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Des del passat dilluns 6 de febrer, el servei del tren de
Lleida-La Pobla, passa de 8 a 4 freqüències per sentit diàries
en dies laborables i de 7 a 3 en festius entre Lleida i Balaguer.
El servei de tren de Balaguer a la Pobla de Segur passa, per
la seva banda, de 3 a 1 per sentit tant en festius com en
feiners.

L�objectiu és fer més eficient a la xarxa de transport públic
i garantir la seva viabilitat econòmica tenint en compte la
demanda existent. Amb aquesta reestructuració el Govern
s�estalviarà 700.000 euros.

Malgrat els 227.000 usuaris el 2011, el coeficient
d�ocupació és menor del 10%, segons Ferrocarrils de la
Generalitat.  Fins ara, només hem vist els números freds.
Però la gent del Pallars, no són números, i a ningú  se li
escapa que deixar només un tren, i potenciar el transport
públic per carretera, suposa un pas més per deixar morir
aquesta línia. Pel Pallars, el tren és vital per la gent gran que
s�ha de desplaçar a Lleida per anar al metge, a estudiar, a
Hisenda, als jutjats o per fer qualsevol gestió.

D�acord que estem en temps de crisi i s�han de
racionalitzar els serveis. I també es pot parlar de números.
Governar és prioritzar. S�estalvien 700.000 euros, la mateixa
setmana que aproven una subvenció de 600.000 per un
centre de tecnificació de motocross a Bellpuig. Retallen
una via de comunicació necessària pels veïns d�una comarca
de les nostres terres, amb un servei de 227.000 usuaris
anuals, mentre mantenim un aeroport a Alguaire, amb
menys de 50.000 viatgers l�any, per a que un grup d�anglesos
puguin venir a esquiar a Andorra, ni tant sols a la Vall d�Aran
o al Pallars Sobirà. I pel que sembla, el cost de l�aeroport és
bastant més costós. Prioritzem?

Governar és prioritzar

Demano disculpes per
insistir en el tema del número
anterior. Crec que el
dramatisme de la situació
dóna per ser reiteratiu. A la
premsa vaig llegir que l�actual
president  de FGC deia que la
línia Lleida-La Pobla era més
deficitària que les altres.  Que
tenia la sensació que «estaven
llençant els diners a les

escombraries». Per a
«justificar» la seva decisió, va
dir que  la línia té un «sistema
de funcionament antiquat» i
que Renfe, encarregada de
l�explotació «no aplicava les
noves tecnologies en control
i seguretat». Una línia
reconstruïda fa cosa de sis
anys, amb una inversió de 60
milions d�euros, pot tenir un
funcionament antiquat? I en
cas que així sigui, per què se
li continua donant la
concessió a una entitat, a la

qual, a més de pagar-li
anualment  2,5 milions
d�euros, utilitza sistemes
obsolets i «poc segurs». Pot
ser ja està bé de cinisme i de
demagògia! Si la solució és
retallar viatges, per no haver
de pagar tant a Renfe, els
mals, que diu que hi ha,
persistiran. És evident que el
servei és deficitari, però els
hereus del pujolisme s�estan
carregant el sentit de país al
qual sempre el president Pujol
apel·lava. O no?
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Una vintena de parades al Mercat de
les Rebaixes d�hivern del Passeig

L�Associació de Comerci-
ants Balaguer 2021 va cele-
brar el passat 3 de febrer la
XIV edició del Mercat de les

Mercat de les Rebaixes al Passeig de l�Estació

Mercat de les Rebaixes d�hivern

El passeig de l�Estació va acollir una nova edició
del mercat de les rebaixes, el passat 3 de febrer

El comerciants del
centre històric de
Balaguer dedicaran
aquest febrer una
setmana temàtica a Sant
Valentí (del l�11 al 18 de
febrer) i una altra al
Carnestoltes (del 18 al 25
de febrer).

De fet, segons els
comerciants, aquestes
només seran les primeres
d�un conjunt de cam-
panyes que s�impulsaran
aquest any per promo-
cionar el comerç a
aquesta zona de la ciutat.

Durant la �Setmana
de Sant ValentÍ� els
comerciants engalanaran
els seus comerços amb
motius dedicats a
aquesta festivitat i el
dimecres, 15 de febrer,
celebraran el primer
Mercat de les Ofertes,

una iniciativa que servirà
per treure al carrer articles
a preus assequibles. El
mercat es farà en horari
comercial de matí i tarda.

Pel que fa a la �Festa
del Carnestoltes�, els
comerciants animen a
tots els establiments de la
zona a engalanar els
carrers i els comerços
amb aquesta temàtica.
L�objectiu principal, és
animar als ciutadans  de
Balaguer i rodalies a venir
a comprar al centre
històric.

El comerç del Centre Històric
presenta les seves
campanyes promocionals

Centre Històric

Els comerços del casc
antic celebraran la
Festivitat de Sant
Valentí i la Festa del
Carnestoltes

Rebaixes al Passeig de l�Es-
tació.

Malgrat la climatologia,
durant tot el dia va fer molt

fred, una vintena de  comer-
ços, van treure al mercat els
últims productes de rebai-
xes abans de fer el canvi pels
de la nova temporada.
Aquest any hi va haver
menys compradors que en
les anteriors edicions, per
les baixes temperatures, tot
i que els comerciants es van
mostrar satisfets dels resul-
tats.

L�entitat de promoció
comercial celebra aquest
mercat anualment al final de
la temporada d�hivern i es-
tiu, donada la gran accepta-
ció ciutadana, d�aquests cer-
tàmens que se celebren en
un marc ideal com és el Pas-
seig de l�Estació.

El mercat va estar obert
des de les 9 del matí fins a
les 5 de la tarda.
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Lapallavacara, obrirà les seves portes
a entitats i públic, a partir del març

L�ajuntament de
Balaguer posarà en funcio-
nament aquest març l�edifi-
ci polivalent del casc antic
de Lapallavacara.

Aquesta obertura serà en
forma de prova pilot, per tal
que diverses entitats i asso-
ciacions de la ciutat provin
les instal·lacions i en facin
les pertinents observacions
de cara a la posada en mar-
xa definitiva, prevista pels
voltants de Sant Jordi.

L�equipament, segons fi-
gura en el reglament elabo-
rat per l�ajuntament, estarà

ver d�entitats (assessora-
ment per crear una entitat),
informació sobre producció
cultural i festiva, buc d�as-
saig i lloguer i cessió d�es-
pais.

El centre comptarà amb
un conserge que vetllarà pel
bon funcionament del cen-
tre.

L�ajuntament permetrà
que les entitats i associaci-
ons, sempre que no siguin
de caire polític o religiós, tin-
guin la seva seu social a
Lapallavacara.

Malgrat tot, l�objectiu
principal, és que els espais
no siguin d�ús exclusiu, sinó
compartit. En el suposat cas
d�ús continuat, es firmarà un
conveni de cessió d�ús amb
el grup o entitat que ho sol·-
liciti.

obert a totes les entitats, or-
ganitzacions i associacions
de la ciutat de Balaguer i a
tots els ciutadans i ciutada-
nes per promocionar la vida
associativa i la participació
ciutadana, principalment la
relacionada amb la joventut
i la cultura. La previsió és que
romangui obert de dilluns a
dissabte de 10.00 a 14.00
hores i de 17.00 a 23.00 ho-
res.

Entre els serveis que
s�oferiran destaca un punt
d�informació, l�oficina jove,
un directori d�entitats, un vi-

Edifici Lapallavacara

El passat dia 30 de
gener, el Col·legi Nostra
Senyora del Carme  va
organitzar un acte per
commemorar el dia de la
pau i de la no-violència.

Alumnes del centre
educatiu, des d�educació
infantil fins a batxillerat, i
el professorat del centre es
van trobar al pati gran de
l�escola per demanar
públicament la pau.

Per aquest motiu i

davant d�esdeveniments i
reaccions que comporten
conflictes arreu, es va llegir
un manifest on es
demanava construïr un
món en pau.

Per dur a terme aquest
desig, els cursos van
escriure un lema i dos
representants de cadas-
cun d�ells, el varen llegir.

En acabar, gràcies a uns
globus, es van enlairar els
missatges per fer arribar a
tots els indrets  aquestes
bones intencions: Sí a les
bones maneres, sí a la
comprensió, sí al diàleg, sí
a la tolerància, sí al
respecte... SÍ A LA PAU!

Per finalitzar l�acte es
va cantar la cançó �El
swing de la pau�.

El Nostra Senyora del Carme
commemora el Dia de la Pau
i de la no-violència

Commemoració del Dia de la Pau i la no-violència al
col·legi Nostra Senyora del Carme

Professors i alumnat
participen en tot un
seguit d�actes per
commemorar la
jornada pacifista

El nou equipament d�usos socials i culturals s�obrirà
aquest proper mes de març, com a prova pilot abans
de la posada en marxa definitiva, el mes d�abril
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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)

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

Creu Roja La Noguera treballa en la
formació de les persones en atur

Aquest  any 2012 es
reinicia l�activitat dels Pro-
grames d�Ocupació a Creu
Roja La Noguera, dirigits a
augmentar les possibilitats
d�inserció de les persones en
situació d�atur.

Durant aquest passat
mes de gener s�ha realitzat
el Curs de Carretoners
finançat per l�Obra Social La
Caixa i amb una assistència
de 22 persones.

Durant el mes de gener
també es va realitzar un Taller
de Primers Auxilis, impartit
per la tècnica  Imma

Laboral (Espais de Recerca
de feina), on participen una
mitja de 40 persones cada
dilluns dins el programa
Emplea Redes finançat per
l�IRPF i amb l�objectiu de
fomentar xarxes de suport
mutu en la recerca de feina.

Aquestes accions
dirigides a la recerca de feina
estan realitzades amb el
suport de personal
voluntari, que imparteix
diferents tallers educatius i
formacions en llengua i
també de classes
d�informàtica.

Montoliu, i en el qual van
assistir quinze persones
interessades en adquirir
nocions bàsiques de
socorrisme i primers auxilis.

Per aquest mes de febrer
es realitzarà també un Curs
d�Atenció Bàsica a la Llar de
quaranta hores de durada i
pel proper mes d�abril s�està
organitzant un Curs
d�Ajudant de Cuina i  també
un curs de Manipulació
d�Aliments.

A Creu Roja La Noguera,
també es continuen
realitzant les accions de Club

Creu Roja La Noguera ajuda a la formació de persones en atur

Durant els mesos de gener i febrer, Creu Roja La Noguera ha iniciat un seguit
de cursos i tallers per tal d�augmentar les possibilitats d�inserció laboral de les
persones que es troben en situació d�atur

El passat ple munici-
pal de Balaguer va apro-
var l�adhesió del munici-
pi a l�Associació de Mu-
nicipis per la Independèn-
cia, així com l�aprovació i
acceptació dels estatuts
d�aquesta entitat,

En concret, el resultat
de la votació va ser de
deu vots a favor (7 de CiU,

2 d�ERC i 1 d�ICV) i de sis
en contra (5 del PSC i 1
del PP).

Cal recordar que
l�Ajuntament de Balaguer
ja va aprovar en el ple del
passat setembre sumar-
se als municipis promo-
tors de l�entitat, que es va
constituïr oficialment el
mes de desembre a Vic.

L�objectiu d�aquesta
associació, és treballar per
la defensa dels drets
nacionals i conscienciar a
la ciutadania de la
necessitat que Catalunya
pugui exercir el seu dret a
decidir.

Balaguer s�adhereix a
l�Associació de Municipis per
la Independència

Balaguer

Així ho va decidir el
ple municipal,
celebrat el darrer
dijous del passat mes
de gener
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L�ajuntament de
Balaguer ha contractat, a
través d�un pla d�ocupa-
ció, sis agents cívics per
tal que contribueixin a
millorar la convivència i
al foment de les conduc-
tes cíviques entre la ciu-
tadania.

Els agents treballaran
a partir de la ordenança
de Policia i Bon Govern,
normativa en la que
s�estableixen una sèrie de
pautes, que ajuden a
millorar la convivència i
el respecte entre la
ciutadania. Els agents,
que en cap cas tenen
capacitat sancionadora,
es dedicaran a advertir i
informar a les persones
que incompleixen

aquesta normativa.
Amb tot, sí que en

podran traslladar els
incidents detectats a la
Policia Local perquè
prengui les mesures
pertinents.

Aquest cos farà
especialment incís en les
problemàtiques de
civisme més freqüents a
la ciutat: la circulació
viaria, la tinença i
circulació d�animals
domèstics i la recollida i
reciclatge de residus. Pel
que fa a la circulació viaria,
els agents advertiran als
conductors que aparquen
en doble fila i sobre les
voreres i els passos de
vianants.

Respecte a la tinença i
circulació d�animals,
incidiran sobretot en la
necessitat de dur-los
lligats i recollir els seus
excrements.

Finalment, informaran
sobre els horaris de tirada
de la brossa i el correcte
ús de cada contenidor.

Sis agents cívics treballen als
carrers de la ciutat per
millorar la convivència

Agents cívics de Balaguer

S�ocupen de treballs
del trànsit, dels
animals de companyia
i de la recollida i
reciclatge de residus

L�Arxiu Comarcal de la Noguera posa
en línia la seva col·lecció de cartells

Un dels cartells de l�arxiu

L�Arxiu Comarcal de la
Noguera conserva una col·-
lecció de cartells integrada
per prop de 2.300
documents impresos que
cronològicament va des de
finals del segle XIX fins a
l�actualitat.

L�àmbit geogràfic predo-
minant dels cartells és la
comarca de la Noguera, des-
tacant els cartells d�activi-
tats de Balaguer, tot i que
també s�hi poden trobar car-
tells d�altres zones de
Catalunya.

Les temàtiques de què
tracten són molt diverses i
variades: activitats cultu-
rals, d�oci, esportives, com
també propaganda electo-
ral, festes majors, campa-
nyes institucionals, etc.

Cal tenir en compte que
aquesta col·lecció està cons-
tituïda per un conjunt de car-

tells entre els quals no hi ha
cap mena de relació orgàni-
ca o lligam, ja que les peces
que la integren provenen
dels documents solts

pertanyents a un fons més
ampli o bé han ingressat aï-
lladament a l�arxiu comarcal
de la Noguera, durant els
darrers anys.

L�Arxiu Comarcal de la
Noguera ha catalogat
més de 2.300 cartells
que ja es poden
consultar per internet

La Societat Genealògica d�Utah,
digitalitza documents de la Noguera

Des de l�any 2005, per
mitjà d�un conveni signat
entre el Departament de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya i la Societat Ge-
nealògica d�Utah (EUA),
s�està duent a terme el pro-
jecte de digitalitzar una part
important dels fons docu-
mentals. L�any 2011 es va
iniciar el projecte a l�Arxiu
de la Noguera, que va con-
sistir en la digitalització dels
documents de més de 100
anys de les sèries d�interès
genealògic.Document de l�any 1792
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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 primera zona d�aparcaments, estarà
enllestida per mitjans de febrer

L�ajuntament de
Balaguer ha començat
aquesta setmana els treballs
d�adequació d�un pàrquing

ment gràcies a l�acord amb
els propietaris dels solars,
que han acceptat cedir-los
gratuïtament a canvi de
l�exempció del pagament de
l�IBI urbana.

Després que aquesta
setmana s�hagi firmat el
conveni amb l�últim dels tres
propietaris dels solars del
carrer Doctor Fleming, la
brigada municipal ha
començat a treballar en
l�adequació de l�espai.
Actualment, una màquina
excavadora està netejant i
aplanant el terreny i,
posteriorment, s�hi posarà
grava i es senyalitzaran les
places d�estacionament.

La previsió és que s�hi
puguin habilitar una
vuitantena de places i que
entri en funcionament en
menys de dues setmanes.
S�ha de recordar que aquest
pàrquing es troba situat a
pocs metres del Passeig de
l�Estació.

al carrer Doctor Fleming. Es
tracta del primer dels tres
pàrquings que l�ajuntament
posarà en breu en funciona-

Solar al carrer Doctor Fleming

Balaguer acollirà de
nou la fira d�Alimentació
i Salut, organitzada per
l�associació Slow Food
Terres de Lleida, després
que l�entitat decidís, al
2009, traslladar el
certamen a Lleida.

La fira, que arriba a la
cinquena edició, se
celebrarà el dies 2 i 3 de
juny al pavelló firal
d�Inpacsa.

Precisament, l�alcalde
de Balaguer, Josep Maria
Roigé, i el president de
Slow Food Terres de
Lleida, Joan Inglada, han
signat aquesta setmana
el conveni que ha de
garantir el retorn del

certamen a Balaguer.
L�acord té una vigència

de tres anys i preveu que
l�ajuntament aportarà la
infraestructura necessària
per a poder celebrar la fira,
mentre que l�entitat
s�ocuparà de
l�organització i vetllarà pel
bon funcionament del
certamen. L�objectiu
d�aquesta fira és potenciar
els agricultors i els
productes de proximitat,
reincorporar als hàbits
alimentaris la cuina de
temporada i d�aprofi-
tament, recuperar i gaudir
de la cuina tradicional
lligada a la terra i al seu
cicle natural a través dels
productes que ofereix i
contribuïr a una bona
educació alimentària
basada en productes
naturals i de qualitat. Un
Mercat de la Terra, amb
productors artesans i
ecològics d�aliments de
qualitat.

La Fira d�Alimentació i Salut,
organitzada per Slow Food, a
principis de juny a Balaguer

Signatura del conveni per tornar la Fira d�Alimentació
i Salut a Balaguer

Slow Food ha signat
un acord amb
l�Ajuntament per
l�organització de cara
als propers 3 anys

D�aquí a pocs dies s�obrirà aquesta zona
d�aparcament del carrer Doctor Fleming amb
capacitat per una vuitantena de vehicles

El parquing es troba al costat del Passeig de l�Estació
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Lliurament dels certificats del curs de
català a 15 alumnes de Bellcaire d�Urgell

Aquest mes de gener
una quinzena d�alumnes de
Bellcaire, han acabat un curs
de 45 h de llengua catalana.
El curs donava continuïtat al
que ja s�havia dut a terme
entre els mesos d�abril a
juny.

En total 15 alumnes, de
procedències diverses, però
majoritàriament de l�Àfrica
subsahariana, han recollit el
certificat del curs, de mans
de l�alcalde Xavier Bergé, la
regidora Ramona Salla, i la
coordinadora d�Ensenya-
ment del CNL de Lleida, Lau-
ra Corsà.

D�altra banda, el  Consor-
ci per a la Normalització Lin-
güística (CPNL), a través del
Servei Comarcal de Català
de la Noguera, en col·-
laboració amb l�Ajuntament
de Ponts, presenten la cons-

Constitució de parelles lingüístiques a Ponts

D�altra banda, a la localitat de Ponts, es van consti-
tuïr les quatre primeres parelles
lingüístiques, dins del voluntariat per la llengua

titució de parelles lingüísti-
ques del programa
Voluntariat per la llengua
(VxL) a Ponts.

L�acte va tenir lloc el pas-
sat dijous 26 de gener, a  la
Sala de plens de l�Ajunta-
ment de Ponts que es con-
vertia en l�escenari de la pri-
mera edició del Voluntariat
per la llengua en aquesta
població.

L�acte, en què hi va assis-

tir l�alcaldessa de
Ponts, Maria Antònia Pubill,
la regidora Marta Daroca, a
més de representants del
Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística, va consis-
tir en una breu presentació
del programa, la projecció
d�unes imatges d�una pare-
lla fent la tasca del
Voluntariat per la llengua i la
constitució de les quatre pri-
meres parelles lingüístiques.

Lliurament de certificats a Bellcaire
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L�escola Bonavista de Bellcaire celebra
el dia de la Pau i la no-violència

L�escola Bonavista de
Bellcaire participa  en la ce-
lebració del dia de la pau  i la
no  violència. Aquest any,
desprès de fer un treball pre-
vi a cada aula, tots els alum-
nes de l�escola han fet  una
desfilada de valors amb bos-
ses blanques on portaven
enganxades  paraules o fra-
ses relacionades amb el va-
lor que s�havien treballat a
classe.  Cooperació, escoltar,
tolerància, sensibilitat,
amabiltat, senzillesa, auto-
crítica... han estat algunes de
les paraules que  els alum-
nes de l�Escola Bonavista
desfilaven dalt d�una
passarel·la feta al pati.

Escola Bonavista de Bellcaire

45 tractors participen a la Festa dels
Tres Tombs de Castelló de Farfanya

El diumenge 22 de gener
es va celebrar a Castelló de
Farfanya la Festa dels Tres
Tombs, amb la tradicional be-
nedicció dels panets i animals
domèstics. Hi van participar 45
tractors i tots els participants
van ser obsequiats amb un re-
gal i un aperitiu pel públic as-
sistent de part de l�ajuntament.

Tot seguit al poliesportiu es
va fer un dinar de germanor
amb 200 comensals, un gran
sorteig de regals i una sessió
de ball.

Els nens han treballat diferents valors a les aules i
han posat en comú els treballs i pensaments

La setmana passada
va tenir lloc a Sant Llorenç
de Montgai una trobada
de tècnics de turisme de
la comarca de la Noguera
i del Pallars Jussà.

La trobada tenia per
objecte mostrar als tèc-
nics de primera mà el fun-
cionament de les visites
guiades al jaciment de la
Roca dels Bous. La visita
a la Roca té com a princi-
pal novetat l�ús d�iPads i
sistemes làser de senya-

lització, que la fan molt
més comprensible i atrac-
tiva per a qualsevol perso-
na interessada.

Aquest sistema de vi-
sites ha estat possible
gràcies al projecte «La
Ruta dels Orígens» finan-
çat per la Comunitat Eu-
ropea, en el marc del Pro-
grama Operatiu de Coope-
ració Transfronterera Es-
panya-França-Andorra
2007-2013.

De fet, amb la inaugu-
ració de les visites guiades
a la Roca dels Bous, es
posa en marxa un altre
punt de la ruta transfron-
terera sobre el tema dels
Orígens. Els usuaris de la
ruta tindran descomptes
per visitar altres llocs que
en formen part.

Trobada de tècnics de turisme
a la Roca dels Bous amb
guies d�alta tecnologia

Tècnics de turisme a la Roca dels Bous

La trobada va mostrar
el nou funcionament
de les visites guiades
a la Roca dels Bous
amb iPads i làser

Tres Tombs a Castelló
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El passat dissabte, 27
de gener, el Bar La
Rosaleda va acollir el re-
torn d�un dels grups mí-
tics de la nostra ciutat.
Rehenes. La gran expec-
tativa que havia creat el
seu retorn, no va defrau-
dar ningú, ja que l�actua-
ció va fer gaudir al nom-
brós públic assistent que
van demanar una i altra
cançó, que al llarg dels
anys s�han convertit amb
autèntics himnes per una
generació de balaguerins.

De la mà d�Antonio
Guillén, Pep Vidal i Miquel
Juarez, històrics del grup
amb el suport de Xavi
Monge al piano i Edu
Castillo a la guitarra, van
repassar tots els vells
èxits d�un repertori que al
seu dia els va portar a
compartir escenari amb
grups com  Matchbox,
Luz Casal, Los Rodríguez,
Burning, Sangtraït, Sau,
Tunisia... entre molts d�al-
tres.

Gairebé vint anys des-
prés van portar bons re-
cords als que ja tenen una
edat, i van captivar els més
joves que els escoltaven
per primer cop.

Ara només cal esperar
que tornin, ben aviat, als
escenaris aquest gran
grup balaguerí.

Rehenes, torna després de
vint anys a la Rosaleda, en
un concert memorable

Rehenes

El públic va gaudir
recordant les cançons
que amb els anys
s�han convertit en
himnes per molta gent

Al Teatre es projectarà la pel·lícula
�El talp�, nominada als Oscar 2012

Una seqüiència del film �El Talp�

L�ajuntament de
Balaguer ha arribat a un
acord amb l�empresa exhi-
bidora Circuit Urgellenc, SA
per recuperar les sessions
periòdiques de cinema co-
mercial a Balaguer, que co-
mençaran aquest febrer
amb dues pel·lícules nomi-
nades als Oscar, �El Talp� i
�Criadas y Señoras�.

Tot i que es tracta d�una
prova pilot, aquesta iniciati-
va suposa recuperar les ses-
sions de cinema després
que l�any 2004 tanqués l�úl-
tima sala de cinema de la
ciutat.

De fet, l�acord entre
l�ajuntament i l�exhibidora
preveu que el consistori

cedeixi la sala, mentre que
l�empresa es farà càrrec de
la resta de despeses. Les
següents pel·lícules seran
�El Talp�, que es podrà
veure el 12 de febrer i que
compta amb tres
nominacions als Oscar
(Millor Actor, Guió Original
i Banda Sonora Original), i
�Criadas y señoras�, que es
projectarà el 26 de febrer i
que compta amb quatre

nominacions als premis
que entrega l�Acadèmia de
Hollywood.

Per una altra banda el
proper diumenge 19 de
febrer a les 7 de la tarda, el
teatre acollirà una nova
representació teatral amb
l�obra �Molt soroll per no
res� de William
Shakespeare, a càrrec del
grup �Les Antonietes
Teatre�.

Continua el cicle de
cinema comercial, amb
El Talp, aquest diumenge
12 de febrer, a partir de
les 8 de la tarda

Jornades de Camps d�Aprenentatge a
Sant Llorenç de Montgai

Els propers dies 15 i 16
de febrer, Sant Llorenç de
Montgai acollirà les 22enes

El Camp d�Aprenentatge la Noguera es troba a Sant
Llorenç de Montgai

Jornades de Camps d�Apre-
nentatge. Aquestes jorna-
des es celebran cada any en

un dels Camps d�Aprenen-
tatge d�arreu de Catalunya,
i depenen del Departament
d�Ensenyament de la Gene-
ralitat de Catalunya, i aquest
any ha estat escollit el Camp
d�Aprenentatge de la Nogue-
ra a Sant Llorenç de Montgai
per a ser la seu de les jorna-
des.

El centre donarà a
conéixer les seves instal·-
lacions així com les seves
propostes didàctiques, ja
que les jornades són d�enri-
quiment i d�intercanvi entre
professionals que treballen
als Camps d�Aprenentage
de Catalunya.
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

És com si ell fos la pau.
Se li dibuixa a la pell i es llegeix
amb lletres grans, als seus ulls, al seu esguard,
captivadora total.
Ho diuen les seves mans
quan molsudetes exposen
tot allò que és ell mateix, amb allò mateix que fan.
A la falda de la mare, on repenja el seu encant,
sense mirar sí que em mira, -reflecteix algun
mot, coses escrites, pacifismes eloqüents.
És la forma de la pau, és l�ànim de les persones,
mentre encara són infants.
Aquell gest sense format i el moment tan imprecís
de la son acomodant-se, la pau és, la conec,
sedosa, lluent, intacta, del cel una cosa més.
La finesa compactada, besllums
d�algun món més bell, perfecció perfeccionada,
tot ell, un nen petit i una mare,
com és la pau m�explicaven,
a punt d�adormir-se ell.

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

L�escriptora mataro-nina
Maria Català, ens explica, en
la seva darrera novel·la, la
història de la Mar Castells,
una rica hereva de la filatura
Punt i seda, que no és ni vol
ser una noia convencional.
Segons l�autora la Mar
Castells és «una noia
descol·locada en el temps i
l�entorn», amb «un pensa-
ment avançat al seu temps»
i una «visió de la vida
fantàstica». A partir d�aquest
personatge, l�autora basteix
la història de dues dones,
l�àvia i la néta, i les ganes
d�estimar i ser estimades que
tenen i la lluita amb l�entorn
familiar en què es troben. És,
doncs, una història sobre la
recerca de l�estimació.

El vigilante del fiordo
Autor: Fernando Aramburu
Gènere: Novel·la

Com reconèixer un monstre
Autor:  Gustavo Roldán
Gènere: Infantil (+4 )

L�escriptor basc Fer-
nando Aramburu ha cultivat
amb èxit el gènere del conte.
En el seu darrer recull de
contes �El vigilante del
fiordo� l�autor no decep.
Tres són els relats que
caldria destacar: «El vigilante
del fiordo» narra la història
d�un home destinat a una
cabanya solitària prop d�un
fiord, amb la missió d�alertar
d�una possible presència de
terroristes a la zona. «Chava-
les con gorra» empeny un
matrimoni a fugir de ciutat
en ciutat davant la por d�un
atac terrorista. I «Carne rota»
mostra un impactant mo-
saic de vivències de diversos
personatges atrapats
durant el fatídic 11-M.

En aquest relat, l�autor
ens alliçona perquè puguem
estar segurs, després d�una
minuciosa observació, que
efectivament estem davant
d�un ésser mostruós. Sembla
que ens hem de fixar,
sobretot, en les potes, la
panxa, la cua, les escates, les
orelles, els ulls, el nas i la boca.
I si, finalment, ja no en tenim
cap dubte, què hem de fer?
La resposta la trobem -és clar-
al final de la història.

Relat senzill, però molt
divertit, en el què les
il·lustracions còmiques de
l�autor conviden els més
petits a reconèixer un
monstre a partir de la
identificació de les diferents
parts del seu cos.

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

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

Urpes de seda
Autor: Maria Català
Gènere: Novel·la
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Classificació
Tercera Divisió
1. Prat ........................ 45
2. Terrassa ................. 44
3. Vilafranca ............. 40
4. Pobla Mafumet .... 39
5. Espanyol B ............ 38
6. Manlleu ................. 38
7. Cornellà ................ 34
8. Gavà ...................... 32
9. Rubí ....................... 31
10. Europa ................. 31
11. Olot ...................... 30
12. Castelldefels ...... 29
13. Santboià ............. 27
14. Montanyesa ....... 27
15. Balaguer ............ 27
16. Vic ........................ 26
17.Vilanova ............... 24
18. Gramanet ........... 24
19. Amposta ............. 21
20. Masnou ............... 16

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Ermengol ........... 6
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 ha per-
dut els dos partits dis-
putats aquesta quinze-
na, a casa davant
l�Amposta, per 1-3, tot i
que es va avançar en el
marcador, amb un gol
d�Ermengol, després
es va veure superat per
un bon Amposta, i el
passat diumenge va
caure per la mínima
davant el Rubí, en un
partit aborrit i força
igualat, en que els lo-
cals van aconseguir
superar Nogués, al mi-
nut 4 de la segona part,
emportant-se els tres
punts en joc.

Figuerola

El C.F. Balaguer es col·loca a la zona
perillosa, després de perdre a Rubí

29/01/2012

BALAGUER 1
AMPOSTA 3
05/02/2012

RUBÍ 1
BALAGUER 0

Benet en jocBenet en jocBenet en jocBenet en jocBenet en joc

Gabernet lluitant una pilota

Propers encontres

12/02/2012 --  16,30 h
Camp Municipal

de Balaguer
Balaguer |Vic

-------------------------------------
19/02/2012  --  12 h

Camp Municipal
del Prat

Prat| Balaguer
-------------------------------------
26/02/2012  --  16,30h

Camp Municipal
de Balaguer

Balaguer| Castelldefels

FUTBOL>> El Balaguer ha
perdut els dos darrers par-
tits disputats, i veu com se li
complica la situació a la tau-
la classificatòria, en l�inici
d�aquesta segona volta.

Ara fa quinze dies va cau-
re a casa, davant el cuer,

l�Amposta, per 1-3, en un
gran partit dels visitants, que
van sorprendre els homes de
Jordi Cortés, amb un gran
partit, jugat amb molta inten-
sitat.

Tot i que el Balaguer es
va avançar en el marcador,
els tarragonins van aconse-
guir l�empat abans del des-
cans, i en una gran segona
part, van aconseguir, amb
justícia, capgirar el marca-
dor, demostrant que merei-
xen estar molt més ben clas-
sificats que el que reflexa la
taula.

D�altra banda, el passat
diumenge, els balaguerins
van visitar el camp del Rubí,
perdent per la mínima, en un
partit molt igualat, en que els
barcelonins van aconseguir
trencar l�empat inicial, al mi-

nut 4 de la segona part, em-
portant-se els tres punts.
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Jaume Foix i Aleix Martí, del Club Escacs
Vallfogona, campions provincials

Els dissabtes 14, 21 i 28
de gener Vilanova de Segrià
va acollir els campionats
d�escacs de menors de la
província de Lleida.

Aquest campionat que
és classificatori per les finals
de Catalunya que es faran
durant els dies de Setmana
Santa 2012.

El dia 14 va donar inici 5
categories, sub18, sub16,
sub14, sub12 i sub10 i el dia
28 van finalitzar les dues
categories dels més joves
Sub12 i Sub10.

En la categoria sub10, va
ser bastant clara des del
principi del campionat amb
dos clars candidats al
pòdium Albert Canales del
C.E. Lleida i Jaume Foix del
C.E. Vallfogona, amb la
diferència de que aquest
segon estava jugant una

Aleix Martí

ESCACS>> Els dos jugadors van guanyar en les
seves respectives categories als campionats
disputats a Vilanova del Segrià, durant el gener

categoria superior, ja que
aquest any encara es jugador
de sub8.

Finalment, Jaume Foix
es va imposar al campionat
quedant imbatut en la
competició aconseguint sis
punts dels sis possibles i el
segon lloc va ser per l�Albert
Canales amb 5 punts.

Pel que fa a la categoria
sub12, ja va ser més
disputada i fins l�últim

moment no es va saber qui
era el campió i es va tenir que
esperar als desempats, pel
resultat final.

Va haver-hi un triple
empat entre els jugadors
Aleix Martí del C.E.
Vallfogona, Ramon Cosialls
del C.E. Almenar i Ferran
Solé del C.E. Lleida, tot i que
finalment es va imposar el
jove jugador del Vallfogona
Aleix Martí.

Jaume Foix
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El C.F.S. Cristec Balaguer guanya amb
contundència al Laguna Cambrils, 6-1

El Cristec Balaguer gua-
nya el Laguna Cambrils, per
6 gols a 1. Els balaguerins
trenquen la seva ratxa de tres
derrotes consecutives del
2012, tancant la primera vol-
ta de campionat amb una
clara victòria front el segon
classificat de la competició.

El Cristec va sortir a la pis-
ta molt motivat, amb ganes
de canviar la seva dinàmica
negativa, el qual va sorpren-
dre un Laguna que veia com
els locals creaven molt pe-
rill, fet que va obligar al tèc-
nic visitant a demanar

pujar el 3 a 0 a l�electrònic,
resultat amb el que es va ar-
ribar al descans.

Una pilota perduda en
atac pel Cristec va propiciar
una ràpida contra visitant
que reduïa diferències (3-1,
min. 29).  Una pilota robada
per Tarroja, al minut 35, va
motivar una desqualificació
visitant que sentenciaria el
partit, ja que el Cristec va ges-
tionar molt bé la seva supe-
rioritat numèrica, marcant el
4 a 1 al límit de la mateixa.
Els tarragonins van continu-
ar arriscant amb porter avan-
çat, fet que va facilitar que
Xus i el porter Carles, mar-
cant des de la seva àrea,
ampliessin el marcador fins
al 6 a 1 definitiu, sentenciant
una important victòria pels
balaguerins.

temps mort pocs minuts
després d�iniciar-se l�encon-
tre. Els jugadors de Jaume
Canal van continuar insis-
tint, però sense fortuna da-
vant la porteria molt ben de-
fensada per Miguel. Final-
ment, al minut 13, Tarroja va
obrir la llauna pels de casa i
poc després, en gran jugada
personal, el mateix jugador
marcava el 2 a 0 que reflectia
la superioritat balaguerina.
Els tarragonins van intentar
reaccionar, estirant les seves
línies, però Samper, en juga-
da assajada de falta, va fer

Cristec-Balaguer

El passat dissabte, el
pavelló Inpacsa va acollir
el derbi juvenil de futbol
sala entre el Frankfurt
Barna 31 Balaguer i el C.F.
Balaguer. Els juvenils del
Cristec es van emportar
els tres punts, al guanyar
per 5-1, en un partit en que
la primera part va ser més
igualada, ja que el C.F.
Balaguer es va avançar en
el marcador amb un gol
de falta. A falta de pocs
minuts pel descans el
Barna 31 empataria,

resultat amb el que
s�arribà al descans.

A la segona part, la
superioritat dels nois de
Dani Valls es va
manifestar en forma de
gols, fins al 5-1 final.

Amb aquest resultat,
el Frankfurt Barna 31
Balaguer es col·loca
segon a la taula
classificatòria amb 25
punts, empatat amb el
tercer classificat, l�Alta
Segarra, que serà el proper
rival de l�equip balaguerí,
aquest dissabte, 11 de
febrer a partir de les 12 del
migdia, al pavelló
poliesportiu, en un dels
partits més importants de
la temporada, per
consolidar fermament
aquest segon lloc a la
taula.

El Barna 31 Balaguer
s�emporta el derbi juvenil
davant el C.F. Balaguer

El Barna 31 juvenil va guanyar davant el CF Balaguer

FUTBOL SALA>> Els
nois de Dani Valls es
col·loquen segons a la
classificació, al final
de la primera volta

FUTBOL SALA>> Els balaguerins acaben la
primera volta del campionat amb una important
victòria davant el Laguna Cambrils, per 6-1

NASCUTS EL 1961
Farem Festa Grossa

el 24 de març
Informa't a:
correu-e: balaguer1961@gmail.com
facebook: balaguer seixanta-u
Twitter: Balaguer 1961
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El C.B. Balaguer femení guanya a la
pista del Bàsquet Ribes per 47-59

NATACIÓ>> Bons re-
sultats al català de nata-
ció Infantil d�hivern amb
sis representants del CEN
Balaguer.
Com a resultats més des-
tacats en categoria mas-
culina tenim a en Pere
Barbosa aconseguint la
11a posició en els 100 es-

quena i la 14a en els 200
esquena, l�Arnau Gracia
16a posició en els 100 pa-
pallona i 18a en els 200
esquena, en Roger
Sanahuja a aconseguit la
20a posició en els 200 es-
quena, i finalment en Nil
Profitós la 23a posició en
els 200 lliures.

Joves nedadors balaguerins
al Català infantil d�hivern

Nedadors balaguerins

Club Bàsquet femení

Important victòria del
C.B. Balaguer que milita a la
segona categoria del bàs-
quet català. Partit clau per
allunyar-se de les posicions
de play-off de descens, re-
solt de manera satisfactòria
amb un gran partit de les
balaguerines.

Les jugadores del
Balaguer van sortir
endolladíssimes al camp i
ràpidament es van col·locar
amb un 19 � 5 favorable al
marcador. El gran primer
quart va ser la clau del
còmode triomf de les
visitants.

Novena victòria de la
temporada i situades a la
zona mitja de la classificació
esperant seguir progressant
en els propers partits.

El proper rival el C.B.
Montpedrós.

BÀSQUET>> Amb aquesta victòria, la novena de la
temporada, les balaguerines s�allunyen de la zona
de descens i es col·loquen a la zona còmoda
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Adéus i aclariments
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Un alcalde espavilat
Josep Ma Mestres Sanchez
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el proper esmorzar que
farem amb els companys de
treball de l�empresa on està-
vem, de segur parlarem de la
mort en menys d�un mes de
dos amics. No han arribat a
la setantena d�anys. No tre-
ballaven amb nosaltres, però
estaven en el mateix ram, i el
tracte era freqüent i amiga-
ble. Quan semblava que el
record els acompanyaria un
llarg temps, la mort s�ha em-
portat un altre bon amic, em
refereixo al Camilo Huerta.
Deixeu que us recordi la seva
bonhomia. La seva atenció
escoltant i el remei que tro-
bava a qualsevol problema
professional, que fos el més
ajustat possible al desig del
client que era el seu amic. En
el treball mai perdia temps
ni el bon fer, i la broma i el
bon humor els sabia tenir
sempre a prop. Durant molt
de temps en la seva lluita,
quasi de tres anys, no va per-
dre l�optimisme, estimava la
vida, la família i els amics
com sabia fer que l�estimes-
sin a ell. Que descansis en pau
és un desig meu, i quan em
toqui, que et pugui trobar, és
tota una esperança.

En uns temps que tothom

es preocupa de menjar el més
sanament possible, o com
mínimament saber el que es
menja, hi va haver Ajuntaments
de màniga ampla en la despe-
sa populista que va refusar
d�una manera ben ridícula
l�oportunitat que representava
ser capdavanter en el recolza-
ment a un moviment com Slow
Food de les Terres de Lleida. En
la Mostra-Fira que es va fer al
Pavelló d�Inpacsa amb brillants
conferenciants com va ser el
Santi Santamaria, desgraciada-
ment desaparegut. Es veia ve-
nir el futur ben prometedor
d�aquest moviment per les pro-
postes que fa. Menjar sa, per
viure millor en salut i fruïr del
temps. Ara amb l�intervenció
de noves maneres a l�Ajunta-
ment s�ha pogut recuperar per
Balaguer l�oportunitat de fer-hi
costat. De fer saber a la gent
que Catalunya té una legisla-
ció molt rígida en tot el que és
per menjar, en concret la fruita
dolça té un calendari de tracta-
ments molt sever, i les prime-
res normes ja fa anys les va
imposar el Sr. Pujol des de la
Presidència de la Generalitat.
No podem deixar escapar per
segona vegada, l�oportunitat de
que la nostra ciutat sigui cone-

En recents declaracions el
nostre Alcalde manifesta la seva
nul·la voluntat d�honorar el pacte
signat entre Convergència i Unió
Democràtica abans de les
eleccions, pacte que va fer
possible que ell fos cap de llista
de la Federació nacionalista. Fins
i tot, en una prova més del seu
tarannà despòtic i arbitrari, es
permet posar en dubte la rectitud
de les meves intencions en
reclamar el lloc que em pertoca
com a Cap local d�Unió
Democràtica de Catalunya. És
una manera molt particular
d�entendre el funcionament de
Convergència i Unió, una
Federació �no pas una unió o
confusió- de dos partits. No em
sorprèn, però, perquè em consta
que aquest és el seu estil.

El Sr. Roigé es vol desen-
tendre d�aquell compromís i diu
que no en sabia res (�ya se
espabilarán!�). És creïble que no
en tingués coneixement? Penso
que no. Si fos el cas hauríem
d�estar molt preocupats per
haver posat la nostra ciutat en
mans d�algú que actua al marge
del seu propi partit, i que l�utilitza
només per accedir a la seva
parcel·la de poder. O pot ser que
si... De fet ja s�han detectat signes
i actuacions que revelen una
manera arbitrària i despòtica de
dirigir el govern municipal. En
qualsevol cas, la seva actitud
contradiu del tot les insistents
proclames en favor de la
transparència i lleialtat.
Transparència i lleialtat que, un
cop alcalde, no caracteritzen en
absolut la seva manera de
relacionar-se amb les persones.

La llista encapçalada pel Sr.
Roigé la van votar la gent de
Convergència i també la gent
d�Unió. És realment molt lleig que
ara digui que aquell pacte no
l�afecta. És veritat que ell no el va
signar materialment, però ho van
fer els responsables interco-
marcals i se suposa que ell està
al servei del seu partit i que tots
estem al servei dels ciutadans de
Balaguer. Com és possible que
no l�afecti si va possibilitar la
mateixa existència del govern
municipal que ell presideix?

Hi va haver un moment -
abans de les eleccions- en què la
voluntat de servei va portar a un
pacte. Perquè se�n vol ara
desentendre? Perquè era només
voluntat de poder? Perquè ara ja
mana i vol manar a la seva
manera? Perquè vol només
subordinats ben dòcils que no li
facin nosa? Perquè no suporta la
presència d�Unió i té el projecte
de marginar-la? És el que hom
pot pensar a partir d�aquest
fastigós �Ya se espabilarán!�,
adreçat a gent del seu propi partit
i d�Unió. Ciutadans de Balaguer:
ull! Imagineu el vostre alcalde
dient �Ya se espabilarán� quan
estudia els problemes, els vostres
problemes de la vostra ciutat. Us
podeu trobar amb que el Sr.
Alcalde només es mou per
resoldre el que l�afecte a ell. Els
altres que espavilin!

El Sr. Roigé m�atribueix
l�afany d�accedir al poder només
pel propi interès i per ocupar un
càrrec. Seria aquí oportú recordar
aquella dita castellana: �Dice el
ladrón...�. Jo visc i he viscut
sempre de la meva feina com
comerciant, que gràcies a Deu
no em falta. No és el cas del Sr.
Roigé que ja fa anys va haver de
deixar el món de la banca i es va
espavilar molt bé per fer-se un
forat en el món de la política. Però
tranquils! Ell és molt virtuós i per
tant ho va fer de manera
desinteressada i només per servir
als ciutadans de Balaguer.

Finalment he de dir que el
Sr. Roigé no sembla gens
respectuós de l�objectivitat i el
respecte a la veritat que hom
voldria trobar en les seves
paraules. Segons ell, mai hi ha
hagut problemes amb els
regidors. La realitat però és ben
diferent, segons diversos testi-
monis. Els problemes són habi-
tuals, donada la seva incapacitat
d�escoltar, dialogar i consensuar,
i no tan sols amb els regidors
d�Unió, als quals l�Alcalde va
manifestar clarament la seva
intenció d�expulsar-los. Un pas
més cap a la realització del seu
projecte ocult: dirigir un govern
municipal dominat absolutament
pel seu estil autoritari.

Discriminat per ser de Balaguer
i treballar
Josep Ma Marqués Rodés
----------------------------------------------------------------------------------------------------

El problema de ser català.
Sóc nascut a Balaguer, (no

a Lleida), fill de bona gent, tre-
ballador de la Generalitat, or-
ganitzador de diferents proves
esportives de la ciutat, la nos-
tra família contribuïm amb els
impostos de dos negocis fami-
liars a Balaguer. Som gent
sana, balaguerins autèntics,
enamorats de la ciutat. Tenim
un �sol� de 5 anys, preciós, una
meravella de nen. Un petit vai-
let, que per tercer any s�ha tor-

nat a quedar sense col·legi con-
certat. Un nen que no té perquè
anar a col·legi amb autocar i fer
70 quilòmetres diaris. Una mare
que no té perquè cada dia veure
com la resta de vailets estudien
a Balaguer i el seu no. Hem re-
clamat a Educació i al Síndic de
Greuges!! Aquest últim esta-
ment dubte del sorteig realitzat
a la ciutat!! Però seguim igual. El
problema el tenim nosaltres. Hi
ha nens de Castelló, La Sentiu,
Vallfogona... que de forma �il·-

legal� tenen residència a casa
dels padrins a Balaguer per tal
de poder accedir als col·legis de
la ciutat. Famílies amb pocs re-
cursos que �no paguen� col·legis
concertats havent col·legis pú-
blics a la ciutat. Això és �total-
ment injust�. Places reservades
a gent estrangera a col·legis con-
certats, fent discriminació als
que som d�aquí. Demanem a
tots aquells que tinguin conei-
xement de gent que no viu a
Balaguer i portin els nens a l�Es-
cola Pia i el Col·legi Vedruna que
ens ho facin saber, estarem molt
agraïts. L�Oriol no en té cap cul-
pa, segurament si el seu nom
fos estranger ja estaria col·locat.
I això no és racisme, és sentit
comú. Esperem que aquest any
�sí� pugui estudiar a la ciutat.

guda arreu, per un  motiu ben
actual i de molt futur, avui
potser frenat per la crisis. Fe-
licito als que han sabut por-
tar a bon fi la tornada de
l�Slow Food a Balaguer.

No voldria pas que s�en-
tengui com una crítica a l�ac-
tual Consistori quan dono la
meva particular opinió. No. És
un sa desig de que ho facin
bé, millor de l�esperat i desit-
jat. Desprès d�una generació
(quasi de 25 anys), d�un co-
mandament molt personal,
amb tot el bo i dolent que pot
tenir qualsevol persona. I ara
no vull opinar, doncs ja ho he
fet altres vegades. Era ja hora
de veure i ésser dirigit per una
altra classe de gent. Era hora
ja, de veure una altra admi-
nistració i si convenia una al-
tra política. Encara que no-
més fos per aclarir on anaven
tants �plus� als sous. Amb
tant sol urbà. Amb tants
amics i tanta construcció
municipal, molta de la ma-
teixa sense poder complir
amb les funcions a la que
anava destinada.

Obres de faraó per un
home que deia que no es de-
via tant, que es podia tirar
més de beta estant dintre la
legalitat. No he confiat mai
en un home sense cap vici,
però tremolo davant d�unes
mans  foradades amb diners
dels altres. Més clar, l�aigua.
----------------------------------------------
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Aquest passat 6 de febrer,
s�ha consumat un episodi més
dins del desmantellament de
serveis públics al que ens veiem
abocats els ciutadans de
Balaguer. La Generalitat, després
d�incomplir el Pla de Transports
de Viatgers de Catalunya 2008-
2012, ha reduït el servei de trens
de la línia Lleida-Balaguer-La
Pobla, accentuant així les
dificultats de totes les persones
d�accedir amb major facilitat i
freqüència a Lleida i sense
plantejar cap solució alternativa
consen-suada amb el territori.

Des de l�entrada al govern
del president Mas, les retalla-des
estan a l�ordre del dia i sembla
una competició constant entre
els diferents departaments per
veure qui fa la tisorada més
grossa.  Aquests fets, clarament
emmascarats amb l�excusa de
l�actual crisi econòmica, estan
començant a fer trontollar les
minses bases d�una societat justa
i equilibrada. Cada cop més,
aquesta situació ens aboca a la
competició pels recursos o el que
és pitjor, a haver d�anar a pidolar
per a satisfer les nostres
necessitats més bàsiques i tenir
uns serveis públics de qualitat,
que en cap cas s�haurien de
considerar un privilegi, sinó, un

Defensem lo tren... i la sanitat, i
l�educació i els serveis socials
CUP Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

dret.
L�actual govern de la

generalitat no vol fer res més que
desmantellar la sanitat,
l�educació i els serveis socials,
amb l�única intenció d�afavorir
aquells que veuen en les
privatitzacions i les retallades una
nova oportunitat de negoci, ja
sigui per a ells mateixos o per als
seus familiars i amics.

Sense anar més lluny, un
regidor de la CUP de Reus ja va
denunciar l�ex-Director General
d�INNOVA, empresa pública de
l�Ajuntament de Reus, Josep
Prat, per la incompatibilitat
moral de l�acumulació de càrrecs.
El senyor Prat era director de
SAGESSA, em-presa que
gestiona els hospitals des de
Reus fins a Amposta, president
de l�Institut Català de la Salut i
membre del Consell Assessor per
la sostenibilitat del sistema
sanitari del Parlament de
Catalunya, i alhora també era
accionista de l�empresa USP,
líder del sector sanitari privat a
nivell estatal. Així doncs aquest
personatge amb el seu càrrec i la
seva participació esdevenia
alhora de jutge i botxí del sistema
sanitari públic català. Fets com
l�anterior demostren la
complicitat de la majoria

d�administracions, tant
municipals com autonòmiques,
amb el benefici dels seus
«amics» i posen en entre dit el
sistema públic, pervertint-ne els
interessos de la majoria per al
benefici d�uns pocs.

Balaguer doncs, no n�està
exempta i després de patir les
retallades en sanitat, les
retallades en educació o les
retallades en serveis socials, ara
li toca al transport públic.

El més preocupant de tot
plegat, és que l�actual equip de
govern de la ciutat, sembla que
no s�immuta gens ni mica i no
planteja cap tipus d�actuació
concreta per fer front a les
retallades que afecten totes les
balaguerines i balaguerins.
Aquest fet es repeteix en cada
retallada, alguns cops donant
suport a mocions
descafeïnades que tampoc
plantegen cap solució concreta
i d�altres vegades, girant
l�esquena a la ciutadania i
posicionant-se de botxins del
poble al costat del govern CIU-
PP de la Generalitat.

Des de la CUP, només li
demanem una cosa a l�actual
equip de govern, i és que defensi
els interessos de tots els
ciutadans. No valen excuses
partidistes o tripartidistes, sinó
que cal vetllar i defensar tots
els serveis de la ciutat amb
força, perseverança i «il·lusió»,
allò que tan pregonen i que sols
han aplicat a les retallades.

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

El ple municipal del mes de
gener va aprovar per majoria
absoluta, amb 10 vots de 16,
l�adhesió definitiva de Balaguer
a l�Associació de Municipis per
la Independència, de la qual
l�alcalde Roigé n�és vicepre-
sident. Ja hi ha més de 200
municipis adherits, que repre-
senten el 20% del cens català, i
cada setmana hi ha nous
ajuntaments i consells comarcals
que s�hi sumen. És la primera
vegada que els ajuntaments,
institucions públiques que formen
part de l�Estat, s�agrupen amb
l�objectiu de treballar per la
independència de Catalunya. Per

tant, per primer cop es treballa
des del mateix Estat per
aconseguir la llibertat del nostre
País.

Els esdeveniments que s�han
precipitat en els darrers anys han
conduït a què avui la defensa de
la plena sobirania per Catalunya
es situï a la centralitat de la
política catalana. Cada vegada
som més els ciutadans que
creiem que amb un Estat propi
no només preservaríem la nostra
identitat sinó que el nostre nivell
de vida seria més bo. I cada
vegada som més els catalans que
aspirem i treballem obstinada-
ment per l�horitzó de l�allibe-

rament nacional. Per tant, cal
que aplaudim la iniciativa de
tots els ajuntaments que
s�uneixen i que des d�ara
treballen amb l�objectiu
compartit de la independència.
Això, sens dubte, ajudarà a
projectar la realitat catalana al
món. I donarà més força encara
a la transició nacional que ha
endegat el Govern.

El 1931 es va proclamar la
República catalana després del
triomf aclaparador de les forces
republicanes en unes eleccions
municipals. Els ajuntaments, la
institució més propera als
ciutadans, van ser decisius. Ara
pot tornar a ser així. Sense
pressa, fent la feina ben feta.
Des de la base. Perquè si
Catalunya comença al nostre
ajuntament, la defensa de la
independència també.

Balaguer per la independència!
Joventut Nacionalista de Catalunya-Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

A partir de la Presidència
d�Honor de S.M. El Rei a Espanya,
el Dr. Joan Oró des de Houston
(Texas), organitzà la setmana
�Presència Catalana a Califòr-
nia� que havia de servir com a
presentació oficial del Govern de
la Generalitat i de l�associació a
Califòrnia. En efecte, una
delegació oficial encapçalada per
l�Hble. Sr. Francesc Sanuy,
Conseller de Comerç i Turisme
de la Generalitat, que portava una
carta de presentació de S.M. El
Rei, el Sr. Ramon Mulleras, com
a president de l�Institut Català de
Cooperació Iberoamericana, el
Dr. Grabiel Ferraté, com a Rector
de la Universitat Politècnica de
Catalunya, i jo mateix com a
Secretari General de l�associació
i Diputat del Parlament de
Catalunya, viatjàrem oficialment
per primera vegada a Califòrnia.
I així l�1 de maig de 1982, fórem
rebuts a l�aeroport de San
Francisco pel Cònsul d�Espanya,
l�Excm. Sr. Emilio de Motta,
acompanyat pel Dr. Joan Oró, del
Sr. Jaume Ciurana, Director
General de l�INCAVI, que era a
San Francisco perquè hi havia
una Fira Mundial de Vins, un
representant del Governador,
l�alcadessa Mrs. Grace
MacCarthy de City of Pacífica,
Ciutat Agermanada amb
Balaguer, etc. La televisió de Sant
Francisco, va retransmetre en
directe la nostra arribada a la
ciutat.

Després d�un dinar convidats
pel Cònsul Emilio de Motta al
restaurant situat al 50è pis de
l�edifici del Bank of America, on
mentre dinàvem vam poder
contemplar la Gran Badia de San
Francisco, descoberta per Gaspar
de Portolà el 22 d�octubre de
1769, a la seva dreta el pont San
Francisco Bay Bridge, a
l�esquerra l�altre magnífic pont,
el Golden Gate Bridge i al centre
de la badia, la famosa Illa
d�Alcatraz, va començar de fet
tota una setmana intensa de
visites institucionals programa-
des pel Dr. Joan Oró.

Aquella mateixa tarda,
vistàrem  l�associació The Pio-
neers Society, així com també la
Califòrnia Històrical Society,  i ja

Gran rebuda oficial a Califòrnia
(30 anys d�Amics de Gaspar de Portolà - IV)
Josep Borràs i Gené, soci i fundador Amics de Gaspar de Portolà
------------------------------------------------------------------------------------------------------

tot seguit tingué lloc una recepció
oficial del Govern de la
Generalitat on hi assistiren el
Vice-Governador de Califòrnia;
l�Hble. Willie Brown, Speaker del
Senat de Califòrnai; l�alcaldessa
de San Francisco, l�Hble. Dianne
Feinstein, el Cònsul Emilio de
Motta, els alcaldes dels diferents
municipis de l�àrea de la Badia
de San Francisco, presidits per
l�Ajuntament de Pacífica, etc.
Però molt especialment, hi
assistí una important repre-
sentació del món universitari i
científic de Califòrnia, especial-
ment convidats per Dr. Joan Oró.
Entre ells vull citar al Dr. William
B. Fretter, President de la
University of Califòrnia; el Dr.
Angelo Guastaferro, director de
la NASA a Califòrnia (Programa
Pioner 10), el Dr. Arthur Korn-
berg, de la Standford University,
Premi Nobel descubridor de la
síntesi de la ADN; el Dr. James
Lawles, director d�un programa
de la NASA sobre l�ecologia
global; el Dr. Melvin Calvin, Premi
Nobel, descobridor del mecanis-
me de la bisíntesi; el Dr. Bernard
Oliver, Director del programa
SETI, per a l�estudi de les civilitza-
cions extraterrestres; Mr. Terence
L. O�Rourke, Director de ciències
ambientals del President Jimmy
Carter; el Dr. Walter Stoeckenius,
Director del Medical Center de
la Universitat de San Francisco;
el Dr. Ignacio Tinoco, Cap del
Departament de Química de la
Universitat de Berkeley, expert
mundial en àcid nucleics, etc. etc.
etc. El Cònsul Emilio de Motta
ens va comentar, que mai una
recepció oficial organitzada pel
Consulat d�Espanya, havia tingut
l�èxit d�aquella recepció oferta pel
Govern de Catalunya en col·labo-
ració dels Amics de Gaspar de
Portolà. Efectivament, aquella
presentació oficial a Califòrnia,
fou d�un èxit social i polític
espectacular. Al dia següent
visitàrem el Governador a
Sacramento, l�Hble. Sr. George
Deukmejian, el qual acceptà el
títol de Vicepresident d�Honor de
l�associació a Califòrnia, i ens
manifestà la voluntat de col·labo-
rar amb l�associació i amb la
Generalitat de Catalunya.
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El Carnestoltes recupera la rua
nocturna amb �la nit dels poca-soltes�

El Carnestoltes de
Balaguer recupera la incor-
poració d�una rua nocturna,
tal i com es va fer l�any 2009,
que sortirà a les 23.00 hores
de la plaça del Mercadal i
acabarà al Molí de l�Esquer-
rà, on se celebrarà el ball i el
concurs de disfresses.

Cal recordar que l�ajun-
tament ha decidit retardar
una setmana la festa per tal
d�ajustar-ne el cost, de ma-
nera que es farà el proper 25
de febrer.

La festa nocturna ha
estat batejada com �La nit
dels poca-soltes�. La rua
estarà amenitzada pels

grups de batuka �Bandelpal�
i �Markatú�, els quals faran
una guerra de batukes al final
del recorregut.

Durant la rua, a més a
més, hi haurà diverses
sorpreses, com ara
l�actuació dels Diables de
Balaguer que cremaran el
pont de Sant Miquel.

El ball de disfresses

Trobada de comparses a la plaça del Mercadal

estarà amenitzat per
l�orquestra �La Salseta del
Poble Sec�. Al llarg de la nit
s�entregaran els premis del
concurs de disfresses de la
rua nocturna.

L�entrada al ball serà
gratuïta.

Pel que fa a la rua de
tarda, batejada com a �Rua
de la disbauxa�, arrancarà a
l�estació de trens i acabarà a
la plaça del Mercadal, on es
farà a les 18.00 hores la
recepció del Rei del
Carnestoltes.

Els grups �Bandelpal� i
�Xip Xap� amenitzaran el
recorregut.

Per acabar la festa, el Rei
Carnestoltes entregarà els
premis a les millors
carrosses.

Els interessats en
participar a la rua s�han
d�inscriure a l�Impic abans
del dia 23 de febrer.

La rua del Carnestoltes a Balaguer

La rua nocturna sortirà
del Mercadal a les 11 de
la nit i es dirigirà cap al
Ball del Pavelló del Molí
de l�Esquerrà

L�ajuntament de
Balaguer, va felicitar el xef
de Cal Xirricló, Marc Lorés,
i el seu propietari, Francesc
Molins, pels èxits
aconseguits al congrés
internacional de
g a s t r o n o m i a
Madridfusión, celebrat a la
capital espanyola la
passada setmana.

El xef d�aquest
restaurant balaguerí va
rebre el primer premi del
concurs de cuina creativa
Gusti Negrini per les
postres �Paisatge terrós de
tiramisú�, així mateix
també va ser reconegut
amb el premi al millor

maridatge. Maridatge per
la barreja d�aquest plat amb
el vi italià Brachetto
d�Acqui DOCG de Braida.

L�Alcalde, Josep Maria
Roigé ha assenyalat que
aquest reconeixement no
només beneficia al
restaurant, sinó que
contribueix a la promoció
de Balaguer.

El restaurant Cal Xirricló
triomfa al Congrés
internacional Madridfusión

Marc Lorés amb el plat premiat

Premi al millor plat
de cuina creativa amb
el �paisatge terrós de
tiramisú� i premi al
millor maridatge
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La Mitja Marató de Balaguer, de l�11
de març, vol superar el rècord d�atletes

El proper diumenge 11
de març es celebrarà a
Balaguer la 24a edició de la
Mitja Marató.

Com cada any els esfor-
çats atletes recorren els 21
km. i 97 metres de què cons-
ta la prova sortint del C /No-
guera Pallaresa de Balaguer
per arribar fins a Sant
Llorenç de Montgai, tot pas-
sant per Gerb, i tornar a
Balaguer per acabar la cur-
sa al carrer Urgell, a l�alçada
del complex esportiu. A
més, es continuarà amb la
cursa simultània els atletes

en especial del clubs i
entitats esportives, que
donaran un gran color i una
rivalitat especial a tenir en
compte entre el Club Atlètic
Maratonians del Segre i el
Pedala.Cat Balaguer, a més
de la difusió que s�ha fet
entre tots els gimnasos de
Balaguer; i en la que es
preveu dades sorprenents
de la participació local que
es pot donar en aquesta
edició. Paral·lelament a la
Mitja Marató, es celebrarà la
15a Diada Atlètica
destinada a la promoció
aquest esport entre els més
joves. Hi participaran un
màxim de 500 escolars de
Balaguer i comarca dividits
en les categories de babies,
prebenjamí, benjamí, aleví,
infantil i cadet.

participants a la 5a. edició
de la 10 km., que seguirà el
mateix recorregut, i en la
que els atletes prendran la
mateixa ruta que els partici-
pants a la Mitja Marató fins
arribar a Gerb.

La principal atracció serà
la de batre el record de la
cursa amb els 1h. 5' 20'� de
Josep M. Casas Ledesma,
en categoria masculina; i els
1h. 18' 51'�  d�Elisenda
Pucurull Caldenteny, en
categoria femenina.

S�espera una gran
participació a nivell local, i

Mitja Marató de Balaguer

Balaguer serà per
cinquè any consecutiu la
seu del Campionat de
bàsquet ACELLSpecial
Olympics, un torneig que
enguany aplegarà 210
esportistes amb
discapacitat intel·lectual
de diversos clubs de la
província de Lleida. La
competició se celebrarà el
proper 11 de febrer entre
les 10.00 i les 14.00 hores
al pavelló d�Inpacsa i està
organitzat per ACELL-
Special Olympics

Catalunya RT Lleida i el
Club Esportiu l�Estel de
Balaguer.

En total, hi haurà 8
equips participants: 6
d�entitats de Mollerussa,
Lleida, Tàrrega,
Almacelles, Juneda i
Balaguer; la secció
d � e s p o r t i s t e s
discapacitats del Sedis
Airam de La Seu d�Urgell,
i l�equip format per
l�associació de voluntaris
de La Caixa i Down Lleida.
El equips competiran en
dues categories
establertes segons la seva
discapacitat: la
competició bàsquet amb
reglament FIBA, dividida
a la vegada entre tres
nivells en funció de les
capacitats intel·lectuals i
motrius dels participants.

Balaguer, seu del XXI
Campionat de Bàsquet
ACELL-Special Olympics

Special Olympics

Aquest dissabte, 11
de febrer, de 10 a 14
hores al pavelló
Inpacsa de la capital
de la Noguera

L�augment de la pràctica atlètica entre els
balaguerins i la popularitat de les proves de fons
fan augurar un bon èxit de la Mitja Marató 2012
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Anuncis breus classificats

Vota mitjançant la web: www.cerclebalaguer.cat

SI        NO      NS/NC

Si es construeix un pàrking soterrani a la Plaça Mercadal,
creus que la plaça s�hauria de convertir en peatonal?

TREBALL
-------------------------------------
CLASSES particulars
d�anglès de primària i
ESO. Raó telèfon:
973445126.
-------------------------------------
SE OFRECE chica para
trabajar en limpieza de
escaleras, casas y
cocinas.  También de cos-
turera. Interna para cui-
dar gente mayor en
Balaguer. Razón:
634638498.
-------------------------------------
PROFESSORA nativa
dóna classes particulars
d�anglès: repassos i clas-
ses de conversa en llen-
gua anglesa. Per a clas-
ses particulars o bé grups
organitzats. Trucar al te-
lèfon: 650422582.
-------------------------------------
PROFESSOR titulat dóna
classes de repàs per pri-
mària i ESO. Raó telefon:
610442936 (Ramon).
-------------------------------------

IMMOBLES
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub en
funcionament a Bala-
guer. Preu: 105.000 e.
Raó: 667476167.
-------------------------------------
ES LLOGA pàrquing tan-
cat al c/ Cervantes i al c/
Sant Diego de Califòrnia.
Raó: 652952466
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
PISOS A BALAGUER, llo-
guer, lloguer amb opció
a compra i venta (finan-
çament 100%), 1, 2 i 3 ha-
bitacions. Raó telèfon:
670284619. Immobles
procedents d�actius ban-
caris.
-------------------------------------

ES TRASPASSA restau-
rant per canvi de residèn-
cia. En ple funcionament.
Bona situació, al centre de
Balaguer. Interessats tru-
car al: 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 molt a prop de la cru-
ïlla entre el carrer Sant
Lluís i el carrer Sant Crist.
Raó telèfon: 667476167.
-------------------------------------
EN VENTA dos terrenys a
Balaguer, situació a la
zona de la Miranda.
Parcel·la de 113 m2 per
35.000 e i parcel·la de 226
m2  per 65.000 e. Interess-
ats trucar al telèfon:
679606061.
-------------------------------------

LLOGUER de locals a Bell-
caire d�Urgell, 55 m2,
d�obra nova. T: 676996765.
-------------------------------------
ES LLOGA plaça de pàr-
king (de línia), c/ Riu
Corb zamfrà 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.
-------------------------------------

ES LLOGA magatzem co-
mercial al c/ del Pont de
Balaguer, 600 m2 (aprox.),
una sola planta. Raó:
659897555.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
T�AGRADA CANTAR? El
grup�Casalswing� de
Balaguer busca veus per
passar estones diverides.
Activitat no professional.
Contacte Lluís:
615863200.
-------------------------------------
VENC taules i cadires de
menjador, en molt bon
estat. Raó: 973420029.
-------------------------------------
VENDO pacas  pequeñas
de paja de cebada. Tel:
973292013.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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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

Horari de trens

Horari d�autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.55 � diari
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
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
16.35 � 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
19.47 � 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
12.45 � 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 9 de febrer a les 8 de la tarda del 16 de febrer ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 16 de febrer a les 8 de la tarda del 23 de febrer CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 23 de febrer a les 8 de la tarda de l�1 de març 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

NOUS

HORARIS
SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
08.00 (1) 08.30
14.16 14.46
18.10 18.39
21.05 21.34
BALAGUER LA POBLA
09.39 11.00

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
07.15 (1) 07.44
09.10 09.39
17.30 17.59
20.30 20.59
LA POBLA BALAGUER
12.56 14.16

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.
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