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Què en penseu?
Josep Ma Simon i Auberni
------------------------------------------

Acostumats a tot el
que es veu i viu, des de
fa uns anys, en la Pell de
brau, estic convençut que
a poca gent va estranyar
que la vicepresidenta del
Govern de la Generalitat
hagués mentit sobre el
seu currículum. Per cert,
ara, hom ja coneix la font

En morir el rei Martí l’Humà sense haver nomenat
successor, la diputació del general de Catalunya va
establir un govern provisional amb un parlament al qual
es van presentar com a candidats Jaume d’Urgell i Lluís
d’Anjou, duc de Calàbria. Els aragonesos, després de
diverses lluites internes, van proposar el trastàmara Ferran
d’Antequera.
Aleshores, el papa Benet XIII, que recolzava Ferran,
va aconseguir aprovar el projecte de nomenar nou
compromissaris, tres de cada un dels regnes de la Corona
d’Aragó (Mallorca en va quedar al marge), que, reunits
a Casp, examinarien els drets dels candidats al tron i
elegirien el nou sobirà.
En el moment de la votació, els representants dels
catalans es van mostrar indecisos, mentre que aragonesos
i valencians, més vinculats al comerç de la llana i a altres
interessos econòmics castellans, van optar per Ferran. Així
doncs, el Compromís de Casp va portar a l’elecció d’un
nou rei en la persona de Ferran d’Antequera, gràcies als sis
vots aconseguits (els tres vots dels representants d’Aragó,
dos dels de València i solament un per Catalunya). amb el
qual es va introduir la dinastia castellana dels Trastàmara
a la corona catalanoaragonesa.
La no acceptació d’aquesta decisió per part del Comte
Jaume d’Urgell, comportà un conflicte polític que portaria
el bombardeig durant mesos de Balaguer, la fi del Comtat
d’Urgell, l’enderroc del Castell Formós i la pèrdua de pes
polític i econòmic de la ciutat comtal.
Enguany Balaguer commemora els 600 anys de la fi
del Comtat d’Urgell amb tot un seguit d’actes culturals,
cicles de conferències i visites guiades als diferents espais
del comtat d’Urgell, i també es vol relacionar les diferents
festes i actes habitual, com la Nit de llegendes o la Festa
Medieval, amb l’efemèrides comtal.
d’informació. Però, allò
que resulta quasi increïble és que, en poc temps,
s’hagi descobert que dos
ministres alemanys van
plagiar la seva tesi doctoral. Em refereixo
al
de Defensa, Karl Theodor zu Guttenberg, i a la
d’Educació, Annette Shavan. Sembla, doncs, que
la senyora Merkel, imposa la seva rectitud als de
fora, mentre que els de
dins, li fan, és d’imagi-

nar, caure la cara de vergonya. ¿Com pot ser que,
un advocat, defensor de
la justícia i de la llei, en
el primer cas, i una teòloga, en el segon, hagin fet
ús d’aquests tripijocs? I
el que resulta més anecdòtic és que a la senyora Shavan, la seva gran
amiga, li posi a les mans
l’educació d’un país, i de
quin país... I és que, enlloc, no hi ha un pam de
net.
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El Rei Carnestoltes porta la disbauxa i
l’alegria a la capital de la Noguera

Carnestoltes

El passat dissabte 16
de febrer, la ciutat de Balaguer va viure un dels
carnestoltes més multitudinaris amb una quinzena
de carrosses participants
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,

Carnestoltes

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 musicals, que
varen provocar el somriure
de tots els assistents .
Un cop arribat a l’escenari muntat per rebre el rei,
aquest i el seu sèquit van
llegir el tradicional pregó i

va començar el grup d’animació Xarop de Canya que
va animar a tot el públic
assistent.
Les carrosses que varen resultar guanyadores,
segons les votacions efectuades pels mateixos grups
participants en el muntatge
de les mateixes, varen ser
la Apolopia 13 de l’Escola
Pia de Balaguer i El rei Lleó
d’Agramunt, seguides de la
carrossa “Cirque du Sió” de
la població d’Agramunt.
Pel que fa al concurs de
disfresses, el jurat va decidir que la disfressa “Zipi
Zape” s’emportés el primer
premi, seguida de “Charlie
Chocolate” i “Toy Story” en
categoria individual mentre que en la modalitat de
grup, els premis van ser per
“Srtas Escarlatas”, “El Mag
d’Oz” i “Futbol americà”,
respectivament.

Les famílies amb més de 3
membres poden ajustar el
preu del rebut de l’aigua
L’ a j u n t a m e n t d e
Balaguer s’ha posat
en contacte amb
els prop de 450 veïns
afectats per la pujada
del cànon de l’aigua,
que aplica l’Agència
Catalana de l’Aigua
(ACA), per informarlos que poden dirigirse a les dependències
municipals per ajustar
el preu de la factura,
sempre que la seva unitat
familiar sigui superior a
tres membres.
Coincidint amb la
liquidació de l’últim
semestre (abril-octubre),
l’ajuntament ha enviat
una carta als usuaris
afectats pel nou tram
oferint-los la possibilitat
de tramitar la ampliació
dels trams per tal que
l’import de la factura no
sigui tan elevat. S’ha de
recordar que el 4rt tram
creat per l’ACA penalitza
notablement els consums
a partir de 18 metres
cúbics mensuals.

canalització del riu

Els veïns afectats
poden ampliar els
trams del consum de
l’aigua per reduir
l’import de la factura
L’alcalde de Balaguer,
Josep Maria Roigé, ha
destacat que “s’informa
als afectats que existeix
la possibilitat de reduir
el cost de properes
factures”, tot i que ha
recalcat “que la millora
manera d’evitar que el
rebut és dispari és aplicar
mesures d’estalvi”, punt
que també es remarca
en la carta enviada per
l’alcalde als veïns.
Malgrat aquest
increment de l’ACA,
la part de la facturació
corresponent a
l’ajuntament no ha variat
i, de cara a 2013, només
augmentarà segons
l’IPC.

B A L A G U E R <<

Acabades les obres d’ampliació del
cementiri nou, amb 144 nínxols
L’ajuntament de Balaguer ha acabat les obres
d’ampliació del cementiri
municipal, que li han permès
guanyar 144 nous nínxols.
Dels 144 nínxols, 36,
ubicats al primer reng, són
dobles, és a dir amb espai
per a dos taüts. L’obra l’ha
executat l’empresa balaguerina Cases de Ponent per
un pressupost de 175.000
euros.
Al respecte, l’alcalde de
Balaguer, Josep Maria Roigé, ha explicat que aquesta
obra ha permès pal·liar la
falta de sepultures i tenir
una marge de cinc o sis anys
abans d’abordar una nova
fase. El cementiri de Balaguer s’ha construït seguint
la forma d’un semicercle,
que precisament ha quedat acabat amb aquestes
obres.

Balaguer i Bellcaire fixen els
seus límits municipals

les obres efectuades han suposat una inversió de
175.000 euros i tenen una vida útil de cinc anys,
abans d’iniciar-se una nova fase d’ampliació

Representants dels dos ajuntaments

Cementiri nou

Els ajuntaments de
Balaguer i Bellcaire d’Urgell han signat aquesta
setmana les actes de delimitació municipal, per
les quals queden fixats
el límits territorials entre
un municipi i un altre.
Així mateix, aquest
acte suposa la culmina-

ció del procés de revisió i
actualització de les línies
entre ambdós termes
municipals iniciat ja fa
uns anys pel departament de Governació de
la Generalitat amb l’objectiu de posar al dia
el mapa municipal de
Catalunya.
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Els comerciants del Centre Històric
van organitzar el Mercat de la Ganga
El passat dimecres 13 de febrer i els comerciants
van treure els estocs de la temporada d’hivern

Mercat de la Ganga

Els comerciants dels
carrers Major i d’Avall del
Centre Històric de Balaguer van celebrar el passat
dimecres 13 de febrer, el
Mercat de la Ganga, una
activitat que va permetre
als comerciants, treure al
carrer els últims estocs de
diferents productes de la
temporada de l’hivern que
estem acabant.
A més a més, enguany
el mercat es va emmarcar
dins la setmana del Carnestoltes, per la qual cosa els
comerços de la zona van
decorar els aparadors i van
posar en marxa el Joc del
Carnestoltes.

L’Ajuntament presenta el
programa Frida de formació
per a dones en atur
El programa Frida té
l’objectiu de facilitar
la incorporació de les
dones en atur al
mercat laboral
La regidora de Serveis a les Persones de
l’Ajuntament de Balaguer, Rosana Montané,
va presentar el passat
divendres el programa
Frida (Formació, Recursos i Desenvolupament
Actiu)-3a Fase a un centenar de dones.
Aquest programa
es tracta d’un projecte
destinat al foment de

Important descens del sobrepès i l’obesitat
entre els nens i nenes de 3 a 12 anys
La prevalença de sobrepès i obesitat dels nens
i nenes de 3 a 12 anys de
Balaguer s’ha reduït en 4,8 i
2 punts, respectivament, en
quatre anys. Així es desprèn
dels resultats dels mesuraments escolars del Programa Thao fets a 764 alumnes
entre els cursos 2008- 2009
i 2011-2012, i que aquesta
setmana s’han presentat
als pediatres i infermers de
l’Àrea Bàsica de Salut de la
ciutat.
La prevalença d’obesitat
a Balaguer durant el curs
2008-2009 era d’un 7,5%
i s’ha reduït en aquests

Presentació Programa Frida

programa Thao

quatre anys fins a un 5,5%,
mentre que la prevalença de
sobrepès de la població infantil s’ha reduït d’un 20,5%

a un 7,5%. Uns resultats
esperançadors amb el treball de l’escola, la família,
el CAP i l’administració.

la inserció laboral de
dones majors de 20 anys
residents a Balaguer
i que estan a l’atur. La
presentació es va fer a
la sala Maria Rúbies del
Consell Comarcal.
Per tal de facilitar la incorporació al mercat laboral, el programa combina l’oferta formativa,
destinada a millorar les
habilitats i competències tècnico-professionals, amb l’orientació
laboral, dissenyada per
conèixer i escollir els
canals i eines de recerca de feina que millor
s’adapten a cada perfil
laboral.

B A L A G U E R <<
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Balaguer va acollir la Trobada de Tallers
Ocupacionals de persones discapacitades
El Centre l’Estel de Balaguer va ser l’encarregat
d’organitzar la Trobada amb un gran Escala en Hi-fi
al Teatre Municipal i un dinar de germanor

Trobada de tallers ocupacionals

El passat dijous dia 14
de febrer es va celebrar a
la capital de la Noguera,
la quarta trobada de
tallers ocupacionals de
persones amb discapacitat
intel·lectual que estan
previstes per aquest curs
i que organitzen diferents
centres de la Federació
ALLEM dins de la seva
comissió d’activitat física,
esport i lleure.
Aquest cop, va ser el
Taller L’Estel l’encarregat
d’organitzar aquesta
jornada amb la temàtica
de l’Escala en hi-fi.
D ura nt el m a t í v a n
poder gaudir al Teatre
Municipal de Balaguer
amb actuacions musicals
amb tot tipus de cançons,
els participants van
demostrar que han estat

Trobada de tallers ocupacionals

assajant molt per dur a
terme els seus números.
Per concloure
la jornada, desprès
d’escenificar les
cançons, es va fer un
dinar de germanor de tots
els assistents al Casal
Lapallvacara tancant la
jornada amb un ball en el
que tots van participar.
Hi van participar
fent actuacions un total
de 128 persones amb
discapacitat intel·lectual
i van estar acompanyats
per 23 monitors/es de

12 centres de les terres
d e L l e i d a : Ta l m a d e
Juneda, Alba de Tàrrega,
Acudam de Mollerussa,
Olivera de Vallbona de
les Monges, Sant Joan
De Deu d’Almacelles, La
Coma Empresseguera,
Ciutat Campus, Casa
Nostra, Entrevies, i
Shalom de Lleida i L’Estel
de Balaguer. 		
D’altra banda també
van assistir una seixantena
de nois/es d’altres centres
per veure i gaudir de les
actuacions.
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El Monestir de les Avellanes exposa una
mostra sobre els monestirs medievals
L’exposició estarà oberta fins el proper diumenge
dia 3 de març, a la sala capitular del monestir

Monestir de les Avellanes

L’Associació d’Amics
del Monestir de les Avellanes, mostra a la sala capitular del Monestir, l’exposició
«el simbolisme dels espais
monàstics medievals de
Catalunya. Entendre els
monestirs a través dels
seus espais».
Des de l’1 de febrer i
fins al 3 de març, podreu
contemp lar aquesta
exposició que tracta
d’explicar, a través de
fotografies de vint-i-set
monestirs medievals
catalans, quina funció i
quin simbolisme tenien
els seus principals espais:
Sala capitular, església,
refectori, claustre, etc.

50 veïns de Butsènit participen a la paellada
popular del dimarts de Carnaval
Una cinquantena de
persones van participar el
passat dimarts a la paellada popular de Butsènit
d’Urgell, que s’organitza
des de fa 18 anys el Dimarts
de Carnaval.
Segons marca la tradició, en aquest dinar només hi assisteixen homes
d’aquesta localitat de la
Noguera. Des de l’any
passat té lloc al nou pavelló
poliesportiu, abans es feia
en un mas d’algun veí.

Paellada popular de Butsènit

Montgai reclama diners pel
Pla de Barris en el pressupost
de l’exercici 2013

Montgai

Ja s’han executat
obres sense que hagin
arribat els diners de
la Generalitat
L’alcalde de Montgai,
Jaume Gilabert, demana
al Govern de la Generalitat que en els pressupostos per a l’any 2013
es prevegi una partida
econòmica per als Plans
de Barris que s’estan
executant a Catalunya.
Segons Gilabert,
«l’Ajuntament de Montgai ja ha realitzat diverses actuacions per un
import total de 361.000
euros dels quals la Generalitat n’hauria de fi-

nançar el 75%, però no hi
ha manera que els diners
arribin».
Gilabert va fer
aquestes declaracions
després de reunir-se amb
el comitè d’avaluació
i seguiment del Pla
de Barris de Montgai,
format per tècnics de
diferents departaments
de la Generalitat,
representants de
l’Ajuntament i
representants de les
entitats locals.
La reunió va servir
per donar el vistiplau al
desenvolupament del
pla després de fer un
recorregut per la localitat
per veure les actuacions
que s’han dut a terme en
els darrers dos anys.

C O M A R C A <<

El Consell Comarcal de la Noguera
aprova el Pla Local d’Inclusió Social
El Ple del Consell Comarcal de la Noguera va
aprovar el Pla Local d’Inclusió Social de la comarca
de la Noguera 2013-2016,
un document que reforça
la coordinació, ordenació i
planificació de les actuacions i dels serveis destinats
a la inclusió i la cohesió
socials a la Noguera. El
Pla inclou 42 actuacions en
diferents àmbits de treball:
formatiu, sociosanitari,
laboral, econòmic, urbanisme i territori, i participació
ciutadana.
El nou Pla està coordinat per l’Oficina Tècnica
i pretén generar una visió
global definint una estratègia preventiva que permeti
una intervenció integrada
en l’atenció als col·lectius
en situació de risc.

Èxit del primer Rastre Jove
celebrat a Lapallavacara

El pla d’inclusió Social inclou 42 actuacions en
diferents àmbits de treball, coordinats per l’Oficina
Tècnica de l’ens comarcal

Rastre Jove

Consell Comarcal de la Noguera

El passat dissabte es
va fer el Rastre Jove al
casal de Lapallavacara
de Balaguer. La idea del
mercat era poder vendre
i intercanviar aquell material, que tot i estar en
bon estat, ja no s’usa, per
tal de donar als joves una
oportunitat de guanyar

uns diners i donar una
segona vida a jocs, roba,
esquis, bijuteria, material electrònic, llibres,
vinils i CD, pel·lícules...
S’ha hagut de limitar
el nombre d’expositors
a setze, i l’ajuntament
de Balaguer es planteja
repetir la iniciativa.
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La Biblioteca va acollir una Hora del
Conte dins del projecte Creixem Llegint
Sandra Rossi va explicar el conte “Qui viu aquí?”
amb el suport de diferents objectes i instruments

L’Hora del Conte

El passat dilluns dia
4 de febrer la Biblioteca
Margarida de Montferrat
va acollir una nova sessió
de l’hora del conte emmarcada dins del projecte
Creixem Llegint.
Aquesta sessió a càrrec
de Sandra Rossi, tenia
per títol «Qui viu aquí?».
Sandra Rossi explicà el
conte amb el suport de
diversos objectes, caixes,
instruments, il·lustracions
que eren dins les caixes.
Pares, infants i narradora van jugar amb la veu, els
sons i les cançons, i al llarg
de la sessió van apareixent
diverses sorpreses.

L’Aula Municipal de Dansa presenta
l’espectacle “Pel forat del pany”
L’Aula Municipal de
Dansa de Balaguer realitzarà el proper dissabte 9
de març a les 21.30h la IVa
Mostra de Dansa «Ciutat
de Balaguer» al Teatre
Municipal.
L’ A u l a M u n i c i p a l
de Dansa ens presenta
l’espectacle «PEL FORAT
DEL PANY» sota la direcció
i coreografies d’Albert
Bonet.
Un centenar d’alumnes
de l’Aula Municipal de
Dansa, a través de la dansa
clàssica, contemporània,
dansa del ventre, jazzfunky..... s’endinsaran
en un viatge màgic on
el Valentí i la Florència
ens convidaran a visitar
els set cels del seu món
imaginari.
Una part de l’obra ha
estat inspirada en el conte
«Jana, Estel Etern» de
Natàlia Ramos i la volem
dedicar a tots aquells
infants que ja no estan

En la IV Mostra de Dansa “Ciutat de Balaguer” hi
participaran un centenar d’alumnes de l’Aula
Municipal en les diferents modalitats de dansa

Aula Municipal de Dansa

entre nosaltres i a tots
aquells que estan per
venir.
Un espectacle per a
tots els públics, al Teatre

Municipal de Balaguer
amb els alumnes de l’Aula
Municipal de Dansa, que
són una garantia d’èxit a
la nostra ciutat.

El Museu acull la exposició
sobre la medicina en l’època
romana fins al 14 d’abril

Inauguració de l’exposició

la mostra produïda pel
Museu de Badalona,
estarà exposada fins
el proper 14 d’abril
El Museu de la Noguera acollirà fins el proper 14 d’abril l’exposició
‘La medicina en època
romana’, una introducció
a la manera d’entendre la
medicina i al tractament
de les malalties en època
romana.
L’alcalde de Balaguer,
Josep Maria Roigé i la
directora del Museu de
la Noguera, Carme Alòs
van ser els encarregats
d’inaugurar la mostra
el passat divendres 8
de febrer. A través de
plafons i objectes,
s’explica l’evolució
en el temps, des dels
orígens, molts lligats
a remeis transmesos
per tradició oral, que es

remunten al neolític,
impartits pel patriarca
de la família, fins a una
medicina més científica,
molt influïda pel món
grec, que té diferents
escoles o tendències,
i que estarà a l’abast,
principalment, de les
classes benestants (fins
al segle IV DC no es
crea la figura del metge
municipal).
L’exposició també
explica les divinitats
vinculades a la
medicina, com s’exercia
la professió, en quins
espais visitaven els
metges (clíniques i
hospitals, sobretot
militars), la praxis
mèdica testimoniada
pels autors clàssics,
així com algunes
especialitats mèdiques
i l’instrumental de què
es disposava, del qual
es poden veure algunes
rèpliques.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Adéu, petit amic!.
Autor: Helena Portella
Edat recomanada: 4 anys

Un dia la Sara es va
trobar un ànec acabat
de néixer. Se’l va endur
a casa i, dia a dia, el va
cuidar fins que es va fer
gran i fort.
To t s d o s e s v a n
convertir en grans amics.
La Sara se l’estimava
molt. Però aviat l’animal
va sentir la crida dels
ànecs salvatges i la Sara
va entendre que hauria
d’ensenyar al seu petit
amic a volar.
Una història preciosa
i commovedora, amb
boniques il·lustracions
i narrada amb una gran
delicadesa per part de la
seva autora.
“Adéu, petit amic” és
un llibre infantil recomanat
per a nens i nenes a
partir de 4 anys d’edat
que el podreu trobar a la
biblioteca municipal de
Balaguer.

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

A la seva darrera
novel·la Salman Rushdie
narra les peripècies
viscudes després d’haver
estat condemnat a mort
per l’aiatol·là Khomeini.
El 14 de febrer de 1989,
Salman Rushdie va rebre
una trucada telefònica
d’una periodista de la
BBC anunciant-li que
havia estat condemnat
a mort per Khomeini. El
seu delicte? Haver escrit
la novel·la Els versos
satànics que fou titllada
de llibre contra l’islam, el
profeta i l’alcorà. Joseph
Anton narra la història de
com un escriptor es va
veure obligat a viure en
la clandestinitat, anant
de casa en casa i amb la
continua presència d’un
equip de protecció policial
armat. Aquesta novel·la
és un cant a la llibertat
d’expressió.

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

Joseph Anton
Autor: Salman Rushdie
Gènere: Novel·la

Victus: Barcelona 1714
Autor: Albert Sánchez Piñol
Gènere: Novel·la històrica

Victus és la darrera
obra de l’antropòleg i
escriptor Albert Sánchez
Piñol. És una novel·la
històrica escrita en
castellà sobre els fets de
1714. L’autor li ha dedicat
els darrers deu anys de
la seva vida, seguint
un important procés de
documentació que l’ha
portat a fer un llibre que
reivindica la llavor del
sentiment català, de gran
valor en el context actual.
Victus se situa a inicis
del segle XVIII i narra la
Guerra de Successió a
través d’un jove barceloní,
Martí Zuviría. Victus és la
tragèdia d’un invididu que
es converteix en un geni
en les arts de fortificació
i expugnació pròpies del
segle XVIII, però a qui
el destí duu a fortificar i
expugnar la seva pròpia
ciutat: Barcelona.

El racó del poeta

Miquel Trilla

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

Indesinenter

Lluita la vida sola
per instint de pervivència,
lluita per si mateixa,
des del fons del seu endins,
on l’esma tant com la força,
defineixen el perfil.
Lluita per contestar
per respondre, per resoldre,
cada punt, cada fascicle
del llarg camí d’estimar.
Lluita per esperar,
i encara per no confondre’s
amb els ais i contra els cicles
fins i tot de l’univers,
i si pot reposa forces
per poder seguir lluitant.
Lluita enllà del temps
per instint contra la mort,
aquest gran absurd del món.
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Alumnes de L’Escola Mont-Roig visiten
les Coves de l’Espluga de Francolí
L’Escola Mont-Roig de
Balaguer va fer una sortida
el passat dia 8 de febrer a
la població de l’Espluga de
Francolí.
30 alumnes de P-5 i
acompanyats per 5 professors, van visitar les Noves
Coves de L’Espluga, on
van descobrir l’evolució
humana des del Paleolític
fins l’actualitat a través
d’audiovisuals que recreen
escenes de la prehistòria
amb personatges reals.
Com a complement a
la visita, els alumnes del
centre educatiu Mont-Roig
de Balaguer van participar
activament en un taller de
prehistòria, on van poder
construir una cabana
neolítica o van fer una
pintura rupestre, entre
d’altres activitats.

Trobada dels nascuts l’any
1960, residents a Balaguer

Els alumnes van participar en un taller de
prehistòria, on van construir una cabana neolítica
i van fer una pintura rupestre

Generacio dels 60

Alumnes del Mont-Roig a l’Espluga

El passat dia 26 de
gener els nascuts a Balaguer l’any 1960 i els residents a la nostra ciutat
nascuts aquest mateix
any ens varem tornar
a reunir dos anys després.
El programa d’actes
va consistir en la plantada

d’un arbre «Gingko
Biloba» a les 6 de la tarda
a la plaça del Sagrat Cor,
testimoni en el temps
del pas per la ciutat
d’aquesta generació i a
les 9 del vespre un sopar
“guateque” amb música
i ball de l’època al casal
Lapallavacara.
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El Balaguer aconsegueix un meritori
empat a un gol, davant el Cornellà
L’equip dirigit per Juanjo
Tenorio va remuntar un
resultat advers, amb una
gran actuació del porter
local Jaume Nogués
10/02/2013

GAVÀ
BALAGUER

2
0

17/02/2013

BALAGUER
CORNELLÀ

1
1

Classificació
Tercera Divisió

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Olot............................56
2. Cornellà.....................51
3. Europa.......................51
4. Manlleu.....................39
5. Rubí...........................35
6. Figueres....................35
7. Pobla Mafumet........34
8. Terrassa.....................33
9. Santboià....................33
10. Rapitenca................32
11. Vilassar...................30
12. Gavà.........................29
13. Gramenet................28
14. Montanyesa............25
15. Castelldefels...........23
16. Júpiter.....................23
17. Vic............................22
18. Vilafranca................22
19. Palamós..................22
20. Balaguer................ 19

1. Adrià de Mesa.8
2. Sergi Galceran.7
3. Iban Parra........ 6
4. Xavi Gracia...... 1
5. Jerson Bosch.. 1
6. Andreu Martínez 1
7. Roger Giribet... 1

Jaume Nogués va tenir una actuació estelar

El Balaguer continua
com a cuer de la classificació, després de perdre
al camp del Gavà i sumar
un punt en el partit que
el va enfrontar el passat
diumenge al Cornellà,

davant d’un dels gallets
de la categoria, i un dels
màxims aspirants a jugar
el play-off d’ascens a Segona B.
El Cornellà es va avançar a la primera part, gau-

Ruben Egea va lluitar amb la davantera del Cornellà

dint de bones oportunitats
per ampliar el marcador,
però una gran actuació
de Nogués va evitar la golejada. A la segona part,
el Balaguer va estirar les
línies i Parra va aconseguir anivellar el marcador
al minut 17 de la segona
part. La expulsió del jové
defensa balaguerí Jordana, de manera injusta, va
fer que el Balaguer donés
per bo l’empat.
Aquest diumenge 24
de febrer, els balaguerins visitaran el camp
del Figueres, i la propera
setmana, el diumenge 3
de març, també en horari
matinal, rebran al Vilafranca, per intentar sortir
de la cua de la taula clas-

sificatòria de la tercera
divisió catalana.
Tot i la mala situació,
els jugadors i el cos tècnic
del Balaguer es mostren
optimistes per poder redreçar la situació, amb
treball i disciplina.

El Balaguer va
aconseguir un important empat a casa davant el Cornellà, gràcies al gol del davanter
Iban Parra al minut
17 de la segona part, i
gràcies a la gran actuació del porter Jaume
Nogués.
El capità de l’equip
balaguerí amb una actuació estelar va evitar
que l’equip perdés el
partit, amb parades de
molt mèrit, demostrant
que és un dels millors
porters de la tercera
divisió catalana.

Propers encontres
24/02/2013 -- 16,30 h.
Nou Municipal de
Figueres

Figueres |Balaguer
------------------------------------03/03/2013 -- 12 h.
Camp Municipal de
Balaguer

Balaguer | Vilafranca

Jaume Nogués
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El “Tecni Camp dels Pirineus” es
celebrarà del 24 al 30 de juny a Rialp
El Campus de futbol, futbol sala i bàsquet que
dirigeix Juanjo Tenorio arriba a la seva vuitena
edició, a la localitat pallaresa de Rialp

Tecni Camp dels Pirineus

L’Escola Pia de Balaguer,
amb la col·laboració del
Club Futbol Sala Balaguer
i el Club Basquet Balaguer,
organitza una nova edició,
la vuitena, del Tecni Camp
dels Pirineus de Futbol,
Futbol Sala i Bàsquet,
a la població de Rialp,
del dilluns, 24 de juny al
diumenge, 30 de juny de
2013.
El Tecni Camp dels
Pirineus és un campus
esportiu d’estiu per a
la pràctica del futbol,
bàsquet i futbol sala dels
joves balaguerins, d’edats
compreses entre els 8 i els
16 anys.
El campus es celebra
a la població de Rialp,
al Pallars Sobirà, i està
dirigit per Juanjo Tenorio,
entrenador nacional

Tecni Camp dels Pirineus

de futbol, i actualment
entrenador del primer
equip del Club Futbol
Balaguer, i compta amb
monitors especialitzats
en diferents esports,
com Francesc Almira,
Entrenador nacional de
Bàsquet, i Dani Valls,
entrenador de futbol sala,
que actualment del porta
l’equip Juvenil del Club
Futbol Sala Balaguer.
Durant el campus, els
nois i noies participants
poden practicar, a més
dels esports esmentats,

altres esports a les
diferents instal·lacions
esportives, com el tennis o
el voleibol, cavalls, quads,
i senderisme.
Els interessats a
participar en el Campus
ja poden inscriure’s, i ho
poden fer fins a finals
de maig, tot i que les
places són limitades.
La quarentena de nens
i nenes de Balaguer, als
que s’afegiran un grup de
l’Escola de Futbol de Rialp,
estaran allotjats a l’Hotel
Comtes de Pallars.
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El C.F.S. Cristec Balaguer guanya per un
contundent 8-3 al F.S. Castellbisbal

Els equips del C.B. Balaguer
recullen dues derrotes durant
el cap de setmana
Els nois van perdre
a la pista del Sedís
per 82-71, mentre
les noies van caure a
casa 37-40

Cristec Balaguer

Els balaguerins dirigits per Jaume Canal, van
mostrar-se molt superiors, tot i les baixes que
arrossega l’equip des de fa varies jornades
Partit avançat de la 15è
jornada del grup 2 de la
Tercera Divisió Nacional
en el que el CFS Balaguer
rebia un Castellbibal FS
que ocupa zona de descens amb la necessitats
de sumar tres nous punts
per tal de mantenir-se en
la zona tranquil·la de la
classificació.
Els visitants van
sortir a la pista amb
un plantejament força
conservador, tancats en 15
metres i reduïnt totes les
seves opcions ofensives al
contraatac. Els atacs sobre

la porteria defensada per
Gil eren constants però el
Balaguer no aconseguia
obrir el marcador. Víctor en
el minut 10 obria la llauna
per als locals però un bon
contraatac finalitzat per
Torres posava de nou les
taules en el marcador.
Altre cop aconseguiria
avançar-se en el marcador
el Balaguer mitjançant
Ta r r o j a i a l t r e c o p e l
Castellbisbal empatava el
partit després que Hidalgo
executes una falta. Els
locals no acabaven de
controlar un partit que

tenien dominat però en
el minuts finals de la
primera part Josep i Víctor
situaven en el marcador un
tranquilitzador 4 a 2 per a
l’equip de casa..
El plantejament dels
visitants en la segona part
va canviar radicalment,
pujant la seva línia
defensiva a 3/4 pista i fent
que el Balaguer trobés
molts més espais. Josep
en el minut 23 marcava el
cinquè gol després d’una
molt bona combinació
de tot l’equip. Víctor en
el minut 28 i Tiri en els
minuts 30 i 33 feien arribar
el 8 a 2 en el marcador.
Ja amb el Castellbisbal
jugant amb porter jugador
els balaguerins van gaudir
de múltiples ocasions fins
al 8-3 final.

L’equip sènior masculí del Club Bàsquet
Balaguer tenia un difícil
compromís aquest cap
de setmana, a la pista
del segon classificat, el
Sedis La Seu d’Urgell, i
els homes de Jordi Caufapé van caure derrotats
per 82-71.
Aquest dissabte, els
balaguerins rebran a
casa, a partir de les 18,30
hores, al C.E. Sant Nicolau, equip que ocupa
la setena posició de la
taula, amb 12 victòries.

El Balaguer continua
novè amb 8 victòries i 11
derrotes.
D’altra banda, l’equip
sènior femení, jugava
a casa, contra el C.B:
Mollerussa, en el derbi
lleidatà de la jornada.
Les balaguerines, tot i
estar millor situades a la
taula, van acabar perdent
per un ajustat 37-40.
El proper dissabte, les
balaguerines viatjaran a
la pista del C.B. Cornellà
B, cinquenes a la classificació, on intentaran
treure un resultat positiu per tal de no perdre
la sisena posició que
ocupen actualment a la
taula, amb 9 victòries i 9
derrotes, després de les
primeres 18 jornades de
la competició lliguera.

Equip sènior femení del C.B. Balaguer
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El CTT Balaguer perd davant el UCAM
Cartagena per la mínima 4-3
Tingting Wang va imposar-se a la número 1 del
Cartagena, setena en el rànquing mundial, donant la
sorpresa de la jornada.

Tingting Wang

Si la setmana anterior
va ser el potent Mataró el
que va haver de patir per
imposar-se al Balaguer
per un ajustat 4 a 3, aquest
cap de setmana li ha tocat
ni més ni menys que a
l’UCAM Cartagena, líder
imbatut a la Superdivisió
i vigent campió de lliga,
esforçar-se al màxim per
poder guanyar, a la seva
pista de Cartagena, també
per un ajustat 4 a 3, a un
Balaguer Villart Logístic
que ja comença a fer por
entre els grans equips
de la màxima categoria
espanyola.
En el primer partit
Tingting Wang va guanyar,
no sense dificultats a
Maria Xiao per 2 a 3. Anna
Biscarri cedia un 3 a 0
davant Yanfei Shen. Yan
Lan Li, també cedia un 3 a

CTT Balaguer Villart Logistic

1 davant Fang Zhu, mentre
que en el partit de dobles
la parella balaguerina Li i
Wang cedient també un 3
a 1 davant Zhu i Shen.
Amb un 3 a 1 en contra
al marcador l’encontre
semblava resolt, però en
el següent partit Tingting
Wang aconseguia guanyar
Yanfei Shen, ni més ni
menys que la jugadora
número 1 del rànquing
europeu i la número 7
del rànquing mundial, de
fet aquesta temporada
ja és el segon cop que

Wang s’imposa a aquesta
jugadora, a la que, gràcies
a aquestes victòries, ja ha
pres la primera posició en
el rànquing espanyol.
Pe r ò n o a c a b a r i a
aquí la resistència de les
balaguerines. En el següent
partit Yan Lan Li s’imposava
també a Maria Xiao per un
treballat 2 a 3, posant el
marcador en un inesperat
empat a 3. Certament, però,
Anna Biscarri acabaria
cedint un 3 a 0 davant Fang
Zhu, deixant el marcador
final en un meritori 4 a 3.
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Tot a punt per la 25ena edició de la
Mitja Marató Ciutat de Balaguer
Es celebrarà aquest diumenge 24 de febrer,
juntament amb la cursa de 10 quilòmetres

Mitja Marató de Balaguer

Tot és a punt per a la
celebració de la 25 edició
de la Mitja marató Ciutat
de Balaguer, aquest diumenge 24 de febrer, juntament amb la cursa de 10
quilòmetres i la Jornada
Atlètica.
S’espera superar el
miler de participants entre totes les modalitats
atlètiques que enguany
inclou la primera cursa de
jogging, obert a tothom, i
que la inscripció de 3 euros
es destinarà a l’Associació
l’Estel de Balaguer.
Les sortides de les
diferents proves es faran
al Camp Municipal d’Esports.

Bon paper dels nedadors
balaguerins al català de
natació infantil i júnior
Les instal·lacions del
CN Sabadell van ser la
seu de la competió el
cap de setamana
El passat cap de setmana s’ha celebrat el
català de natació Infantil
i júnior d’hivern a les
instal·lacions del CN Sabadell amb 7 representants del CEN Balaguer.
Com a resultats
més destacats en
categoria masculina
tenim a en Pere
Barbosa aconseguint
la 12a posició en els 400

Xavier Torrades i Eva Ledesma guanyen
la Duatló La Noguera Esport
Per segon any consecutiu, «la Noguera CAMPING» ha organitzat la
Duatló La Noguera Esport
el passat cap de setmana.
A diferència de l’anterior edició, de caire popular, aquest any pretén
assolir un lloc destacat
dins el calendari oficial de
la Federació Catalana de
Triatló.
El Duatló denominat
com a «sprint» consta de
3 sectors; el primer ha
estat una prova de running
de 5 km de longitud per la
plana ubicada entre Sant
Llorenç de Montgai i Gerb,
el segon sector de bicicleta
de carretera entre Sant
Llorenç de Montgai
a Vilanova de la Sal i
finalment un tercer sector
de running de 3 km. La
zona de box i transicions
estaven situades dins
el complex «la Noguera
CAMPING».
En categoria masculina

La prova atlètica que es celebrà per segon any
consecutiu va comptar amb la presència de més de
dos-cents atletes d’arreu de Catalunya

Nedadors balaguerins

Sortida de la prova

el guanyador va ser Xavier
Torrades Sabata del C.N.
Reus Ploms amb un temps
de 1:09:02, seguit de Joan
Ruvireta Brufau i de Xavier

Jové Riart.
En categoria femenina,
la guanyadora va ser Eva
Ledesma Calvet amb un
temps de 1:17:45.

estils i la 14a en els 200
esquena, l’Arnau Gracia
18a en els 100 esquena,
en Roger Sanahuja
ha aconseguit la 19a
posició en els 50 lliures,
en Nil Profitós 19a en 200
papallona i finalment en
Marcel Porta 27a posició
en els 100 lliures.
En categoria
femenina tenim la
15a posició en els 200
papallona per la Núria
Ortiz i la 19a en els 100
papallona, i finalment
la nedadora Emma
García ha aconseguit la
16a posició en els 400
estils i la 21a en els 200
lliures.
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L’esperança

C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

L’altre dia veient la 6 de
les televisions que tenim,
vaig tenir sort a l’escoltar
a un tal Borja Sémper del
P.P. i a una Beatriz Talegón
del P.S.O.E.. Es podria dir i
esperar que gent com aquest
dos, tots els partits polítics
en tenen en quantitat. I
aquesta esperança, és la
que ens té d’esperonar a
demanar canvis dins els
organigrames dels partits
que avui representen al poble
espanyol. Sigui català, basc
o de la meseta.
Fa caure la cara de
vergonya que el dia 16-2-13
ja es parlés de quatre-cents
polítics imputats amb tota
la varietat que ofereix la
corrupció. El dia 28-1-13, el
Sr. Cuní parlava de 300. Recoi
com crien! Es té de tenir un
fetge molt gros per poder

escoltar que des de 2001, la
Generalitat ja tenia establerts
tots els mecanismes per
una transparència en la
funció pública, i es tingui
d’activar ara desprès de
dotze anys d’inoperància, a
la vista de no servir per a res.
Quants milions han degut
desaparèixer en tots aquests
anys?
Quan el poble està
anguniós en la incertesa
actual fa que l’opinió pública
sigui molt canviant, però de
segur no deixa justa en la
seva indignació.
Quan es veu que el P.P.,
al que se li va donar una
majoria per la confiança que
inspirava en ser diferent al
desvari generalitzat dels
governs Zapatero, no pot
evitar caure en contradiccions
en poques hores. No donant

De Carnestoltes i disfresses

Clara I. López Basanta
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Un any més hem pogut gaudir de l’ambient
festiu del carnestoltes a
Balaguer, on petits i grans
s’ho passen d’allò més be
veient desfilar pels carrers
als herois dels còmics, als
personatges de pel·lícules
i dibuixos animats i a tot
allò que la imaginació permet crear amb un grapat
de pintures i teles de colors. Aquest any s’han pogut veure disfresses molt
originals que de ben segur
porten al darrere molts
maldecaps i moltes hores
de feina. La festa del carnestoltes, però, va acabar
amb un cert regust amarg
per a molts de nosaltres. El
concurs de disfresses que
va tenir lloc a la nit hauria
d’haver premiat, teòricament, les disfresses més
originals, les més ben fetes
o les més curioses. Abans

la votació la feia un jurat,
però diverses queixes van
fer que el sistema de votació es canviés i que fossin
la resta de participants els
que escollissin els guanyadors. Vist com ha anat el
concurs d’aquest any, crec
que aquest sistema tampoc no és el més adequat.
Sense menysprear en cap
moment les disfresses
que van guanyar (algunes
de les quals realment s’ho
mereixien), crec que hi va
haver una manca de criteri
per part de tots nosaltres a
l’hora de donar els nostres
vots. Veient moltes de les
disfresses que hi havia al
ball, algunes de les guanyadores es quedaven coixes en quant a originalitat
o treball, fet que es tradueix en que cada cop hi
haurà menys gent que de
veritat tingui ganes de in-

no correspon al domicili,
a l’estafa de diners hi ha
menys distància de la que
ens suposem. Als diners
que mai es trobaran, avui
se’ls aplica noms i penes
diferents, però tots sabem
distingir a un “xoriço” .
Davant d’una democràcia
joveneta i tendra, prou
tentadora amb les seves
formes, els pares polítics li
van donar, com a celosos
vigilants als partits polítics.
Símbols de la llibertat de nou
guanyada. Han resultat ser
uns vertaders proxenetes,
l’han corromput, l’han
desvirgat i l’han ficat al
carrer com una dona de la
vida. S’han ajuntat, en la
majoria dels casos, el pitjor
de cada casa davall d’una
sigla que els serveix d’escut
protector.
Pe això ens va alegrar la
nit veure al Borja Sémper i
a la Beatriz Talegón. No tot
està perdut.
--------------------------------------------

importància al parer de la
gent que l’escolta, demostra
que té uns quants ximplets
d’ofici que són necessaris, i
alguna cosa tufeja.
Però quan la contradicció
és lenta i cau, fins i tot, el
President del “Gobierno”
dóna una rara sensació de
tristesa.
No he cregut mai que
el Sr. Rubalcaba tingui
l’autoritat moral que sembla
vol tenir. Jo no puc creure
que un esplèndid Ministre de
l’Interior, amic i col·laborador
íntim de Zapatero, no hagués
tingut uns moments de
franca conversa íntima, per
dir-li que ho feia malament,
i que ell no volia navegar en
un vaixell que feia aigües per
tot arreu. Ans al contrari. Va
continuar fins al final. Com
pot demanar avui que marxi el
Sr. Rajoy? que vol fer arranjar
la crisis en la continua
crítica? Ningú pot creure
que un partit que ha rebentat
mils de milions siguin uns

bons administradors. Més
aviat sembla que hi ha un
gran front obert contra tot
l’establert. Es pot donar noms
com la Banca, la Monarquia,
el Clero, els partits polítics, el
Govern, etc, etc. Pel corruptes
que són o pel malament
que ho fan, i no es donen
compte que som nosaltres
mateixos que les hem creat
i aplaudit, mentrestant que
xurrupaven d’una forma o
altra de la seva corrupció i
ferum. Hem oblidat que en
som partíceps, doncs està
tan podrit el que la fa com el
que ho permet per comissió
o omissió.
En resum quasi ningú
s’allunya massa del que és
políticament correcte. Es
saluda i es mantenen les
distàncies perquè tothom
sap de tothom, i es té el
temor de que aflori alguna
cosa no gaire agradable. De
la falsedat d’un document
mèdic, per poder entrar en
una determinada escola que

vertir part del seu temps
en fer-se una disfressa
perquè, de totes maneres, amb una bata i una
perruca (i pot ser amb
molts amics també) ja es
podrà guanyar. Els crits
de “tongo, tongo” en conèixer els resultats del
concurs no crec que estiguin del tot justificats,
perquè vam ser nosaltres
mateixos els que vam
escollir els guanyadors
amb les nostres vots. El
sistema de votació s’hauria de tornar a revisar, pot
ser es podria plantejar fer
un mix entre un jurat que
esculli els guanyadors a
més d’un premi especial
escollit per la resta de
participants, o que sigui
el grup de música el que
decideixi qui mereix guanyar. El que sí és segur
és que tots volem seguir
gaudint del carnestoltes
per molts anys, però correm el risc de perdre la
il·lusió dels que hi participen.

De l’amor i les seues penes

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

Francesc Cucurull i Torra
----------------------------------------------------------------------------------------------------

En el que anomenem
amor, aquest sentiment que
ens omple el cor alguna o
diverses vegades a la vida,
dipositem de manera conscient o inconscient totes les
nostres esperances i acostuma a ser el sentiment més
complex i important de la
vida. D’aquest en depenem
com de l’aire per respirar o
de l’aigua per beure. Podem
viure amb un aire contaminat, però no podem viure
sense aquesta espècie de
confiança en la vida que ens
atorga el sentiment amorós.
Aquest sentiment és en
part un producte del desig
o potser el mateix desig,
amb diferent roba, però més
enllà del desig sexual, crec
que té alguna cosa a veure
amb el desig de viure.
Potser expresat amb el
llenguatge de la passió, per
algú o per alguna cosa. De
qualsevol manera, la passió és inherent al sentiment
que no és compatible amb

la vida planificada, ordenada i controlada a què estem
acostumats.
Moltes persones es defensen d’aquest sentiment
com si fos un perill constant. De fet qualsevol manifestació de les profunditats
dels individus és una amenaça de desbordaments i
espanta. Perquè quan es
trenquen els esquemes, es
va destruint gradualment
tot el que és vital i és terreny
preparat per a la pressió. I el
que passa és que aquesta
magnífica flor, anomenada
amor, té multitud de doloroses espines, d’incertesa
permanent i por.
Quan la relació amorosa
es trenca, el dolor més important no és que la persona
estimada s’alluny del nostre
costat, sinó que un no sap
què fer amb tot propi, és a
dir, el projecte vital, profund
i inconscient, que un es
queda sense alè amb tot el
que s’ha creat.
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El Restaurant Cal Xirricló organitzà un
sopar maridatge amb el Celler Orto Vins
Al sopar de maridatge amb Orto Vins hi van
participar una trentena de comensals

Sopar maridatge a Cal Xirricló

El passat dimecres dia
6 de febrer es va celebrar
un nou sopar maridatge al
restaurant Cal Xirricló de
Balaguer.
Aquest cop el convidat
va ser el celler Orto Vins
del Masroig, amb la DO
Montsant, un celler que
és conegut per la seva
filosofia curiosa, diferent i
sorprenent per realitzar els
vins.
Sota la direcció de
l’enòleg Joan Asens i
l’equip de Cal Xirricló, es
va dur a terme un sopar
maridatge a base de tres
vins negres, un vi blanc
i un vi blanc dolç en el
que hi van participar 30
comensals.

El C.F. Balaguer organitza el I Campus
de Setmana Santa per a nens i nenes
El Club de Futbol Balaguer organitza del 25 al 28
de març, el I Campus de
Setmana Santa de Futbol,
per a nens i nenes de 6 a
14 anys.
L’horari serà de 9,45
a 13,30, cada mati amb
diferents activitats relacionades amb el món del
futbol, al Camp Municipal
d’Esports i al pavelló Inpacsa. Els interessats es
poden inscriure fins al 10
de març.

Club Futbol Balaguer

El Teatre Municipal de
Balaguer va acollir una nova
edició del concurs de baristes

Concurs de baristes

El barceloní Jordi
Mestre, establert a
Londres, va ser el
guanyador del
concurs d’enguany
El Teatre Municipal
de Balaguer va acollir
el passat dissabte 9 de
febrer una nova edició
del concurs de baristes
Ciutat de Balaguer, classificatori pel campionat
d’Espanya.
En total, hi van prendre part cinc baristes,
entre els quals hi havia
un concursant de Balaguer, Blai Delshams.
El guanyador de
la prova del concurs

de baristes Ciutat de
Balaguer, va ser Jordi
Mestre, un barceloní
establert a la ciutat de
Londres.
El segon i tercer lloc
van ser pels saragossans
Hèctor Hernàndez i
Víctor Bolea.
Tots els participants
van haver d’elaborar
tres begudes amb el
cafè com a ingredient
base: un cafè exprés, un
cappuccino i una altra
de lliure.
Entre
altres
qüestions, els membres
del jurat van valorar tant
el procediment seguit a
l’hora de fer cafè com
el gust, l’aroma i la
presentació del producte
elaborat.
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“O rei, o res. 600 anys de la fi del
Comtat d’Urgell”, durant tot el 2013
L’ajuntament de Balaguer ha presentat el programa commemoratiu dels
600 anys de la fi del Comtat
d’Urgell.
Aquests actes començaran aquest mateix diumenge 24 de febrer amb
la presentació de la fitxa
número 6, de la col·lecció
Retalls d’Art, dedicada
al monument de Jaume
d’Urgell. La presentació es
farà a partir de les 12 del
migdia davant del mateix
monument.
Cicle de conferències,
visites i sortides guiades,
així com la celebració de
festes i activitats culturals,
com l’Arpia 2013 o la Nit
de Llegendes, també es
dedicaran enguany a commemorar els 600 anys de la
caiguda del Comtat.

La Confraria de Sant Antoni
sorteja diversos premis

L’Ajuntament vol commemorar els fets històrics que
van inciar-se amb el Compromís de Casp i acabaren
amb el setge i la fi del Comtat d’Urgell

Festa dels tres Tombs

El passat 26 de gener
es va celebrar el sopar fi
de festa dels Tres Tombs
de Sant Antoni Abad
amb el sorteig de diferents premis:
El premi d’un porc és
per al número 3660 Sèrie
A; el viatge a Madrid
Castell Formós

per a tres dies, és per al
número 4113 de la Sèrie
B; el premi d’un televisor
és pel número 1495 de la
Sèrie C, i el premi d’un
viatge a Mallorca per a
dues persones és per al
número 2500 de la sèrie
D.
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Anuncis breus classificats
TREBALL

--------------------------------SE NECESITAN te·
leoperadores/as en
oficina ubicada en
Balaguer. Llamar de
lunes a viernes, de 10
a 14h. y de 16 a 20h. al
telf. 679354210, pre·
guntar por Mireia.
--------------------------------ES DONEN classes
particulars de música (especialitats
de piano i llenguatge musical). Raó tel.
669117026.
-----------------------------SE OFRECE persona con alto grado en
lengua castellana y
alemán para trabajar
en el sector del turismo, de teleoperadora, etc... Razón telf.
647865992.
--------------------------------ES DONEN classes
d’anglès, primària i
ESO. Raó: 647185846.
--------------------------------SE OFRECE señora
seria y responsable
para cuidar personas
mayores o niños, y
trabajos del hogar.
Disponibilidad todo
el día. Razón telf.
678009517.
--------------------------------SENYORA catalana,
seriosa responsable
s’ofereix per fer feines
domèstiques, netejar,
cuinar, planxar, acompanyar-los al metge o
fer altres encàrrecs.
Disposo de cotxe i
llibertat d’horaris.
Preguntar per Anna
als tels. 605124666973459217.
---------------------------------

PROFESSORA nativa
dóna classes d’anglès,
repassos i classes de
conversa. Opció de
classes particulars
o bé, classes per a
grups, personalitzades segons necessitat. Raó: 650422582.
--------------------------------SE OFRECE señora
seria y responsable y
cariñosa para cuidar
personas mayores o
matrimonios solos.
Mañanas, tardes o
también noches. Horario y precio a convenir.
BUenas referencias.
Razón tels. 665644343625688577.
--------------------------------SE OFRECE chica resposable y seria para
limpiezas de hogar,
escaleras, planchar,... Buenas referencias. Razón telf.
667370005.
---------------------------------

IMMOBLES

--------------------------------VENDA DE bungalow
de 50 m2, a preu de li·
quidació d’exposició.
Amb gran aïllament,
totalment equipat.
Per entrar a viure.
Oportunitat 29.900€.
Raó: 973450051.
----------------------------------O P O R T U N I TAT,
venda de parcel·les
aïllades a la millor
zona de Balaguer,
al costat del col·legi
Mont-roig, 516 m 2 .
Raó: 676996765.
--------------------------------

BALAGUER. Lloguer
de pisos, despatxos i
places d’aparcament.
Raó tel. 973443800.
--------------------------------LLOGUER/venda de
pàrquings al c/ Barcelona, 72 i c/ St Jaume,
2. Raó: 676116396.
-------------------------------E S L LO G A p l a ç a
d’aparcament tancat
al c/ Barcelona, 38.
Interessats trucar de
17:00 a 20:00 hores al
tel. 619721886.
--------------------------------ES LLOGA magatzem
de 21m 2 al c/ Sant
Pere Màrtir, preu 90
e/mes. Apartaments
a Camarasa, totalment equipats i amb
vistes al riu. Pàrquing
al c/ Urgell. Raó telèfon: 973447752639920281.
-------------------------------ES LLOGA pis a la Pl.
de l’Alguer, 4 habitacions, 2 banys, moblat,
electrodomèstics, calefacció i ascensor. Es
pot compartir. Raó tel.
973451371.
--------------------------------ES LLOGUEN parquings tancats al
C/ Marcos Comes.
Raó tels. 973446218669117026.
--------------------------------APARTAMENT per llogar a la plaça Mercadal, 45m2, totalment
equipat. Ascensor.
Rebedor, 1 habitació,
ampli bany, cuina i
menjador, moblat. Vistes a la plaça. Raó tels.
935401832-639781418667355750.
-----------------------------------

ES LLOGA casa de
poble a Castelló de
Farfanya, al centre.
LLesta per habitar-hi.
3 hab. dobles, menjador 27m2, cuina amb
foc a terra, garatge 2
cotxes, pati de 110m2.
Preu: 360e/mes. Raó
tels. 635497446 616771071.
--------------------------------BALAGUER: venta i
lloguer de pisos, d’1,
2, 3 i 4 hab., amb mobles i sense. Preus de
lloguer de 250 a 500 €.
Raó: 670284619.
-------------------------------ES LLOGA pisos i dúplex a Bellcaire, obra
nova. Molt econòmic.
Raó: 973450051 (trucar amb horari de 9 a
13.30h).
--------------------------------ES LLOGA pis a Balaguer, 2 hab, bany,
cuina i menjador, 62
m2, traster, molt cèntric. Nova construcció,
sense intermediaris.
Mobles opcional. Raó:
619742785.
----------------------------------PIS 110 m 2 + 30 m 2
terrassa, c/ Barcelona,
4rt pis. De particular a
particular, oferim: venda, lloguer o lloguer
amb opció de compra.
Raó: 622322408.
----------------------------------ES LLOGA pàrkings
de línia a bon preu,
al c/ Sant Lluís núm.
44, al c/ Portalet (al
costat de l’Àrea de
Guissona), al Molí
del Comte, núm.
5. Raó: 937351718676515830.
--------------------------------

VENDA o LLOGUER
de pàrquings tancats
al c/ Jaume Balmes,
11 de Balaguer. Raó
telèfons: 629310479629715431.
---------------------------------

VARIS

---------------------------------COMPRO monedes,
segells d’Espanya,
bitllets antics, postals, fotos, llibres,
publicacions, còmics, cromos, llibres
de Festa Major i Fira
Balaguer, Grocs (100
primers). Qualsevol
cosa relacionada amb
Balaguer. Raó telèfon:
676803205.
--------------------------------BUSCO local acondicionado para peluqueria.
Razón telf. 642701203.
--------------------------------ES COMPREN camps
de regadiu a Balaguer, T érmens i/o
Vallfogona. Raó tel.
699600382.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per demanar informació o per posar anuncis en aquesta secció
de breus classificats,
podeu adreçar-vos a
les nostres oficines
al c/ Sant Lluís, 3638 altell, per telèfon
al 973448273 o bé a
través del nostre web:
www.revistagroc.com
o www.grocdigital.
com
---------------------------------
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Telèfons útils
ÀGER
AJUNTAMENT
973 455004
-----------------------------------------------------------------------ALGERRI
AJUNTAMENT
973 426013
-----------------------------------------------------------------------BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445200
IMPIC
973 446606
URGÈNCIES
112
MOSSOS D’ESQUADRA
973 457700
GUÀRDIA URBANA
973 450000
CÀRITAS BALAGUER
973 443320
CONSELL COMARCAL
973 448933
BOMBERS
973 445080
CAP II
973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES
902 111444
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
JUTJAT N.3
973 035900
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
------------------------------------------------------------------------

Farmàcies

Horari de trens

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

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

SORTIDES
BALAGUER
08.00 (1)
14.16
18.10
21.05
BALAGUER
09.39

ARRIBADES
LLEIDA
08.30
14.46
18.39
21.34
LA POBLA
11.00

SORTIDES
LLEIDA
07.15 (1)
09.10
17.30
20.30
LA POBLA
12.56

ARRIBADES
BALAGUER
07.44
09.39
17.59
20.59
BALAGUER
14.16

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.

BELLCAIRE D’URGELL
BRUFAU TUDELA, J.I.

973586466

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

Horari d’autobusos

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

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 21 de febrer
a les 8 de la tarda del 28 de febrer
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 28 de febrer
a les 8 de la tarda del 7 de març
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 7 de març
a les 8 de la tarda del 14 de març
CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SORT.
06.10
07.55
19.55
19.00
06.10
07.10
07.50
12.00
15.00
19.30
07.10
07.40
07.41
07.45
07.48
07.55
08.00
09.15
10.45
10.50
12.00
13.10
13.30
14.45
15.15
15.18
17.51
18.00
18.05
19.10
19.21
09.50
16.35
12.00
13.35
16.35
09.50
13.35
16.35

DESTINACIÓ
CALENDARI
BARCELONA
feiners
“
diari
“
diari
UAB BELLATERRA diumenges lectius
TÀRREGA
feiners
“
feiners
“
de dill. a div. feiners
“
feiners
“
feiners
“
feiners
LLEIDA
de dill. a div. feiners
“
feiners
“
diari
“
feiners
“
de dill. a div. feiners
“
dima. dimec, diven.
“
dill., dij., diven.
“
feiners
“
diumenge
“
de dill. a div. feiners
“
de dill. a div. feiners
“
de dill. a div. feiners
“
lectius
“
de dill. a div. feiners
“
lectius
“
de dill. a div. feiners
“
diari
“
diari
“
diari
“
de dill. a div. feiners
“
diumenges i festius
SEU D’URGELL
diari
“
diari
ALBESA
dissabte
SOLSONA
dill., dima., dij., div.
“
divendres
PONTS
diari
“
de dill. a div. feiners
“
diari

REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius
Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F • BALAGUER
Tel. 699 949630
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

SORT.
19.10
13.37
17.22
20.07
21.21
13.17
19.47
07.00
13.37
14.00
17.00
17.22
20.07
21.21
11.05
18.05
08.25
15.15
12.45

DESTINACIÓ
CALENDARI
PONTS
de dill. a div. feiners
ESTERRI D’ÀNEU
diumenge
“
diari
“
dissabte i diumenge
“
de dill. a div.
AGRAMUNT
diari
“
de dill. a div.
ÀGER
feiners
“
diumenge
“
dime., div., dis.
“
dill., dima., dij.
“
diari
“
dissabte i diumenge
“
de dill. a div.
LES
diari
“
diari
ALMENAR
de dill. a div. feiners
“
de dill. a div. feiners
“
dissabtes

SORT.
07.00
07.45
09.10
09.15
10.00
11.00
11.10
12.30
12.50
14.10
15.00
16.00
16.35
18.30
19.00
19.20
20.00
20.35

LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
de dill. a div. feiners
de dill. a div. feiners
feiners
diari
de dill. a div. feiners
de dill. a div. feiners
de dill. a div. feiners
de dill. a div. feiners
diumenges i festius
de dill. a div. feiners
de dill. a div. feiners
diari
diari
de dill. a div. feiners
de dill. a div. feiners
diari
de dill. a div. feiners
de dill. a div. feiners

24 >>

ESPORTS

