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El Club Futbol Balaguer ha estat notícia aquesta
setmana, per la mala situació econòmica que està
travessant, arrel dels deutes heretats i de la crisi econòmica
que ha fet minvar, de manera considerable, els seus
ingressos habituals, provinents, bàsicament, de les quotes
dels socis i de la publicitat i sponsorització.

Aquesta situació, no afecta només el club de la nostra
ciutat, sinó que és el pa de cada dia, a la majoria dels clubs
de futbol modest del nostre país.

El fort potenciament del futbol a les diferents televisions,
fa que els camps de categories inferiors, cada cop estiguin
més buits, i els aficionats prefereixen fer-se soci del canal
Plus o del Gol TV que del club de la seva ciutat. S’han
acabat els temps que es veien camps plens de gom a gom
a tercera divisió, i un públic bolcat, animant el seu equip.

Però devegades, aquestes situacions de crisi, més que
fer-nos caure en el pessimisme, ens ha d’ajudar a buscar
solucions, a fer canvis de sistema, i ara, potser el que cal és
analitzar la situació, acabar la temporada amb l’ajuda de
tots, i preveure una nova temporada, la 2012-2013, amb
pressupostos reduits, comptant amb els jugadors que tenim
a casa, amb els juvenils que acabin i que tinguin la qualitat
suficient per fer el salt al primer equip, i valorar més, el fet
de tenir un equip local, amb jugadors fets al futbol base del
club, que haver de pagar, encara que sigui poc, a jugadors
de fora, que, pel sol fet de ser-ho ja costen uns diners pels
seus desplaçaments. Hi ha temps per debatre el futur del
club, i val la pena que els socis hi pensin una mica. Visca el
Club Futbol Balaguer.

La crisi del futbol

«Els estudiants s’han passat

de la ratlla» aquestes van ser les

paraules del president de la

Generalitat arran de les

mobilitzacions dels universitaris

i posteriors aldarulls atribuïts,

segons ell, al mateix col·lectiu.

Després de les detencions

efectuades,  no ha transcendit si

els implicats en les bretolades

estan inscrits en alguna

Universitat. Si aquest fos el cas,

seria un grup determinat

d’estudiants, no el col·lectiu.

Voldria recordar  que aquest

col·lectiu marcarà el futur del

país. Un futur que avui el veig lluny

d’aquest país, gràcies, entre

altres, a un grup força majoritari

de polítics i governants. Aquests

dies ha sortit a la llum pública

que el  secretari general del

Departament de Cultura havia

cobrat, per un catàleg de masies,

193.000 euros de l’ACM,  i que

l’exsecretari general de l’ACM,

exccoordinador general de la

Diputació de Barcelona i, alhora,

president de CDC a Osona  va

facturar mitjançant una societat

de la seva propietat 900.000 euros

a l’ACM, quan era el seu secretari

general. I com que arreu passa el

mateix, els diputats o senadors

tenen dret a pensió màxima de

jubilació si han estat un mínim

d’onze anys al Congrés o al Senat,

encara que a la resta de les seves

vides no tornin a cotitzar a la

Seguretat Social. Senyor Mas, qui

es passa de la ratlla?



4 >> B A L A G U E R

Trobada de col·leccionistes de plaques

de cava i altres, a la Plaça del Mercadal
Desenes d’aficionats al

col·leccionisme van partici-
par a la sisena Trobada de
plaques de cava i col·-
leccionisme de Balaguer.
Des de primera hora del
matí, una desena d’exposi-
tors van situar-se a la plaça a
l’espera de l’arribada dels
primers aficionats. A banda
de les plaques de cava, que
han estat el producte estre-
lla, també s’hi podia trobar
joguines antigues, segells,
calendaris, sucres, postals o
punts de llibre. Els aficionats
de Balaguer han fet una edi-
ció especial de plaques
d’ampolles de cava dedica-
des a la ciutat.

Trobada de col·leccionistes de plaques de cava

El nou pàrquing del carrer Dr. Fleming

compta amb 64 places d’aparcament
L’ajuntament de

Balaguer ja ha posat en mar-
xa el nou pàrquing públic del
carrer Doctor Fleming, el pri-
mer que entra en funciona-
ment gràcies a l’acord entre
propietaris i ajuntament per
reconvertir solars urbans
buits en zones d’estaciona-
ment.

El nou pàrquing té
capacitat per a 64 vehicles, i
compta també amb àrees
reservades per a
motocicletes.

La Plaça del Mercadal va acollir la sisena Trobada
de col·leccionistes, el passat diumenge 4 de març

L’ajuntament s’ha ad-
herit al conveni de col·-
laboració entre el depar-
tament de Governació, el
Consorci Localret, l’ajun-
tament de Barcelona i el
Consorci Administració
Oberta Electrònica de
Catalunya per a l’impuls i
el desenvolupament de la
interoperativitat dels sis-
temes d’informació de les
administracions catala-
nes.

Segons ha explicat el

regidor d’Urbanisme i
Joventut, Guifré Ricart, la
signatura d’aquest
conveni suposa un avanç
cap a la implantació de
l ’ a d m i n i s t r a c i ó
electrònica, ja que,
d’entrada permetrà
l’intercanvi d’informació
entre administracions via
telemàtica i la unificació
de tràmits i certificats.

Així mateix, també va
destacar que d’aquesta
manera es facilitarà i
agilitzarà la gestió de
tràmits a ciutadans,
empreses i altres
administracions i entitats
perquè s’estalviaran la
presentació de
documentació en paper
que ja està en poder de les
administracions.

L’Ajuntament de Balaguer

aposta per l’administració

electrònica amb Localret

Ajuntament de Balaguer

El conveni suposa un
avanç per la
implantació de la
administració
electrònica

Nou pàrquing del Dr. Fleming
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Milers de balaguerins surten al carrer

per celebrar la festa del Carnestoltes

El passat dissabte 25 de
febrer, la ciutat de Balaguer
va viure un dels Carnestoltes
més multitudinaris amb una
quinzena de carrosses parti-
cipants i milers de visitants
que varen voler rebre el rei de
la gresca.

A les cinc en punt varen
començar a desfilar des del
carrer Noguera Pallaresa fins
la plaça del Mercadal, una
enorme rua, formada per un
riu de gent, encapçalada pel
grup Bandelpal i seguida per
gran quantitat de comparses
i grups de disfressats amb
diferents xarangues musi-
cals, que varen provocar el

somriure de tots els assis-
tents.

Un cop arribat a l’escena-
ri muntat per rebre el rei Car-
nestoltes, aquest i el seu
sèquit van llegir el tradicional
pregó i va començar el grup
d’animació Xip Xap que va
animar a tot el públic assis-
tent.

Les carrosses que varen

“Periodistes” van guanyar el segon premi de disfreses

resultar guanyadores, se-
gons les votacions efectua-
des pels mateixos grups par-
ticipants en el muntatge de
les mateixes, varen ser  la
Garrafeta de l’Escola Pia de
Balaguer, seguida de la car-
rossa “Yabadagramunt”, i en
tercer lloc, la carrossa “Rey
Mou”, totes dues de la pobla-
ció d’Agramunt.

Pel que fa al concurs de
disfresses, el jurat va decidir
que  la disfressa “Imagina”
s’emportés el primer premi,
seguida de “Periodistes” i
“Telotiratio” en categoria in-
dividual mentre que en la mo-
dalitat de grup, els premis van
ser per “Cazafantasmas”,
“Drak Catadrak” i “La llegen-
da de”, respectivament.

La rua nocturna va ser tot
un èxit amb un gran nombre
de participants que van arri-
bar al Molí de l’Esquerrà on
es  va celebrar el ball de nit.

La Garrafeta va guanyar el prmer premi de carrosses

La carrossa La
Garrafeta, de l’escola
Pia, va ser la
guanyadora del concurs
de carrosses

La bona acollida de les
primeres sessions de
cinema comercial ha
permès estendre la
iniciativa als mesos de
març i abril, segons han
acordat l’ajuntament de
Balaguer i l’empresa
exhibidora, Circuit
Urgellenc SA.

Així mateix, ambdues
parts segueixen apostant
per la programació de
títols de qualitat, la majoria
dels quals compten amb
diverses nominacions als
Oscar. Les sessions tenen
lloc al Teatre Municipal.

Durant aquest mes de
març es podrà veure “Los
descendientes”, el 25 de
març; “Caballo de batalla”
el 31 de març; “The
Muppets”.

De cara al mes d’abril

començaran el dia 1 a les
18.00 hores, “Caballo de
batalla”, el mateix dia a les
20.00 hores; “The artist”, el
7 i 8 d’abril, “La invención
de Hugo”, el 15 d’abril.

S’ha de remarcar que
la necessitat de compati-
bilitzar el Teatre Municipal
amb altres úsos obliga a
alternar les projeccions
cinematogràfiques amb
sessions de teatre o altres
activitats impulsades per la
societat civil de la ciutat de
Balaguer.

L’Ajuntament continua

impulsant les projeccions de

cinema al Teatre Municipal

“The artist” es podrà veure a la sessió de cinema del
Teatre Municipal

Durant els mesos de
març i abril s’han
programat una sèrie
de pel·lícules, totes
elles d’estrena
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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

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

L’Ajuntament vol crear un Consell de

Joves de la ciutat, que sigui participatiu
L’Ajuntament de

Balaguer es va reunir el pas-
sat 24 de febrer, amb dife-
rents joves de la ciutat de
Balaguer, per preparar el Pla
Local de Joventut 2012-2013
i es va voler comptar amb la
participació dels joves de la
ciutat a l’hora de valorar els
passos a seguir en matèria
de joventut i poder elaborar
polítiques de joventut el
màxim de consensuades
possible. Un dels temes més
importants de la reunió va
ser la voluntat de crear un
Consell de Joves de la ciu-
tat, i que aquest participi en
totes les decisions sobre oci,
participació, cultura, etc.

Reunió de l’Ajuntament amb els joves de Balaguer

L’Oficina Jove ofereix nous cursos i

tallers pels mesos de març i abril
L’Oficina Jove acollirà di-

ferents cursos durant els
mesos de març i abril. Els cur-
sos estan inclosos dins
l’agenda bimensual jove i es-
tan dirigits a joves de
Balaguer i comarca de 15 a
35 anys. Els cursos que
s’oferei-xen són: un curs de
manipu-lador d’aliments, un
curs de monitor/a d’activitats
de lleure infantil i juvenil, un
curs de socorrista aquàtic i
un curs de conductor/a de
carretons elevadors.

L’Ajuntament va reunir els joves per tal de preparar
el Pla Local de Joventut 2012-2013

Tallers al mes de març i abril pels joves

L’ajuntament de
Balaguer ha suprimit un
dels revolts del camí de
la Segona Marrada, ubi-
cat a la zona de l’Horta
d’Avall, que connecta la
capital de la Noguera amb
Menàrguens.

Amb aquesta obra,
l’ajuntament dóna
resposta a una
reivindicació històrica de

la comunitat de
propietaris rurals.

El regidor d’Obres i
Serveis, Miquel Vendrell,
va explicar que la visibilitat
en aquest punt era
pràcticament nul·la, ja
que el revolt era
pràcticament com un
angle de 90 graus. Per fer
aquesta actuació, s’ha
hagut d’expropiar un petit
tros de terra a un veí per
tal de poder fer més
ample el camí en aquest
punt i suavitzar el revolt.

A més, va destacar
que aquesta obra de
millora també evitarà el
pas de molts tractors per
la carretera C-12.

L’Ajuntament de Balaguer

millora la seguretat d’un

camí de l’Horta d’Avall

Cami de l’Horta d’Avall

La supressió d’un
revolt, millora la
seguretat d’aquest
camí de l’Horta cap a
Menàrguens
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Les famílies de

Juan Alcázar Egea i Pere Pedrosa Solà

agraeixen als familiars, amics, a les autoritats locals, als clubs ciclistes,
a tota la gent de Balaguer i comarca per les mostres de condolença i

suport rebudes amb motiu de la seva pèrdua. Moltes gràcies.

Balaguer, febrer de 2012

El Conseller Josep Ma Pelegrí inaugura el

cicle de conferències del Cercle d’Economia

El Conseller del Depar-
tament d’Agricultura, de la
Generalitat de Catalunya,
Josep Maria Pelegrí, va in-
augurar la setmana passa-
da, el cicle de conferències
organitzat pel Cercle de Pro-
moció Econòmica de
Balaguer i comarca de la
Noguera, amb el títol “La
nova proposta de la PAC de
la Unió Europea. Actitud del

Govern de la Generalitat”, a
la sala d’actes de l’ajunta-
ment, la qual es va quedar
petita pel gran nombre de
públic que es va aplegar.

Josep Maria Pelegrí a Balaguer

Abans de l’acte inaugural
del cicle de conferències, el
conseller Josep Maria Pele-
grí va signar al llibre d’Honor
de la Ciutat de Balaguer.

Va ser rebut per
l’Alcalde Josep Maria
Roigé i va signar al
Llibre d’Honor de la
Ciutat de Balaguer

El Programa Thao –
Salut Infantil, organitza
durant el mes de març
unes xerrades sobre la
importància de que els
nostres nens i nenes
realitzin un esmorzar
equilibrat i adequat a la
seva activitat diària.
Aquesta temporada el
Programa Thao i
l’Ajuntament de Balaguer

volen centrar els seus
esforços en conscienciar
entre els nostres escolars
i les seves famílies, en
prendre un esmorzar
saludable com a hàbit
diari dins de la seva
alimentació.

A cada escola
d’infantil i primària de
Balaguer, es realitzarà
una xerrada per a pares i
mares, i tot el públic en
general que hi vulgui
participar.

Aquestes xerrades
estan coordinades
conjuntament amb les
escoles i les associacions
de pares i mares
d’aquestes.

El programa Thao potencia

que els més joves prenguin

un esmorzar saludable

Programa Thao

Es faran conferències
a tots els centres
escolars per
incentivar aquesta
bona pràctica

El proper dissabte 24 de març es farà

la trobada dels nascuts el 1961
El dia 24 de març es farà la

trobada dels nascuts l’any 1961.
Tots els assistents podran ve-
nir acompanyats de les seves
parelles. A les 16.30 h es troba-
ran davant de l’església Santa
Maria, on se’ls farà una visita
guiada per la mateixa i per les
muralles. A les 19.15 h es farà
una recepció a l’Ajuntament
amb l’alcalde i una foto de grup.
Ales 21.30 h es farà un sopar al
Santuari del Sant Crist amb
sessió de ball. Informació a:
balaguer1961@gmail.comLa trobada començarà a l’església de Santa Maria
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Creu Roja finalitza dos dels cursos

formatius previstos pel primer semestre

Aquest mes de febrer
han finalitzat dues de les
formacions planificades en
el primer semestre de 2012
de Creu Roja i finançades
per la Fundació La Caixa.

Una de les formacions
ha estat el Curs d’Esporga
d’Arbres Fruiters, on s’han
format unes 15 persones en
un curs que ha estat total-
ment pràctic i on ha col·-
laborat l’Escola de Capaci-
tació Agrària d’Alfarràs.

Els alumnes l’han valo-
rat positivament i han fet
demanda d’un altre curs per
poder ampliar els coneixe-
ments dins del sector agra-
ri.Cursos de Creu Roja

Xerrada de tècniques de conducció, a

Tartareu, a càrrec de Teo Ariet
El Patronat de Sant Mi-

quel va organitzar a Tartareu
el dissabte dia 25 de febrer
una xerrada i col·loqui sobre
tècniques de conducció a
càrrec del professor
d’autoescola Teo Ariet.
Amb llenguatge clar, ente-
nedor i gràfic va fer com-
prendre a la vintena dels pre-
sents, que molts hàbits de
la conducció havien de can-
viar per ser menys contami-
nants i d’estalvi en el con-
sum del carburant.

Acaben els cursos d’auxiliar de la llar , i d’esporga
d’arbres fruiters, finançats per Fundació La Caixa

Els propers dies 9 i 23
de març el Consell Comar-
cal de la Noguera organit-
za les Jornades de Serveis
Socials d’Atenció Primà-
ria adreçades als profes-
sionals que treballen als
serveis socials de base.

Els actes es
divideixen en dos dies,
primer el divendres dia 9
de març, s’impartirà el
curs formatiu
«Desafiaments en temps
de crisis», que pretén

donar eines relacionades
amb les  tècniques
professionals i amb  la
gestió del temps en el
context social actual.

D’altra banda, el
divendres 23 de març, es
farà la representació de
l’espectacle teatral
“Alaska 2099” de Factoria
Los Sanchez, a les 13.30
hores, al Teatre Municipal
de Balaguer.

“Alaska 2099” és la
segona part de l’obra
«Educador social a
Alaska» i està ambientada
a l’any 2099 quan una crisi
econòmica global esgota
els recursos del planeta.

La representació de
l’obra teatral és oberta i
gratuïta per al públic en
general.

El Consell Comarcal organitza

la representació de l’obra

teatral “Alaska 2099”

Alaska 2099

En el marc de les
Jornades de Serveis
Socials d’Atenció
Primària adreçades a
professionals

La xerrada va tenir lloc a Tartareu
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Conferència “Néixer dona, la història

d’una desigualtat”, pel Dia de la dona

Una quarantena de
persones es reuneixen
per a fer una caminada de
15 km a la localitat de
Vilanova de la Sal.
Aquesta és la primera
caminada dins de
l’activitat, Rutes del
municipi, que organitza
l’Ajuntament de les

Avellanes i Santa Linya
mitjançant l’ajuda dels
caminadors interessats
dels quatres pobles.

Així doncs es vol
fomentar aquesta
activitat entre els veïns
del municipi i donar a
conèixer a tothom qui
vulgui diverses rutes.

40 persones participen a la

Caminada per Vilanova

Caminada per Vilanova de la Sal

Consell Comarcal de la Noguera

El dia 8 de març se cele-
bra el Dia Internacional de
les Dones. Per commemo-
rar-lo, el Servei d’Informació
i Atenció a les Dones del
Consell Comarcal de la No-
guera ha organitzat una con-
ferència sobre la història de
la desigualtat que sofreixen
les dones sota el títol «Néi-
xer dona, la història d’una
desigualtat».

La conferència es farà en
diferents poblacions de la
comarca per tal de facilitar
la màxima participació en
l’acte.

El calendari previst és el
següent: 6 de març, a les
17.00 h, a l’Ajuntament de
Térmens; el 8 de març, a les
20.00 h, al Consell Comarcal
de la Noguera i el 9 de març,
a les 21.00 h, a la sala d’actes
de l’Ajuntament de Ponts.

La conferència s’ha fet el 6 de març a Térmens, el
8 al Consell Comarcal de la Noguera, i el dia 9 es fa
a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Ponts
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 629 359 238 - 629 993 701

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

Nou taller d’elaboració de sabó artesà

els dies 10 i 17 de març a Montgai
L’Ajuntament de

Montgai organitza una nova
edició dels tallers d’elabora-
ció de sabó artesà ja que
l’any passat van tenir molt
èxit d’assistència.

Els participants apren-
dran diverses tècniques
d’elaboració: en fred, amb
caldera i líquid. Els tallers,
que aniran a càrrec de les
mestres saboneres de la
població, tindran lloc els
dissabtes 10 i 17 de març,
de 4 a 6 de la tarda, a l’antic
bar dels jubilats, situat a la
plaça Prat de la Riba.

Els interessats en parti-
cipar-hi s’han d’inscriure a
l’Ajuntament de Montgai.Taller d’elaboració de sabó

Després de l’èxit de l’any passat, l’Ajuntament de
Montgai vol repetir l’experiència

El Consell Comarcal
de la Noguera ha endegat
una nova campanya per
promoure la prevenció i
el reciclatge de residus.

D’una banda, i atès
que des del punt de vista
ambiental el millor residu
és aquell que no es
genera, una de les
actuacions de la
campanya s’adreça
intentar reduïr-ne la
generació,  i consisteix a
lliurar als alumnes de 4t,
5è i 6è de primària de les
diferents escoles de la
comarca un boc’n roll.

Aquest és un
producte per embolicar

els entrepans, peces de
fruita, galetes, etc., que es
pot utilitzar una vegada i
una altra i es pot rentar.

D’aquesta manera es
pot reduïr la utilització
d’articles d’un sol ús com
el paper d’alumini.

La segona actuació es
fa en coordinació amb els
diferents ajuntaments de
la comarca, que repartiran
als veïns dels seus
municipis tres bosses per
facilitar el reciclatge dels
residus a les llars de la
Noguera.

Les bosses són de
color verd, groc i blau,
com els contenidors de
recollida selectiva de
vidre, envasos i paper,
perquè les persones
puguin classificar a casa
seva els residus.

A Balaguer ja es van
repartir aquestes bosses
de classificació de
residus, l’any 2009.

Bosses de classificació de

residus i Boc’n rolls: nova

campanya del Consell Comarcal

Mostra de les bosses de classificació

El Consell repartirà a
les diferents escoles i
municipis de la
comarca, aquests
elementsCastelló de Farfanya, també celebrà el

seu Carnestoltes amb molts assistents

La població de Castelló
de Farfanya també va cele-
brar la festa de Carnestoltes
el passat dissabte 25 de fe-
brer.

En una festa oberta a tot-
hom, a partir de les 8 del ves-
pre es van trobar tots els as-
sistents disfressats i també
sense disfressa al
poliesportiu.

Entre els assistents dis-
fressats el jurat va donar un
premi amb modalitat de
grup, per parelles, individu-
al i infantil.

Després de repartir els
premis es van repartir entre-
pans per tothom.

Per acabar la festa va

Premi modalitat grup al Carnestoltes de Castelló

haver sessió llarga de ball a
càrrec del grup Zarabanda.

L’ajuntament i la comis-
sió de festes van recalcar la

importància de la col·-
laboració de tot el poble ja
que va ser una festa molt
participativa.
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L’escriptora Ma Carme Roca visita els

alumnes de l’Escola Pia de Balaguer

Més d’una cinquante-
na de persones es van do-
nar cita el passat diumen-
ge a Montmagastre en
una activitat organitzada
conjuntament per l’Asso-
ciació «Amics del Castell
de Montmagastre», el
Centre Excursionista de

Balaguer i l’Associació
«Terres del Marquesat».

La sortida, sota el títol
de «Montmagastre a
través del temps», va
permetre fer una visita a
les restes d’un dolmen i
la canònica de Sant
Miquel.

Més de 50 persones a la

sortida a Montmagastre

Sortida a Montmagastre

L’escriptora Ma Carme Roca a l’Escola Pia

El passat dimarts dia 21
de febrer l’escriptora Ma
Carme Roca dins el
programa “Itineraris de
Lectura” va visitar els
alumnes de l’Escola Pia de
Balaguer .

La Ma Carme Roca és
una de les autores més
reconegudes actualment de
la literatura catalana juvenil
i, precisament, una de les
seves primeres novel·les
“Qui és el penjat?”  ha estat
llegida per l’alumnat de 2n
d’ESO.La xerrada va tenir
una primera part en què Ma
Carme Roca aconsellava els
nois i noies a treballar amb
il·lusió i energia; també els
va animar a llegir molt.
Després els va tocar el torn
a ells i van fer un seguit de
preguntes relacionades amb
l’ofici d’escriure.

L’escriptora, autora de “Qui és el penjat?”, va
aconsellar els alumnes que llegeixin molt i a
treballar amb il·lusió i energia pel futur
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200 alumnes dels centres de Balaguer

participaran a la plantada de l’arbre

Uns 200 nens i nenes de
quart de primària de
Balaguer participaran del 12
al 16 de març en una planta-
da d’arbres a la muntanya
del santuari del Sant Crist.

En total, aquests joves
plantaran uns 200 arbres, 100
alzineres i 100 oliveres, amb
la col·laboració del servei de
jardineria de l’ajuntament de
Balaguer.

L’activitat, organitzada
per la regidoria
d’Ensenyament amb

col·laboració del Servei
Educatiu de la Noguera,
s’emmarca dins del Pla de
Dinàmica Educativa.

D’aquesta manera, es
pretén que els infants de la
ciutat puguin apadrinar una

Muntanya del Sant Crist

zona verda en l’entorn urbà,
millorar l’entorn forestal del
municipi i educar per actuar
a favor de la protecció del
medi natural.

Els alumnes de l’escola
Nostra Senyora del Carme
seran els primers en
participar en aquesta
activitat el proper 12 de
març. El dia 13, serà el torn
dels nens de l’escola Pia; el
14 de març, tocarà als nens
de l’Àngel Guimerà; el 15 de
març, als alumnes de Gaspar
de Portolà, el divendres 16,
els alumnes de l’Estel i de La
Noguera.

Així doncs durant aquest
mes de març, tots els
alumnes tindran l’ocasió de
participar en la plantada
d’arbres.

Plantada de l’arbre

Enguany es repoblarà la
muntanya del Santuari
del Sant Crist, amb la
plantació de 100
alzineres i 100 oliveres

Balaguer celebrarà del
9 al 18 de març la primera
festa gastronòmica i
multicultural Corremón,
organitzada per
l’Associació Correbars
Balaguer i el Pla de
D e s e n v o l u p a m e n t
Comunitari.

Un dels aspectes més
rellevants de la iniciativa
és la seva vessant
gastronòmica, que
permetrà durant 10 dies
degustar plats i tapes de
22 països diferents.

Per això, l’organit-
zació ha dividit la ciutat
en quatre àrees, que
representen els quatre

continents amb
representació al municipi:
Àsia, Amèrica, Europa i
Àfrica i cada un dels 22
bars i restaurants que hi
participen han pogut
escollir un país i un plat
en funció de la zona de la
ciutat on estan ubicats.
Els preus de tapes seran
de 3 euros.

El Corremón comença aquest

divendres amb 22 bars de

Balaguer que hi participen

Balaguer acull el primer Corremón

Els balaguerins
podran degustar fins
a 22 plats típics de
diferents països del
món durant 10 dies
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres
La habitación de

invitados

Autor: Helen Garner

Gènere: Novel·la

El senyor Finney i el

món cap per avall

Autor:  Laurentien Oranje

Gènere: Infantil (+9)

El llegat

Autor: Katherine Webb

Gènere: Novel·la

“El llegat” és la història
d’una saga familiar
protagonitzada per dones,
que arranca a principis del
segle XX i arriba fins als
nostres dies.

L’Erica i la Beth Calcott
són germanes, però no
comparteixen gaires
coses, i sembla impossible
que puguin acomplir les
últimes voluntats de l’àvia,
que els ha deixat en
herència una gran casa al
camp d’Anglaterra amb la
condició que hi visquin
totes dues.

Finalment, les dues
germanes decideixen anar
a passar unes vacances de
Nadal a la mansió. A partir
d’aquest moment les
coses canviaran, la
memòria de les germanes
es despertarà i sortirà a la
llum una misteriosa
història que va començar
quasi fa cent anys. Erica
vol saber i anar més enllà i
Beth vol oblidar.

“La habitación de
invitados” és la primera
novel·la de l’escriptora
australiana Helen Garner
que es tradueix al
castellà. Aquesta obra de
caràcter autobiogràfic ha
estat mereixedora de
diversos premis. Helen
prepara curosament
l’habitació de convidats,
doncs, espera l’imminent
arribada de la seva vella
amiga Nicola, tan
bohèmia i independent
com ella. Nicola passarà
tres setmanes a casa de
l’Helen, ja que durant
aquest temps se
sotmetrà a un tractament
de medicina alternativa
per paliar una dolència
que pateix. Però Helen
s’adonarà ben aviat que
la seva amiga està molt
més malalta del que es
pensava i els desacords
començaran a sorgir entre
totes dues durant els dies
de la convivència.

El senyor Finney,
meitat tauró, meitat humà,
fa una vida tranquil·la fins
que un dia apareix
l’Espurna Rosa amb el seu
SuperBipBip i desperta la
seva curiositat pel món
exterior. El protagonista
emprèn un viatge que li
permetrà fer-se moltes
preguntes sobre la manera
en què vivim al nostre
planeta i com el
gestionem.

En el transcurs del
llibre, el protagonista aprèn
que la sostenibilitat del
món és una responsabilitat
de tots i que ningú no pot
sentir-se amo absolut de
cap lloc.

L’autora, la princesa
holandesa Laurentien van
Oranje-Nassau, és
coneguda per la seva
participació en programes
de suport a l’alfabetització
i també pel seu gran
compromís mediam-
biental.

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

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

Vota mitjançant la web: www.cerclebalaguer.cat

SI        NO      NS/NC

Sabies que els sis Agents Cívics contractats per l’Ajuntament,
són subvencionats al 100% gràcies

al Pla d’Ocupació de la Generalitat i Fons Social Europeu?

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

Hi havia el cel rogenc i una tarda tancada.
Hi havia foc al fons tenyint el crepuscle
de vives nostàlgies, d’absències filtrades,
cromatismes buits. Hi havia un moment únic,
sanguinari, rovellat, confonent impossibles.
Hi havia pinzellades i ressons tallats,
propiciant adéus amb hores ponent-se.
Hi havia no sé com, un paisatge dur.
Hi havia un fil estrany, de flama destenyint-se
a poc a poc, segon a segon. Era sol,
i mil pensaments pretèrits
em feien companyia, alguns de mala gana,
un cop i un altre cop.

www.revistagroc.com
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Classificació

Tercera Divisió

1. Prat ........................ 52

2. Terrassa ................. 48

3. Espanyol B ............ 45

4. Vilafranca ............. 44

5. Pobla Mafumet .... 43

6. Manlleu ................. 42

7. Cornellà ................ 39

8. Rubí ....................... 39

9. Gavà ...................... 37

10. Castelldefels ...... 37

11. Santboià ............. 37

12. Montanyesa ....... 34

13. Balaguer ............ 34

14. Europa ................. 33

15. Olot ...................... 31

16. Vic ........................ 30

17.Vilanova ............... 30

18. Gramenet ........... 29

19. Amposta ............. 24

20. Masnou ............... 20

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Ermengol ........... 9
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
10. Roi .................... 1

El Balaguer, des-
prés de les dues victò-
ries consecutives da-
vant el Vic i el Prat, va
empatar a casa amb el
Castelldefels en un
partit en que va domi-
nar durant els 90 mi-
nuts, però no va tenir
l’encert de matar el
partit, en les ocasions
de gol de la primera
part i proncipis de la
segona.

D’altra banda, el
passat diumenge va
caure per un contun-
dent 4-0 al camp del
Cornellà, en un mal
partit dels balaguerins.

Roi

Empat davant el Castelldefels i derrota

de manera clara al camp del Cornellà

26/02/2012

BALAGUER 1
CASTELLDEFELS 1
04/03/2012

CORNELLÀ 4
BALAGUER 0

Els balaguerins celebren el gol al Castelldefels

Joni Fornier en una jugada d’atac

Propers encontres

10/03/2012 --  18 h
Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer |Vilanova
-------------------------------------

18/03/2012  --  12 h
Camp Municipal de

Pobla de Mafumet

Pobla Mafumet| Balaguer
-------------------------------------
25/03/2012  --  16,30 h

Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer| Gramenet

FUTBOL>> El Balaguer
continua mostrant la seva ir-
regularitat en aquest campi-
onat de lliga. Després de
guanyar 6 punts consecu-
tius, amb victòria al camp
del líder, no va passar de
l’empat a casa, davant el

Castelldefels, tot i dominar
el partit, i avançar-se en el
marcador, amb un gol de
Roi, mentre que el
Castelldefels, sense mostrar
gens de fluïdesa en el seu
joc d’equip, va aprofitar una
jugada a pilota parada, quan
faltaven dos minuts per aca-
bar el partit, per emportar-se
un punt del Municipal.

D’altra banda, el passat
diumenge els homes que
entrena Jordi Cortés es van
endur un fort correctiu del
camp del Cornellà, on van
perdre per 4-0.

Els barcelonins es van
avançar al minut 34 de la pri-
mera part, i amb el 1-0 s’arri-
baria al descans. Però no-
més començar la segona
part, el Cornellà ampliava di-
ferències, i els balaguerins

van baixar els braços, cosa
que va comportar que el
Cornellà ampliés el marca-
dor.
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El proper dissabte 24
de març, es celebrarà la I
duatló de carretera La
Noguera Esport. Duatló
organitzat per «La Noguera
Càmping-Bungalow» amb
la col·laboració del CE
Pedala.cat de Balaguer.

És una Duatló Popular
de carretera obert a
bicicletes BTT. La
inscripció es tancarà als
150 participants.

La cursa es divideix en
tres sectors: sector de
cursa a peu de 6 km. amb
170 m de desnivell positiu.
Sortida des del camp de
futbol del càmping la
Noguera a les 10.30 h,
direcció cap a l’estació de
tren pel camí de terra i
posteriorment per 1km
d’asfalt fins arribar a
l’estació. Pujada a l’ermita
fins a trobar el camí

principal a uns 400 m
d’alçada i retorn a la pista
de terra fins arribar a
l’estació, i fins arribar al
càmping. El segon sector
en bicicleta de 29 km amb
450 m de desnivell posi-
tiu. Sortida en direcció
Gerb i cap a Vilanova de la
Sal, per retornar pel mateix
camí fins al Càmping. El
tercer sector a peu per
asfalt de 1,8 km per dins
els carrers del càmping.

Al finalitzar, hi haurà el
lliurament de premis i la
Pasta Party, al mateix
càmping.

El 24 de març es celebrarà

la “I Duatló de carretera La

Noguera Esport” a St. Llorenç

Organitzada pel la
Noguera
Càmping-Bungalow i
amb la col·laboració
del CE Pedala.cat

E S P O R T S

Duatló de la Noguera

El Balaguer demana ajuda als socis per

poder fer front al final de temporada

La Junta Directiva del
C.F. Balaguer va convocar
una assemblea extraordinà-
ria de socis, que va celebrar-
se el passat dilluns 5 de
març, per tal d’exposar l’ac-
tual situació econòmica del
club, i demanar ajuda als
socis per poder fer front a
les despeses fins a finals de
temporada.

El club arrossega un dè-
ficit de 110.000 euros d’ante-
riors temporades, que la Jun-
ta pensa fer front amb les
subvencions de l’Ajunta-
ment i la Diputació de les
properes temporades, i redu-
ïnt el pressupost del club.

Quant a la present tem-
porada, el club va aprovar
reduïr en un 30 per cent els
sous de jugadors i cos tèc-
nic, així com buscar un
sponsor per al primer equip
fins a finals de temporada.

D’altra banda, l’Assem-
blea va aprovar una derrama
de 20 euros per soci, per tal
d’ajudar, en part, a solucio-

Els jugadors i cos tècnic a l’Assemblea

nar el problema.
A l’assemblea hi van as-

sistir un centenar de socis,
entre els que hi havia bona
part dels jugadors de la pri-
mera plantilla i el cos tècnic,
que durant la setmana tam-
bé han fet un comunicat de-
manant als socis el seu su-
port per tirar endavant una
entitat, el Club Futbol
Balaguer, que és la més anti-
ga de la ciutat, amb 96 anys
d’història.

El president de l’entitat,
Josep Burgués, va deixar clar
que, la crisi econòmica ha fet
que hagi baixat considera-
blement el nombre de publi-
citats i sponsors del club, així
com el número de socis de
l’entitat, fet que s’ha vist re-
percutit en els ingressos del
club per afrontar la despesa
corrent que té, a més a més
també del gran deute antic
que s’arrossega.

Junta directiva del Balaguer

El club arrossega un
dèficit de 110.000 euros
i busca un sponsor de
cara al que queda de
temporada
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Bon paper de les nedadores locals

al campionat de Catalunya aleví

Les nedadores Emma
García i Emma Campàs del
Club Esportiu Natació Bala-
guer han aconseguit bons
resultats  en  el Campionat
de Catalunya Aleví  de Natació
que es va celebrar el passat
cap de setmana 24,25 i 26  de
Febrer a les instal·lacions del
C.N. Banyoles.

L’Emma Campàs ha
millorat en les tres proves que

ha nedat, i destaquem la
posició 24a en els 200 metres
lliures i 30a en els 200 estils,
per l’altra banda tenim que
l’Emma García a aconseguit

Emma Garcia i Emma Campàs

la 21a posició en els 400 lliures
i 30a en els 200 braça,
aconseguint en aquesta
última prova el rècord de la
seva edat.

Nova derrota del Cristec

Balaguer a Esplugues
FUTBOL SALA>>  El
Cristec Balaguer perd a la pis-
ta de l’Esplugues, per 8 gols
a 5, en el partit corresponent
a la 17a jornada de la Nacio-
nal B.

Nova derrota dels bala-
guerins en un encontre mar-
cat per les errades defensives
d’ambdós equips i en el que
la major eficàcia en atac dels
de casa els van donar els 3
punts.

L’Esplugues es va avançar

d’entrada en el marcador,
però de seguida Tarroja i
Nieto van donar avantatge a
un Cristec millor situat a la
pista. Els balaguerins van re-
galar poc després l’empat, i
al a segona part, els locals van
ampliar l’avantatge fins arri-
bar al 8-5 final.

Després d’aplaçar el seu
partit de la setmana passada,
rebrà aquest dissabte 10 de
març, la visita de l’Olímpic la
Floresta.

NATACIÓ>> Emma
Garcia i Emma Campàs
van aconseguir bons
resultats als campionats
disputats a Banyoles

El Club Bàsquet Salut
Automoció, va perdre per
la mínima el seu partit
disputat aquest passat
dissabte al pavelló
poliesportiu de Balaguer
davant el C.N. Sabadell,
per 70-72, en un partit
molt igualat, tal i com
indica el marcador final.

Tot i la derrota, els
balaguerins continuen en
la zona mitja alta de la
classificació, en cinquena
posició, amb 12 victòries

i 9 derrotes, empatats
amb el Sant Medir i el
Ripollet, tercer i quart,
respectivament. Aquest
diumenge visiten la pista
del Barberà B, 13è
classificat.

D’altra banda, l’equip
sènior femení va visitar la
pista del Natural Òptics
Mollerussa, on va perdre
per 63-57. Després
d’aquesta derrota l’equip
ocupa la vuitena posició,
al mig de la taula, amb 10
victòries i 10 derrotes.

Aquest dissabte, les
noies jugaran a casa, a
partir de les 18,30 hores,
davant el Basket Almeda,
líder de la categoria amb
17 victòries i tant sols 3
derrotes, d’aquesta
segona catalana.

Derrotes ajustades dels

equips sèniors, masculí i

femení, del C.B. Balaguer

Equip sènior del Club Bàsquet Balaguer

BÀSQUET>> Aquest
cap de setmana
l’equip femení reb al
líder de la categoria,
el Basket Almeda

Cristec Balaguer
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La piscina coberta acull un curs de

socorrista aquàtic durant març i abril
Les instal·lacions de la

piscina municipal de
Balaguer acolliran durant
els mesos de març i abril
un curs de socorrista aquà-
tic.

La formació, que cons-
ta de classes teòriques i
pràctiques, permetrà als
participants obtenir els cer-
tificat per exercir de soco-
rrista en una piscina públi-
ca.

L’edat mínima per par-
ticipar en el curs, que or-
ganitza la Federació Cata-
lana de Salvament i Socor-
risme, és de 16 anys i hi ha
fins a 30 places disponi-
bles.Curs de socorrisme a la piscina

NATACIÓ>> Organitzat per la Federació Catalana
de Salvament i Socorrisme

El passat dissabte 3
de març, el pavelló
poliesportiu de Balaguer
va acollir un nou derbi de
la primera divisió juvenil
de futbol sala entre el
Frankfurt Barna 31 i el Ve-
druna, amb victòria per la
mínima dels primers, per
2-1.

El partit, tal i com diu
el resultat va ser molt
ajustat, i només el millor
encert dels juvenils del
Cristec, van fer que

aquests s’enduguessin la
victòria.

El partit va començar
amb molt de respecte
pels dos equips, i després
de dos pals del Vedruna,
el Barna 31, es va avançar
en el marcador amb un
gol de Edu Verdejo. Amb
el 1-0 s’arribaria al des-
cans. A la represa, el par-
tit va continuar amb la
mateixa tònica, fins que el
Vedruna va aconseguir
l’empat a un gol a falta de
sis minuts per la conclu-
sió del partit, amb un gol
de pau Nieto.

El Barna 31 va estirar
més les seves línies i va
buscar el gol en els dar-
rers minuts que va arribar
a peus de Carlos Diaz, a
falta d’un minut.

El Barna 31 s’emporta el

derbi de 1a divisió de futbol

sala, davant el Vedruna

Partit Barna 31 - Vedruna

FUTBOL SALA>> Un
partit molt igualat, on
el Barna 31 va fer el
gol de la victòria a
falta d’un minutMés de 600 inscrits a la Mitja Marató, i

la cursa de 10 km. de Balaguer

La mitja marató de
Balaguer, arriba a la seva 24a
edició, que se celebrarà el
proper 11 de març,
juntament amb la 5a Cursa
de 10 quilòmetres i la 15a
Diada Atlètica, i ja es compta
amb 600 inscrits.

La mitja marató, amb un
recorregut de 21,97 km, amb
sortida de Balaguer, passant
per Gerb, Sant Llorenç i
tornada a Balaguer. La cursa
de 10 km es surt de Balaguer,
s’arriba a Gerb i es torna a la
ciutat.

Les curses començaran
a les 10.30 h, al c/ Urgell
davant del complex esportiu.

D’altra banda, la cursa

Mitja Marató de Balaguer

ATLETISME>> Aquest
diumenge 11 de març a
partir de les 10.30 h del
mati, tots els atletes
sortiran del c/ Urgell

atlètica comptarà amb la
participació de Miquel Solé,
un atleta lleidatà que
participa en tot tipus de
proves atlètiques per tal de
donar suport a la
candidatura de la Seu Vella
de Lleida com a Patrimoni
Mundial de la Humanitat de
la Unesco l’any 2014.

aconseguint en aquesta
última prova el rècord de la
seva edat.

La recollida de pitralls i
xips, es podrà fer a partir del
divendres dia 9 a la regidoria
d’esports en horari d’oficina
o a partir de les 08.00 h del
mateix dia al complex
esportiu al c/ Urgell.
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la

llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes sempre que es guardi el degut

respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia

del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

El que ha passat
C.G.A.

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

En aquest bon temps que
no deixar de tenir una especi-
al maledicció per impedir-nos
veure caure la pluja, només
ens queda la conformació
franciscana. Malgrat tot hi ha
dies que contenen bones i
agradables sensacions. El dia
24 del passat febrer vam te-
nir l’oportunitat d’escoltar a
un conseller de la Generali-
tat; el senyor Pelegrí. Conse-
ller d’Agricultura primer que
res, i que d’una manera clara
i didàctica ens va informar de
la PAC. Des del seu naixe-
ment i el perquè, a tots els
malentesos i picaresca on
s’ha arribat. L’acte fet a la sala
d’actes de l’ajuntament va te-
nir una agradable continua-
ció al restaurant de Cal
Xirricló, que com sempre ens
va deixar estomacalment sa-
tisfets amb la seva cuina sen-
zilla, saborosa i difícilment
justificada pel poc preu, si no
és per les seves ganes  de col·-
laborar en un Balaguer dife-
rent a la fama d’una restau-
ració cara. Davant d’aquell
menú no crec que es pugui
trobar a faltar a ningú. Des-
prés de quatre paraules del
nostre alcalde amb molt mis-
satge pels que ho van voler
entendre. Va tocar el torn al
Sr. Borràs que pel seu currí-
culum vital en pot dir vuit ben
justificades, i en va dir ser
setze. I mentrestant jo pen-
sava què ens podia dir aquell
senyor conseller. He de con-
fessar  que em va deixar bo-
cabadat, per la senzillesa en
l’exposició del tema. Per la
claredat del qui mana en
aquesta Política Agrària Co-
munitària. Per dir clarament
que s’espera i es lluita per la
nova, i per la idea claríssima
de les pressions que la classe
política rep dels grups anta-
gònics de sempre.

S’ha de dir que si el Sr.
Duran i Lleida té una fama
prou merescuda pel seu judi-
ci encertat i la seva pondera-

ció. Amb una oratòria ben nos-
tra i sense titubeigs, el Sr. Pele-
grí el pot seguir de molt a prop.
En fi una nit ben profitosa mal-
grat les carreteres de sempre
que passarà molts anys abans
de veure’n el primer glop de qui-
trà. I altres projectes que de tant
banals no es poden ni conside-
rar.

Però tornant al motor
d’aquestes dignes visites a
Balaguer no caldria dir que és
el Sr. Borràs i el Cercle de Pro-
moció Econòmica. El mateix
senyor que en cinc col·-
laboracions al Groc ens ha ex-
plicat tot el treball motivat per
un idealisme al voler dignificar
la figura del Gaspar de Portolà,
i al mateix temps ficar en posi-
tiu per Catalunya i Balaguer al-
gunes possibilitats. Tot sorgit
potser d’un somni. Amb la seva
constància i el recolzament de
primeres figures en la vida pú-
blica, i documentats per l’obra
escrita del Sr. Boneu es va acon-
seguir l’agermanament de Ca-
lifòrnia i Catalunya, i el nom
Balaguer va sonar a un nivell
mai vist i que en restés testimo-
ni.

És molt trist veure com es
va degenerant qualsevol somni
i més quan pot tenir grans vola-
des i recorreguts, i queden en
no res. És trist quan tot un entu-
siasta home, el Sr. Boneu partí-
cip del somni, amb una greu
malaltia es sent ferit, i ho mani-
festà públicament en una reu-
nió dels associats. I ha d’estar
molt segur el Sr. Borràs quan
encaixa ofenses amb tota la
tranquil·litat de confiar en el
temps, en que uns quedaran re-
tratats per la seva desídia i
malfer, al no haver somiat.
Doncs de sempre els somnis di-
fícilment poden ser compartits.

Un altre encert de l’Ajunta-
ment, que ha obert el primer
dels pàrkings gratuïts del c/
Fleming, sona amb molts pro-
blemes pel trànsit: barat, en la
seva obra, accessible per tot-
hom i fet realitat amb el dialeg.

Una cosa equitativa amb poc
sentit comú
Jordi Xavier Vilardell Garcia

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

estem cansats d’aguantar-ho
que traslladin l’oci de
Balaguer a un altre lloc de tant
en quan. Que compartir «el
problema» o que fos «una
cosa equitativa».

Com que jo entenc el que
hi ha, entenc que si vols viure
a aquesta zona hi ha això, a
l’igual que en altres zones hi
ha una altra cosa. Doncs si
l’Ajuntament va decidir fer un
pavelló per qualsevol tipus
d’activitat en aquella zona és
lo que hi ha. O és que la gent
que viu a prop del riu li han de
subvencionar la calefacció
perquè pateix més fred per
tenir el riu al costat? O és que
la gent que viu al carrer Urgell
els hi han de subvencionar les
finestres d’aïllament sonor
perquè pateixen un tràfic
intens durant el dia?

Un darrer comentari: es
pot comparar la
insonorització «magnífica»
que té la super-carpa amb la
d’un edifici? És que les parets
del pavelló estan fetes de
goma? Si és així, disculpi la
meva ignorància.

Crec que no només no ha
entès la meva crítica a la idea
d’instal·lar la carpa tants dies
i on no toca, ja que no només
era per dir que podia instal·lar
al Molí de l’Esquerra, sinó que
a més demostra ser molt poc
solidaria en queixar-se de
tenir soroll durant la matinada
5 dies quan la resta potser el
tenim cada cap de setmana.
Això sí, jo del soroll dels pubs
no m’he queixat mai, ser
entendre que la zona on visc
té això, m’agradi o no. Tinc
més sentit comú.

Escric aquest article en
resposta a la veïna que
també paga impostos. Ara
sé que almenys som dos els
que paguem.

Suposo que el seu
comentari deu venir degut al
seu desconeixement dels,
com a mínim, darrers 20
anys de festes majors i fires
a Balaguer. Parlar de que ens
repartim el problema com
«una cosa equitativa» de la
festa major, als que vivim i
sobretot han viscut des de
fa molts més anys a la zona
on han patit durant 15 anys
les fires i festes majors que
es feien a la Cros, es ser molt
cínic pel fet de «patir-ho»
durant només els darrers 4
anys.

Sempre es diu que el
sentit comú és el menys
comú de tots els sentits. Ho
dic perquè, a l’igual que és
normal que es facin
activitats com les
exhibicions de cavalls a baix
al riu per la seva extensió i
accés de vehicles o la festa
del Carnaval o dels Reis a la
plaça Mercadal per la seva
localització i accessibilitat
és normal i lògic que
activitats de lleure,
espectacles o d’esports, i
sobretot en èpoques on la
meteorologia és molt
adversa, es facin en els llocs

més adequats (recintes
tancats, amb el màxim
nombre d’aparcaments
possibles, sense bloquejar
accessos a la ciutat...).
Aquests recintes, agradin o no,
estiguin més ben fets o
menys, existeixen i per tant és
innecessari, alhora que
absurd, ficar-ho al mig d’un
carrer bloquejant un dels
accessos a la nostra ciutat.

Sentit comú és també
poder entendre la diferència
del que pot molestar el fet de
tenir la «super-carpa» a
escassos 2 metres de casa i
no a, com a mínim 50 metres,
que es pot tenir en el pitjor
dels casos en la zona del Molí
de l’Esquerra o del Pavelló de
l’Inpacsa; o tenir en compte
que es va tenir el carrer
parcialment tallat durant 15
dies, entre els dies d’abans i
després de la Festa Major, a
més de que la impossibilitat
de poder estacionar el vehicle
durant el dia tot i pagar
religiosament un gual.

L’altre aspecte a comentar
és que a l’igual que tots els
dissabtes, els veïns de la zona
del Noguera Pallaresa-Passeig
Est hem de «patir» la disbauxa
que porta la zona de «pubs»,
amb crits, «botellón»,
«trombos», i alguna que altra
baralla, també podria
demanar que com que ja
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Apreciats lectors del Groc,
pels qui no ho sabien, la capital
de la Noguera ja té televisió
local. També s’està fent una
prova pilot de cine a Balaguer.

Penso que és positiu per la
ciutat tenir diversos mitjans de
comunicació, tant públics com
privats ja que és una mostra
de pluralitat i una forma per
donar veu als lectors, oients i
teleespectadors dels
respectius mitjans del sector
quart, entre ells la televisió.

Aquest any, que la revista
Groc fa l’aniversari,
casualment també és l’any del
naixement d’una televisió
local.

També és l’inici d’una
etapa de creixement per
l’emissora local, que incorpora
diversos programes nous, entre
ells «Va de llibres» i
“Connectats”.

Crec profundament que els
joves de Balaguer hem de
reclamar el que ens pertoca.
La creació de diverses

Volem lo tren: les declaracions
de bones intencions dels

partits de l’status quo
Solidaritat Catalana per la Independència

de la Noguera

----------------------------------------------------------------------------------------------
sectorials que aglutinin un
conjunt de joves seria bo per
la dinàmica de la ciutat, i molt
millor sense les estructures
rígides que sol tenir una
associació (president,
vicepresident, tresorer i
vocals) sinó que tots
tinguéssim la nostra veu i que
els joves aconseguissin estar
en contacte permanent amb
la regidoria municipal de
Joventut de l’Ajuntament.

En l’àmbit cultural la
gastronomia que tenim, la
diversitat de fires, el mercat
porxat més gran de Catalunya,
les sardanes, el teatre
municipal, el cine comercial,
la fira d’entitats, el Sant Crist,
el museu, la biblioteca, el típic
castells de focs que es fa per
la festa major, i la literatura i
història que tenim, entre
d’altres, pot ajudar a que
l’economia s’enforteixi, per la
vinguda de turisme a la ciutat
i potenciació del comerç local
i passar de fires deficitàries a

Solidaritat denuncia
que CiU, PSC i ERC hagin
aprovat al Parlament una
moció “de mínims” a
favor del tren que es
limita a ser una
declaració de bones
intencions.

El plenari del passat
23 de febrer del
Parlament de Catalunya
va posar a votació una
moció fruit d’un pacte
C i U - P S C - E R C ,
incorporant les diferents
esmenes per tal  que
ningú hi pugués votar en
contra, però que no és res
més que una declaració
de bones intencions
respecte a la línia de tren
Lleida-Balaguer-la Pobla
de Segur.

Així ,  si  el  text
inicialment presentat
deia «disposant com a
mínim de les freqüències
de tren que hi havia abans
del sis de febrer» el nou
text deia «unes
freqüències de tren
adaptades a les
necessitats de la
població».

En aquesta línia de no
concreció, en el punt
quart es va aprovar
«elaborar, d’acord amb
tots els agents implicats,
una nova proposta de
freqüències i horaris». La
comissió que havia de
detallar la proposta s’ha
reunit a Tremp el passat
dia 1 de març, i  en
comptes de reconéixer
errors,  ha continuat
ignorant els usuaris
limitant-se a proposar un
nou servei d’autobús pels
divendres i garantint el
turístic Tren dels Llacs
pels caps de setmana.

La moció aprovada al
Parlament també
proposava inicialment
substituir els actuals
combois per d’altres de

No solament és culpa dels
polítics
Josep Ma Castells Benabarre

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

lleugers i amb millor eficàcia
energètica. Finalment la
moció va aprovar
d’«adquirir» nous trens
abans de la fi de 2013, sense
especificar en quin termini
estarien en servei.

El portaveu del grup de
SÍ, Alfons López Tena en la
seua intervenció davant del
Plenari va manifestar que
«vigilarem d’una manera
especialment amatent que
aquesta moció es compleixi,
i  per tant,  es porti  a la
pràctica i no acabi només en
una declaració
parlamentària».

En data 24 de gener
Solidaritat ja havia presentat
una Proposta de Resolució
on en el primer punt
demanàvem mantenir la
freqüència dels vuit serveis
diaris entre Lleida i Balaguer
i els trens a Pobla. Com ja és
habitual la Mesa del
Parlament va impedir la
tramitació d’aquesta
proposta.

Des de SI denunciem
l’error del Tripartit per pactar
un traspàs de la l ínia
mantenint una gestió
ineficient en mans de
l’operadora RENFE. També
denunciem que el govern de
CiU amb les retallades està
desmantellant tots els
avenços de l ’Estat del
Benestar i les polítiques de
reequil ibri  territorial .  I
mentrestant Espanya ens
està empobrint i escanyant
econòmicament cada dia a
través de l’espoliació fiscal.

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

fires rentables, com vol fer
l’ajuntament amb la fira
d’alimentació, i la posada en
marxa d’un nou model de fira,
tal i com expressà el Sr.
alcalde per la ràdio.

Pel que fa als joves penso
que d’una vegada per totes si
anem al cine comercial de
Balaguer, i participem de la
cultura que té la ciutat, amb
uns anys podrem aconseguir
uns multicines a Balaguer, i
tenir una macrodiscoteca a
Balaguer tal i com desitja gran
part del jovent. Crec que ara
que ho tenim a les nostres
mans, cal més implicació i
creativitat alhora d’engegar
nous projectes. Comprenc que
de vegades costa saber valorar
les coses positives que té la
nostra ciutat, però és que
realment en té. Balaguer és
molt més que una ciutat.
Balaguer és ciutat cultural.

Ser capdavanters en
alguna cosa, o en moltes ni que
sembli una utopia, per mi no
ho és i tenim dret a pensar que
la nostra ciutat és la millor, O
és que els del poble del cantó
per vosaltres sempre seran o
són millors? No només és culpa
dels polítics...

A mi el pessimisme no em
venç. Fins la propera!

Una matussera i nova forma de

frer política
Grup Municipal del PSC

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

Durant el període
electoral, el candidat de CIU
es va dirigir a tots els
balaguerins amb l’eslògan d’un
canvi en la manera de fer
política oferint més
transparència i participació en
les decisions municipals.

El passat ple del dia 23de
febrer, els membres del
consistori i públic assistent a
la sala varem tenir l’ocasió de
viure una situació ben
estrafolària i alhora
desconcertant. A l’inici del ple
tots els Regidors ens varem
trobar damunt de la taula un
document ( 2 fulls ) referents a
una declaració institucional de
l’Ajuntament de Balaguer pel
dia Internacional de la Dona
sense estar signat ni registrat.

En el moment de
començar el Ple, el Sr. Alcalde
va manifestar que tenia la
intenció de fer canvis en la
manera de procedir en les
sessions de Ple i que avui
presentava un document com
a moció alternativa a la
presentada  pel grup municipal
d’Iniciativa.

La majoria del Regidors es
van quedar desconcertats tant
pel mode de presentar aquesta
suposada « moció alternativa»
com per la intenció manifesta
d’alterar i adulterar els
procediments que estan
regulats per llei, envers els
temes de presentar una moció.

Davant d’aquesta situació
ens preguntem?

-On és aquella

transparència i participació
que tant havia pregonat durant
la campanya?

-Que entén  el Sr. Roigé per
fer política: decidir pel seu
compte canviar el mode de fer
les mocions? Sr. Roigé, sap
quin significat té presentar una
moció? Què passa, és que no li
agrada o l’incomode que es
facin propostes, suggeriments,
peticions... als organismes
competents de la Generalitat
i/o de l’Estat?

- És que com a ciutadans
ens hem de quedar callats?

-Quin és el seu interès real
al presentar  una «declaració
de drets» en comptes d’una
moció? Enganyar a la
ciutadania? Eliminar les
queixes i així no fer-se mal
veure? Amagar la realitat i
confondre al poble?

Sr. Roigé, la respon-
sabilitat que ha adquirit com
Alcalde pesa i molt, i no per
això s’ha de deixar de complir
amb els procediments que
estan reglats.
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Holidays in the farm,
és un grup balaguerí que
el formen cinc músics
entre 16 i 20 anys.

Ja fa un any que van
iniciar l’aventura de crear
aquesta formació, tot i
que el projecte musical ja
fa cinc anys que s’està
coient.

Al desembre del
passat 2011 van treure el
seu primer CD amb una
recopilació de 4 temes
originals, 3 en castellà i 1
en català (Historia entre

dos; Ahora toca vivir;
Como el papel i Si t’en
vas).

Les seves primeres
actuacions les van fer a La
Rosaleda i a la Transsegre
2011, mostrant un bon
directe.

Els components del
grup són: Sandra Arroyo,
als teclats i veus; Natàlia
Llovet, veus; David
Moreno al baix; Rubén
Peries a la guitarra; i
Eduard Puigpelat a la
bateria.

Els interessats en
comprar el CD ho podeu
fer a la botiga GMR de
Balaguer.

Per contactar amb el
grup envieu un mail a:
hiftband@gmail.com

El CD ha estat produit
íntegrament a Balaguer.

El grup balaguerí, “Holidays

in the farm”, treu el seu

primer CD, amb 4 cançons

Holidays in the farm

Els seus primers
directes van
produir-se l’any 2011,
a la Rosaleda i a la
Transsegre

“Qui té por de Virginia Wolf?” al

Teatre Municipal el proper 19 de març

Dins del cicle de teatre
d’hivern i primavera, el se-
güent espectacle serà “Qui
té port de Virgínia Wolf?”
d’Edward Albee, i interpreta-
da per Emma Vilarasau i
Pere Arquillué, es podrà veu-
re el 19 de març a partir de
les 19.00 hores.

L’obra tracta sobre una
parella que se sent frustrada
i amb problemes d’alcoho-
lisme. És un retrat de la soci-
etat americana, marcada per
l’engany de la parella. Aques-
ta obra, arriba a Balaguer
després d’haver rebut el be-
neplàcit de la crítica i públic.

El 22 d’abril recalarà al
Teatre Municipal “L’any que

ve serà millor”, una obra es-
crita per quatre autores ca-
talanes i interpretada també
per quatre dones. Es tracta
d’un retrat amb molt d’hu-
mor de la rutina i la vida que
ens ha tocat viure.

Finalment, el 12 de maig
es podrà veure el musical
“Cançó d’amor i de guerra”
de la companyia +Sarsuela.
Es tracta de la popular sar-

“L’Any que vé serà millor”

suela catalana ambientada el
1793, durant els convulsos
anys de la Revolució France-
sa, que es podrà veure en la
seva versió íntegra i que
comptarà amb la presència
d’un cor de 30 veus damunt
de l’escenari i una orquestra
de 18 músics. Després dels
èxits recollits al Teatre
Condal de Barcelona, arriba-
rà al nostre escenari.

Aquestes obres
s’alternaran, amb la
programació prevista dins
dels dos cicles de cinema,
tant el cinema d’estrena com
el cinema infantil en català i
les obres de companyies
locals. Entre aquestes
darreres, cal destacar que el
GER, portarà a escena els
dies 9 i 10 de juny, l’obra “El
concert de Sant Ovidi”,
d’Antonio Buero Vallejo i
dirigida per Josep Maria
Llobet.

L’obra “Qui té por de Virginia Wolf?”

L’obra froma part del
cicle d’hivern-primavera
del Teatre Municipal de
Balaguer que va
començar el febrer
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La Colla Bastonera de Balaguer

recupera danses tradiconals catalanes
La Colla Bastonera de

Balaguer naix l’any 2009 a la
capital de la Noguera, en el
marc de les activitats regu-
lars del Casal Pere III - Ate-
neu de Balaguer, del qual
n’és una de les seccions es-
tables.

És la primera colla bas-
tonera de la comarca de la
Noguera, i una de les poques
colles bastoneres en actiu
de la part occidental del Prin-
cipat.

L’objectiu més visible
d’aquesta colla és la recupe-
ració d’una de les danses
tradicionals dels Països Ca-
talans, i específicament del
repertori de Ponent i del
Pirineu veí.

Actuació de la colla bastonera pel Correllengua ‘11

Els comerciants inicien la campanya

“Balaguer ben net! No la caguis!”
Des de l’associació de

comerciants Balaguer Co-
mercial 2021, està previst ini-
ciar a partir del 15 de març,
una campanya que té a veu-
re amb la conscienciació als
ciutadans de la neteja dels
carrers, adreçada a aquells
que passegen els seus gos-
sos. Tots els comerços  po-
saran un adhesiu en els seus
aparadors per tal de fer-ne
difusió. L’eslògan triat és
“Balaguer ben net! No la ca-
guis!”.

La Colla va néixer el 2009 i és una de les poques
colles en actiu de la Catalunya Occidental

Els propers diumen-
ges 18 i 25 de març, es
farà una jornada de por-
tes obertes a les Avella-
nes per ensenyar i expli-
car les tècniques per a la
confecció de figures per
Pàsqua de xocolata, així
com per mostrar l’art de
treballar aquest dolç tant
popular.

La jornada comença-
rà a les 11 del matí i s’allar-
garà fins a 2/4 de 2 del
migdia, a l’obrador que el

Forn del Joan té a la plaça
Major de les Avellanes.
L’entrada és totalment
gratuïta.

El Joan ha endegat
des de ja fa temps una
nova variant en el seu ofi-
ci del pa i la pastisseria,
amb l’art de treballar la
xocolata, creant una nova
marca de dolços de xoco-
lata anomenada
“cacauxocolates”, i dels
qual ja en té més de 10
varietats al mercat. Uns
productes que han calat
força bé i que ja tenen els
seus fans gourmets que
delecten els seus paladars
amb una acurada combi-
nació d’aromes, sabors i
textures que li donen un
toc diferent als tradicio-
nals xocolates.

Demostració de com es fan

les figures de Pàsqua de

xocolata a les Avellanes

Figures de xocolata per pàsqua

Joan Baldomà , del
Forn del Joan,
mostrarà els seus
coneixements en el
treball de la xocolata

Adhesiu de la campanya
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

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

NAU DE 950 m2, total-

ment equipada en llo-

guer al Polígon Industri-

al Campllong. Raó:

646987349.

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

ES TRASPASSA pub en

funcionament a Bala-

guer. Preu: 105.000 e.

Raó: 667476167.

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

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. Tel: 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.

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

EN VENTA dos terrenys 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.

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

ES TRASPASSA bar res-

taurant Dilema, en ple

rendiment. Preu: 40.000

e, facturació demostra-

ble. Raó: 687573893.

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

ALQUILER de párquing,

2 plazas y cerrado en c/

Barcelona. Razón:

660508635 (llamar de

14.00 a 20.00 h).

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

ALQUILER DE piso en

Balaguer, todo exterior,

con excelentes vistas y

piscina, 3 hab, baño, aseo,

comedor, cocina y

calefacción central.

Interesados llamar al :

691710779 o  enviar mail

a la dirección de correo:

t691710779@gmail.com

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

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. Interessats trucar

als telèfons: 973447752-

639920281.

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

LLOGUER de locals a Bell-

caire d’Urgell, 55 m2,

d’obra nova. Interessats

trucar al: 676996765.

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

ES LLOGA torre a l’Horta

d’Amunt, 2 hab., bany,

cuina-menjador, amb ter-

reny per hort. Raó:

699798857.

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

OPRTUNIDAD, vendo

piso de 140 m2, muebla-

do, zona tranquila, 4 hab.,

2 baños, a/a, calefacción,

sin comunidad. Precio:

108.000 e. Razón:

687573893.

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

VENDA o LLOGUER de

pàrkings tancats al c/

Jaume Balmes, 11. Raó:

629310479-629715431.

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

VENDA pàrkings, al c/

Sant Jaume (entrada per

la Banqueta) a partir de

7.000 e, també al c/

Barcelona, 72 a partir de

9.000 e. Raó telèfon:

676116396.

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

ES LLOGA magatzem co-

mercial al c/ del Pont de

Balaguer, 600 m2

(aproxímadament), una

sola planta. Raó telèfon:

659897555.

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

ES LLOGA dúplex a

Bellcaire d’Urgell, d’obra

nova, amb gran terrassa,

3 hab., 2 banys. Raó:

973450051 (trucar de 9 a

13.30 h).

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

TREBALL

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

SE OFRECE señora seria y

responsable, además muy

cariñosa, para cuidar

gente mayor, matrimonios

solos, mañanas, tardes o

noches. También recoger

niños en guarderia.

Horario a convenir.

Buenas referencias.

Precio económico. Razón:

665644343-625688577.

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

CLASSES particulars

d’anglès de primària i

ESO. Raó: 973445126.

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

CONSTRUCCIONS I RE-

FORMES Germans Vidal

Guardiola, 27 anys d’ex-

periència. Teulades,

banys, façanes, comuni-

tats, granges, magat-

zems, cases antigues.

Reformes en general.

Preu econòmic. Interess-

ats trucar als telèfons:

973426180-690921832.

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

S’OFEREIX senyora cata-

lana per dependenta,

amb experiència (carnis-

seria, xarcuteria, objectes

de regal...), cuidar nens,

mascotes, jardins, nete-

jar cases, locals, comuni-

tats... Raó: 686300660.

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

PROFESSORA nativa

dóna classes particulars

d’anglès. Tel: 650422582.

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

ES NECESSITA senyora

sense càrregues famili-

ars per a portar casa d’un

matrimoni sense fills a

Barcelona ciutat. S’ofe-

reix habitatge i flexibili-

tat d’horari. Interessades

trucar al 608367856.

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

VARIS

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

VENC taules i cadires de

menjador, en molt bon

estat. Raó: 973420029.

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

COMPRO monedes, joies

(d’or i plata), bitllets an-

tics, postals, fotos, llibres,

publicacions, còmics,

cromos, llibres de Festa

Major i Fira Balaguer,

Grocs (100 primers núme-

ros). Qualsevol cosa rela-

cionada amb Balaguer.

Raó: 676803205.

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

OPORTUNITAT la botiga

de roba i confeccions

Antonieta Pascual de

Térmens, fa saber als seus

clients i interessats que

per tancament del nego-

ci, ofereix tots els seus ar-

ticles, inclosos vestits de

festa i cerimònia a meitat

de preu. Obert totes les

tardes de dimarts a dis-

sabte (ambdós inclosos).

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

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

Per posar anuncis en

aquesta secció, adreceu-

vos a les nostres oficines

del c/ Sant Lluís, 36-38

altell de Balaguer o bé al

973448273.

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

OPORTUNITAT

ES VEN
Peugeot 206 HDI comercial, any 2002

ECONÒMIC

Raó tel. 973 447705
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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 8 de març a les 8 de la tarda del 15 de març ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 15 de març a les 8 de la tarda del 22 de març CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 22 de març a les 8 de la tarda del 29 de març SALA

NO
US

HO
RA
RI
S

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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