar en les seves dues
primeres aproximacions (0-
2, min. 4), el qual va deixar
tocat l�equip de Jaume
Canal en el primer tram de
l�encontre. Conforme
passaven els minuts, però,
el Cristec es va sobreposar i
va començar a crear
ocasions, i d�aquesta
manera Nieto, al 11, va
retallar diferències. Els
balaguerins, crescuts, van
continuar insistint, encara
que el marcador ja no es va
moure abans del descans.

L�inici del segon període
va ser de nou negatiu pels
interessos dels de casa, ja
que els visitants van
distanciar-se de nou en els
seu primer atac (1-3, min. 21).
El Cristec es va estirar,
pressionant en tres quarts
de pista i Xus va retallar de
nou diferències pocs minuts
després (2-3, min. 25). A
manca de minut i mig, i
jugant ja de cinc, Xus va
marcar l�empat a 3, el qual
reflectia la major ambició del
Cristec en atac.

Els locals no es van

conformar amb l�empat i es
van llençar per una victòria
que finalment es va escapar
a l�aprofitar els barcelonins
una pèrdua de pilota en una
arriscada acció local, quan
només restaven 20 segons

Cristec

per a la fi de l�encontre.
Malgrat la derrota, el

Cristec continua en 6a
posició en la classificació.

Els balaguerins visitaran
la pista de l�Aldea, aquest
dissabte.

FUTBOL SALA>> L�equip de Jaume Canal va
perdre per un ajustat 3-4 davant el Sant Cugat, en
un emocionant partit
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El CTT Cudós Consultors també guanya
davant el F. D. Cassanenc per 4-3
TENNIS TAULA>> D�altra
banda, el segon equip feme-
ní del CTT Balaguer, el
Cudós Consultors, format
per Loredana Dorca, Victò-
ria Sancho i Anna Verdés,  va
guanyar al Foment Deportiu
Cassanenc per 4 a 3, en un
partit emocionant que no va
decidir-se fins al final.

El proper dissabte, 4 de
febrer els dos equips feme-
nins tornaran a jugar a casa,
a partir de les 5 de la tarda al
Molí de l�Esquerrà. CTT Balaguer Cudós Consultors

Victòria còmoda del CTT Balaguer
davant el Mediterráneo València

El passat cap de setma-
na el Balaguer Villart Logís-
tic no va tenir problemes en
guanyar el Mediterráneo de
València a la seva pista del
Molí de l�Esquerrà per 4 a 1
sense necessitat de prémer
gaire l�accelerador, en part
degut a que les valencianes
van donar ja d�entrada per

perdut un partit en el que ja
no van fer viatjar a la seva

Tingtin Wang

primera jugadora, la russa
Ekaterina Kulagina.

En el primer partit
Tingtin Wang no va donar
opcions a Marina Rodríguez
a qui va guanyar per 3 a 0
(11-4, 11-4, 11-4), ni tampoc
ho va fer Yan Lan Li amb Pilar
Garcia a qui també va
guanyar per 3 a 0 (11-2, 11-2,
11-2).

Anna Biscarri li va tocar
enfrontar-se amb la número
u valenciana, Ruth Olea, amb
qui va perdre per 0 a 3 (55-11,
7-11, 2-11). En el partit de
dobles Wang i Li van fer un
altre 3 a 0.

Equip femení del CTT Balaguer

TENNIS TAULA>> Les
balaguerines es van
imposar per un clar 4-1,
al pavelló del Molí de
l�Esquerrà

L�equip sènior mascu-
lí A del Club Bàsquet
Balaguer va aconseguir
una important victòria da-
vant el SESE B, per 68-72,
després de disputar una
pròrroga, ja que els 40 mi-
nuts van acabar amb igual-
tat en el marcador.

Vázquez amb 17 punts

i Mateu i Rúbies amb 14
punts cadascun van ser
els màxims anotadors del
Balaguer, que van realitzar
un gran partit, que els va
donar una importantís-
sima victòria final.

Per altra banda, el sè-
nior femení A, amb la vui-
tena victòria de la tempo-
rada, a segona catalana
femenina, va jugar aquest
passat diumenge contra el
Calaf. El partit es va pre-
sentar força igualat, ja que
tots dos equips estaven
separats només per un tri-
omf a la classificació.

El Club Bàsquet Balaguer
guanya a la pista del SESE B

Club Bàsquet Balaguer

BÀSQUET>> Dos
importants victòries
dels dos equips sènior
del Club Bàsquet
Balaguer

La família del Camilo
Volem donar les nostres més sinceres gràcies

a tots els seus amics, familiars i coneguts,
per l�acompanyament i la rebuda

en uns moments tan difícils per la pèrdua
del nostre espòs, pare i padrí.

També volem agrair a tots els seus amics
que durant aquests anys de la seva malaltia

l�han ajudat a superar aquells moments difícils
que va viure.
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Bons resultats dels nedadors del CEN
Balaguer en les diferents competicions

La nedadora del Club
Esportiu Natació Balaguer,
Anna Auberni Torné ha par-
ticipat al Campionat de
Catalunya de Fons Indoor
que s�ha disputat aquest dis-
sabte dia 14 de gener a les
instal·lacions del Club Nata-
ció Granollers.

L�Anna Auberni ha
aconseguit la sisena posició
de Catalunya Absoluta en la
distància de 3000 metres
amb un temps de 41 minuts
i 42 segons. En aquesta
prova es va proclamar
guanyadora l�Erika Villaécija.

D�altra banda, el club
balaguerí va aconseguir dos
primers llocs en el Trofeu
Màster de Llarga distància
de Vilanova, disputat aquest
cap de setmana passat 14 de
gener a les instal·lacions delImma Torné i Marc Auberni

Anna Auberni, Imma Torné, Marc Auberni i David
Bach aconsegueixen uns grans resultats en les
diferents proves que han participat

Club Natació Vilanova.
El club balaguerí ha

aconseguit com a resultats
més destacats femenins  en
categoria +45  l�Imma Torné
primera  en els 3000 lliures
amb un temps de 52 minuts
29 segons, i en Marc Auberni
també primer en la mateixa
prova en categoria
premàster amb 40 minuts
50 segons, tots dos rècords

socials del CEN Balaguer en
les seves respectives
categories.

Per altra banda el
diumenge dia 15 en David
Bach va disputar el trofeu
estils de Terrassa, i en la
prova de 100 metres esque-
na va aconseguir la mínima
estatal de natació adaptada
amb un temps d�1 minut 26
segons i 17 dècimes.

Anna Auberni
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De lluny i d�aprop
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fa temps, diria que molt,
vaig llegir una xerrada infor-
mal entre el Salvador Dalí i
em sembla el Luis Racionero.
Ara  l�he recordat, desconec
el per què. A cada pregunta
del Racionero sobre la seva
pintura, li responia el Dalí
amb un excel·lent i signes
d�admiració. Tan si era de
composició, com de color, de
significat, de la perspectiva o
de la profunditat de camp el
Sr. Dalí s�ho trobava tot
Excel·lent!!! Ja arribant al fi-
nal, el Sr. Racionero una mica
emprenyat em suposo, li pre-
guntava si no es passava amb
una autoqualificació tan
bona. Explicava el Sr.
Racionero que el Sr. Dalí se�l
va mirar amb uns ulls oberts
de bat a bat, i li preguntava si
encara no estava convençut
de que era Diví i la seva pintu-
ra producte de la seva Divini-
tat. Astorat el Racionero tor-
nava a remarcar l�excessiu de
tots aquells Excel·lents!!!, i
dubtava de l�auto batejada di-
vinitat. Se li despenja el Dalí,
dient-li, �que si esperava que
el bategessin els altres es que-
daria sense batejar�. Dit això
es va aixecar de la cadira i el
va deixar ben assegut i sol.

Avui, desprès de molts
anys de l�explicat, ja ens hem
acostumat a desvaris sem-
blants. Uns més i altres
menys, s�atorguen gratuïta-
ment fets i feines plenes de
glòria i de bon fer, si es fan,
prescindint del cost en la seva
omissió u comissió. Es llan-
cen idees i propostes amb el
desig de conèixer l�opinió del
poble i això és bo, però no és
tan bo i quasi és dolent, quan
no s�accepten cap de les opi-
nions en algun aspecte
difierenciat. Ens bombarde-
gen amb informació possi-
ble, probable i la que no dei-
xa d�ésser en els dies que ens

Una balaguerina que també
paga impostos
Carmen Garrofé Nadal
----------------------------------------------------------------------------------------------------

En resposta al veí irònic
que el passat Groc número
579 va fer esment a la Festa
Major del Sant Crist, amb el
tema de la instal·lació de la
carpa jove a la zona del carrer
Noguera Pallaresa, on hi ha
l�oci balaguerí, pubs, etc. Jo
com a veïna afectada en an-
teriors festes majors, que visc
a la zona del Molí de l�Esquer-
rà, li faré esment de tots
aquests anys passats, doncs
aquesta carpa jove estava
instal·lada al costat del pave-

lló Molí de l�Esquerrà i els veïns
de la zona també vam haver de
suportar i aguantar tots els pro-
blemes que vostè esmenta,
tant el soroll, xivarri, rebombo-
ri, trànsit, etc. Al seu dia també
varem fer arribar a les perso-
nes que calia la nostra queixa
veïnal i ens van dir �total són
els cinc dies de la festa major�,
que havíem de ser solidaris i
mirar de passar els dies.

En aquesta zona també tre-
ballem fora de Balaguer i hem
de matinar per anar a treballar,

també hi ha joves, famílies i els
avis de la residència Sant
Domènec.

Per tant considero que és
una cosa equitativa en vers la
ciutat i d�aquesta forma com-
partim tots el �problema� del
que suposa instal·lar una car-
pa jove insonoritzada i sense
estar preparada per aquesta
mena d�activitats i �total són
quatre o cinc dies a l�any�. Per
cert el Pavelló Molí de l�Esquer-
rà tampoc està insonoritzat ni
preparat per aquesta mena de
concerts.

Al veí irònic li proposo una
nova ubicació: Parc del Reial,
Pla d�Almatà, Polígon Industri-
al Campllong, etc, així no tin-
drem ni soroll, ni trànsit ni pro-
blemes.

Celebrem Sant Antoni Abat!
Josep Ma Castells Benabarre
----------------------------------------------------------------------------------------------------

L�associació de la
Confraria de Sant Antoni
Abat va néixer fa més de mig
segle a la capital de la
Noguera. L�entitat
s�encarrega dels preparatius
i actes de la festa que es
celebra cada any a Balaguer
amb la intenció de retre
homenatge a Sant Antoni
Abat, que és el patró dels
animals. Actualment està
presidida pel Sr. Joan
Comelles i Llobet.

El nom del sant és el de
la festivitat dels pagesos que
es celebra cada 17 de gener a
molts països de religió
cristiana, concretament la
catòlica.

El sector agrícola és molt
important i té mèrit que
aquesta confraria li doni
suport. L�agricultura és un
dels àmbits més arrelats de
la zona i que més fàcilment
es pot desenvolupar, així que
considero que seria
convenient que els

ajuntaments potenciessin més
aquest sector, ja que és una de
les fonts de producció i de
riquesa més importants que
tenim. A més a més, caldria
millorar les seves condicions
per tal de que les persones que
ho desitgin es dediquin al seu
treball, perquè és un tipus de
feina molt sacrificada i dura
però que després al veure els
fruits que proporciona també
té una bona recompensa. En
aquest sentit, penso que en els
temps difícils en què vivim,
seria una solució per revifar la
producció agrícola podria ser
que les persones que
necessitin treballar es dediquin
a aquest tipus d�activitat.

Pel que fa als actes de
celebració de Sant Antoni Abat,
una de les festes més
tradicionals de la capital de La
Noguera, crec que la sortida de
Els Tres Tombs és una activitat
molt bonica que porta als
ciutadans a estimar els
d�animals, ja que moltes

persones porten a beneïr els
seus animals domèstics. Cal
afegir que des de fa uns anys
es realitza una sortida de cavalls
al marge esquerra del riu Segre
i s�elabora el típic panet que es
posa a la venda als ciutadans.
És una molt bona oportunitat
per donar a conèixer diferents
tipus de carrosses i tractors
agrícoles, dels quals es
concedeixen tres premis que
els proporcionen un cert
prestigi. A part d�aquests actes
es realitza el sorteig del «Porc
de Sant Antoni Abat», i en
l�edició d�enguany hi haurà un
viatge a Madrid amb l�AVE i
també un televisor d�última
generació i altres premis.

Per últim, vull agrair a tots
els responsables d�aquesta
festivitat que es continuï
celebrant, malgrat la crisi que
patim, i espero que es pugui
commemorar molts anys més.
Convido a totes les
balaguerines i a tots els
balaguerins, i també a gent
d�arreu de la comarca a que
participi en aquests actes.

Per molts anys Sant
Antoni Abat!

toca viure una mentida més.
I com és natural a més in-
formació menys memòria.
Amb trenta anys de demo-
cràcia (?) les mentides no
es poden amagar darrera de
la paraula progrés. Amb
molt poc de temps, tot el
dit de més es converteix en
un vertader toc de difunts
pel que ha parlat massa.

En l�ambient local certa-
ment es nota una revivalla
en la participació de sectors
de Balaguer en la vida ciuta-
dana, limitada potser per la
situació econòmica que te-
nim. Diria que la neteja ha
millorat i el que resta pen-
dent bona part ens corres-
pon a tots, perquè nostra és
la deixadesa. No cal parlar
de la millora amb els deni-
grants espectacles de les
�colletes� de sempre, sigui
a la Plaça, al carrer Major o
al carrer d�Avall. Quan ana-
ven del joc de cartes, a la
�fumada� comunal de por-
ros, tot envoltat per crits i
rialles, que et deien la impu-
nitat que tenien. Gràcies a la
gestió del nou Ajuntament
i dels comandaments dels
Mossos d�Esquadra, han fet
una bona feina, no així la
Policia Municipal que amb
comptades excepcions, van
divagant en el dolç no fer
res. Quina enveja tinc de la
Municipal de Lleida!! Qui
deu ésser el culpable que ha
tingut �bula�, per imposar
aquest vergonyós estat
d�opinió dins el ciutadà al
llarg dels temps. A totes
llums això està per arranjar.

Com està per acabar
l�Auditoria de Personal, si és
que s�ha de fer. De totes
maneres un suplici llarg no
se�l mereix ningú, i la deci-
sió ja es fa esperar massa,
fent que agafi un perfil can-
tellut.
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Efectivament, S. M. El Rei
acceptà ser el nostre
President d�Honor el 27 de
novembre de 1981, així com
el M.H. President Pujol va
acceptar ser-ne el
Vicepresident. A partir
d�aquella data històrica,
l�associació va agafar una
gran empenta i notorietat, ja
que al cap de pocs dies, el 5
de desembre de 1981, per
primera vegada a Catalunya i
a tot l�Estat Espanyol, es va
realitzar el primer homenatge
oficial al 1er. Governador de
Califòrnia, el balaguerí Gaspar
de Portolà.

Aquells actes organitzats
a Balaguer per l�associació,
foren presidits pel M.H.
President de la Generalitat, Sr.
Jordi Pujol, acompanyat de
l�Ambaixador dels EUA,

Ronald Reagan acceptà la
Presidència d�Honor als EUA
(30 anys d�Amics de Gaspar de Portolà - III)
Josep Borràs i Gené, soci i fundador Amics de Gaspar de Portolà
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

l�Hble. Sr. Terence Todman,
del Cònsul d�EUA a
Barcelona, l�Hble. Sr. Albert
Williams,  de l�Alcalde de
Balaguer, l�Il·lm. Sr. Gregori
Gallego, acompanyat de tota
la Corporació Municipal,
Governador Civil, Governador
Militar, President de la
Diputació de Lleida, diputats,
senadors, etc., envoltats
d�una gran quantitat de públic
assistent. L�acte que va
començar amb una ofrena
floral davant  l�estàtua de
Gaspar de Portolà, fou
presidit per primera vegada a
l�història per quatre banderes
oficials: la d�Espanya, la dels
EUA, la de Catalunya i la de
Califòrnia.

Seguidament es celebrà
un acte oficial a l�Ajuntament,
on s�entregà els primers títols

de «Cavallers d�Honor de
Gaspar de Portolà» a totes les
personalitats que havien
donat suport a la fundació de
la nostra entitat, entre elles
l�ambaixador Mr. Terence
Todman. Abans però de l�acte
oficial, s�inaugurà al 3er. pis
de l�Ajuntament, la primera
Biblioteca Comarcal de
Catalunya de la nova
Generalitat, on mitjançant el
Cònsul Albert Williams,
l�ambaixador efectuà una
important donació de llibres
referents a Califòrnia, com a
obsequi del Govern dels EUA
a Balaguer. Fou tant gran
l�entusiasme viscut durant
aquells actes, que és quan li
vaig proposar personalment
al senyor ambaixador, davant
del President Jordi Pujol i del
Dr. Joan Oró, de si seria
massa agosarat de demanar-
li al nou President dels EUA,
Hble. Sr. Ronald Reagan, que
vulgués ser el nostre
President d�Honor els EUA,
com S. M. El Rei ho era ja a
Espanya, ja que evidentment
significaria un gran honor i
ens facilitaria moltíssim la
presentació oficial i la

projecció de l�associació a
Califòrnia. Em contestà, que
això era molt difícil, que no
havia vist mai una proposta
tant especial com aquella,
però que ell faria tot el
possible perquè el seu
president acceptés la nostra
petició, ja que la considerava
molt important de cara a
l�impuls de les futures
relacions entre Catalunya i
Califòrnia.

Al cap d�un mes
aproximadament, la Junta de
l�associació va obtenir el 20
de gener de 1982 la primera
audiència de S. M. El Rei, per
tal d�entregar-li el títol de
President d�Honor dels
Amics de Gaspar de Portolà,
i així aprofitar l�ocasió per
explicar-li els principals
objectius immediats de
l�associació com era la nostra
presentació a les autoritats de
Califòrnia. Acompanyats pel
M. Hble. Sr. Jordi Pujol, en
aquesta audiència hi
assistiren també diverses
autoritats, i entre elles estava
convidat l�Hble. Ambaixador
Sr. Terence Todman, el qual
ens comunicà durant l�acte al

Dr. Joan Oró i a mi, que ja
havia fet les primeres
gestions perquè el President
dels EUA, acceptés la nostra
Presidència d�Honor. I així
il·lusionats li ho explicàrem a
continuació a S.M. El Rei i al
President Pujol, els quals
aplaudiren plenament la
nostra magnífica i genial
iniciativa.

Mentrestant, durant l�any
1982 es realitzaren dues
presentacions oficials de
l�associació al Palau de la
Generalitat i al Palau de la
Diputació de Lleida, actes
sempre presidits pel M.H.
President de la Generalitat, i
fou finalment el dia 8 de
febrer de 1983, quan l�Hble.
Sr. Ronald Reagan comunicà
personalment per carta al
President de la Generalitat,
que estava encantat
d�acceptar la nostra
Presidència d�Honor als
EUA. Aquella carta, fou la clau
que ens facilitarà tres mesos
més tard, la nostra entrada
oficial a Califòrnia.

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

Quan un abellot vol ballar la
dansa de les obreres
Miriam Ródenas Vargas, Assistent Social
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dins de la meva colònia
s�hi respira una olor peculiar
i genuïna. Això és perquè
l�aliment que ens nodreix, a
mi i als meus companys,
passa de boca en boca i ha
estat recollit pel mateix
magnífic grup d�abelles
recol·lectores. La olor
m�impregna i impregna a la
resta, es respira i se sent com
a pròpia. És un orgull
pertànyer a la classe de les
obreres. Nosaltres vetllem pel
bon funcionament del rusc,
nodrim, emmagatzemem,
edifiquem bresques, fem de
guardes, de recol·lectores i de
transportistes, i també
netegem i airegem l�espai.

Treballo en el camp social

i  em sento igual de satisfeta
de fer-ho que les abelles que
voletegen per aquest escrit.
Som conscients de que
vetllem pel manteniment del
sistema del que formem part,
treballant a partir de les
necessitats o
problemàtiques de persones
i grups, de vegades d�arrel i
d�altres cosint pegats;
emmagatzemem informes i
expedients, construïm plans
individuals d�atenció i de
millora; fem, també, de
guardes de l�absentisme i de
la inversió de les prestacions
econòmiques; recollim
noves ordres, decrets,
modificacions de lleis i
modificacions de

modificacions, per intervenir
d�acord amb aquests; i
airegem, no ens oblidem, la
desesperació i l�abandó de
persones. Les acollim i les
tractem amb cura humana.

A diferència de nosaltres,
els abellots no tenen fibló.
Ells no poden assegurar la
protecció de la colònia ni
poden alimentar-se per si
mateixos. Per això, les
obreres els proporcionem
l�aliment amb molt de gust,
som companys, és clar. La
seva plaent missió és
fecundar a l�abella reina.
Vivim en harmonia amb les
normes socials.

Alguns cops, passa que
el desenvolupament de la
nostra tasca professional
esdevé estancament, caritat
o beneficència. I és que, quan
un càrrec polític ocupa el lloc
d�un tècnic, la organització
social es desmunta. El tècnic
té una formació, una
experiència i una coneixença

del funcionament i de la
normativa dels ajuts socials,
que el recolzen per resoldre o
millorar els casos de
necessitat o problema que
atén. Formació, experiència i
coneixement es desfan,
perden la seva credibilitat en
el moment que un polític
arracona la valoració del
treballador social. Aquesta
disfunció fa que el Treball
Social retorni a l�antiga
beneficència i que els
regidors siguin el reflex d�una
rellevant James Adams. El
resultat d�aquest salt és
l�atorgament d�ajuts socials
a aquells més astuts i visibles
de la comunitat, i la mort de
l�intent d�apropar-nos a la
justícia social.

En un alvèol reial és on
neix la nostra mare reina. Ella
produeix feromones, una
combinació de substàncies
químiques que ens encanta,
que harmonitza el nostre
comportament dins de la

colònia i que assegura la
cohesió i l�organització social.

La implicació política en
el camp social és necessària,
com també ho són els
òrgans de govern per
mantenir l�equilibri del nostre
sistema. La seva direcció, no
obstant, caldria que mirés
cap a les bases i les
normatives dels programes i
prestacions socials, sense
saltar-se les classes socials ni
trencar el rusc.

Aprenem de les abelles,
aquests admirables insectes
socials, perquè som també
éssers socials, i recordem les
paraules d�Einstein que
diuen que «Si l�abella
desaparegués de la superfície
del globus, a l�home només
li quedaria quatre anys de
vida. Sense abelles no hi ha
pol·linització, ni herba, ni
animals ni homes».

----------------------------------------------------
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El Teatre Municipal acull un nou cicle
de cinema infantil, amb 5 projeccions

El passast diumenge 8 de
gener va  arrancar al Teatre
Municipal de Balaguer el Ci-
cle de Cinema Infantil en
Català (CINC) amb la pel·-
lícula �Tintin i el secret de
l�Unicorn�.

La resta de pel·lícules del
cicle infantil, organitzat per
l�ajuntament de Balaguer i el
Circuit Urgellenc, es projec-
taran el diumenge 5 de fe-
brer (El gat amb botes), el
diumenge 26 de febrer (Tina
Superbruixa. El viatge a
Mandolan), el diumenge 25
de març (Floquet de Neu) i
acabarà la sessió el diumen-
ge 15 d�abril (Alvin i els es-
quirols 3).Floquet de Neu

Dues pel·lícules nominades als Òscar
en el nou cicle de cinema comercial

Balaguer acull el primer
cicle de cinema comercial
d�estrena  a partir del proper
5 de febrer, amb la projecció
de la pel·lícula �Sherlock
Holmes 2. Juego de
sombras�.

El cicle continuarà el diu-
menge 12 de febrer, amb �El
talp�, i finalitzarà el diumen-
ge 26 de febrer, amb la pro-
jecció del film �Criadas y
señoras�.

El cicle es farà al Teatre, a
partir de les 20 hores i el preu
de l�entrada és de 6 euros.

Va iniciar-se el passat diumenge 8 de gener, amb la
projecció de �Tintín i el secret de l�unicorn�

El director de cinema
lleidatà Ramon Térmens
presentà el passat diu-
menge a Balaguer la seva
última pel·lícula
�Catalunya Über Alles�.
Térmens explicà al públic
el missatge que vol trans-
metre amb aquesta cinta,
ambientada en una loca-
litat de la Catalunya inte-
rior.

La cinta narra tres
històries, els
protagonistes dels quals
s�acaben enllaçant. La

primera història tracta
d�un expresidiari que
després de complir una
condemna de 19 anys per
violació, torna a casa per
reintegrar-se. A través
dels seus ulls observem
la nova realitat del poble:
el mercat setmanal ple
d�immigrants i el discurs
d�un polític que carrega
contra aquesta nova
realitat. La segona història
tracta d�un immigrant
subsaharià afectat per la
crisi. Necessita una feina,
qualsevol, per poder
mantenir a la seva família.
A la tercera història ens
trobem amb una família
adinerada que torna al seu
xalet abans de temps. Un
lladre d�origen
albanokosovar està
robant en el seu interior.

Ramon Térmens presenta la
seva darrera pel·lícula
�Catalunya Über Alles�

Presentació de la pel·lícula �Catalunya Über Alles�

El Director Ramon
Térmens va presentar
la pel·lícula a la Sala
d�Actes de
l�Ajuntament

Sherlock Holmes 2. Juego de sombras
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La Salseta del Poble Sec amenitzarà el
Ball de Carnestoltes, el 25 de febrer

La ciutat de Balaguer ce-
lebrarà enguany la Festa del
Carnestoltes una setmana
més tard, és a dir, es farà el
dissabte 25 de febrer enlloc
del 18 de febrer, data habitu-
al de celebració d�aquesta
festa, segons marca el calen-
dari.

El motiu principal del
canvi, segons la regidoria de
cultura, és intentar reduir al
màxim la despesa d�aques-
ta celebració sense que això
afecti ni a la qualitat ni a la
quantitat d�actes que s�orga-
nitzen.

Aquest canvi, a més a
més, permetrà atreure grups
de gent d�altres poblacions
on el Carnaval es celebra una
setmana abans per tal de fer
encara més gran la rua, amb
participants vinguts de
pobles del voltant.

Carnestoltes

Tots els interessats en participar a la rua, ja sigui
en carrossa o comparsa, s�han d�inscriure a les
oficines de l�Impic, abans del proper 22 de febrer

A més del canvi de dates,
una de les novetats més
importants d�aquest any
serà la celebració d�una rua
nocturna, tal i com ja es va
fer l�any 2009, que se sumarà
a la que habitualment es fa a
la tarda per donar la
benvinguda al Rei
Carnestoltes.

La rua nocturna sortirà
des de la plaça Mercadal i
tindrà com a destí el pavelló

del Molí de l�Esquerrà, lloc
on se celebrarà el gran ball
de nit de Carnestoltes, amb
concurs de disfresses inclòs,
amenitzat per l�orquestra La
Salseta del Poble Sec.

Totes les carrosses i
comparses amb més de 12
persones rebran una
subvenció, prèvia inscripció,
abans del 22 de febrer a les
oficines de l�Impic o a través
de la web www.impic.cat.

Carnestoltes
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-------------------------------------
BALAGUER: lloguer de
pisos, despatxos i pla-
ces d�aparcament. Raó:
973443800.
-------------------------------------
TIENDA DE ROPA en
traspaso por jubilación, c/
Sant Lluís, 40 en
Balaguer. Con o sin
género. Razón:
646135903.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub en
funcionament a Bala-
guer. Preu: 105.000 e.
Raó: 667476167.
-------------------------------------
ES LLOGA pis a
Barcelona, davant parada
metro Paral·lel, 2 hab., 2
banys, despatx, cuina
equipada, amb mobles,
parquet, a/a, ascenssor,
alt i solejat. Ideal per es-
tudiants. Raó: 630706425.
-------------------------------------
ES TRASPASSA restau-
rant per canvi de residèn-
cia. En ple funcionament.
Al centre de Balaguer.
Raó: 630969169.
-------------------------------------
OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades  a
Balaguer, al costat del
col·legi Mont-roig. Entre
380-750m2. Interessats
trucar al telèfon d�infor-
mació: 676996765.
-------------------------------------

ES BUSCA pàrquing tan-
cat prop de la cruïlla en-
tre c/ Sant Lluís i c/ Sant
Crist. Raó telèfon:
667476167.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
LLOGUER de locals a Bell-
caire d�Urgell, 55 m2,
d�obra nova. Telèfon:
676996765.
-------------------------------------
SE VENDE patio a l�Hos-
tal Nou, 225 m2,
urbanizable, situación a
dos calles. Ballado con
cubierto y garaje para dos
coches. Razón:
619662765/973448436.
-------------------------------------
ES LLOGA plaça de pàr-
king (de línia), c/ Riu
Corb cantonada amb c/
Girona (zona Escola Pia).
Preu: 45 e/mensuals.
Raó: 699888360.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
VENDA o LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Raó:
973446161-629310479.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
ES LLOGA magatzem co-
mercial al c/ del Pont de
Balaguer, 600 m2 (aprox.),
una sola planta. Raó:
659897555.
-------------------------------------
ES LLOGA pàrkings de lí-
nia al c/ Sant Lluís 44, c/
Molí del conte 5 i c/
Portalet 5 (amb sortida a
la Pl. Mercadal). Bon
preu. Raó: 937351718-
676515830.
-------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------
SE OFRECE señora para
limpieza, en horario de
tarde, a partir de las 15.00
h. Razón: 644686841.
-------------------------------------

SE OFRECE señora seria
y responsable, además
muy cariñosa, para cui-
dar gente mayor,
matrimonios solos,
mañana, tarde o noche.
También recoger niños
de la guarderia. Horario
a convenir. Buenas
referencias y buen
precio. Razón:
665644343-625688577.
-------------------------------------
SE NECESITA teleope-
radores/as para oficina
en Balaguer. Llamar al
679354210 (preguntar
por Mireia).
-------------------------------------
CLASSES particulars
d�anglès de primària i
ESO. Raó : 973445126.
-------------------------------------
ES PRECISA oficial/a per
portar una perruqueria.
Raó: 626569182.
-------------------------------------
S�OFEREIX home jove
amb experiència, per tre-
ballar en granges i agri-
cultura. Incorporació im-
mediata. Telf: 680793483.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------

SE OFRECE señora para
cuidar gente mayor, con
posibilidad de ser inter-
na. Razón: 688233807.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
LEÑAS MORENO, venta
de leña clase almendro y
encina. Mínimo 1.500
kgs. Entrega a domicilio.
Telf: 622779668.
-------------------------------------
T�AGRADA CANTAR? El
grup�Casalswing� de
Balaguer busca veus per
passar estones diverides.
Activitat no professional.
Contacte Lluís:
615863200.
-------------------------------------
SE VENDE mesa de corte
de agua construcción,
marca Rubi, nueva. Telf:
619662765-973448436.
-------------------------------------
VENC taules i cadires de
menjador, en molt bon
estat. Raó: 973420029.
-------------------------------------
VENDO pacas pequeñas
de cebada. Tel: 973292013.
-------------------------------------

MOTOR
-------------------------------------
SE VENDE coche Aixam
de color negro. Precio a
convenir. Razón:
687244039.
-------------------------------------

Vota mitjançant la web: www.cerclebalaguer.cat

SI        NO      NS/NC

Creus que la construcció d�un pàrking soterrani a la Plaça Mercadal,
és vital per a la salvació del Centre Històric de Balaguer?
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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 26 de gener a les 8 de la tarda del 2 de febrer SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 2 de febrer a les 8 de la tarda del 9 de febrer MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 9 de febrer a les 8 de la tarda del 16 de febrer ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
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