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Les dades parlen per si soles. Estem vivint la sequera
més important dels darrers 60 anys i les previsions
meteorològiques no fan preveure que la situació millori.

En 4 dies s�han cremat més hectàrees que en tot l�any
passat.

L�any 2012 és de moment el que més incendis ha registrat
des del 1968 i el tercer amb més hectàrees cremades. De l�1
de gener a l�11 de març d�aquest any s�han declarat 228 focs
que han cremat un total d�1.506,76 hectàrees, una xifra molt
per sobre dels anys precedents.

De fet, cal remuntar-se al 1984 i 1981 per trobar balanços
més negatius: 2.125,16 i 3.378,60 hectàrees respectivament.
Però menys incendis: 38 i 79. Aquest 2012 ha estat per tant
el pitjor any des del 1984 en nombre d�hectàrees i el pitjor
des del 1968 en nombre d�incendis.

Dels 228 focs registrats enguany, els que més hectàrees
han cremat han estat amb diferència els de la setmana
passada al Baix Empordà i al Pirineu lleidatà.

Mesures excepcionals per una situació excepcional. Així
planteja la Generalitat de Catalunya, la campanya d�incendis
a les portes d�una primavera que es preveu molt complicada.
El govern català ha creat un gabinet de crisi per fer una
revisió crítica de tots els recursos disponibles a Catalunya,
inclòs el pressupost de la campanya que inicialment s�havia
quantificat en uns 20 milions d�euros, malgrat que no es
contempla augmentar els efectius humans, però
segurament, si la cosa no millora, caldrà fer aportacions
extraordinàries per a fer front als incendis i a la sequera.

De moment, acabem de veure les primeres pluges
després de mesos de sequera. Esperem que no siguin gotes
de només un dia.

Sequera i risc d�incendis

«A vós, pare, si mai us fan un
homenatge a Balaguer, no serà
amb placa a la porta d�un hotel,
sinó a les muralles de la presó,
on tantes vegades fóreu tancat
per haver gosat demanar la terra
per al qui la treballa...». Aquest
és un breu fragment de
Testament a Praga,  llibre de la
balaguerina Teresa Pàmies, amb
el qual, a més de guanyar el premi

de narrativa Josep Pla, l�any
1970, es donà a conèixer com a
escriptora. Se�m fa impossible
amb el breu espai que tinc poder
glossar la seva vida  literària i com
a cronista d�una època i des d�un
context determinat, l�exili, com
a lluitadora dels drets, en especial
els de la dona, com a activista,
com a articulista, com a col·labo-
radora radiofònica... No sé si
aquests breus mots li podrien
saber greu, perquè era una
persona poc amant dels homenat-
ges i distincions. Malgrat tot, rebé
la Creu de Sant Jordi (1984), la

Medalla d�Or de l�Ajuntament de
Barcelona (2000), el premi
d�Honor de les Lletres Catalanes
(2001) i el 2003 el Premi Trajec-
tòria de la Setmana del Llibre en
Català (2003). Per les circums-
tàncies que siguin, la senyora
Pàmies no  ha rebut cap distinció
de la seva ciutat natal. En produir-
se el seu òbit, ocorregut el passat
dia 13, he llegit textualment que
«l�Ajuntament vol preparar
alguna cosa». Mai no és tard,
encara que penso que els home-
natges s�han de fer en vida. I enca-
ra més, quan hom és de casa.
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Una rebentada de la sèquia del Cup,
inunda varies finques de l�Horta d�Avall

Una rebentada a la sè-
quia del Cup va inundar, la
setmana passada, diverses
finques, i es va haver de ta-
llar la carretera. Els bombers
van haver de bombar l�aigua
de les finques afectades cap
a uns terrenys pròxims on
hi ha un desaigüe.

Paral·lelament, s�han co-
mençat els treballs per repa-
rar el tram de sèquia afectat.

La previsió és que es pro-
longuin uns dies, per la qual
cosa s�ha reduït el nivell d�ai-
gua que circula pel canal per
garantir els subministres
justos i evitar més pèrdues
d�aigua en els terrenys de la
zona, sense malmetre el seu
estat.

Sèquia del Cup

L�Ajuntament obrirà un nou pàrquing
amb 30 places al c/ Jacint Verdaguer

Operaris de l�ajuntament
de Balaguer van començar
la setmana passada, les tas-
ques de neteja i arranjament
d�un solar situat al carrer Ja-
cint Verdaguer per habilitar-
lo com a pàrquing gratuït.

Es tracta del segon apar-
cament gratuït amb una tren-
tena de places d�aparcament
que posarà en marxa l�ajun-
tament després que fa unes
setmanes entrés en funcio-
nament el del carrer Doctor
Fleming.

Actualment s�està reparant la rebentada, i s�ha
reduit el nivell d�agiua que circula per la sèquia

Set entitats de Bala-
guer han començat a usar,
en període de proves, les
instal·lacions de l�edifici
Lapallavacara, que entrarà
en funcionament, de
manera definitiva, pels
voltants de Sant Jordi,
quan s�hi celebraran unes
jornades culturals.

Després que l�ajunta-
ment de Balaguer fes
pública la seva intenció
d�obrir les instal·lacions en
període de proves, set
entitats s�han acollit a la

iniciativa. Concretament,
el Club d�Escacs Balaguer,
el Club Tennis Taula
Balaguer, la Colla Sarda-
nista Verge del Miracle, la
Colla Gegantera i Grallera
de Balaguer, l�Associació
Piragüista de Balaguer, la
formació musical Hot
Numbers i l�associació
solidària �Els Bitxos�,
començant aquest mes a
utilitzar l�equipament per
desenvolupar-hi part de la
seva activitat, com reu-
nions, assajos o activitats
formatives.

L�objectiu és poguer
detectar les possibles
mancances de l�equipa-
ment o modificacions que
s�hagin d�aplicar al regla-
ment de funcionament,
que s�ha repartit a totes les
entitats de la ciutat.

L�Ajuntament de Balaguer
obre en període de prova, el
casal Lapallavacara

Lapallavacara

Un total de 7 entitats
ja han començat a
utilitzar el casal per
les seves activitats,
durant el mes de març

Solar del carrer Jacint Verdaguer
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El programa Thao visita les escoles per
parlar dels beneficis d�una bona dieta

La passada setmana, la
regidoria de Serveis a les
Persones de l�ajuntament de
Balaguer ha seguit impartint
xerrades sobre esmorzars
saludables a les escoles de
la ciutat en el marc del pro-
grama Thao, que pretén pro-
moure una dieta sana i equi-
librada entre els escolars per
tal d�evitar problemes de
sobrepès entre els infants.

S�han fet a l�escola
Mont-roig i al col·legi Nos-
tra Senyora del Carme i a
l�Escola Pia. Durant les xer-
rades un nutricionista expli-

Xerrades del programa Thao

ca a les famílies els benefi-
cis de mantenir una dieta
equilibrada, rica en hidrats de
carboni, proteïnes i vitami-
nes.

Balaguer celebra el Dia Internacional
de les Dones amb una Taula Rodona

Balaguer va commemo-
rar el Dia Internacional de les
Dones amb una taula rodo-
na sobre la dona i el món la-
boral, titulada �Dona i treball
des de la perspectiva del
temps i la cultura�. A la po-
nència, hi ha participat
Samira Zouba, membre de
la comunitat musulmana de
Balaguer; Brigitte Leal, mem-
bre de la comunitat gitana;
Roser Tarruella, empresària,
i Toni Segués, agent d�igual-
tat.

S�han realitzat diferents
xerrades sobre
l�esmorzar saludable per
evitar els problemes de
sobrepès

Taula rodona

Els propers dies 6,7 i
8 d�abril, el Castell
Formós de Balaguer
acollirà una nova edició,
la tretzena, de l�espectacle
Viu La Passió,
organitzada per La
SudaTeatre.

Les representacions
tindran lloc els tres dies a
partir de les 20,45 hores,
amb quatre torns diaris,
cadascun de 3/4 d�hora.

Enguany hi
participaran un total de
330 figurants, als que s�hi
han de sumar els
col·laboradors, que
malgrat no actuar, fan una
feina molt necessària pel
bon desenvolupament
de l�espectacle, únic a
Catalunya.

L�espectacle està
format per un total de 12

quadres bíblics de la vida
i mort de Jesucrist que
comença amb el quadre
del mercat, a l�esplanada
del Santuari del Sant
Crist, passant per
l�entrada a Jerusalem, la
traïció de Judes, l�últim
sopar, la detenció de
Jesús, el procés de Pilat,
la crucifixió, el
davallament de la creu i la
resurrecció.

Un gran espectacle de
referència a les nostres
terres, molt arrelat.

El Castell Formós acollirà una
nova edició de l�espectacle
Viu La passió els dies 6, 7 i 8

Un dels quadres de la Passió

Organitzat per La
SudaTeatre,
l�espectacle compta
amb la participació
de 330 figurants
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V. X. ADSUAR
C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Mercedes-Benz

vendes · reparació de turismes i recanvis originals · equip Star Diagnosi

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

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

UN FORT AGRAÏMENT
La família d�Antonio Esteve Pérez vol agraïr a tot el personal de l�Hospital

Jaume d�Urgell la seva dedicació i entrega a la cura del nostre estimat familiar.
A més, es fa necessari destacar la seva magnífica actuació i estem increïble-
ment agraïts per la seva cura, amabilitat i preocupació envers els pacients.
Sense la vostra ajuda no hagués estat possible així que us podeu imaginar el
nostra afecte.

La família també vol expressar la seva gratitud a totes les persones que es
van apropar tant al tanatori com a la cerimònia per expressar el seu afecte i
consol. Veure tanta gent coneguda ens va donar forces i ens va fer sentir molt
estimats.

MOLTES GRÀCIES una vegada més a tots vosaltres pel vostre suport.

El Cercle de Promoció organitza una
nova xerrada el proper 30 de març

El Cercle de Promoció
Econòmica de Balaguer i la
Noguera organitza una con-
ferència el proper divendres
30 de març, amb el títol de
�L�Asfixia econòmica de
Catalunya. És viable econò-
micament una Catalunya in-
dependent?� a càrrec de
Xavier Quadras i Morató,
professor de la Pompeu
Fabra.

Mitja hora abans es pre-
sentarà el llibre �Sense Es-
panya. Balanç econòmic de
la independència� de Mo-
dest Guinjoan i Xavier
Quadras.

A l�acabar es farà un so-
par-col·loqui a Cal Xirricló.La conferència serà a la Sala d�Actes de l�Ajuntament

L�Ajuntament executa la portada
d�aigües pluvials del polígon al Segre

L�ajuntament de
Balaguer està executant les
obres de prolongació del
col·lector d�aigües pluvials
del polígon de Campllong
fins al riu Segre. Es tracta
d�una obra pressupostada en
554.000 euros i que ha de
permetre traslladar les ai-
gües de pluja que es recu-
llen en aquest sector indus-
trial fins al Segre a través
d�una canonada paral·lela al
camí que uneix el polígon
amb el camí de la Safyc.

A la Sala d�Actes de l�Ajuntament de Balaguer es
debatrà sobre la viabilitat de la Independència

Col·lector del polígon

L�ajuntament de
Balaguer ha signat els pri-
mers nous convenis amb
propietaris de cases del
centre històric per arran-
jar les seves façanes.

Es tracta d�una inicia-
tiva que persegueix la res-
tauració dels immobles
del casc antic a través de
la col·laboració público-

privada, ja que l�ajunta-
ment hi posa la mà d�obra
i la maquinària i els propi-
etaris de les cases en su-
fraguen els costos dels
materials.

Tot i que de moment
el projecte es cenyeix a
l�àmbit de l�UAC-1, ja
s�està parlant amb
propietaris d�edificis dels
carrers Major, d�Avall i
Miracle i de la plaça
Mercadal per tal que
també se sumin a la
proposta.

La restauració dels
immobles inclou la
consolidació de la façana
i el pintat d�aquesta.

Primers acords per arranjar
les façanes de cases
particulars al Centre Històric

Centre Històric

S�amplia la
convocatòria a veïns
dels carrers Major,
Avall, Miracle i Plaça
del Mercadal
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Centre Mèdic Pere IIICentre Mèdic Pere III
Dr. Jaume Canal - Medicina General i mútues

Tel. 607 787 338

Bonaventura Baró - Psicòleg
Tel. 679 297 689

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

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

(Visites: hores concertades)

Consulta

Visites a
domicili

Vacunacions

Cirurgia

Anàlisis

Aliments i
complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584 - 617 910 071
25600 BALAGUER

Tot per l'animal de
companyia!

La regidora de
Serveis a les Persones de
l�ajuntament de Balaguer,
Rosana Montané, va
presentar el passat
dijous dia 15, davant d�un
centenar de dones una
nova edició del programa
Frida, dirigit a dones
aturades majors de 25
anys.

Segons va destacar
la regidora, l�objectiu
d�aquest programa és
fomentar la incorporació
de la dona al món laboral

remunerat, tot oferint-li la
formació necessària per
tal de millorar les seves
habilitats i competències
tècnico-professionals.

Enguany, s�ofereixen
els següents cursos:
informàtica i ofimàtica,
hostaleria i restauració,
vendes i atenció al client
i atenció sanitària a
persones a domicili.

La formació acadè-
mica es completarà amb
pràctiques en empreses.

Actualment ja s�ha
obert la inscripció al
programa, pel qual hi ha
un centenar de places. A
més del cursos
formatius, durant l�any
també s�organitzaran
diferents xerrades i
sessions d�assesso-
rament laboral.

Més de cent persones
assisteixen a la presentació
del programa FRIDA

Presentació del programa FRIDA

Ja està oberta la
inscripció per la qual
hi ha un centenar de
places per a dones
aturades majors de 25

La Plataforma pro-autovia Tàrrega -
Alfarràs, es reuneix amb la Conselleria

El passat divendres, 9 de
març, hi va haver una reunió
a la seu de la Conselleria de
Territori i Sostenibilitat a
Barcelona,  entre alts càrrecs
d�aquell Departament i una
Delegació de la Plataforma
pro-autovia Tàrrega-
Balaguer-Alfarràs per tal de
mostrar els primers treballs
previs que han de permetre
la reconversió en una auto-
via l�actual Eix viari Tàrrega-
Balaguer-Alfarràs format per
les actuals carreteres C53 i
la C26.

Aquesta reunió, que es

diferents trams d�aquest eix
viari, que preveuen el
desdoblament d�aquestes
dues carreteres en una futura
autovia de quatre carrils, així
com les explicacions
tècnico-econòmiques del
mateix per part del Director
General de Carreteres,  però
la Plataforma va insistir en
la necessitat d�obtenir un
plànol general d�aquesta
reconversió des de Tàrrega
fins Alfarràs, per tal de poder
visualitzar millor tot el
conjunt del traçat des d�un
costat fins a l�altre amb els
enllaços corresponents.

El plànol general encara
no està realitzat, però el
Director General de
Carreteres va manifestar que
estaria enllestit abans de
l�estiu.

va realitzar  a petició de la
Plataforma pro-autoavia, es
va demanar d�acord amb el
que preveu la Resolució 81/
IX del Parlament de
Catalunya de 25 de maig de
2011, que instava el Govern
de la Generalitat a iniciar du-
rant l�any 2011, aquests tre-
balls previs necessaris per
reconvertir aquest eix viari
entre Tàrrega i Alfarràs en
una futura autovia.

Efectivament, la
Plataforma va tenir
l�oportunitat de veure els
primers plànols dels

Reunió de la Plataforma a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat

Abans de l�estiu ha d�estar enllestit el plànol
general que ha de permetre visualitzar la totalitat
del traçat a amb els seus enllaços corresponents
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Presenten el projecte de remodelació i
millora de l�Escola de la Sentiu

Després de diversos con-
tactes mantinguts amb els
Serveis Territorials d�Ense-
nyament per tal de posar-li
de manifest les deficiències
estructurals que darrera-
ment presenta l�edifici de
l�escola de La Sentiu, el di-
jous dia 8 de març, aprofi-
tant la Jornada de Portes
Obertes, el Director dels Ser-
veis Territorials Miquel Àn-
gel Cullerés, va presentar a
la sala d�actes de l�Ajunta-
ment l�Estudi de viabilitat de
l�escola de la Sentiu, projec-
te de remodelació que con-
templa una substancial mi-
llora de les instal·lacions ac-
tuals.Presentació del projecte a La Sentiu

Bona acceptació dels dos tallers
d�elaboració de sabó a Montgai

Un total de 28 persones
van participar  al primer ta-
ller d�elaboració de sabó ar-
tesà, que organitza l�Ajunta-
ment de Montgai. El  dissab-
te dia 17 es va fer la següent
sessió.

Els tallers, d�una durada
aproximada de dues hores
(de 4 a 6 de la tarda), es duen
a terme a l�antic bar dels ju-
bilats. Per a participar-hi cal
inscriure�s prèviament a les
oficines de l�Ajuntament de
Montgai.

En el decurs dels actes de la Jornada de Portes
Obertes de l�escola, el passat 8 de març

Com cada any, el
Servei d�Informació i
Atenció a les Dones
(SIAD) del Consell
Comarcal de la Noguera
ha commemorat el Dia
Internacional de les
Dones amb la conferèn-
cia «Néixer dona, la
història d�una desigual-
tat» a càrrec de Vanessa
Gesa, tècnica del SIAD,
que s�han fet a Térmens,
Balaguer i Ponts.

Durant la xerrada, es

van exposar alguns dels
arguments que han
sustentat la creença de la
superioritat de l�home
sobre la dona i que han
donat lloc a la desigualtat
de gènere, com per
exemple l�origen de la
dona en la religió cristiana.

També es van posar
en relleu algunes de les
dones que, tot i les seves
aportacions a la política,
la filosofia, la ciència i l�art,
han estat invisibilitzades
al llarg de la història pel
simple fet de ser dones,
com Safo, Hipàtia, Joana
d�Arc, Artemisa
Gentileschi, Olympe Des
Gouges, Mary
Wollstonecraft, Clara
Schumann, i Golda Meir,
entre altres.

Térmens, Balaguer i Ponts
van acollir la conferència del
Dia Internacional de la Dona

Conferència de Vanessa Gesa

A càrrec de Vanessa
Gesa, tècnica del
Servei d�Informació i
Atenció a les Dones
de la Noguera

Tallers d�elaboració de sabó
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El Rebost del Montsec, celebra el seu 1r
aniversari amb tasts dels seus productes

Des de abril de l�any pas-
sat, Les Avellanes i la comar-
ca de la Noguera, compten
amb un establiment de ven-
da d�aliments ecològics i de
Km 0, és a dir tots aquells ali-
ments dels sector primari que
es cultiven o s�elaboren aquí,
a casa nostra.

En motiu del primer ani-
versari, el Josep com a encar-
regat i propietari de la botiga,
ha pensat en oferir el dissab-
te 31 de març, una jornada de
degustacions dels seus pro-
ductes, acompanyats pels
productors i elaboradors que
ens podran explicar de prime-

ra mà, qualsevol cosa relaci-
onada en cada un dels pro-
ductes que s�exposaran, tant
els nous com els de sempre.
L�horari degustació, serà de
12.00 a 14.00 h.

Els productes que hi po-
dem trobar són carn de co-
nill, de corder, de porc, genère

La botiga del Rebost del Montsec a Les Avellanes

Les degustacions aniran
a càrrec dels propis
productors i elaboradors
dels productes

Tot i que normalment
el Rebost del Montsec,
només està obert diven-
dres, dissabtes, diumen-
ges i festius, durant les
vacances de setmana
santa restarà obert, del 30
de març fins al 9 d�abril.

A banda de la venda
directa de tots els produc-
tes esmentats, el Rebost
del Montsec està especi-
alitzat en cistelles i Lots
personalitzats, a gust i ne-
cessitat de cada client.

D�aquesta manera es
poden muntar lots i cis-
telles per preus, per tipus
de productes de proximi-
tat, ecològics, licors i vins
de la zona...

Cada un pot fer-se el
seu propi lot, amb pro-
ductes frescos inclús, ja
que no existeix res que si-

gui estàndar.
A part, tenim la possi-

bilitat de poder-nos infor-
mar de novetats, de tot el
seu estock de venda i de
fer compres des de la seva
botiga on-line, gràcies a la
seva pàgina web:
www.elrebostdelmontsec.cat

El rebost del Montsec, estarà
obert durant tots els dies de
Setmana Santa

de forn, oli d�oliva, fruites i
verdures, mels, melmelades,
formatges, ametlles, flors, ga-
letes, vins, caves... Una gran
varietat de productes, amb
un denominador comú, la
terra. Articles de proximitat i
ecològics, dels pagesos i co-
operatives del nostre entorn.

Lots i cistelles a mida

Sant Llorenç donarà la sortida a la
I Duatló de carretera La Noguera Esport

El proper dissabte 24 de
març, es celebrarà la I Duatló
de carretera La Noguera Es-
port. Duatló organitzat per
«La Noguera Càmping-
Bungalow» amb la col·-
laboració del C.E.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
metres de desnivell positiu.
Sortida des del camp de
futbol del Càmping la
Noguera a partir de les 10.30
h, direcció cap a l�Estació de
tren pel camí de terra i
posteriorment per 1 km
d�asfalt fins arribar a
l�estació. Pujada a l�ermitaSortida des del Càmping La Noguera

S�espera la participació d�uns 150 duatletes en
aquesta primera edició de la Duatló amb sortida i
arribada a Sant Llorenç passant per Gerb i Vilanova

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 positiu. 

Sortida en direcció cap a
la població de Gerb i cap a
Vilanova de la Sal, fins al
quilòmetre 8,5, just a la
cruïlla que va cap a les
Avellanes, 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.

Durant la Duatló hi
haurà diferents punts
d�avituallament pels atletes
i pels que ho vulguin,
s�organitza un dinar al
mateix Càmping La
Noguera, un cop finalitzada
la prova atlètica, per tal de
recuperar les forces.

Sector amb bicicleta passant per Gerb

P U B L I R E P O R T A T G EP U B L I R E P O R T A T G EP U B L I R E P O R T A T G EP U B L I R E P O R T A T G EP U B L I R E P O R T A T G E
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 629 359 238 - 629 993 701

Pl. Mercadal, 37 1r-3a � BALAGUER

Soraya Molló i Vanessa Díaz, segones
al premi de dança flamenco Anaprode

Dos alumnes de la Com-
panyia de Dansa Montse
Miret de Balaguer obtenen el
segon premi en la categoria
de Danza Flamenco Amateur
al �Consurso Nacional de
Danza Anaprode� que es va
celebrar a Mollerussa el pas-
sat diumenge dia 4 i que va
aplegar més de 700 alumnes
de dansa de tots els estils
d�arreu de Catalunya i Aragó.

Tant la directora de l�es-
cola, Montse Miret, com la
profesora Pilar Sanz, s�han
mostrat molt satisfetes pel
reconeixement a l�esforç
d�aquestes joves ballarines, la
Soraya Molló i la Vanesa Díaz.

Soraya Molló i Vanessa Díaz

Els escolars de Balaguer repoblen la
muntanya del Santuari del Sant Crist

Uns 200 alumnes de
quart de primària dels dife-
rents centres escolars de
Balaguer han repoblat la
muntanya del Santuari del
Sant Crist, amb cent olive-
res i cent alzines amb l�acti-
vitat de la plantada de l�ar-
bre escolar, dins del Pla Mu-
nicipal de Dinàmica Educa-
tiva.

D�altra banda, 12 alum-
nes de l�Estel van fer la plan-
tada a l�esplanada de davant
del Santuari del Sant Crist.

El Premi va tenir lloc a Mollerussa el passat
diumenge 4 de març amb més de 700 alumnes

L�escriptora i guionista Gisela
Pou va visitar els alumnes de
l�escola Gaspar de Portolà

Gisela Pou

Plantada de l�arbre

El passat divendres, 2
de març, l�escriptora i
guionista de TV3, Gisela Pou
va visitar els nens i nenes
de 4rt de primària de l�escola
Gaspar de Portolà.

L�objectiu d�aquesta
visita era que l�autora
pogués explicar en persona
com va confeccionar el
llibre «La Sara Pegues i
l�esquelet desmanegat»
contestant a tot una allau
de preguntes fetes pels
alumnes que prèviament ja
havien llegit.

L�escola aposta per
potenciar el gust per la
lectura a tots els nivells i
cicles, d�aquí que es cregui
una pràctica lectora força
engrescadora realitzar la
lectura d�un llibre adequat a
l�edat i explicat pel propi
autor/a d�aquest.

Durant aquest mes de
març i fins al maig  visitaran
també l�escola els escriptors
Pere Martí, Anna Vila i Josep
Górriz, ja que els nens i nenes
de cicle mitjà i superior han
llegit algun dels seus llibres.
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600 persones a l�acte de cloenda del
Corremón al Teatre Municipal

El Teatre Municipal de
Balaguer va acollir el passat
diumenge 18 de març, l�es-
pectacle de cloenda de la
primera edició del Corremón
Balaguer.

Prop de 600 persones
van assistir a un festival que
va comptar amb la participa-
ció d�una desena d�entitats
balaguerines que van realit-
zar diversos números de
cant i ball i que va servir, al-

hora, per agrair a la ciutada-
nia la bona acollida que ha
donat a aquesta festa gas-
tronòmica i cultural, que ha
durat deu dies.

L�acte de cloenda es va

L�Aula Municipal de Dansa fent una Dansa Xinesa, en
l�acte de cloenda al Teatre Municipal de Balaguer

fer el diumenge a les set de
la tarda, on hi va haver l�ac-
tuació de l�Associació
Rociera, els bastoners del
Casal Pere III, ball country,
balls senegalesos i reggae,
l�escola municipal de músi-
ca, el grup xilè, l�aula muni-
cipal de dansa, l�escola de
dansa Montse Miret i gim-
nàstica rítmica. Tots ells van
fer una representació amb
balls i música  dels diferents
països del món.

Fonts de l�organització
van destacar l�èxit d�assis-
tència als actes programats
de la mateixa manera que es
van congratular del gran nú-
mero de persones que van
provar les tapes i plats típics
oferts pels bars i restaurants
participants.

Xurrasco amb patates dolces (Tapa del Brasil al Bar Fleming)

Els organitzadors
mostren la seva
satisfacció per
l�acollida de la festa
gastronòmica i cultural

El Centre d�Esplai
Santa Maria, ens vol
convidar a participar de
les seves activitats
d�estiu. Aquest any,
aquest esplai repeteix
ubicació i torna a
endinsar als infants a la
natura en la Casa de
Colònies de Bastanist, a
Martinet.

Adreçades a infants
de 6 i 15 anys, volen
transmetre als petits
valors com el
companyerisme, el
respecte, el compartir i
l�esforç, d�una manera
lúdica i  treballant en
l�educació a través del joc,

la descoberta, el treball,
l�aventura, la festa, la
convivència, l�aprenen-
tatge de responsabilitats.

Fins al pròxim 5 d�abril
està obert el termini
d�inscripció, oferint 90
places a tots els infants
que ho desitgin de les
comarques de la Noguera
i l�Urgell.

El Centre d�Esplai obre les
inscripcions a les colònies
d�estiu a Bastanist

Colònies a Bastanist

Els nois i noies de 6 a
15 anys de la Noguera
i l�Urgell s�hi poden
inscriure a partir del
proper 5 d�abril
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

La carta
Autor: Sara Blake
Gènere: Novel·la

La Berta Bonafè està
trista
Autor:  Magalí Le Huche
Gènere: Infantil (+7)

Nèmesi
Autor: Philip Roth
Gènere: Novel·la

�Nèmesi�, la darrera
novel·la de l�escriptor nord-
americà Philip Roth, està
ambientada en la comuni-
tat jueva de Newark, Nova
Jersey.

És l�estiu de 1944 i una
epidèmia de pòlio amenaça
els nens amb la mutilació,
la paràlisi, la incapacitat de
per vida i fins i tot la mort.
Bucky Cantor, un jove
professor jueu que dirigeix
l�escola d�estiu, s�ha
d�afrontar a la mort dels
seus alumnes amb una
barreja de por, pànic, ràbia,
patiment, desconcert i
dolor. Cantor és un profes-
sor responsable, compro-
mès amb el benestar dels
seus alumnes; un home
enèrgic i decent que, amb
les millors intencions, lluita
en una guerra privada
contra la malaltia.

Ambientada en plena
Segona Guerra Mundial,
�La carta� és la primera
novel·la traduïda al català
de l�escriptora novaior-
quesa Sarah Blake.

A banda i banda de
l�Atlàntic, tres dones no
saben fins a quin punt
s�encreuaran les seves
vides. Elles són l�Iris
James, la metòdica
encarregada de l�oficina
de correus de Franklin, a
Massachusetts; l�Emma
Fitch, la flamant dona del
metge local, que espera
amb delit l�arribada del
correu amb notícies del
seu marit, que és a
Londres ajudant els ferits
en els bombardejos, i la
periodista Frankie Bard, la
veu que explica per ràdio
als americans l�horror de
la guerra a la vella Europa.

La Berta Bonafè viu
feliç cuidant les seves
plantes i amb les seves
mascotes, en un pis petit
d�una gran ciutat. A ella li
agrada la calma i el silenci
del seu pis on no arriben ni
els fums ni els sorolls del
carrer. Tot va bé en la vida
de la Berta, però un bon dia
tot canvia, tot és negre i la
Berta s�entristeix i no hi ha
cap manera de fer canviar
el seu estat d�ànim, fins
que un bon dia arriba el Sr.
Edmund, el seu veí i
admirador. Aconseguirà el
senyor Edmund guanyar-
se el cor de la Berta i tornar
a fer-la somriure amb
l�ajuda dels seus petits
amics?

Cal destacar la combi-
nació dels formats tant de
la seva il·lustració com de
la tipografia.

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

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

Vota mitjançant la web: www.cerclebalaguer.cat

SI        NO      NS/NC

El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

Destrament,
-com diuen els llibres-
fan veure fa molts anys que fan les coses
destrament, -ells són la llei-
compostos i erigits en jutges únics,
imbuïts de conviccions que a la fi són,
-el temps ho ha dit- només proves injustes.
Destrament,
fan veure fa molts anys que toquetegen
destrament els nostres drets,
quan ells són els intèrprets -són la llei-
i poc hi podem fer de baix estant,
llevat de repetir com sempre hem fet,
que és nostre plenament allò que ens prenen.
Destrament diem:
Del pòsit d�allò just que al bé remet,
en fem un petit tast per compartir-lo
i ells no en volen. No en volen cap pessic.
Ho volen  tot. El seu i també el nostre.

Creus que l�asfixia econòmica
que pateix la Generalitat i per tant tots els catalans,
és una operació consentida des del Govern Central,

sigui del color que sigui?
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Classificació
Tercera Divisió
1. Prat ........................ 58
2. Espanyol B ............ 51
3. Pobla Mafumet .... 49
4. Terrassa ................. 48
5. Manlleu ................. 48
6. Rubí ....................... 45
7. Vilafranca ............. 44
8. Cornellà ................ 43
9. Castelldefels ........ 41
10. Santboià ............. 40
11. Gavà .................... 37
12. Balaguer ............ 37
13. Montanyesa ....... 36
14. Europa ................. 36
15. Olot ...................... 34
16. Vic ........................ 33
17.Gramenet ............ 32
18. Vilanova .............. 30
19. Amposta ............. 24
20. Masnou ............... 20

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Ermengol ......... 10
2. Oscar Imaz ......... 3
3. Gabernet ............ 3
4. Xavi Gracia ......... 2
5. Edith ................... 2
6. Salat ................... 1
7. Benet .................. 1
8. Jony Fernandez . 1
9. Figuerola ............ 1
10. Roi .................... 1

El Balaguer va
aconseguir una
importantíssima victò-
ria davant el Vilanova,
un rival directe a la
classificació, i va do-
nar un pas important
de cara a assolir la per-
manència, que actual-
ment la marca el propi
Vilanova amb 30
punts.

El passat dissabte,
els balaguerins no van
poder emportar-se un
resultat positiu de la
seva visita a la Pobla
de Mafumet, on van
caure per 3-1.

Gabernet

El Balaguer guanya per la mínima al
Vilanova, però perd amb el Mafumet

10/03/2012

BALAGUER 1
VILANOVA 0
17/03/2012

P. MAFUMET 3
BALAGUER 1

Roi encara la porteria del Vilanova

Figuerola busca tallar una pilota davant el Vilanova

Propers encontres

25/03/2012 --  12 h
Ciutat Esportiva de

Sant Adrià
Espanyol B |Balaguer
-------------------------------------

01/04/2012  --  17 h
Camp Municipal de

Balaguer
Balaguer| Manlleu

-------------------------------------
08/04/2012  --  12 h

Camp Municipal Joan
Baptista Milà

Santboià| Balaguer

FUTBOL>>El Balaguer va
retornar a la victòria al Muni-
cipal, guanyant per la mínima
al Vilanova, amb un gol
d�Ermengol que va arribar al
principi del segon temps.

Aquests tres punts acon-

seguits són un pas important
de cara a aconseguir la per-
manència, quan falten nou
partits per l�acabament del
campionat.

Els balaguerins han jugat
aquest dimecres, un partit
important a casa davant un
altre rival directe com és la
Gramenet, però al tancament
d�aquesta edició encara no
s�havia jugat l�encontre.

El proper cap de setma-
na, els homes que entrena
Jordi Cortés visitaran la Ciu-
tat Esportiva de Sant Adrià,
per enfrontar-se a  l�Espanyol
B, segon classificat, i on els
balaguerins hi tenen molt a
guanyar i poc a perdre, dona-
da la qualitat del rival, mentre
que el proper diumenge, 1
d�abril, a casa, rebran al com-

plicat Manlleu, cinquè a la
taula classificatòria de Terce-
ra Divisió.
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El Cristec Balaguer aconsegueix una
victòria per 3-6 a Sant Sadurní

FUTBOL SALA>> El
Barna 31 de Futbol Sala,
va aconseguir un impor-
tant empat a 4 gols davant
el líder Arc D�Ada que ha-
via sumat 13 victòries en
els 13 partits disputats en
aquesta temporada.

Els balaguerins van

plantejar un partit defen-
siu i jugant al contracop,
que li va donar els resul-
tats esperats.

Els balaguerins, des-
prés d�aquest empat, con-
tinuen segons a la classi-
ficació de la primera divi-
sió juvenil.

El Barna 31 aconsegueix
empatar a 4 davant el líder

Els balaguerins celebrant un dels gols

Cristec Balaguer

El Cristec Balaguer
guanya a la pista del Sant
Sadurní, per 3 gols a 6.

Els balaguerins es
sobreposen a les baixes de
cinc dels seus jugadors, el
qual va motivar el debut en
la categoria dels jugadors del
filial David i Rodolfo, i
trenquen la seva ratxa
negativa de les darreres
jornades aconseguint la que
és la seva primera victòria a
domicili.

El Cristec va plantejar un
partit molt seriós en defensa
i sense renunciar en cap
moment a l�atac, el qual ja
va donar els seus fruits en
un primer període que va
finalitzar 1 a 2.

Al segon període van
ampliar el marcador
rematant el resultat fins al 3-
6 final.

FUTBOL SALA>> Els balaguerins, amb un total de
5 baixes, va fer debutar els jugadors del filial David
i Rodolfo, aconseguint una fran victòria a fora
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Cinc atletes del Maratonians del Segre,
participen a la Marató de Sevilla

Cinc atletes del Club
Maratonians del Segre van
participar a la Marató de
Sevilla, amb bons resultats.

Jordi Cerezuela, amb un
temps de 2:53, acabà al lloc
176 de la classificació  abso-
luta. Sergi Nunes, amb 2:56
va ser 231 de la general, men-
tre que Llorenç Ribó, amb un
temps de 3:38, va classificar-
se en el lloc 2.048 de la gene-
ral i Felip Zaragoza, amb un
temps de 3:48, va classificar-
se en el lloc 2.416, d�un total
de sis mil participants. La
dolenta notícia de la sortida
va ser per què Mariano
Paraiso, va haver de retirar-
se al km. 27.Atletes balaguerins a la Marató de Sevilla

El C.B. Balaguer aconsegueix una
còmoda victòria davant el Torrassa B
BÀSQUET>> L�equip sèni-
or masculí del Club Bàsquet
Balaguer va imposar-se amb
autoritat, al AEC Collblanc-
Torrassa B, per 62-49, al pa-
velló Poliesportiu de
Balaguer, el passat dissabte.

Amb aquesta victòria,
els balaguerins es col·-
loquen a la sisena posició de
la taula, amb 13 victòries i 9
derrotes.

Aquest cap de setmana
visitaran la pista del Cuines
Stil Balsareny.

ATLETISME>> Jordi Cerezuela, el millor dels
balaguerins va fer un temps de 2 hores i 53 minuts

El Club Tennis Taula
Balaguer va participar als
Campionats d�Espanya
de tennis de taula
celebrats a Almeria, del 25
de Febrer al 4 de Març, en
les modalitats
d�individual, dobles i
equips.

Les jugadores
Gemma Lladonosa i
Natàlia Miramontes van
prendre part en la
categoria benjamí
femení, on es van fer amb

el 5è lloc per equips i el 3r
en dobles, aconseguint
l�únic podi de la delegació
balaguerina.

Pol Calderó, Llorenç
Lladonosa i Eduard
Viladegut, per la seva
banda, van competir en
les proves d�alevins
masculines, on es van fer
amb una meritòria 5a
posició per equips, d�un
total de 17, vinguts de tot
l�estat.

La jugadora Anna
Biscarri va acompanyar
com a entrenadora als
jugadors i va participar
també en la prova
individual i en la de
dobles, on juntament amb
Cristina Vico (CTT
Ripollet) es va fer amb la
5a posició.

Els equips del CTT Balaguer
van disputar el Campionat
d�Espanya a Almeria

Campionat d�Espanya a Almeria

TENNIS TAULA>>
Bon paper dels
balaguerins al
Campionat d�Espanya
de Tennis Taula

Club Bàsquet Balaguer
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Els equips alevins del Club Tennis
Balaguer fan un excel·lent paper

NATACIÓ>> El neda-
dor David Bach del Club
Esportiu Natació Bala-
guer ha aconseguit dos
medalles de bronze en el
campionat Estatal  per au-
tonomies de natació adap-
tada que s�ha  celebrat a la
ciutat de  Castelló.

En David ha aconse-
guit la medalla de bronze
el dissabte en la prova de
50 metres esquena i el diu-
menge en els 100 esque-
na. També destaquem
que en els 50 metres lliu-
res ha estat el 5è classifi-
cat estatal.

David Bach aconsegueix dues
medalles al campionat estatal

David Bach

Equip aleví femení

L�equip aleví femení del
Club Tennis Balaguer ha
quedat tercer, en els
Campionats de Catalunya.

L�equip femení està
integrat per les joves
esportistes: Emma Campàs,
Carla Sánchez, Maria Bonet
i Gemma Lladonosa.

D�altra banda, l�equip
aleví masculí ha quedat
cinquè.

Aquest equip està
 format per: Llorenç
Lladonosa, Pau Borràs,
Gerard Jiménez, Manel Bello
i Josep Maria Perera.

Cal destacar l�equip aleví
femení que és un dels
millors equips de Catalunya
consolidats ja que van ser
primers al Campeonat
Provincial  celebrat aquest
any.

TENNIS>> L�equip femení va quedar tercer als
campionats de Catalunya, després de guanyar el
provincial, i l�equip masculí va quedar cinquè
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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.

De pressupostos i Presidències
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

El passat 13-3-12 van ser
aprovats definitivament els
Pressupostos del nostre
Ajuntament. Com era d�es-
perar uns van votar en con-
tra per variats motius, i dos
van donar la definitiva llum
verda de l�aprovació. Caldria
dir que davant dels números
es van batejar per l�oposició
de pobres, i no cal dir que
l�alcalde ho va acceptar i ho
va justificar davant del que
han trobat de l�anterior Con-
sistori que feien anar els mi-
lers com si fossin calderilla.
És una història que no conei-
xeríem si els resultats de les
eleccions haguessin  estat
els desitjats pels represen-
tants locals del PSOE-PSC,
que no paraven de demanar
una majoria absoluta. L�alcal-
de actual sols pel fet de do-
nar a conèixer el desgavell
d�aquest darrers anys, que
tots malpensaven però no
creiem que fossin tan atre-
vits, és mereixedor d�una cer-
ta indulgència de les mancan-
ces de procediment que de
segur tots hem detectat. No
és encara un gat vell en la
política professional com ho
és el Sr. Aguilà.

El temps que vindrà ens
ha de dir si la seva gestió hau-
rà estat bona o no, jo sols
desitjo que no duri tan com
la del Sr. Aguilà, doncs ja s�ha
vist on ens ha portat la figura
única.

Tenim a Balaguer una
varietat humana que mai
està del tot contenta ni del
tot disgustada. Alguns po-
den aspirar a ser propietaris
d�un castell amb estendard
propi, encara que sigui un
problema pels especialistes
d�heràldica què ficar-hi en el
camp de gules i d�or que si-
gui prou significatiu del nou
propietari. Ni contents ni dis-
gustats, però això sí, sempre

De fa molt de temps
que a tot l�estat espanyol
hi ha un problema enorme
en el mercat del treball i té
un nom: atur. Dóna la
impressió que no és fins
aquest moment que els
polítics s�han ficat mans a
l�obra per tal de reduïr-lo i
traure el país del lloc
capdavanter que ocupem
a Europa en aquesta
lamentable estadística. Fa
molts anys, però, que hi ha
persones i famílies
senceres que l�estan
patint, perquè ni durant
l�època de vaques grasses
de la construcció i el diner
fàcil, no varem baixar de
percentatges d�atur del 9
o el 10%.

El problema és molt
complex, tenim una
economia que està basada
fonamentalment en
sectors econòmics amb
una elevada temporalitat
laboral, o en sectors que
han fet figa com la
construcció, amb una mà
d�obra poc qualificada de
difícil recol·locació en
altres sectors. La inversió
en educació, formació,
investigació i
desenvolupament ha estat
sempre molt per sota de
la mitjana dels països del
nostre entorn. Les
activitats econòmiques
tenen poc valor afegit, són
dèbils i amb poca capacitat
exportadora, que ara per
ara són les que tenen una
mica de pulmó per tirar
endavant.

Calia fer una reforma
laboral, és cert. Però el que
calia fer és facilitar la
contractació dels
treballadors per part de les
empreses. El que ha fet el
govern del PP d�una forma
unilateral ha estat

Sobre la reforma laboral del PP
Grup Municipal d�Iniciativa per Catalunya Verds a
l�Ajuntament de Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

precisament el contrari, ha
plantejat una reforma
laboral que el que farà és
crear més atur i desmuntar
d�un cop de coça els pilars
de la negociació col·lectiva
bastits en els acords de la
Moncloa i els acords de
Toledo als principis de la
democràcia. Ho han dit el
mateix Sr. Rajoy i el Sr.
Montoro a la premsa. És una
reforma que augmentarà la
destrucció de llocs de treball,
perquè la reforma incentiva
els acomiadaments, que
seran més fàcils (per decisió
unilateral de l�empresari, per
ampliació dels supòsits) i
més barats (33 dies/any i en
molts casos 20, enlloc de 45
com fins ara).

La reforma laboral que ha
aprovat el PP és una reforma
inútil per la creació de llocs
de treball, injusta perquè fa
recaure la crisi en aquells que
no l�han creat, i en molts del
casos no només negativa
pels treballadors/res, sinó
pel conjunt del país perquè
ens aboca de forma
inexorable a una recessió
econòmica, La reforma
busca una rebaixa general
dels salaris i de les
condicions laborals dels
treballadors o dels que
busquen feina. Els
empresaris podran fer-ho de
forma unilateral i
discrecional.

És una reforma feta amb
mentides, manipulació i
engany. Des del primer
moment hi ha hagut
mentides sobre el contingut
de la mateixa, una ocultació
de dades i una clara voluntat
de manipulació de la
informació. Durant la
campanya electoral del PP
no s�havia fet públic, ni de
bon tros, les intencions que
tenien. A més, és

exactament el contrari del
que el PP va prometre,
abans i durant campanya
electoral, la Sra. Soraya
Saénz de Santamaría va dir
«lo que necesita España no
es facilitar el despido, no es
fomentar la salida, sino
fomentar la contratación».

És una reforma que
perjudica especialment a les
dones. Incentiva que les
dones tinguin principalment
contractes a temps parcial.
També farà augmentar les
dificultats per conciliar vida
personal i laboral de tothom
per la facilitat que la reforma
ofereix als canvis de totes les
condicions de treball, sobre
els horaris, durada de la
jornada, etc., decidits
unilateralment per les
empreses.

S�està plantejant una
reforma inútil per superar la
crisi. Els impactes de la
reforma provocaran més
dificultats per la recuperació
econòmica, com està
passant a Grècia, e
incentiven un model
productiu escassament
eficient basat exclusivament
en la competitivitat derivada
dels costos de la mà d�obra.
La creació d�ocupació de
qualitat i la reactivació
econòmica només vindrà
d�un canvi de model
productiu i una reforma
fiscal justa.

Si entre tots no hi
fiquem remei estem abocats
a un futur en el que les
relacions laborals seran com
les de principis de segle XX:
l�oficina de treball i de
contractació serà la plaça del
poble i els sous i les
condicions laborals seran les
que el patró marqui segons
els guanys que pretengui
tenir a qualsevol preu.

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

cobdiciosos de tenir més. Els
dies que ens toca viure gens
agradables per cert, crec que
ajudaran a ficar-nos en el lloc
que ens pertoca. Fins i tot els
polítics preferiran al que res vol
i res pretén, que al bufó que
sempre té al cap com treure una
rendibilitat del seu aplaudi-
ment. Segons es diu per
Balaguer, és per meravellar-se
en la quantitat en que s�aug-
menta els afiliats quan s�atan-
sa qualsevol elecció. Jo en can-
vi per la meva experiència, puc
donar fe del difícil que ha estat
sempre, buscar un President i
una junta en les escasses soci-
etats de les que sóc membre,
doncs ningú ho volia ser. Però
pel que es veu la cosa aquesta,
aquest tic tan propi de Balaguer,
va canviant. Darrerament UDC
ha tingut per alegria de tots una
pluja de noves adhesions que
han ratificat en la seva presidèn-
cia local al Sr. Mestres. Enhora-
bona! Aconseguir aquesta fita
en uns moments tan oportuns
és tot un èxit, però es diu tam-
bé que recorden aquelles pri-
màries del Sr. Roigé i la Sra. Pallé.
Com sóc un ingenu nat, jo no
m�ho crec. Aquí hi ha algú que
vol continuar empudegant al Sr.
Roigé, i mou fils i mànigues per
la rancúnia acumulada en la
seva actual grisor. Potser un mar
de revulsius benefactors els que
inspirin aquesta malsana con-
ducta, però vist de fora té tot
l�efecte d�un vomitiu. Fer de ti-
tella és un trist paper per qual-
sevol persona normal, però hi
pot haver algun cas en que fan
el que sigui per tenir auditori i
fer creure que són el centre del
món. Que poques coses es
mouen sense que la seva bufa-
da els donin vida. I aleshores
penses que si Déu en la seva
infinita sabiduria ha fet  criatu-
res de tot color, també n�ha fet
per ser presidents nats de tot.
--------------------------------------------------
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El passat dia 12 de febrer
d�aquest any es va produïr el
tràgic accident en el qual van
perdre la vida dues grans
persones i van resultar ferides
altres dues; fins aquí dins la
gravetat podria ser una notícia
més de premsa.

Els principals motius que
m�han dut per adreçar-me a
vosaltres han estat els comen-
taris que sovint es senten de
persones poc vinculades en el
món de l�esport en general, i
menys encara en el món del
ciclisme; tenim la desgràcia de
conviure en una societat molt
ignorant i poc sensibilitzada
amb els altres, la majoria no és
conscient de les repercussions
que aquests actes poden tenir
fins que és massa tard;  el més
trist és que només es prenguin
mesures fins que hem de
lamentar la pèrdua de vides

Nosaltres també hi circulem!
Jordi Oliva Orrit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

humanes; a tot això vull dir que
els ciclistes a la carretera o a la
muntanya sempre som els
més dèbils, però també tenim
el dret de ser-hi,  això no implica
que estiguem exempts de
seguir el codi de circulació, ja
que tots ens regim pel mateix
codi, vianants, ciclistes i
conductors.

Potser ja és hora de canviar
el pensament i els tòpics que
els ciclistes surten el diumenge
a fer nosa a la carretera, perquè
la conducta irresponsable
d�alguns no representa a la resta
del col·lectiu.

Segons estudis recents la
pràctica d�esport a l�aire lliure
va en augment, pel que això
suposa més val que entre tots
anem prenent consciència i
respecte els uns amb els altres,
o els fets passats desgracia-
dament es tornaran a repetir.

Aquesta setmana ens ha
deixat una de les balaguerines
més il·lustres i interna-
cionals: Teresa Pàmies, una
dona lluitadora i perseverant,
tant pel que fa als seus ideals
com en la seva vida
professional i personal. Una
persona com poques, que ha
estat un exemple per a la seva
generació i per a les següents,
i crec que també ho ha de ser
per a les futures: valors com
el sacrifici, l�esforç i la lluita
pels seus i per uns ideals, que
sembla que en els últims anys
s�han deixat de banda.

Malgrat que va
abandonar la seva ciutat natal
molt joveneta, als disset anys
ja va parlar en un míting a la
plaça monumental de
Barcelona com a dirigint de
les Joventuts Socialistes
Unificades de Catalunya,
sempre l�ha dut al cor. Així
queda patent en molt dels
seus llibres, com �Testament

Teresa Pàmies
Miquel Aige, Regidor de Cultura, Ensenyament i Festes
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

a Praga� (1970) o �Crònica de
la vetlla� (1971), on inclou
passatges sobre la seva
infància i primera joventut a
Balaguer. A més a més, la
seva última voluntat ha estat
descansar a la seva terra
natal, al costat de la seva
mare. Hi pot haver un lligam
més fort que aquest?

Com a balaguerins, a més
dels seus llibres, tindrem
sempre un record molt
especial de la Teresa, que
encara en vida va voler
regalar-nos una part del seu
llegat: els premis, reconeixe-
ments i alguns dels seus
llibres. Així ho va decidir i així
continuarà sent a l�espai que
li hem dedicat a la biblioteca
Margarida Montferrat, on
estan exposades la Creu de
Sant Jordi, que va rebre al
1984, el Premi d�Honor de les
Lletres Catalanes (2001) i la
Medalla d�Honor de
Barcelona (1997), entre altres,

al costat d�alguns dels seus
llibres amb la seva
dedicatòria.

Tot el seu compromís
amb la lluita contra el
franquisme, en favor de les
dones i per Catalunya el
podem veure reflectit en els
seus llibres. Així ho reconeixia
ella, com a bona periodista
narrava les seves experiències
o allò que l�envoltava, això era
el que nodria els seus textos
i, de fet, aquest és el principal
llegat que ens deixa. Després
de 92 anys, viscuts amb la
màxima intensitat, ens deixa
a tots balaguerins i catalans,
una impressionant obra que
és el reflex d�una època dura,
convulsa i de grans canvis,
que ens ha de servir per
aprendre dels errors i mirar al
futur amb esperança.

Finalment, només dir-vos
que des de l�ajuntament de
Balaguer esperem la vostra
participació per decidir quin
és l�homenatge que li volem
fer a la Teresa. Creiem que
aquesta serà la manera més
adequada de tornar-li tot el
que ens ha donat i deixat.

Dia mundial de la salut:
envelliment saludable
Josep Ma Castells Benabarre
---------------------------------------------------------------------------------------------------

El proper dia 7 d'Abril,
es celebrarà el dia Mundi-
al de la Salut, declarat per
les Nacions Unides.

El Dia Mundial de la
Salut 2012 està dedicat a
l'Envelliment Saludable,
un tema que avui ressona
en la transició demogràfi-
ca de la nostra societat.
Aquest any, aquesta inici-
ativa pretén augmentar la
consciència sobre els
desafiaments que acom-
panyen a l'envelliment de
la població, així com pro-
moure les oportunitats
que actualment existei-
xen.

La salut i la lluita con-
tra les malalties que exis-
teixen en el nostre món
hauria de ser d'allò més
important, ja que sense
salut no és pot viure amb
el benestar que tothom té
dret a tenir.

Durant els darrers me-
sos i davant l'increment i
creixement de noves ma-
lalties que van apareixent,
val a dir que l'Institut Ca-
talà de la Salut i les autori-
tats pertinents, han
d'avançar i no retrocedir
en el seu tractament en
els centres sanitaris ja que
hi ha un fort increment de
persones que davant
aquesta situació que està
vivint el nostre país ne-
cessita més benestar so-
cial i millors serveis de sa-
lut.

Demano a la Generali-
tat de Catalunya que faci
tot el possible per mante-
nir oberts i millorar els ser-
veis que prestin els CAP,
així com els hospitals pro-
vincials que tenim i que
tractin gran varietat de pa-
tologies o malalties:
Arnau de Vilanova i Hos-
pital Santa Maria.

També és necessari
donar suport institucional
i econòmic a les diferents
entitats de salut que exis-

teixen als ciutats que confor-
min Catalunya.

Alhora també hi ha gran
necessitat de  millorar les
instal·lacions de centres sa-
nitaris, hospitals, etc.

Els drets sobre salut
s'haurien de complir i se-
gons especifica la Generali-
tat en els seus estatuts són:
la igualtat i la no discrimina-
ció, la prevenció i la promo-
ció de la salut, l'autonomia
de la persona, l'atenció sani-
tària, la intimitat i la
confidencialitat, la informa-
ció i la participació, la inves-
tigació i l'experimentació, i
la qualitat assistencial.

A la ciutat de Balaguer
estem pendents de l'obertu-
ra i posada en marxa de l'hos-
pital comarcal i de millores
en els serveis d'ambulànci-
es. Existeixen llargues llistes
d'espera i per tant crec que
el Govern de la Generalitat
hauria d'apostar per la posa-
da en marxa d'aquests hos-
pitals, i més davant del des-
equilibri territorial que actu-
alment existeix a Catalunya.
Crec que cal que es mantin-
guin plans de prevenció i
foment d'activitats saluda-
bles des dels CAP dels dife-
rents poblacions de les Ter-
res de Ponent i Catalunya.

L'envelliment saludable
és un dels reptes de la salut
per aquest any i pels propers
anys. Val a dir que s'ha avan-
çat molt els darrers anys
però l'investigació no s'ha
d'aturar.

Que tots tinguem un en-
velliment saludable depèn
de nosaltres alhora de reivin-
dicar els nostres drets, i per
tant crec que avui és un bon
dia per fer aquesta reivindi-
cació. Una aposta clara per
la sanitat pública de qualitat
i cap a l'envelliment saluda-
ble.

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

Amb les meves paraules
no pretenc ofendre a ningú i
molt menys obtenir un
reconeixement que no hem
pertoca, segurament parlo en
nom de tots al demanar que
tinguem una mica més de cura
entre tots els usuaris de la via.

Dit això només hem queda
donar el meu condol a les
famílies de les víctimes, que
conten amb el suport i
recolzament de tots nosaltres,
a l�igual que desitjar una ràpida
recuperació pels nostres amics
ferits en l�accident.

Finalment demanar perdó
un cop més per si les meves
paraules han ferit la sensibilitat
d�algú, i que el meu missatge
arribi al màxim de persones
possibles , que una cosa tant
senzilla com respectar la
distància de seguretat lateral
d�un metre i mig mínim
juntament amb la moderació
de la velocitat pot salvar moltes
vides.

Atentament: Un més d�una
gran família ciclista.
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El mestre pastisser
balaguerí, Lluís Muixí ens
sorprèn aquesta setmana
Santa, amb la seva tradi-
cional Mona de Pasqua,
que enguany ha exposat
a les vitrines del seu esta-
bliment de la plaça de la
Sardana de la capital de
la Noguera.

Una reproducció en
sucre i xocolata blanca de
la figura de la popular
cantant americana
Marilyn Monroe, davant
d�una càmera cinemato-

gràfica feta en xocolata, i
d�un paisatge novaior-
quès en la qual hi ha estat
treballant durant els dar-
rers sis mesos.

El resultat d�aquest
treball és una autèntica
obra d�art, molt dolça, que
ens demostra el gran sa-
ber fer d�aquest mestre
de la pastisseria de renom
europeu i mundial.

D�altra banda, el pro-
per dilluns 9 d�abril, el gre-
mi de pastissers de
Catalunya, calcula que es
vendran al voltant de les
500.000 mones.

Si el temps acompa-
nya és un dels primers
dies primaverals per tal de
poder sortir a menjar al
camp, en família i/o amb
amics, tal i com marca la
tradició.

El mestre pastisser Lluís
Muixí ens presenta la Marilyn
Monroe més dolça

Marilyn Monroe

En forma de mona de
xocolata i sucre de 70
quilos de pes, per
aquesta Setmana
Santa

Abderrahim El jaafari va batre el
rècord de la Mitja Marató de Balaguer

Abderrahim El Jaafari,
del Club Esportiu Seu Vella
va batre el rècord històric de
la Mitja Marató 2012 de
Balaguer, amb un temps de
1:04:40, a una mitjana de 3:04
minuts per quilòmetre. Fins
ara el rècord l�ostentava
Josep Maria Casas Ledesma
amb un temps de 1:05:20,
des de fa més de 20 anys.

La segona posició va ser
per Sancho Ayala Abad,
amb un registre de 1:11:04
del Fondistes Solsona i en
tercera posició Josep M.
Pijuan Pardel, de l�A.E.
Blancafort, amb un temps de
1:11:19.

En categoria femenina,
important victòria de l�atleta
local Carmen Millan, del
Maratonians del Segre que
amb un temps de 1:31:56 ha
pujat al primer calaix del
podi, secundada per Ana
María Castro de l�AE EKKE,
amb un temps de 1:33:52 i
en tercera posició per
Montse Magallón, com

Carme Millán, guanyadora de la Mitja Marató

independent amb un temps
de 1:35:34.

Quant a les classifica-
cions en la cursa de 10 km.,
els tres primers han estat els
atletes Jaume Farré del club
Saltarrocs de Sanaüja, amb
un temps de 33:33, en segon
lloc Caleb Amigó del Ja
Arribaré, amb un temps de
34:58 i en tercera posició
Mustapha Diop del Sicoris
Club, amb un temps de
35:31.

En categoria femenina, la
primera plaça va ser per a
Rosa Mari Carulla, del club
La Guineu, amb un temps de
43:06, en segon lloc i amb
44:35 per Elena Manero i en
tercera posició Celia Garreta,
amb un temps de 44:36;
aquestes dues últimes com
a independents.

Destacar també la bona
actuació de l�atleta local
Joan Prats, a la Mitja Marató.

Abderrahim El jaafari a l�arribada

L�atleta del Club
Esportiu Seu Vella va
recórrer els més de 21
quilòmetres en un temps
de 1:04:40
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Van celebrar el 40è aniversari de la 1a
promoció del col·legi Gaspar de Portolà

El col·legi Gaspar de Porto-
là, va acollir la trobada del 40è
aniversari dels exalumnes de
la primera promoció del curs
1971-72. Va ser una trobada
molt emotiva, perquè va reunir
a alumnes i professors que feia
molt temps que no es veien.
L�acte va tenir lloc a la mateixa
escola, on els va rebre el direc-
tor. Van fer una projecció d�un
DVD, recollint amb imatges
aquests 40 anys de l�escola. Van
finalitzar amb un sopar i ball al
mateix col·legi.Sopar trobada d�exalumnes

Caminada de 15 quilòmetres pels
voltants del poble de les Avellanes

Una trentena de perso-
nes es van reunir el diumen-
ge 18 de març per a fer una
caminada d�uns 15 quilòme-
tres aproximadament per la
localitat i l�entorn de Les
Avellanes.

Aquesta és la segona ca-
minada dins de l�activitat,
Rutes del municipi, que or-
ganitza l�Ajuntament de Les
Avellanes i Santa Linya mit-
jançant l�ajuda dels camina-
dors i interessats dels qua-
tre pobles del municipi.

L�escriptora Teresa
Pàmies, autora de llibres
com «Testament a
Praga», «Quan érem Re-
fugiats», «Gent del meu
exili», «La memòria dels
morts» o «Los que se
fueron», va morir el pas-
sat dimarts dia 13 de
març a Granada als 92
anys.

Amb la mort de Teresa
Pàmies, que havia nascut
el 1919 a Balaguer, desa-
pareix un dels últims re-
presentants de la genera-
ció d�escriptors de l�exili i
d�intel·lectuals compro-
mesos amb la democrà-
cia, les llibertats i els drets
de la dona.

Teresa Pàmies ha es-
tat guardonada amb mul-
titud de premis entre els
que cal destacar la Creu
de Sant Jordi, l�any 1984,
la Medalla d�Or de l�Ajun-
tament de Barcelona,
l�any 2000, i el Premi d�Ho-
nor de les Lletres Catala-
nes, l�any 2001.

Mor als 92 anys, l�escriptora
balaguerina més universal,
Teresa Pàmies

Teresa Pàmies

L�escriptora
balaguerina es va
donar a conèixer amb
�Testament a Praga�,
l�any 1970

Participants a la caminada
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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.
-------------------------------------
SE ALQUILA 2 habita-
ciones individuales, en c/
Gerona. Telf: 628234123.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
21m2 al c/ St. Pere Màrtir,
preu 90 e/mes. Aparta-
ments a Camarasa, total-
ment equipats i amb vis-
tes al riu. Pàrking al c/
Urgell. Interessats trucar
als telèfons: 973447752-
639920281.
-------------------------------------

LLOGUER de locals a Bell-
caire d�Urgell, 55 m2, obra
nova. Telf: 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. Raó:
679606061.
-------------------------------------
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 TRASPASSA perru-
queria per jubilació. Inte-
ressats trucar al
691106716.
-------------------------------------

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).
-------------------------------------
YO CARMEN, busco
chica para compartir piso
en Paseo de la Estación,
con 2 baños, ascensor y
calefacción. Teléfono:
973451371.
-------------------------------------
ES VEN casa adossada a
la Ràpita de particular a
particular, 140m2+50m2

pàrquing+80m2 de pati.
4 hab., 3 banys. Opció a
mobles. Abstenir-se curi-
osos. Raó: 973450855.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
VENC taules i cadires de
menjador, en molt bon
estat. Raó telèfon:
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 la ciutat de
Balaguer. Raó:
676803205.
-------------------------------------

OPORTUNITAT la botiga de
roba i confeccions Anto-
nieta Pascual de Térmens,
fa saber als seus clients i
interessats que per tanca-
ment del negoci, ofereix tots
els seus articles, inclosos
vestits de festa i cerimònia
a meitat de preu. Obert to-
tes les tardes de dimarts a
dissabte (ambdós inclosos).
-------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------
ES DONEN classes parti-
culars d�anglès de primà-
ria i ESO. Raó: 973445126.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS I RE-
FORMES Germans Vidal
Guardiola, 27 anys d�expe-
riència. Teulades, banys,
façanes, comunitats, gran-
ges, magatzems, cases
antigues. Reformes en
general. Preu econòmic.
Tels:973426180-690921832.
-------------------------------------
PROFESSORA nativa
dóna classes particulars
d�anglès. Tel: 650422582.
-------------------------------------
PERRUQUERIA Virgi
Castel, precisa oficial/a.
Presentar Currículum.
-------------------------------------
S�OFEREIX planxadora
professional a domicili i
també per fer feines. Raó:
691106716.
-------------------------------------

OPORTUNITAT ES VEN
Peugeot 206 HDI comercial, any 2002

ECONÒMIC
Raó tel. 973 447 705

ES PRECISA camarera
per bar. Enviar Currícu-
lum Vitae + foto recent a
l�Apartat de Correus, 70
de Balaguer.
-------------------------------------
ES PRECISA oficiala de
perruqueria amb experi-
ència. Raó telèfon:
616729006. Es demanarà
curriculum.
-------------------------------------
SE OFRECE chica respon-
sable y eficiente para
limpieza del hogar, esca-
leras y fregar platos. Tam-
bién en sector de la
hosteleria para camarera de
habitaciones. Razón:
667370005.
-------------------------------------
CHICA joven busca trabajo
de limpieza, domésticos,
con experiencia en jardine-
ria. Se ofrece cualquier tipo
de trabajo, incluso pasear
perros en Balaguer y
Mollerussa. Razón:
685318425.
-------------------------------------

MOTOR
-------------------------------------
VENDO Kawasaki KLX
125, año 2011, 4.600 kms.
Impecable, en excelente
estado. Precio: 2.100 e.
Cambiaria por KLE 500,
diferencia de precio al
contado. Razón:
696221345.
-------------------------------------
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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 22 de març a les 8 de la tarda del 29 de març SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 29 de març a les 8 de la tarda del 5 d�abril MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 5 d�abril a les 8 de la tarda del 12 d�abril ALDAVÓ

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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