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Carnestoltes 2001

Una vintena de carrosses
van participar en la
tradicional Rua de
Carnestoltes del passat
dissabte 24 de febrer

Festa del Ranxo de Pons

7.000 comensals van
degustar el popular Ranxo
de Ponts, en un acte
presidit per la consellera
Irene Rigau

Mobiliari Actual
Programes Jovenils
Decoració i Complements
Sistemes de Descans
Projectes d’Oficines

Sant Lluís, 47

Tel. 973 45 11 05

BALAGUER

Cicle de teatre de primavera

«Las amistades peligrosas»,
obra estelar del nou cicle al
Teatre Municipal
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut d’Educació Secundària i
Superior d’Ensenyaments Professionals “Almatà”

PREINSCRIPCIÓ

En col·laboració amb:

als cursos d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)

del dia 12 al 23 de març
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Direcció General d’Ocupació

PREINSCRIPCIÓ
a la prova d’accés als CICLES FORMATIUS

Fons
Social
Europeu

del dia 17 al 27 d’abril

PREINSCRIPCIÓ
al BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS DE GRAU
MITJÀ i SUPERIOR

del dia 28 de maig a l’1 de juny

CFPGM
Administració · Comerç · Soldadura i Caldereria
Instal·lacions elèctriques
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CFPGS
Administració i finances · Comerç i marketing
Administració de sistemes informàtics
Instal·lacions electròniques

BATXILLERAT
Tecnològic · Humanístic · Científic
SERVEIS
L’IES Amatà, a més de disposar de tots els serveis educatius,
disposa també de: Servei d’orientació individualitzat; biblioteca; bar-menjador; transport escolar comarcal i transport
escolar municipal (subvencions segons els casos)
VISITA GUIADA PEL CENTRE
Durant el mes de març podeu sol·licitar, a nivell particular o
col·lectiu, el dia i hora que més us convingui per tal de visitar
les instal·lacions del Centre i interessar-vos pel nostre Projecte Educatiu.

realitzem els cursos de:

TÈCNIC EN MANTENIMENT
INDUSTRIAL
Adreçat a tots els nois/ies entre 16 i 25 anys que vulguin adquirir una bona formació i treballar en aquest camp o en qualsevol
dels mòduls que es realitzaran en el curs.
Amb una durada de 700 h. en horari tarda-nit (15h. 30 min. a
20h. 30 min. aprox.), es pretén que l’alumne/a en finalitzar el
curs hagi assolit els objectius i mòduls següents:

Mòduls de conceptes bàsics .........100h.
Mòdul d’instal·lador de gas ............. 85 h.
Mòduls d’instal·lador elèctric .......... 80 h.
Mòdul de fred industrial .................. 80 h.
Mòdul d’instal·lador d’aigua ............ 80 h.
Modul de climatització ..................... 80 h.
Mòdul de soldadura.......................... 90 h.
Mòdul de pneumàtica ...................... 30 h.
Mòdul d’hidràulica ............................ 25 h.
Mòdul d’electropneumàtica ............ 20 h.
Mòdul d’electrohidràulica ................ 15 h.
Mòdul d’autòmats - PLC .................. 74 h.
RESPONSABLES DEL CURS
Ferran Barbosa i Carles Montagut

Per a més informació i inscripcions:

IES-SEP ALMATÀ
Parc Públic el Reial, s/n. Tel./Fax 973 445691
www.xtec.es/centres/c5005727 E-mail: c5005727@centres.xtec.es

Més val tard que mai!!
En portada:

Mercat de Balaguer
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El passat dimarts 27 de febrer, dimarts de Carnaval, la
Consellera del Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya, Irene Rigau, inaugurava el nou Casal Cívic del Centre Històric, ubicat a lantic edifici dels
Escolapis, al carrer del Miracle, després de més de cinc
anys dentrebancs i de no se sap ben bé quin tipus de
problemes burocràtics, i de gran quantitat de queixes
reiterades i continuades per part dels membres de
lAssociació de Veïns del Casc Antic, que shan mostrat
impecables en el seu afany daconseguir lobertura daquest
equipament pel seu barri.
Han fet falta cinc anys, des de lacabament de les obres,
fins a lentrada dels usuaris al Casal, cinc anys amb les sales
totalment buides, cinc anys que els veïns del Casc Antic han
hagut de desplaçar-se, hivern i estiu, al Casal dAvis del

Carnestoltes a lescola Gaspar
de Portolà--------------------- 15
Esports: Futbol --------------- 16
Esports : Futbol Sala --------- 17
Esports: Bàsquet ------------- 18
Esports: Mitja Marató------- 18

Què en penseu?...
Opinió ------------------------- 19
Oci----------------------------- 20
Oci----------------------------- 21
Breus ------------------------- 22
Serveis i Passatemps -------- 23

Ens podran deixar ser mai un país normalitzat? Ens diuen separatistes, però quan un
determinat equip duna província -terme amb
què els romans designaven un territori
conquerit- visita el coliseu de limperi un pretori
recomana fer-li els honors que corresponen a
una delegació estrangera. Per altra part, el senyal
del polze amb què lemperador indicà les preferències quant al resultat final no era premonitori

carrer Urgell, tenint un nou
equipament per estreanr, però
sense mobiliari, ni serveis,
cinc anys de reiterats anuncis
de
propera
obertura
acompanyats dexcuses del
perquè no sobria el Casal,
juntament amb les oficines
del Departament de Benestar
Social a la comarca de la
Noguera. Però com diu la dita,
més val tard que mai, i per fi,
la gent gran del Centre
Històric i de la part alta de la
ciutat, poden gaudir dun
equipament molt més a prop
del seu habitatge, i per tant
un signe inequívoc de millora
de la seva qualitat de vida.
Des daquestes ratlles
volem felicitar la tasca de
lAssociació de Veïns del
Casc Antic per la seva tenacitat
i lluita en favor dels seus veïns.
Endavant!

del que succeí hores des-prés? Daixò
ningú no en parla, però sí de la xenofòbia i del racisme que asseguren que
emana de tot nacionalisme. No foren
els indígenes daquesta província en
qüestió els qui inventaren el dia de la
raça. Els daquí commemoren la data
del seu anihilament com a nació. ¿Els
problemes deriven dun nacionalisme
que, en general, ha estat integrador o
dun nacionalsindicalismo dèpoques
passades?
Josep M. Simón i Auberni
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La Consellera de Benestar Social, Irene Rigau
inaugura el Casal Cívic del Centre Històric
Juntament amb les noves oficines de Benestar Social, a la planta
baixa de lantic edifici de lEscola Pia del carrer del Miracle

Els veïns de Balaguer van
poder veure els pisos de
lloguer de Sant Salvador
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La Consellera del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya,
Irene Rigau i lAlcalde de Balaguer, Miquel
Aguilà van inuagurar, el passat dimarts, 27
de febrer, el Casal Cívic del Centre Històric i
les noves dependències del Departament
de Benestar Social a la capital de la Noguera, ubicats a la planta baixa de ledifici sociocultural del carrer del Miracle.
El nou Casal Cívic i les oficines de Benestar Social, que ha necessitat cinc anys des
de lacabament de lobra, fins a la seva inauguració, fet que ha comportat fortes crítiques de lAssociació de Veïns del Casc Antic, ha suposat una inversió de 96 milions de
pessetes, ocupant una superfície total de

829 metres quadrats.
Lhorari del nou Casal del Casc Antic serà
de dilluns a divendres d11 a 13 hores i de 15 a
20 hores, mentre que els dissabtes i diumenges obrirà de 15 a 20 hores. El Casal estarà
obert tot lany, exceptuant el Divendres Sant,
Nadal, Sant Esteve i Any Nou.
El nou equipament consta de loficina de
Benestar Social, una sala per a gent gran, una
sala de reunions, una sala dusos múltiples i
una aula.
Prèviament a la inauguració del Casal Cívic,
la Consellera Irene Rigau, va ser rebuda per lAlcalde de Balaguer, Miquel Aguilà al despatx dalcaldia, on la Consellera va signar al Llibre dOr
de la Ciutat.

El passat cap de setmana del 17 i 18 de febrer, els
balaguerins que ho van desitjar van poder visitar els pisos
de lloguer, propietat dAdigsa, de la Plaça de Sant Salvador,
després que responsables dAdigsa de Barcelona, es desplacessin a la capital de la Noguera per tal de mostrar-los als
possibles interessats per llogar-ne un, ja que dins del període obert per presentar sol·licituds, tant sols sen van presentar onze per als vint pisos existents.
Aquests pisos, construits fa uns anys, van ser estrenats
pels veïns dels blocs Sant Crist, durant els dos anys que van
durar les obres denderroc i nova construcció dels esmentats blocs, afectats per aluminosi.
Sespera, que després de les jornades de portes obertes, els pisos puguin ser llogats en la seva totalitat.

ESPECIAL FOTOS CARNESTOLTES

Reportatges, Comunions, Fotografia General, Fotos dEstudi i Video

C/ Barcelona, 74 - Tels. 699 059073 - 699 059074 - BALAGUER

La Carrossa Castell Formós, del col·legi La
Noguera guanya el concurs del Carnestoltes
Unes sis-centes persones participen en el ball de nit dels
pavellons firals, amenitzat per lorquestra Aquarama

La Carrossa El Castell Formós feta per lAMPA del col·legi
públic La Noguera, va ser la guanyadora del concurs de carrosses del Carnestoltes 2001 de Balaguer, en el que van participar
una vintena de carrosses, la majoria delles representants dels
diferents centres escolars i de les Associacions de Veïns.
La rua del Carnestoltes va sortir a 2/4 de 5 de la tarda, de
lEstació de RENFE i va recórrer tot el passeig de lEstació, on
milers de balaguerins, alguns dells disfressats, i daltres com a

espectadors de la rua, van omplir els carrers i la plaça del Mercadal de gom a gom.
Després que el rei Carnestoltes es fés amo i senyor de la
ciutat, per unes hores, i encetés
el ball de tarda, amb la seva
companya, al sò de les cançons tocades i cantades pel
grup danimació La Troca, els
més petits van gaudir duna fantàstica sessió de ball a la plaça
del Mercadal.
El grup disfressat de Los
Simpson va ser el guanyador
del concurs de disfresses, en la
categoria de grup, emportantse les cinquanta mil pssetes del
primer premi, mentre que els
quatre finalistes van emportar-se
un pernil cadascú. Aquests van
ser los cisnes, els sacs de
cafè, Sant Miquel i Cabaret.

En la modalitat individual o parella, les vint-i-cinc mil pessetes del primer premi van ser per la disfressa el rei dels ous,
mentre que els pernils de consolació van ser per el dandy,
palominos, pajarracos i Afrodita.
El ball de nit, que va comptar amb la presència dunes 600
persones, va estar amenitzat per lOrquestra Aquarama.

En la modalitat de grup, la disfressa guanyadora del
primer premi dotat en 50.000 pessetes va ser pel
grup los Simpson

Les 25.000 pessetes del premi de la modalitat
individual va ser per la disfressa el rei dels ous
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Centenars descolars dels centres de Balaguer
participen en la plantació darbres

Dia Internacional de la Dona
Treballadora
Alumnes dels diferents centres escolars
de la capital de la Noguera han participat durant la setmana del 26 de febrer al 2 de març
en la campanya de plantació darbres, al Viver Municipal, sota la supervisió del mòdul de
jardineria de lEscola Taller Minerva. En aquesta
campanya els alumnes dels col·legis balaguerins han plantat les llavors dels futurs ar-

bres del parc del Reial i del Barranc dels Rucs,
que plantaran en les campanyes dels propers
anys.
Daltra banda, els alumnes del col·legi La
Noguera participaran a la plantada del proper
dissabte 10 de març, del que serà el parc infantil del barri del Secà, a la vora de les piscines
municipals i de lescola.

El proper divendres 9 de març, a partir de les 9 del
vespre, lÀrea de la dona de lAjuntament de Balaguer, amb
la col·laboració de Dones de la Noguera, celebraran el Dia
Internacional de la Dona Treballadora, amb un sopar i projecció dun vídeo sota el títol Igualtat a debat amb la
participació dhomes i dones.
Lacte tindrà lloc a lHotel Balaguer. El preu del tiquet és
de 1.500 pessetes.
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APARTAMENT NOU EN VENDA de 45
m2 , 1 hab., 1 bany, traster. MOLT CÈNTRIC. REF. 211
LOCAL EN VENDA de 32 m2. ideal per a
oficina, terra, aseo, bomba de calor, aigua i reixa. REF. 510
TRASPÀS DE LOCAL COMERCIAL al casc
antic de 105 m2 + 30 m2 d’altell, tot arreglat amb aire condicionat i bomba de
calor. IDEAL PER BOTIGA. REF. 406
LOCAL COMERCIAL EN VENDA O LLOGUER, 110 m2, el terra arreglat, bany, oficina i sortida a dos carrers. REF. 515
PROMOTORS! PARCEL·LA EN VENDA DE
1600 M2 A L’HOSTAL NOU, dóna a dos
carrers, amb tots els serveis. Ideal per a
8 cases unifamiliars.
PIS EN VENDA a Balaguer de 130 m2. 5
hab., 2 banys, calef., gran galeria tancada, quarto rentadora, traster de 30 m2 i
molt cèntric. REF. 228.
TRASPÀS DE PUB EN PLE RENDIMENT!
Informi’s.

EN VENDA PARCEL·LA URBANA a Gerb
de 930 m2, divisible en dos. REF. 622.
LLOGUER DE MAGATZEM a Algerri de
400 m 2, a peu de carretera. MOLT ECONÒMIC
PIS EN VENDA molt cèntric de 75 m 2, 3
hab., finestres al·lumini, terra fet, gas
natural, galeria tancada. REF. 207.
PARCEL·LA EN VENDA a Balaguer en
zona urbana, ideal per a contruir dues
cases. BON PREU. REF. 622
CASA EN VENDA a Bellcaire d’Urgell de
140 m 2, 5 hab., calef., garatge de 120
m2. També té TERRENY de 10.000 m2
amb cobert per a vaques, paller i dipòsit d’aigua. REF. 333

CASA EN VENDA a l’Hostal Nou amb jardí, garatge, calef., terrassa, alarma, fil
musical, celler. REF. 341
PIS EN VENDA al c/Sanahuja, 3 hab., exterior. EN BON ESTAT I EXCEL·LENT
PREU. REF. 218
CASA EN VENDA a Gerb amb 2000 m 2
de terreny i molt ben situada. La casa té
100 m2. 3 hab., amb llar de foc, celler,
terrassa, hort i terreny al costat. REF. 327.
PIS EN VENDA de 3 hab., bany reformat,
calef., gas natural, exterior i molt bon
preu!. REF. 225
VENDA I LLOGUER DE LOCALS I NAUS
EN DIFERENTS LLOCS.
A FINQUES PLANES LI OFERIM BON
SERVEI

Unió de Pagesos presenta un estudi de viabilitat
per al regadiu de la Noguera Alta
Van presentar-lo fa uns dies, davant dunes 200 persones i van
mostrar la seva oposició al Pla Hidrològic Nacional

El Consell vol incloure
itineraris de la Noguera Alta
dins del Consorci del Montsec
Pepita Guàrdia va participar en el Congrés
de Turisme de Tarragona el passat febrer

Pepita Guàrdia, Consellera de Promoció del Consell Comarcal va participar en el Congrés de Turisme de
Tarragona, on va particpar en la ponencia Catalunya i
Turisme de futur, en la que va insistir-se en limportància
del turisme cultural i de les comarques de Lleida, i de les
moltes possibilitats que té, tot i que, actualment, tant
sols representa l1 per cent del turisme que pernocta a
Catalunya.
Daltra banda, Pepita Guàrdia va mostrar la seva
voluntat dincloure alguns itineraris al Consorci del
Montsec.

SALUT
Podem cobrir-li qualsevol tipus de Baixa per
malaltia i accident amb cobrament diari

MEDI SALUT
Lliure elecció de metges i clíniques a
qualsevol part del món
Pl. Pau Casals, 6 pral. Tel. 973 450555 Fax 973 450809 25600 BALAGUER
25006 LLEIDA
Ps. de Ronda, 57 baixos
Tel. 973 282818 Fax 973 282929

Unió de Pagesos de la Noguera ha presentat recentment, un estudi de viabilitat que
el sindicat agrari ha encarregat per conèixer
les possibilitats de fer un regadiu de suport
a la zona de la Noguera Alta.
Lestudi contempla que hi ha una zona
regable màxima de quaranta mil hectàrees,
distribuïdes segons les necessitats delevació de laigua.
Així, lestudi del sindicat Unió de Pagesos, diu que amb una elevació de laigua de
50 metres, es podrien regar prop de 6.800
hectàrees, amb una elevació de 100 metres
es podrien regar 7.100 hectàrees, mentre que
amb una elevació de 200 metres podrien
regar-se 10.500 hectàrees més, fins a 300
metres es regarien 7.300 hectàrees i amb
una elevació màxima de 400 metres es po-

drien regar 6.800 hectàrees de la zona de la
Vall dÀger i daltres indrets situats en una altura similar.
Lestudi preveu que es puguin regar terres
dels municipis dOs de Balaguer, Castelló de
Farfanya, Algerri, Avellanes-Santa Linya, Ivars
de Noguera, Camarasa, Foradada, Artesa de
Segre, Vilanova de Meià, Cubells i Balaguer.
Els dirigents del sindicat van mostrar el
seu entusiasme davant daquest projecte i van
oferir-se per fer de promotors daquests nous
regadius.
Al mateix temps, Unió de Pagesos va
mostrar-se contrari al Pla Hidrològic Nacional
ja que preveu un trasvassament daigua de
les conques catalanes i aragoneses sense
tenir en compte les necessitats dels ciutadans
que viuen en aquest territori.

OFERTES SETMANA SANTA
Vacances, Hotels, Bitllets, Avió, Tren,
Vaixell, Cotxes, Nuvis, Grups, Empreses
Dir.: Josep Borràs i Perera
Plaça Mercadal, 38, baixos
Tel. 973 443767 · Fax 973 443771
25600 BALAGUER (La Noguera)

MALLORCA
MENORCA
EIVISSA
LANZAROTE
TENERIFE
LISBOA
PARIS
LONDRES
ROMA
BRUSELES

4 dies
4 dies
4 dies
5 dies
5 dies
4 dies
4 dies
4 dies
5 dies
4 dies

MP
HD
HD
HA
MP
HD
HD
HD
HD
HD

27.100
35.800
31.400
84.600
86.600
58.200
68.700
68.900
86.900
51.700

PRAGA
8 dies
ISTANBUL
5 dies
GRECIA
5 dies
MARROC
5 dies
TUNIS
5 dies
XINA
7 dies
CIRCUIT GALICIA
CIRCUIT ASTÚRIES
CIRCUIT PORTUGAL
CIRCUIT PARIS/DISNEY

HD
87.700
HD
85.900
HD
62.400
HD
82.000
HD
73.900
HD 156.500
7 dies 28.500
7 dies 39.900
7 dies 45.500
7 dies 62.500
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Ponts reparteix més de set mil raccions
de Ranxo, cuites en 70 calderes daram
La festa va estar presidida per la Consellera del Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau
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Van fer falta centenars de quilos de menjar per tal domplir les setanta calderes
daram que van servir per alimentar més de
set mil persones que van participar en la
Festa del Ranxo de Ponts, el passat dimarts
27 de febrer.
La Festa va estar presidida per la Consellera del Departament de Benestar Social
de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau, i
les calderes van començar a fumejar a primeres hores del matí i fins a lhora de dinar.
Pollastres, gallines, carn de porc i de corder, patates, cols, cigrons, carabassa, pastanagues, fideus i arròs, acompanyats daltres ingredients que tant sols coneix la cuinera de la Festa, Adoració Garcia, van fer
que els participants soblidessin dels règims
per unes hores, i es sumessin a una de les
festes més populars de les Terres de Lleida,

i que es celebra cada dimarts de Carnaval,
abans dentrar a la Quaresma.
Un any més, a part de la gran quantitat de
gent que van desplaçar-se a la capital del Mig
Segre per reviure un nou Ranxo, també van aplegar-se a Ponts un bon nombre de representants polítics que no van voler perdres loportunitat de degustar lexquisit dinar, i de poder deixar-se veure entre els presents.
Precisament, la majoria dels polítics presents, i com ja és habitual en la festa del Ranxo,
van dinar aquest plat a Santa Maria de Gualter,
convidats per lAjuntament de la Baronia de
Rialb, que també celebra el seu Ranxo.
Paral·lelament, Artesa de Segre també va
celebrar la popular i tradicional Matança del
Porc. En total van ser cinc porcs els que van
matar-se i les llonganisses i botifarres que en
van sortir van ser repartides per 3.500 persones.

Vallfogona celebra el seu
Carnaval el 10 de març
El proper dissabte 10 de març, la població de
Vallfogona de Balaguer celebrarà el seu Carnestoltes 2001,
que començarà a 2/4 de 5 de la tarda, amb una gran
cercavila de disfresses pels carrers, que acabarà amb
una gran xocolatada per a tothom, i una sessió de ball i
animació amb el grup Melodia. A partir de 2/4 de 12 de la
nit, la mateixa orquestra amenitzarà el Gran ball de Disfresses.
Tant a la tarda com a la nit es farà un concurs de
disfresses amb 3 premis per cadascuna de les modalitats de grup, parella i individual.

Àngel Guimerà, s/n · Tel. 973 448933 · 25600 BALAGUER -La Noguera-
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Després de lèxit de la primera representació, La
SudaTeatre torna amb Ai Joan que descarriles
Després del gran èxit del passat diumenge 4 de març, amb la
representació de lobra Ai Joan
que descarriles en la que va haver
de penjar-se el cartell de no hi ha
entrades al Teatre Municipal, i després de que molta gent es quedés
sense poder veure la representació
daquesta obra, el grup de teatre
local La SudaTeatre tornarà a representar lobra aquest dissabte, 10
de març, a partir de les 22,30 hores.
Ai Joan que descarriles és una
comèdia dembolics que es situa a
la primavera dels anys setanta, en
una casa benestant... un dia qual-
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http://www.skiandorra.com
En aquesta web hi trobaràs tota la informació per tal
danar a esquiar a Andorra.
http://www.pirineo.com/esqui
És una bona guia que fa referència a lesquí a Navarra,
Osca, Lleida, girona, Andorra i el Sud de França.
http://www.surferos.net
Una pàgina juvenil dedicada a tots aquells que volen
relliscar per la neu o per laigua tot fent Snowboard
sevol... quan la rutina dels seus habitants es veu interrompuda amb unes visites inesperades.
Venda dentrades a la taquilla del Teatre.

LAssociació Cultural Grup dArt 4 organitza una
exposició a favor del Síndrome de Down
LAssociació Cultural Grup DArt
4 organitza una exposició Col·leciva
a favor del Síndrome de Down. Lexposició inclou obres de pintors de la
categoria de Zafrilla, Solé Cabestany,
Elvira, Torné, Torres Echandi,
Planagumá, Joan Vilamoncel, Nadia
Castini, etc, a més dobra cedida per
Antoni Collado, Joan Pere Massana,
Josep Mateu, Emili Monge, Josep
Maria Batlle, Arevalillo, Camen Gené,
Rafel Molina, Lourdes Ral, etc.
Lexposició sobrirà del 9 al 25
de març.

✁

On anem a esquiar?

http://www.es.lycos.de/webguides/infoesqui
Aquesta pàgina té un mapa dEspanya, dividit en zones,
que et permetran accedir a les pistes que més interessin.
http://www.infodeporte.com
Aquest portal desports té una secció dedicada
exclusivament a lesquí.

PARCEL·LES
A GERB
2a FASE A LA VENDA

Zona tranquil·la destinada a cases unifamiliars
Parcel·les individuals i urbanitzades de diferents
dimensions
Totes els serveis: aigua, llum, clavegueram, gas,
telèfon, etc
Per a més informació:
Promocions Gerb, S.L.
Tels. 619 217973 - 973 443750
973 445973

LAssociació contra el
Càncer va recollir mig milió
de pessetes en la campanya
de la Festa Major
La Junta Comarcal de La Noguera de lAssociació
contra el Càncer, vol agrair la col·laboració econòmica,
suport i adhesions rebudes durant la qüestació duta
a terme el passat mes de Novembre de 2000 en
motiu de la Festa Major de Balaguer.
La quantitat recollida és de mig milió de pessetes.
Els donatius econòmics serveixen per finançar
diferents actuacions tant a la comarca de La Noguera
com a la província de Lleida.
Aprofitem lavinentesa per comunicar-vos que el
proper dia 21 dabril, dissabte a les 22 hores, tindrà
lloc el sopar benèfic anual de la Junta contra el càncer
de La Noguera al Restaurant El Faro de Vallfogona
de Balaguer.
Els tiquets els podreu trobar a les diferents
farmàcies col·laboradores de Balaguer (Farmàcies
Aldavó, Claver, March i Sala). Tots hi sou convidats.

Arriba el teatre infantil al Municipal, amb Tina, la
bruixa fina de la Companyia Tàbata Teatre
El proper diumenge, 18 de
març, a partir de les 6 de la tarda, els
nens i nenes de Balaguer tenen una
cita al Teatre Municipal, amb la representació de lobra Tina, la bruixa fina a càrrec de la Companyia
Tàbata Teatre.
Dirigida per Maria Castillo, i interpretada per Imma Liébana,
Francina G. Ars i Víctor Masachs, lespectacle està recomanat per infants
dentre 3 i 6 anys.
Daltra banda, el cicle de primavera acabarà el diumenge 25 de
març, amb la representació del clàsic
català, Terra Baixa dÀngel
Guimerà, dirigida per Ferran Madico
i interpretada per Marta Marco, Julio
Manrique, Ramon Madaula, Carles
Canut, Doctor Soler, Santi Ricart,
Montse Vellvehí, Carlota Olcina, Anna
Güell, Pere Eugeni Font, Jacob Torres, Marc Montserrat i Patxi Uribarren
a partir de les 7 de la tarda.
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El mercat setmanal dels dissabtes de Balaguer:
790 anys dhistòria ambulant

El mercat ha estat, durant molts anys leix vertebrador que han fet de
Balaguer lautèntica capital de comarca

12

Encara avui, per molts balaguerins, és
obligat fer una visita al mercat tots els dissabtes possibles. Són molts els que, de
bon matí, quan tot just les parades mostren
el seu millor esplendor amb tot el gènere
ben col·locat i ordenat, fan la primera visita
per tal de trobar aquella oportunitat única en
qualsevol de les parades de roba o calçat,
o trobar aquella fruita i verdura més fresca,
abans que sigui toquetejada per laltra gent.
Daltres, una gran majoria, sacosten al
mercat ben entrat el matí, a donar el tomb, a
observar totes les parades i veure si encara
queda alguna oportunitat, que estigui bé
de preu, abans de fer el vermut.
Encara avui, mentre les mestresses fan
la compra setmanal, els homes aprofiten el
mercat dels dissabtes per anar a esmorzar,
una de les tradicions ancestrals daquest
mercat. Els bars més concorreguts són els
de la Plaça del Mercadal, i els daquells carrers i carrerons del Centre Històric.
Lescenari principal del mercat dels dissabtes és la Plaça del Mercadal, tot i que,
només fa uns anys, tant la plaça del Pou
com la plaça de Sant Salvador, també hi
jugaven un paper importantíssim tal i com

ho demostra el material gràfic que es conserva
daquells anys. Més cap als nostres dies, el mercat ha anat creixent cap al Portalet i cap al Davant
Balaguer, tot i que encara queda alguna parada a
la Plaça del Pou.
Des que aquell 16 de setembre del 1211, el
comte-rei Pere I el Catòlic, comte dUrgell, concedí perpètuament a la ciutat de Balaguer, el mercat
públic i general setmanal del dissabte, amb salvaguarda i seguretat de les persones i béns, de
tots aquells que hi concorreguessin, el mercat
balaguerí nha vist de tots colors en els seus 790
anys dhistòria, tot i que, sens dubte, aquest mercat, ha estat leix vertebrador, durant molts anys,
que ha convertit a Balaguer en lautèntica capital
de la comarca de la Noguera.
En aquest aspecte, cal dir que a principis de
segle i fins ben entrats els anys setanta, els mercats i les fires eren el punt de trobada i de negoci
dels ramaders i pagesos dels pobles del voltant,
i per tant, Balaguer, amb un dels mercats més

Els homes aprofiten el mercat dels dissabtes per
anar a esmorzar, una de les tradicions ancestrals
daquest mercat. Els bars més concorreguts són
els de la Plaça del Mercadal, i els daquells
carrers i carrerons del Centre Històric.

Des que aquell 16 de setembre del 1211, el comterei Pere I el Catòlic, comte dUrgell, concedí perpètuament a la ciutat de Balaguer, el mercat públic i
general setmanal del dissabte, el mercat nha vist
de tots colors en els seus 790 anys dhistòria

Juntament amb el mercat dels dissabtes, el
comte-rei Pere I, també concedí la celebració
de la Fira de Sant Bartomeu, a mitjans dagost,
de vuit dies de durada.

Durant centenars danys,
Balaguer ha celebrat la
Fira de Carnestoles, de
vint dies de durada, la de
Sant Isidre al Maig, la de
Sant Bartomeu a lagost,
la dels enamorats el mes
de setembre, i la de Santa
Llúcia al desembre

De totes aquestes fires,
tant sols la de Miag, avui
anomenada Fira
Balaguer, i la de Santa
Llúcia, perduren en el
calendari firal de la capital de la Noguera, tot i
que les mercaderies a
vendre han sofert un
canvi importantíssim.
El mercat dels dissabtes,
és lúnic aspecte comercial que perdura, al llarg
dels anys, tal i com ens
mostren les fotografies
dels anys, 30, 50, 60 i de
lactualitat.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Des que el 1211, Pere I,
concedís el mercat
setmanal dels dissabtes i
la Fira de Sant Bartomeu,
al mes dagost, la ciutat
de Balaguer ha viscut
una llarguíssima tradició
comercial i firal, fins als
nostres dies

antics del Principat, feia valer la força
daquest per reunir els veïns que baixaven des de la Vall dÀger, i des del Mig
Segre, fins a tota la zona del canal
dUrgell.
A més del mercat, Balaguer ha estat una ciutat amb una llarga tradició
firal. Juntament amb el mercat dels dissabtes, Pere I, també concedí la celebració de la Fira de Sant Bartomeu, a
mitjans dagost, de vuit dies de durada.
Anys més tard, el 1296, Ermengol X
va concedir la Fira de Sant Martí al mes
de novembre, de sis dies de durada.
No va ser fins el 1424 que va concedirse a la ciutat el poder celebrar la Fira de
Santa Llúcia, al mes de
desembre, mentre
que Ferran el Catò-

lic, el 1510 va concedir la Fira del dimarts
abans de Carnestoltes, de vint dies seguits.
El 1552, Felip II va concedir a Balaguer el
poder celebrar la Fira de Sant Pere Màrtir.
Ja molt més recents són la Fira de Sant
Isidre que comença a celebrar-se el 1848.
Més tard també sinicià la Fira de la Nativitat
de la Verge o dels enamorats, el 8 de setembre.
Avui, la major part daquestes fires shan
anat perdent, i ja només queden la de Sant
Isidre, que ha passat a denominar-se Fira
Balaguer, i la de Santa Llúcia, que continua
celebrant-se el mes de desembre.
A aquestes dues fires hi hem dafegir
les monogràfiques creades en la darrera
dècada, dedicades al vehicle docasió i a
les antiguitats, anomenades
Firauto i Antiquària, respectivament.
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Indesinenter
LIES «Ciutat de Balaguer» ja disposa dun nou
pati, amb lampliació de 770 metres quadrats

LAMPA paralitza les mobilitzacions previstes donada la predisposició
dels Departaments dAgricultura i dEnsenyament i de lAjuntament

De vegades mescric al fons de mi mateix
i em parlo, recelós datzars i llocs
de temps antics que ja no entenc. Un temps
incert, al bull de torts i moltes falques,
que malgrat tot susciten el camí dret.
Dicten apunts, propòsits i esperances,
complertes ja, fins ara moltes delles.
No per gestes,
per constància i alguna fita assolida,
petita però important. Benigna.
Sóc a dalt de tot duna serra imponent,
serralada immensa que em faig per la carena,
fit a fit al fred, al sol i a la terra seca.
Des de lluny, des dels anys, des de sempre.
Recerco el punt, lespai per a reclourem,
per fondrem o tal vegada per néixer.
És igual. Un pessiguet de terra,
poca cosa li dóna, al viure
de per aquí. Si el tens o bé el no-res,
és poca la diferència. Estimo
fervent la fe, que encara avui macompanya.
Miquel Trilla
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LAssociació de Mares i Pares de lInstitut Ciutat de Balaguer ha acordat anular totes les accions de protesta previstes
i anunciades en la circular de 26 de gener,
després que les delegacions dels Departaments dEnsenyament i Agricultura, a
través dels seus delegats, Ramon Alturo i
Josep Maria Fabregat, hagin donat el seu
vist-i-plau per la utilització del pati propietat del DARP, de 770 metres quadrats, com
a zona desbarjo pels alumnes de lInstitut, mentre sagilitzen les gestions administratives per la cessió definitiva dels terrenys, mentre que lAjuntament de Balaguer
mostrà el seu acord en fer-se càrrec de
les despeses de neteja i anivellament del

terreny.
Daltra banda, el passat dissabte, 3 de març,
lIES Ciutat de Balaguer va celebrar una jornada
de portes obertes, que va ser aprofitada per gran
quantitat de pares dalumnes que actualment
cursen sisè densenyament primari als diferents
centres escolars de la comarca, i que per tant, el
curs vinent hauran danar a lInstitut, per tal de
veure les modernes instal.lacions daquest centre, que el fan un dels millors de totes les comarques de Lleida. De la mateixa manera, lInstitut
també va rebre la visita de molts ex-alumnes que
van voler veure in-situ les millores del centre en els
darrers anys, així com les ampliacions i creació
de nous departaments, com el dinformàtica, el
nou laboratori o la biblioteca.

Laboratori

Dr. M. PEREMIQUEL i LLUCH
Metge
Especialista d'Anàlisis Clíniques

ALÈRGIA - BIOQUÍMICA - HEMATOLOGIA
BACTERIOLOGIA - HORMONES - IMMUNOSEROLOGIA

HORARI:
diari de 9h a 1
1h.
11h.
C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER

Infermera

Presa de tensió arterial
Injeccions (Consulta o domicili)

Jardins de
la Noguera
MAITE-PETIT

OFERTA DE CARTA
ASTRAL NATAL

TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA
C/ Sant Antoni, 5 - CAMARASA
Para consultas horas convenidas

Telf. 973 420178 - 609 135472

R E S TA U R A N T
Nova Direcció

NÚRIA TRIBÓ

· Menú diari
· Menús de Caps
de Setmana
· Dinars
· Sopars d’empresa
· Sala de reunions

Reserves als tels.
626 044121 - 666 372238

LEscola Gaspar de Portolà dedica el Carnestoltes
al món animal, i van ser els propis alumnes de
lescola qui van confeccionar-se la disfressa

El Club Escacs Vallfogona va
guanyar la fase comarcal
per equips
El passat dissabte 24 de febrer es va dur a terme la
fase comarcal per equips de la Comarca de la Noguera, en la qual es va disputar una lliga amb els 7 equips
que representaven la comarca de la Noguera.
Lequip infantil del Club Escacs Vallfogona va quedar Campió Absolut i Campió Infantil fent 22 punts de
24 possibles.
El Club Escacs Vallfogona sha classificat, daquesta manera, per representar la comarca de la Noguera,
en la Fase Territorial de Lleida. Lequip està format per
Eloi Vilamajor, Joshua Solaní, Miquel Segués i José
Antonio Millan.

El passat divendres dia 23 de febrer a la
tarda, el CEIP Gaspar de Portolà va celebrar la
festa del Carnestoltes i, com cada any, les
disfresses han estat realitzades pels propis
nens i nenes a lentorn duna mateixa temàtica.
Així, mentres que lany passat les difresses
van estar fetes al voltant dels invents del segle
XX, aquest any han fet referència als animals.
Els actes van començar amb la lectura del
comunicat de Sa Majestat el Rei Carnestoltes
i, tot seguit, els nens i nenes van desfilar per
cursos tot realitzant la coreografia de les
cançons que sonaven pels altaveus de
lescola i que estaven relacionades amb la
disfressa de cadascun dels cursos.
Acabada la desfilada, hi va haver un ball
de gresca i, finalment es procedí a la crema
del Carnestoltes.

TAXI d1 a 8 places
24 hores de servei - Llargs i curts recorreguts
Trasllats i recollides Aeroport
Festes, comiats de solters, bodes...

Telèfons 667 580303 - 973 451082

V. X. ADSUAR
Agència Oficial
Mercedes-Benz

Venda de vehicles nous i usats

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510 - BALAGUER

És de destacar la qualitat de les
disfresses de gran part dels alumnes del
centre i la gran vistositat de lacte, el qual va
ésser seguit per un nombrós grup de mares i pares dels alumnes del CEIP Gaspar
de Portolà que van gaudir força de
lespectacle i de la mainada.
Al dia següent, dissabte dia 24, el col·legi
va participar en la Rua que es celebra cada
any a Balaguer, organitzada per lAjuntament,
amb dues carrosses que passejaven una
munió de nenes i nens. Aquestes carrosses
van estar realitzades per lAMPA de lescola
Gaspar de Portolà i anaven molt ben
guarnides amb dibuixos que, també a
lentorn de la temàtica dels animals, havien
fet una colla de mares i pares en la sala de
plàstica del centre.

- Classes de repàs (Primària, ESO, BUP, FP, COU)
- Tècniques d'estudi
- Tècniques de lectura i comprensió de textos
- Tècniques de redacció
- Preparació per les Proves d'Aptitud per a
l'Accés a la Universitat (Selectivitat)
- Preparació per a les proves d'accés als
Centre de Reforç Escolar
cicles formatiu de grau mitjà i superior
C/ Barcelona, 36 entresol 1a
GRUPS REDUÏTS
Tel. 973 447911 - BALAGUER
PROFESSORS LLICENCIATS
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CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ
1.Balaguer ............ 57
2.Gavà ....................... 53
3.Palamós .................. 45
4.Badaloní .................. 42
5.Vilassar ................... 42
6.Europa .................... 41
7.Girona ..................... 41
8.Manlleu ................... 41
9.Palafrugell ............... 38
10.Sant Andreu .......... 38

11. Barcelona ............. 37
12. Guíxols ................. 37
13. Cornellà ................ 34
14. Júpiter ................. 33
15. Tàrrega ................ 33
16. Tortosa ................. 32
17. Reus ..................... 31
18. Santboià ............... 28
19. Vilobí .................... 26
20. Banyoles .............. 22

GOLEJADORS DEL F.C. BALAGUER

El F.C. Balaguer incrementa el seu avantatge al
capdavant de la tercera divisió catalana
16

El Balaguer, després de 28 jornades disputades ja ha demostrat que és el millor equip
de la categoria, el més regular, i camina amb
pas ferm cap a la Segona Divisió B. A falta de
10 partits per disputar, els homes que entrena Carles Viladegut estan a quinze punts del
cinquè classificat, el que fa que tinguin el playoff pràcticament assegurat.
En aquests darrers partits, el Balaguer va
caure derrotat, per primer cop en aquesta
segona volta, al camp del Manlleu, i va véncer
amb comodidat al Tortosa per 3-0, el passat
diumenge 4 de març.
La propera quinzena, els homes de Carles
Viladegut shauran denfrontar al Reus, el proper diumenge, i rebrà al Santboià el diumenge 18 de març, ambdós equips ocupant les
darreres places de la taula classificatòria del
grup V de la Tercera Divisió.
Però el F.C. Balaguer no només ha de

disputar aquesta fase final del campionat de
lliga, que tot fa suposar que serà força senzill,
sino que està immers en dos campionats
més, menys importants pel futur del club, però
que li poden donar molt de prestigi, ja que
senfrontarà davant dequips de superior categoria.
El primer dels campionats que haurà de
disputar serà la Copa Federación, que lequip
ja va disputar amb èxit lany 1995, en la que va
arribar a la final, caient derrotat amb el Las
Palmas B. La primera eliminatòria del Balaguer
serà amb el Sabadell, un dels millors equips
de la Segona B. Aquesta eliminatòria es jugarà a doble partit, primer a Sabadell i la tornada
a Balaguer, a finals de març i principis dabril.
Daltra banda, també resta pendent el sorteig de les semifinals de la Copa Catalunya,
que enfrontarà al Balaguer, amb el Barça o
lEspanyol.

1.Emili .................... 9
2.Viladegut.................. 7
3.Ruíz .......................... 6
4.Juanjo ...................... 5
5.Rodríguez ................ 5
6.Toni .......................... 3
7.Tenorio ..................... 3
8.Esteve ...................... 2
9.Goyo ........................ 2
10.Campabadal .......... 2
11.Claramunt .............. 2
12.Bernat .................... 2
13.Abel ....................... 1
14.Ortiz ....................... 1
15.Bañuelos ................ 1

El Balaguer continua la
seva marxa triomfal en la
tercera divisió catalana,
malgrat haver trencat la ratxa
de vuit partits sense perdre,
al caure derrotat al camp
del Manlleu per 1-0, el
passat diumenge 25 de
febrer. De totes maneres,
les ensopegades dels

Enric Bernat
seus més immediats
perseguidors, com el Gavà i
el Palamós, han fet que la
victoòria balaguerina davant
el Tortosa, situi a lequip que
entrena Carles Viladegut a
quatre punts del segon
classificat. El centrecampista
bernat va estrenar-se com a
golejador davant el Tortosa,
amb dos gols als darrers
minuts.

El Club Futbol Sala Vipla Balaguer continua tenint
esperances de salvar la categoria

CLASSIFICACIÓ

En la darrera quinzena ha aconseguit una victòria davant el Manresa i va
caure derrotat a la pista del Laguna Cambrils
El Vipla simposà amb claredat al Manresa
per 6 a 2 en partit corresponent a la 19a jornada
de la Primera divisió nacional B. José Luis Torres, tècnic local, es va trobar amb les baixes de
darrera hora de David i Genís, per les quals va
tenir que convocar al jugador del filial Cholo. Els
balaguerins, malgrat no efectuar un partit brillant,
va efectuar un joc pràctic davant dun rival que va
demostrar la seva condició de cuer de la categoria. Àngel, al minut 6 va avançar el seu equip en el
marcador i poc després Xavi marcava el 2-0. Els
visitants van retallar distàncies al darrer minut de la
primera part i això va crear certa incertesa cara al
segon període de joc, però els homes que entrena José Luis Torres van imposar la seva millor
qualitat tècnica i van acabar golejant sense problemes un Manresa que no va donar, en cap
moment, sensació de perill. Els golejadors del
Vipla en aquesta segona meitat van ser Joan i
Xavi, autor de 3 gols en aquest període i protagonista del partit amb les seves 4 dianes.
En el partit del passat dissabte 3 de març,

lequip balaguerí continuà sense donar la
talla en els seus desplaçaments, en els quals
tant sols ha guanyat 5 punts dels 30 que ha
disputat fins ara, i va caure derrotat per 7
gols a 2 a la pista del Laguna Cambrils, en
partit corresponent a la 20a jornada de la
Primera Nacional B. El conjunt local va començar amb la seva habitual pressió en tota
la pista, la qual, els balaguerins, no van poder contrarestar en cap moment.
El Cambrils, un dels conjunts que practica un joc més agressiu de la categoria, va
imposar el seu major poder físic des de
linici i de seguida es va avançar de dos
gols. El Vipla va intentar reaccionar i Abel va
ficar el 2 a 1 al minut 10, però un parell derrades greus de la defensa, abans del descans van motivar que el Cambrils marxés
als vestidors amb un còmode 4 a 1. Només iniciar la segona part, els locals van
marcar el 5-1, diferència que va ser definitiva
fins al final que va acabar amb 7-2.

1. HOSPITALET B ............................. 42
2. ROMERO AYERBE ........................ 41
3. ESPLUGUES ................................ 39
4. SANT ANDREU ............................. 36
5. LAGUNA CAMBRILS ..................... 33
6. RUBÍ ............................................. 32
7. SANT QUIRZE .............................. 31
8. SICORIS ASISA ............................ 29
9. POMAR AVV ................................. 28
10. NASTIC TARRAGONA ................... 25
11. CASTELLDEFELS ......................... 24
12. CEREZO AVEMA .......................... 22
13. FOMENT TARGARÍ ........................ 21
14. VIPLA BALAGUER ............... 20
15.ESCOLA JOVIAT ........................... 14
16.AMETLLA MEROLA ........................ 12

El jugador del
Vipla Balaguer, Xavi,
va convertir-se en la
gran estrella del seu
equip, al marcar
quatre dels sis gols
que el Vipla li va
endosar al Manresa,
el passat dissabte
24 de febrer al
Poliesportiu de
Balaguer.
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BALAGUER

BALAGUER

REF. 34
Ocasió única! Pis molt ben
conservat de 4 hab., saló
menjador i 1 dormitori.
Moblat. Molt lluminós.
Finançat al 100%. Al mes
únicament
16.000.-.
Increïble!

REF. 46
Pis de 80 m2, cuina reformada, gran saló-menjador, bany
complet, terra de gres, portes
noves, 2 galeries tancades i
traster.
Entrada 300.000 ptes
Al mes 36.000 ptes

BALAGUER

REF. 59
Magnífica casa adosada
nova a estrenar, magatzem
de 70 m2. 4 hab., 2 banys
complets, acabats de 1a
qualitat.
Molt ben situada.
Li agradarà!

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

REF. 56
Increible pis tot reformat.
4 hab., cuina office, 1 bany
complet, lavabo, calef., ascensor, opció a pàrking
tancat.
Entrada 100.000.Al mes 60.000.-

REF. 2
Magnífic pis de 112 m2. 4 hab.,
bany complet, cuina office,
galeria tancada, armari
encastat, calef., gran
magatzem i pati de 34 m2.
No s’ho deixi escapar!

REF. 5
Ampli pis de 84 m2 amb cuina
i bany reformats. 4 hab.,
2 balcons. Molt cèntric.
Mobles opcional!
Al mes 29.000.-

REF. 11
Primer pis totalment moblat,
saló menjador amb terrassa,
terra de gres, bany complet,
galeria tancada.
No perdi l’oportunitat de
ser propietari.
Al mes 30.000 ptes

REF. 9
Cèntric pis de 80 m2; cuina i
saleta, 3 hab., saló-menjador,
1 bany, galeria tancada.
Mínimes despeses d’escala!
Al mes tan sols 27.300 ptes

Disposem de pàrkings, locals comercials, altells, magatzems a diferents
zones de Balaguer.
Entri l’informarem!

REF. 42
Primer pis de 80 m2. salómenjador, cuina, bany,
4 hab., balcó, traster.
Finançat al 100%
Entrada 100.000 ptes

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

CUBELLS

Si té el seu pis o casa
a la venda, aquest
espai gratuït és per
vostè.
Vingui
i
informi’s sense cap
compromís!

REF. 16
Econòmic pis de 110 m2.
4 hab dobles, bany i aseo,
cuina office, terrassa i galeria
oberta, armari encastat.
Entrada: 100.000.Al mes: 42.000.-

REF. 27
Pis de 80 m2, 4 hab., 1 bany
reformat, cuina equipada,
instal·lacions d’aigua i llum
noves.
Molt ben conservat!
Només per 2.600.000.Increïble!

REF. 55
Tercer pis de 82 m2, a reformar al seu gust, 4 hab., tot
exterior.
No pagui més per un
lloguer.
Li financem al 100%!

REF. 47
Casa totalment moblada i
reformada. Llesta per entrarhi a viure.
Molt econòmica
Al mes únicament 30.200.-

BALAGUER

BALAGUER

REF. 15
Acollidor pis totalment
reformat, cuina americana,
terrassa. Molt assolellat
Ideal per parelles joves
Entrada 100.000.Al mes tant sols 32.000.-

REF. 25
Pis molt assolellat de 70 m2,
cuina office, 1 bany, galeria
tancada, mínimes despeses
d’escala.
Entrada: 100.000.Al mes: 31.900.-

BALAGUER

BALAGUER

REF. 12
Casa totalment reformada de
5 hab., 2 banys, cuina office,
calefacció, terrassa.
Vingui. L’informarem!

REF. 24
Pis d’obra nova de 120 m
útils, materials de 1a qualitat,
pàrking opcional, situat al c/
Molí del Comte.
Disposem de planells
Vingui l’informarem!

Latleta R. Antolín de Lleida i Maria J. Noguera
del Sícoris Club, guanyen la Mitja Marató
Amb un total de cent seixanta
participants, la Mitja Marató Ciutat
de Balaguer celebrada el passat
diumenge 25 de febrer, va ser tot un
èxit, amb participants darreu del
Principat.
Latleta de Lleida, Ramon
Antolín va ser el guanyador absolut
de la prova, amb un temps de 1h.
11´55. En segon lloc va entrar latleta del club basc Xindoki José
Cuadrado, mentre que el tercer classificat va ser Guillem Vilalta del
Domingo Catalán.
En categoria femenina, la guanyadora va ser Maria José Noguera, amb un temps de 1h. 40 39,

FUTBOL

DIA

PARTIT

DIA

PARTIT

10/3
10/3
10/3
10/3
11/3
11/3
17/3
17/3
17/3
18/3
18/3

Benjamí-Baix Segrià
Infantil B - Pardinyes
Juvenil B- AEM
Juvenil C- Artesa de Lleida
Cadet B - E.F. Urgell
Amateur - Gimenells
PreBenjamí - Balafia
Infantil A - Mollerussa
Juvenil A - Mercantil
Aleví - Mollerussa
F.C. Balaguer - Santboià

LLOC

Maracanà
Maracanà
Maracanà
Maracanà
Maracanà
Maracanà
Maracanà
Maracanà
Maracanà
Maracanà
Municipal

HORA
12,00
15,30
17,00
18,45
11,30
16,30
11,00
15,30
17,00
11,30
16,30

FUTBOL SALA
seguida de Lourdes Lanuza i Lourdes Guerrera del
Sabadell, mentre que en quarta posició va entrar Rosa
Font del Maratonians del Segre de Balaguer.

El Club Bàsquet Balaguer aconsegueix dues
victòries consecutives davant lAndorra i el SESE
18
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El C.Bàsquet Balaguer ha aconseguit
resoldre positivament els dos compromisos daquesta quinzena desfent-se de
lAndorra per un clar 81- 69, en un partit en
que destacaren els jugadors Ordeig amb
20 punts i Pastor amb 19, i la gran defensa
efectuada durant tot el partit, mentre que el
passat diumenge, lequip que entrena
Eduard Barrachina va aconseguir una
importantíssima victòria a la pista del
S.E.S.E., per 61-69, tot i la baixa del seu
màxim encistellador Ordeig. El partit va
decidir-se en el darrer quart, quan un Marvà
molt segur des del punt dels tirs lliures i
Peñarroya assumint la responsabilitat en
els darrers instants van donar una victòria
que ajuda als balagueirns a sortir dels llocs
de la promoció de descens de categoria.
Aquest dissabte lequip senfronta al Sferic
de Terrassa.

10/3
10/3
17/3
17/3

DIA
10/3
10/3
10/3
10/3
17/3
17/3
17/3
17/3
17/3

Vipla «B» - Preixana
Vipla A - Sant Quirze
Parador-Les Avellanes
Con.Fernandez-Juncosa

BASQUET

PARTIT

Infantil F - Tremp
Cadet F - Tremp
Sub 20 M - Terrassa
Senior A - Terrassa
Infantil M - Sedis
Cadet M - Sedis
Junior M - Pardinyes
Junior F - Pardinyes B
Senior «B» M. - Rodmora

LLOC

HORA

LLOC

HORA

Poliesportiu
Poliesportiu
Poliesportiu
Poliesportiu

Poliesportiu
Poliesportiu
Poliesportiu
Poliesportiu
Poliesportiu
Poliesportiu
Poliesportiu
Poliesportiu
Poliesportiu

15,30
16,30
15,30
16,30

9,15
10,45
18,00
19,45
9,15
10,45
12,30
12,30
18,15

HOSTAL - RESTAURANT

KUIPER2
(Tancat els dilluns)

MENÚ DIARI - SERVEI DE CARTA
CARNS A LA BRASA - CARAGOLS A LA LLAUNA
MENJARS PER EMPORTAR I PER ENCÀRREC
C/ Àger, s/n · Tel. 973 454008 · LES AVELLANES (Lleida)

C. Torreblanca, s/n
(camí del Polígon)
Tel./Fax 973 450984
Tel. mòbil 669 011115
25617 HOSTAL NOU
(Balaguer)

H.P. Sanahuja, 32
B a l a g u e r
Tel. 973 445 093

Treballs amb
marbre, pedra
i granit
CARTA D’ARTESÀ Nº 5439

· Artesania amb marbre
· Interiorismes
· Tot tipus de marbre
· Pressupostos sense
compromís

Los malos tratos: epidemia social
«Al principio era joven... Él era un buen tipo. Me consideraba
guapa, inteligente y digna de ser amada. El día de la boda
caminamos felices hacia el altar. Luego vinieron las palabras
amenazadoras. Me hacia sentir fea, indigna... Comencé a llorar
por las noches. Más tarde llegaron los golpes... Él me decía
que los merecía... Pensé que quizás tenia razón... Yo recordaba
que había prometido ser una esposa para siempre».
«Mientras más daba, perdonaba y soportaba, más infeliz
era. Creía que sacrificándome, sufriendo un calvario, llegarían a
cambiar las cosas y mi matrimonio sería feliz. No me daba
cuenta de que me estaba destruyendo a mi misma y a mi
esposo, por lo que le permitía.»
«Me casé por conveniencia, para que «alguien» fuese el padre de mis hijos. A los dos años nos separamos. Había sido
golpeada por él. Me sentía sola».
Testimonios como estos son desgraciadamente noticia habitual e incluso portada de periódicos cuando esos malos tratos acaban con la pérdida de una vida humana. Este tipo de
hechos empiezan a ser tan normal que ya casi ni nos sorprenden. Es lamentable que la violencia doméstica se haya convertido en uno de los males más graves que acucian nuestra sociedad, aparentemente tan avanzada y moderna.
Es muy triste que el hombre haya realizado una evolución
tecnológica tan enorme y no haya conseguido paliar este tipo
de problemas cotidianos. Y ello es porque se requiere otro tipo
de revolución, una revolución que afecte al interior de las personas. Nos encontramos en un momento en que resulta mucho
más fácil avanzar en las llamadas «autopistas de la información»
(internet, telefónicas móviles, correo electrónico...) que mejorar
en el ámbito de las relaciones humanas. ¿Para que queremos
tanta información si luego no somos capaces de tener una
buena comunicación con nuestros semejantes? Porque si hay
un factor que se quiebra por completo en el tema de la violencia
doméstica es la comunicación dentro de la pareja. Luego llegan la falta de respeto mutuo, las salidas de tono, los chantajes
psicológicos y quien sabe si todo esto acabará en los ataques
físicos. Por eso es tan importante comenzar con los pequeños
para las futuras generaciones no sufran estas «epidemias sociales» tenemos que educarlos desde la perspectiva bíblica
cristiana y así crecerán sin problemas de discriminación, respetándose y evitando los perjuicios sociales de todo tipo.
Y para Ud. mujer que quizás está pasando por este calvario, sepa que hay una respuesta para Ud. y hay luz en el horizonte si Ud. es capaz de tomar el timón de su vida y poder guiar la
barca de su personalidad hacia el puerto seguro, donde encontrará la respuesta que está buscando. Le invitamos a Ud.,
que quizás se encuentra en medio de esta epidemia, por favor
nos llame, tenemos en nuestra iglesia consejera que le va a dar
la respuesta. Teléfono 973 446457.

La discriminació de les voravies
La vorera o voraries és la part lateral dun
carrer, duna plaça o un pont, generalment
més alta que la calçada, destinada al pas de
la gent que va a peu.
Aquesta definició del diccionari invita a
un breu comentari no pas poètic, sinó prosaic; mai tan ben dit: arran de terra.
Dantuvi, hi ha carrers vells sense
voraries, o tant minses, que són un perill pel
vianant. En altres voreres, el seu empedrat
és tant movedís que sha de fer equilibris per
no caure de clatell.
Generalment, la voravia és més alta, diu
la definició. No sempre és així: en carrers o
places grans no se sap què és vorera o
calçada; tot està en un mateix replà. Daltres,
inversament, la voravia és elevada i escanyada; pots ensopegar i torçant-te el peu.
La vorera és destinada al pas de la gent
que va a peu. No sempre, perquè també
sen serveix el patinet o la bicicleta dun vailet
que hi fa piruetes o dun gos que lempestifera amb les seves deixalles... Ja no parlo
de les voreres inclinades i de ciment llis, que
són relliscoses quan plou, o de massa alçària i mig escantallades, que són veritables
barreres arquitectòniques pels disminuïts físics.
Crec que en les ciutats, sobretot en el
seu casc antic -com ara Balaguer- hauria de

tenir més importància el pressupost per larranjament de la vorera que per la calçada: a la
calçada hi circulen automòbils conduïts per
persones que han estat examinades per la
Delegació de Tràfic, mentre que en la voravia
hi camina gent de tota mena: nens petits, ancians, persones de vista curta o amb artrosi
progressiva a les cames. A vegades penso
que amb el pas que anem, també shauria
dexaminar el qui vol fer servir la voraria.
Hi ha qui resa un Parenostre quan empren
un viatge en cotxe. Si no shi posa remei, aconsello als transeünts -sobretot padrins i
padrinetes- que quan surten de casa i segueixen la vorera, resin un Parenostre a Sant
Antoni perquè els deslliuri de prendre mal. Alguns ja ho fan.
Hi ha carrers de doble direcció que poden transitar-hi còmodament els automòbils
mentre que no es pot fer en les seves petites
voreres; és dificultós lencreuament dels qui
van i venen a peu; topen els uns amb els altres i shan de disculpar mútuament. Sexigeix
als vianants que vagin per laltra banda del
carrer en fila índia.
Avui es parla molt de les discriminacions.
Hi podem afegir la discriminació i maltractament de les nostres voreres estimades.
Francesc Gamissans

Senzill àpat a favor de la campanya contra la Fam
La Comissió de Mans Unides ens plau
convidar-los al sopar simbòlic, el proper dia
disset de març a dos quarts de deu de la nit
a la Casa Parroquial.
La finalitat daquest sopar, és destinar
els diners que es recaptin a assolir el projecte de Timor Oriental, de desenvolupar un
centre de nutrició format, especialment a
les mares, a aprofitar els recursos naturals

per poder donar una adequada nutrició als
seus fills i així contrarestar lelevada mortalitat
infantil del país.
Agraïm la col·laboració de tots, en les diferents accions realitzades durant la Campanya 2001 i esperem la seva assistència el proper dia disset.
La Comissió de Mans Unides
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Què fer?

La millor cuina de temporada al
Restaurant del Santuari

20

El restaurant del Santuari,
regentat per en Lluís i lAlbert des
del mes dabril del 2000, és un
dels fidels exponents de la cuina de temporada, amb els millors productes de la terra, que
aprofiten per anar variant la seva
oferta. Actualment cal destacar
la temporada de calçotades,
sense oblidar les seves especialitats de sempre com les
fideuàs, les paelles, larròs negre, el cabrit i tot tipus de peix.
Obert de dimarts a diumenge,
ens ofereix el seu menú diari
amb una àmplia gamma de
plats.
LAlbert mostra la seva gran
experiència davant els fogons,
adquirida al Restaurant La Roda
de Lleida i al Club Tennis Lleida,
mentre que en Lluís té una gran
experiència dins el món turístic i
hoteler. També cal destacar el
Restaurant destiu al mirador, així
com les amplies sales per a
convencions, bodes i banquets,
per a 230 comensals i amb 500
places de pàrking.
Properament, sobrirà El Jardí del Montsec: 770 metres a laire lliure, amb petites carpes per
aperitius.

MUNDO CANÍBAL
SALA UBBE

Dissabte 10 de març
GRAN
ESPECTACLE
Marta Sánchez
& Sandra G.

Cada cap de setmana és una
festa. Vine i comprova-ho.

Explosives i sofisticades, són
aquestes dues models de
Barcelona, que es mouen a un
ritme trepidant i provocador.

Dissabte 17 de març
FESTA BAJA
BEACH +
FESTA CUTTY
SHARK

Gran festa amb 4 gogos, 3 noies
i un noi, que et faran veure els
xupitos amb proveta, te faran
jugar al joc de la «nata» i
tanimaran tota la nit.

SALA CATS

Dissabte 10 de març

Continuem amb la gresca i
disbauxa que ens caracteritza

Dissabte 17 de març
FESTA
JACK DANNIELS

Amb nombroso regals i sorpeses
per cada consumició

SALA PLANETA

Divendres 16 de març
MATAMAL A
en concert. Entrada lliure

Passeig

de

l'estació,

62

ww.salaplaneta.com
Si ens vols
conéixer
més,
connectat amb
nosaltres

BAGUETES · TORRADES · PIZZES
AMANIDES · PATATES XIPS

TOT PER ENDUR
Passeig de l'estació, 47-49 Balaguer

☎ 973

MERCANTIL
CUBATERA

450529

-

BALAGUER

Ps. lEstació, 35
BALAGUER

www.salaplaneta.com

LOCO-DANCE-CLUB
Ps. Estació
BALAGUER

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

Las amistades peligrosas amb Maribel Verdú
i Toni Cantó, obra estelar del cicle de primavera
El Teatre Municipal de Balaguer, després de
limportant èxit assolit en el Cicle dhivern, amb més
de 400 abonaments venuts, i penjant el cartell de
no hi ha entrades, en vàries de les funcions, presenta un cicle de primavera espectacular, amb la
representació de les millors obres del escenaris
nacionals i estatals del moment.
El cicle sobrirà el dissabte 7 dabril amb
Popcorn amb Lluís Marco i Òscar Molina i dirigida per Àngel Alonso. Una obra divertidíssima, irònica i mordaç del director de El sopar dels idiotes.
El cicle continuarà amb la representació de
lobra Las amistades peligrosas, durant els dies
30 dabril i 1 de maig, durant la celebració de Fira
Balaguer. Lobra compta amb un repartiment de
luxe entre els que cal destacar, a Maribel Verdú,
Toni Cantó i Amparo Larrañaga.
El grup Teatre de Guerrilla, presentarà el seu
humor televisiu amb lobra Som i serem, el diumenge 20 de maig. Aquest grup ha estat Premi
revelació Temporada 2000 de la Crítica Teatral. Som
i serem ens presenta a tres personatges de presència contundent però limitats i indefensos davant el món que els rodeja. La seva feina no és altra
que curar els seus patiments i prevenir les fatalitats,
i anar passant... anar fent... anar tirant.
El cicle de primavera del Teatre Municipal de
Balaguer finalitzarà el diumenge 17 de juny amb la
representació de lobra la muerte de un viajante
amb José Sacristán.
Paral·lelament, el cicle de primavera també acollirà la darrera obra del grup local Crisi Perpètua i un
festival de dansa a càrrec de lEscola de Dansa de
Balaguer.

XIVè campionat de Billar
Americà al bar Fleming

Ens trobem amb pocs canvis en la classificació del
XIV campionat, degut a les poques jornades disputades
pels participants. De moment, P. Estuch Jr. contínua líder
en la classificació amb 41 punts i 27 jornades jugades.
LLOC

PUNTS

JOR. JUG.

1. P. ESTRUCH JR. ........................... 41 ..................... 27
2. JM. MARQUES ............................. 38 ..................... 27
3. J. OLIVES ..................................... 19 ..................... 16
4. P. ESTRUCH ................................. 14 ..................... 15
5. JM. BRUFAL ................................. 12 ..................... 10
6. S. MUÑOZ .................................... 12 ..................... 11
7. X. ESTRUCH ................................ 11 ..................... 14
8. A. OLARTE ................................... 11 ..................... 14
9. C. ALCANTARA ............................ 10 ...................... 9
10. X. GARCIA .................................. 10 ..................... 15
11. J.M. VIDAL ................................... 9 ...................... 14
12. R. CALVETE ................................ 7 ....................... 8
13. P. ARAN ....................................... 6 ....................... 7
14. V. GARCIA ................................... 5 ....................... 7
15. C. GUARDIA ................................ 4 ....................... 3
16. D. GUTIERREZ ............................ 4 ....................... 5
17. C. BRUFAL .................................. 2 ....................... 2
18. M. MATEU ................................... 2 ....................... 6
19. F. QUINTILLA ............................... 2 ....................... 3
20. J.M. RUERA ................................ 1 ....................... 5

Sociedad Anónima

Ctra. Corbins LV. 9224 Km. 20,5
Planta del Corb - Balaguer
Tel. planta 973 292188 - Tel. mòbil 609 883117

C/ Barcelona, 64
Tel. 973 443048
BALAGUER

Barbaritats* i bon vi
*Menú degustació especialitat de la casa
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Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958
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ES VEN pàrking nou tancat
darrera St. Domènec. Raó al tel.
607 938962.

ES PRECISA cuiner/a per a
Restaurant a Balaguer. Raó al
tel. 973 448993.

LA BRASERIA es traspassa
Restaurant-pizzeria a la Pl.
Mercadal, 11 de Balaguer. Raó
al tel. 973 445337.

ES NECESSITA teclista i també
vocalista femenina, per grup
dSka Soul. Raó al tel. 617
963598.

ES VEN primer pis de 90 m2 nou.
ascensor, calef. central, 3 hab.,
2 banys, gran terrassaTotalment decorat. Bon preu.
Raó al tel. 973 451388.

C/ JAUME BALMES, Ctra.
Camarasa, pis nou per estrenar. Planta biaxa de 90 m2. Preu
11.000.000.- Raó al tel. 609
391853 - 649 434344

ES VEN pis al c/ Girona de 70
m 2. 3 hab., bany. Preu
3.800.000.- Raó al tel. 609
391853 - 649 434344.

ES LLOGUEN magatzems a
Balaguer i Pol. Ind. Camp Llong.
Raó als tels. 973 447674 - 626
762511.

ES VEN 5è pis nou. Facilitats
de pagament. Raó al tel. 629
725009.

A LLEIDA
C/ Cardenal
Cisneros, 2on pis. 2 hab.,
lluminós. Perfecte estat. Preu
5.900.000.- Raó al tel. 609
391853-649 434344.

CRÉDITOS personales, hipotecas, embargos. No ponga en
peligro sus propiedades, cambie sus problemas por tranquilidad. Razón al tel. 678 605814.
ES PRECISA oficial per treballs
durbanització a Balaguer. Raó
al tel. 610 754944.

ES COMPRA
FINCA DE
SECÀ
RAÓ AL TEL.
699 308882

ES LLOGA local comercial de
44 m2 al c/Barcelona, 15. Raó
al tel. 973 445728. Zona molt
cèntrica
ES VEN tractor 45 CV. Raó al
tel. 973 445037. Trucar als
matins.

ES VEN menjador complet nou
a estrenar. Raó al tel. 973
446908. Trucar als migdies o nits
a partir de les 10 de la nit.

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

ES VEN 2on pis de 2 hab., bomba de calor i aire condicionat,
parket. Reformat. Preu
6.000.000.- Raó al tel. 629
791104.
ES VEN apartament semi nou
amb mobles o sense al c/
Tarragona. Ascensor, calef. individual gas i traster. Raó al tel.
973 447129. Trucar a partir de
les 8 de la nit.
ES LLOGA torre a lHorta
dAmunt a peu de camí, amb
garatge i parcel·la per a hort,
jardí o altres conreus. Raó al tel.
973 445963.
COMPRO i VENC postals i material gràfic de Balaguer des de
principis de segle. Raó al tel.
676 803205.
Per anuncis en aquesta secció
dirigir-se a Dossier P&M, c/ Sant
Lluís, 36 altell. O bé si és vol
informació trucar al tel.
973448273.

Propera construcció i venda de
cases unifamiliars a la Cudosa
INFORMACIÓ
CONSTRUCCIONS

RAFAEL ESPEJO, S.L.

Tel. 973 447752

EDIFICI MOLÍ
ÚLTIMA FASE EN CONSTRUCCIÓ
Facilitats de pagament.
Mínima entrada.
T.V., Tel. 973 446011 - 629 725 009

ES PRECISSEN
MONTADORS
AMB
EXPERIÈNCIA
Tel. 973 446485

PASSATEMPS
ESCACS. Acaba la partida
per Josep Oms, Mestre Internacional
Partida disputada lany 1900 a París entre Marshall i Marco. Duna manera bastant senzilla i directa el blanc
aconsegueix fer mat en dos moviments. Joguen blanques.
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T E L È F O N S O Ú T I L S
BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES)
088
MOSSOS DESQUADRA
973 450450
GUÀRDIA URBANA
973 450000
CONSELL COMARCAL
973 448933
BOMBERS
973 445080
CAP II
973 446028
SERVEI D'URGÈNCIES
973 447714
I.N.SEGURETAT SOCIAL
973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MÈDIC DE RECONEIXEMENTS 973 448113
CREU ROJA
973 445796
RENFE
973 445503
ALSINA GRAELLS
973 445476
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

ESGLÉSIA EVAN. PENTECOSTAL 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044
973 445786 - 973 447113 -973 390862
FUNERARIA P. BUCHACA 973 446772
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 443406
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC
973 445018
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT
973 180205
CASA DEL METGE
973 180213

OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 438004
METGE
973 438003
A.T.S.
973 438062
ESCOLES
973 438061
RESIDÈNCIA
973 438169
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC
973 420003
ESCOLA DE NATURA
L'ARC DE SANT MARTÍ
973 420250
LA SENTIU
AJUNTAMENT
973 424005
CASA DEL METGE
973 424058
MONTGAI
AJUNTAMENT
973 430005
METGE
973 430107
TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 432008
CASA DEL METGE
973 432055

H O R A R I O D E O T R E N S

2
1
A

B

C

D

E

F

G

H

SOLUCIONS 1. Dh6+ 1...Rg8 2.Dh7++++

VENDA O LLOGUER DE
PÀRQUINGS TANCATS
· 1 o 2 places
· Màximes facilitats
· Finançament
a la seva mida

SORTIDES
BALAGUER
07.32 (1)
14 .03
19.37

ARRIBADES
LLEIDA
08.17
14.48
20.22

ARRIBADES
LA POBLA
11.03
11.58
15.43
23.08

SORTIDES
LLEIDA
08.40 (1)
09.35 (2)
13.15
20.45

ARRIBADES
BALAGUER
09.25
10.20
14.00
21.30

(1) No circula els dies 12/X, 1/XI, 6,7,8 i 25/XII del 99 1 i 6/I, 21,22 i 24/IV, 1/V del 00.
(2) Circula diumenges i els dies 12/X, 1/XI, 6,7 , 8 i 25/XII del 99 1 i 6/I, 21, 22 i 24/IV, 1/V del 00.
(3) No circula els dies 24 i 31/XII
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HORARIOD'AUTOBUSOS
SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
06.10
BARCELONA
feiners
18.50
"
diumenges
07.30
TÀRREGA
feiners*
12.00
"
dissabtes
15.00
" feiners, dissabtes NO*
* enllaç amb Barcelona
07.48
LLEIDA
feiners
07.55
" feiners , festius no diumenge
09.15
"
feiners
10.45

diumenges

F
ÀGER
F. JOSA - C/ La Font, s/n
BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10
F. CLAVER- Sant Lluís, 6
F. MARCH- S. Jaume, 2
F. SALA- Pl. Mercadal, 38

Promotora:
F.J. AGUILÀ, SL

SORTIDES
BALAGUER
09.25 (1)
10.20 (2)
14.00
21.30 (3)

SORT.
13.30
15.15
17.50
09.50
16.30
14.06
14.06
17.09
13.15

A
973455060
973450214
973445384
973445280
973445087

R

DESTINACIÓ
CALENDARI
LLEIDA època i dies escolars
"
feiners dissabtes NO
"
diari
SEU D'UR-PUIGERDÀ
diari
"
diari
SOLSONA
dilluns, dimarts
dijous, dissabtes feiners
PONS dimecres i divendres
ESTERRI D'ÀNEU
feiners
AGRAMUNT
feiners

M

À

AGRAMUNT feiners, dissabtes, NO
ÀGER
dill., dim., dij
"
dimecres, div. diss.
LLEIDA-BALAGUER
CALENDARI
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a diumenge
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres

19.45
14.00
17.00
SORT.
09.15
11.00
12.30
13.30
16.00
16.30
19.00

C

I

E

S

BELLCAIRE D'URGELL
LA SENTIU DE SIÓ
BRUFAU TUDELA, J.I.
973586466 MONTSERRAT MIRATS
973425051
CAMARASA
MONTGAI
TRIBÓ ALCOBÉ, M.
973420200 PERE SOLANS
973430110
CASTELLÓ DE FARFANYA
OS DE BALAGUER
ARASA PLA, G.
973428070 RÚBIES PRAT. NÚRIA
973438136
VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.
973432151

FARMÀCIESODEOTORN
De les 8 de la tarda del 8 de març
De les 8 de la tarda del 15 de març
De les 8 de la tarda del 22 de març

FONTANERIA
CALEFACCIÓ
GAS
AIRE CONDICIONAT
C/ Sant Crist, 14-16 baixos - Tel. 973 450736
Tels mòbils 639 153289 - 639 143286

c/ Botera, 10 2n -2a - Tel. 973 443195
BALAGUER

MARCH
ALDAVÓ
CLAVER

INSTAL·LACIONS

Pintor-Decorador

Josep
Rosiñol

a les 8 de la tarda del 15 de març
a les 8 de la tarda del 22 de març
a les 8 de la tarda del 29 de març

DANI ALBURQUERQUE
NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,
OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS
COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.
C/ Balmes, bloque A, 4º - 1ª BALAGUER

Tels. 973 451064 - 639 160541

ELECTRICITAT · FONTANERIA
CALEFACCIÓ
AUTOMATISMES
SISTEMES DE SEGURETAT
PORTERS AUTOMÀTICS
Sanahuja, 3 · 25600 Balaguer (Lleida)
Tels. 973 446437 · 626 323459
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Vingui a veure’l a

Ctra. Tàrrega, km. 1
Tel. 973 445756
25600 BALAGUER

