Primera quinzena
març · 2002

354

Accés a la Miranda

El Servei de Carreteres i
lAjuntament de Balaguer
acorden el projecte
dentrada a Balaguer per la
Miranda

El polígon de Camarasa

El passat dissabte 3 de
març va inuagurar-se el nou
polígon, amb lempresa
dembotits Vall Vilaró

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

Sant Lluís, 47

Tel. 973 45 11 05

BALAGUER

Els Comediants al Teatre

La prestigiosa companyia
teatral portarà el seu darrer
espectacle «Bi» el proper
diumenge 17 de març
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NEGOCIS EN TRASPÀS-VENDA LOCALS I/O LLOGUER
BALAGUER- Local en venda i/o lloguer. Negoci dedicat al món de la
Electrònica i Telecomunicacions totalment equipat i amb cartera de clients.
ZONA COMERCIAL PREU A CONVENIR.
BALAGUER- VENDA de local de 100 m 2 totalment equipat per
reeemprendre negoci dedicat a carniceria-xarcuteria. ZONA CÈNTRICA. INFORMI’S sense compromís. PREU A NEGOCIAR.
BALAGUER- Es traspassa NEGOCI totalment equipat i amb ple funcionament. Dedicat al món de “Lacats i envarniçats”. MOLT BONES CONDICIONS. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS.
LLEIDA- Es traspassa negoci per no poder atendre’l. Dedicat al món “FredCalor” amb cartera de clients. Local de lloguer, zona comercial, furgonetes,
carretilles i material d’oficina. TOTALMENT EQUIPAT. INFORMI’S!
BALAGUER- Es traspassa BAR en ple funcionament.
INMILLORABLE. PREU A CONVENIR.

ZONA

BALAGUER- Venda de Granja de porcs, amb capacitat de 1500 porcs,
aigua, llum, 4 naus, etc. MOLT BON PREU!
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Disposem de locals per venda i/o lloguer per montar
diferents negocis en ZONES CÈNTRIQUES I COMERCIALS. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!

BALAGUER- Venda d’un 4t. pis totalment
refomat i amb calefacció. Pis de 90 m2 amb
galeria, balcó i un finançament del 100%

BALAGUER- OPORTUNITAT! Venda de NAU
INDUSTRIAL NOVA al polígon Camp-Llong, de
300 m2 edificats+ 250 m2 de pati. IDEAL PER INVERSORS. MOLT BON PREU.

Venda de cases unifamiliars en MOLT BON
ESTAT I PREU ASSEQUIBLE a Balaguer i
rodalies. INFORMIS’S!

Disposem de varis terrenys rústics, zona esbarjo,
horts..., per reunions i trobades familiars. INFORMI’S!
BALAGUER- Venda de pis al passeig de l’Estació de 150 m2 amb pàrking de ratlla. PIS EN MOLT
BON ESTAT.
BALAGUER- Venda de un 5è pis al carrer Girona
per reformar a MOLT BON PREU.
BALAGUER- Venda de CASA en ZONA CÈNTRICA amb magatzem, altell, parking, vivenda de
150m2 , pis per acabar i boardilla. POSSIBILITAT
DE VENDRE’S PER SEPARAT.

BALAGUER- Venda de MAGATZEM de
500 m2 , a la part superior 160 m2 de vivenda +
500 m2 de pati posterior amb piscina, hort, arbres, etc. ZONA D’EXPANSIÓ.
BALAGUER- Venda d’un 3er pis al carrer
Barcelona d’OBRA NOVA amb 3 habitacions,
2 banys, calefacció, individual, traster i terrassa posterior.
Disposem de pisos de lloguer amb mobles i
sense en diferents zones de BALAGUER.
NOVA PROMOCIÓ de pisos NOUS a l’Avd.
Països Caralans, de 2 i 4 habitacions. INFORMI’S.
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Infermera

NÚRIA TRIBÓ

Presa de tensió arterial
Injeccions (Consulta o domicili)

Si preguntem a totes les entitats,
associacions i organismes de la
nostra ciutat i comarca, segurament,
la majoria, ens dirà que estan
mancats despai per poder realitzar
les seves accions i activitats que els
hi són pròpies. Segurament, la gran
majoria delles ens diran que els
manca recursos econòmics per
poder dur a terme aquelles activitats
que tenen programades. També és
conegut, que lAdministració, ja sigui local o autonòmica, no pot
cobrir totes aquestes necessitats,
ja que com sabem, no hi ha prous
diners per a tothom. Però des
daquesta tribuna, volem trencar una
llança a favor duna associació de
la nostra ciutat, lEstel, que des de
fa més de vint anys, està treballant
en latenció, leducació i lintegració
de persones amb disminució psíquica. Una activitat lloable, i que
actualment, donat el nombre de persones amb les que treballa, ha vist

com les seves instal·lacions, lEscola i el Taller, shan
quedat petits per les seves necessitats. Els responsables de lAssociació estan lluitant dia rera dia per
aconseguir ajuts per aquesta necessària ampliació.
En ple segle XXI, i davant daquesta necessitat, les
diferents administracions no han de tenir cap tipus
dexcusa per no atorgar aquest ajut. Aquest és un
tema totalment prioritari, que ni shauria darribar a
debatre. Esperem que daquí a pocs mesos
puguem anunciar les obres de lampliació, tant de
lEscola com del Taller. Sho mereixen.

Què en penseu?...
Un esdeveniment com la trobada de
docents que debaten lensenyament sobre les
ciències de la natura, és fàcil que provoqui un
cert enrogiment col·lectiu de galtes. No em
refereixo a dèficits qualitatius dels actes ni als
espais destinats a debat, perquè estic
convençut que serà un èxit, sinó que la causa
és la manca de places dallotjament que
caracteritza aquesta ciutat que hom va voler
descriure com la porta del Pirineu. Per ésser

MAITE-PETIT

TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA
CONSULTAS EN
CAMARASA Y
BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 420178 - 609 135472

3

indret de congressos, punt de
referència turístic, cruïlla de rutes i de
carreteres... cal comptar amb una infraestructura dallotjament que avui no
tenim. La reconversió del Parador
comportà un marcat agreujament del
problema esmentat. Fins ara, cap
institució, si sha plantejat la qüestió,
no ha trobat una solució adient.
Emplaço al creat IMPIC que ho
resolgui... i, ateses les circumstàncies,
com més aviat millor.
Josep M. Simón i Auberni
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Miquel Aguilà i el Cap de Serveis de
Carreteres, Jordi Benet, acorden
millores en les connexions de la ciutat
LAlcalde de Balaguer, Miquel Aguilà i el
Cap de Serveis de Carreteres, Jordi Benet van
reunir-se el passat divendres 22 de febrer i
van acordar que durant el present any 2002,
es redactarà el projecte de construcció de les
dues connexions de la C-12, la carretera de
Balaguer-Lleida per Corbins, una variant est i
una altra doest que connectaran amb la C26 (Carretera dAlfarràs) i amb la nova urbanització de la Miranda, respectivament.
Jordi Benet va indicar que les dues opcions ja han superat el termini dexposició pública i que durant el present any es redactarà
el projecte per poder ser inclòs als pressupostos del 2003.

Aguilà va demanar a Benet la possibilitat de construir una variant que uneixi la C26 amb la carretera dÀger, per tal devitar
que el trànsit hagi de travessar la ciutat,
possibilitat que sestudiarà properament.
Per últim, Carreteres va indicar que es
farà càrrec del cost de pavimentació de la
zona rodada de la carretera de Camarasa,
des del carrer Urgell fins al pas a nivell, així
com larranjament dalgunes cruïlles amb
els camins que donen a la carretera de
Menàrguens.
Per últim, Benet va anunciar que estudiaran la millora de la cruïlla de la carretera
dÀger i la carretera de Gerb.

Una plataforma de veïns de
Balaguer demanen que
satorgui la Medalla dOr de la
Ciutat als franciscans
Durant la setmana passada, la Plataforma de Veïns de
la capital de la Noguera que des de fa mesos estan treballant en la recollida de signatures i el recolçament dinstitucions i empreses de la ciutat per aconseguir latorgament
de la Medalla dOr de la ciutat, van reunir-se amb lAlcalde
de la Ciutat, Miquel Aguilà per tal de lliurar-li totes les signatures recollides, més de dos mil, així com un dossier on hi
ha un recull de 250 cartes dadhesió i recolçament de
entitats i empreses de Balaguer i comarca.
A partir dara, la Plataforma de Veïns caldrà que iniciïn
un procés administratiu que marca la Llei, amb el nomenament dun instructor que encara no ha estat designat.
Aquesta campanya va iniciar-se el passat mes de juliol, després que lOrdre Franciscana anunciés la seva decisió de deixar la ciutat de Balaguer, per falta de franciscans a nivell de Catalunya. La Plataforma va intentar evitar
aquesta marxa, però no va ser possible, i el mes de novembre, feien efectiva la decisió, passant lesglésia de
Sant Domènec, altre cop al Bisbat, propietari del convent.
Acte seguit va iniciar-se la recollida de signatures per aconseguir latorgament de la Medalla dOr, que fins al moment, només ostenta lEscola Pia.

HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL EN COMPRAVENDA
A BALAGUER (C/ Ponent, 18-20)

Dies de portes obertes per la visita dels habitatges: 15, 16 i 17 de març de 2002
Horaris de visita: dies 15 i 16, d11 a 13h i de 16 a 18h.; dia 17 d11 a 14h

INFORMACIÓ, RECOLLIDA DE SOL·LICITUDS i TERMINIS
de l1 al 28 de març de 2002, ambdós inclosos
A lOficina Comarcal del Departament de Benestar Social
A la Delegació Territorial del Departament de Benestar Social
A lAjuntament de Balaguer

Antiquària 2002 obrirà les
seves portes del 22 al 24 de
març, amb vint expositors
Una vintena dexpositors darreu de les comarques catalanes, Madrid i Aragó exposaran a la propera edició del certamen Antiquària, que se celebrarà els propers dies 22, 23 i 24
de març als pavellons firals de Balaguer, organitzada, conjuntament, per lInstitut Municipal Progrés i Cultura i lAssociació
dAntiquaris i Brocanters Indíbil i Mandoni de Lleida.
La Fira sinaugurarà el divendres a partir de les 17 hores, i
estarà oberta al públic fins el diumenge a les 21 hores. Lhorari
dobertura serà d11 a 21 hores. Els organitzadors esperen
superar la xifra de visitants de lany passat,
que va ser dunes cinc mil persones, i que
durant els tres dies van produir un moviment
econòmic al voltant dels sis milions de pessetes, en ladquisició de diferents peces exposades, entre mobiliari, joies, pintures, ceràmica, vidre, forja, eines antigues, instruments musicals, porcellana, entre molts altres articles de col·leccionista.
Antiquària 2002 pretén consolidar-se entre les fires dantiguitats de Catalunya, malgrat que, en aquests moments, el sector està
travessant un moment complicat, amb una

davallada important de transaccions comercials, a causa de lentrada en vigor de la nova
moneda europea. De totes maneres, els expositors es mostren confiats en què en pocs mesos es superarà aquesta crisi del sector.

Antiquària 2002, organitzada per
lIMPIC i lAssociació dAntiquaris
Indíbil i Mandoni de Lleida reunirà una
vintena dexpositors darreu de
Catalunya, Aragó i Madrid
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BALAGUER
REF. 1
Pis de 70 m 2. 3 hab., 1 bany,
cuina office amb electrodomèstics, saló menjador. Molt
lluminós, alumini doble
càmera, moblat.
Molt cèntric!
No paguis més lloguers!

HOSTAL NOU
REF. 20
Terreny urbanitzable de
500 m2, totalment vallat,
accés per dues portes, llum,
aigua, calvegueram.
Vingui i informi’s!
Preu 126.21 E/m2

BALAGUER

LA SENTIU

REF. 7
Pis nou de 90 m2, gran cuina
office amb terrassa, 2 banys
complerts, armari encastat,
calef., ascensor, traster,
pàrking de ratlla.
Zona molt tranquil·la!

REF. 48
Casa de poble reformada de
160 m2 . 3 hab., bany, lavabo, terra de gres, possibilitat
de fer garatge i celler.
Entrada 600 E
Al mes 290 E

LA SENTIU

REF. 63
Casa de 200 m 2, saló
menjador amb llar de foc, 2
banys, armaris encastats,
altell, calef. de gas-oil, pati
posterior, pàrking opcional.
Al centre del poble!
Li agradarà.

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

BALAGUER

BALAGUER

LA RÀPITA

REF. 54
Gran pis de 120 m 2. en zona
molt cèntrica, 4 hab., 1 bany
complet i lavabo, ascensor i
calefacció, galeria tancada,
armari encastat.
Vingui i informi’s!

Disposem de gran varietat
de cases al Casc Antic per
a reformar al seu gust.
Preus Populars!

REF. 25
Magnífica casa adossada
seminova de 240 m2. 4 hab.
dobles, banyera d’hidromassatge, gran saló-menjador
amb llar de foc, garatge per a
3 cotxes, jardí de 180 m2,
calef.
No li falta detall!

REF. 17
Magnífica casa amb gran
jardí, saló menjador de 30 m2,
sostres de fusta, calef., bodega de 50 m2, pàrkig, gran
construcció anexa com a
magatzem.
Visqui amb tranquil·litat!
Li agradarà!

BOLDÚ
REF. 10
Cases d’Obra Nova, de 4
hab., 2 banys, cuina office
equipada, gran saló
menjador, fusteria de roure,
calef. de gas-oil, garatge de
dues places, terrassa.
Materials de 1a qualitat!
Li agradarà!

BALAGUER

LA SENTIU

BALAGUER

REF. 23
Gran pis de 129 m2. 4 hab.,
cuina reformada 2 banys
complets, calef., ascensor,
traster.
Ideal per zona!

REF. 63
Gran casa de 3 plantes de
200 m2 de 3 hab., 2 banys
complets, llar de foc, celler,
pati posterior, possibilitat de
fer garatge.
Llesta per entrar-hi a
viure!

REF. 26
Primer pis de 4 hab., exterior d’alumini, terrassa de
10 m2, traster de 30 m2.

SECÀ
REF. 37
Magnífica casa de 375 m2. 4
hab., 2 banys complets,
cuina office, terrassa, calef.
de gas-oil i garatge
Entri i informi’s!

BALAGUER
REF. 34
Gran pis de 115 m2. en zona
molt tranquil·la, 4 hab., cuina
americana totalment nova,
bany complet, aseo i traster.
Informi’s
sense
compromís!

BALAGUER

TÉRMENS

BALAGUER

CASTELLÓ

BALAGUER

FINANÇAMENT AL
100%
Si no aconsegueix la seva
hipoteca, vingui a veure’ns.
Li donem totes les facilitats.
Condicions bancàries
immillorables!
Encara que no compri
através nostre.

REF. 70
Cases afilerades d’obra nova.
Acabats de 1a qualitat. 4 hab.,
bany complet i lavabo, cuina
office, garatge, jardí, celler de
75 m2.
Impecables!

REF. 9
Pis econòmic en zona molt
cèntrica, 3 hab., rebost, bany
complet i cuina semi reformada, traster.
Oportunitat única!

REF. 51
Magnífica casa totalment reformada de 190 m2, llar de foc,
calefacció, 2 banys, altell,
armaris encastats, terra de
gres, 2 terrasses i pàrking.
A 10 minuts de Balaguer
Visqui amb qualitat!

Disposem de pàrkings,
locals comercials, naus
industrials, altells, magatzems a diferents punts de
Balaguer.
Vingui i informi’s sense
compromís!

Zona molt tranquil·la!

Actes commemoratius del
Dia Internacional de la Dona
Treballadora
El proper dissabte 16 de març a la Sala
dActes de lAjuntament de Balaguer

Plantada darbres i arbustos autòctons
amb els escolars de Balaguer

LAjuntament de Balaguer, a través de
lEscola Taller Minerva, organitza, un any més,
la campanya de plantació darbres amb els
escolars de Balaguer. Tenint en compte els
bons resultats que va tenir la campanya del
2001, de producció de plantes al Viver Municipal amb els alumnes de tots els centres,
lAjuntament ha programat una doble activi-
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tat per aquest any, en la que es preveu la participació duns 580 escolars de la ciutat.
La primera activitat va inciar-se el passat
25 de febrer i durarà fins el 9 de març, amb la
plantació al parc del Reial i al Barranc del Torrent, i durant la primera setmana del març sha
realitzat la campanya de producció de plantes al Viver Municipal.

El proper dissabte 16 de març a partir de les 7 de la
tarda, lÀrea de la Dona de lAjuntament de Balaguer,
organitza els actes en motiu del Dia Internacional de la
Dona Treballadora, amb la projecció de la pel·lícula La
crisis, seguida dun fòrum i un còctel per als participants a lacte. La jornada debatrà sobre la igualtat
doportunitats entre homes i dones.

Ainaud de Lasarte i Teresa
Ribes presenten el IV
Congrés de la Gent Gran

Ambdós representants reclamen una
major promoció de la gent gran dins de
la societat catalana
El President del Congrés Nacional de la Gent Gran
de Catalunya, Josep Maria Ainaud de Lasarte, i la Delegada Territorial del Departament de Benestar Social a
Lleida, Teresa Ribes, van presentar el passat dimarts 5
de març, el Quart Congrés Nacional de la Gent Gran de
Catalunya, al Casal de la Gent Gran de Balaguer.
La conferència que va oferir-se semmarca dins dels
50 actes que la Direcció General dAcció Cívica ha
organitzat per a la presentació daquest quart Congrés
Nacional, de la Gent Gran que es celebrarà els dies 23 i
24 del proper mes de maig al Palau de Congresos de
Catalunya, a Barcelona.
Durant lacte, va informar-se als presents de les
accions realitzades per a lacompliment dels acords del
Tercer Congrés que va celebrar-se lany 1998. Els
representants del Congrés van reivindicar una major
promoció de la Gent Gran dins de la societat catalana.

La firma dembotits Vall Monteró estrena
el polígon industrial de Camarasa
El passat dissabte va inaugurar-se la primera empresa daquest nou
polígon industrial de 28.000 metres quadrats edificables

El passat dissabte 2 de març, va estrenar-se el nou polígon industrial de la localitat
noguerenca de Camarasa, amb la inauguració de la seva primera empresa, la firma
Vall Monteró, dedicada a la fabricació dembotits artesans.
La nova fàbrica inaugurada, obra dels
arquitectes Carles Galiano i Ramon
Domènech, és destil modern i sobretot funcional, i que acollirà 30 treballadors, tot i que
en un començament en seran 15.

Jordi Torres, gerent de la firma Vall Monteró
indicà que el producte serà totalment artesà i
dalta qualitat, que que es controla la totalitat
de la cadena de producció, fabricant nosaltres
mateixos els pinsos, controlant la genètica dels
animals i supervisant el resultat final de tota la
producció.
El polígon industrial de Camarasa, de 28.000
metres quadrats va iniciar-se el passat any
2000, i sespera que shi instal·lin noves empreses en els propers mesos.

La esposa y las hijas de
Francisco Cid Basto,
agradecemos las muestras de
cariño y apoyo recibidas por
parte de familiares, vecinos,
compañeros y amigos en estos
momentos tan difíciles para
nosotras.
Grácias
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Quatre poblacions de la comarca
presenten el seu Pla Local de Joventut

Balaguer, Albesa, Térmens i Vallfogona de Balaguer, juntament amb
el Pla Comarcal de Joventut 2002

Cubells millorarà la coberta
de lesglésia de Santa
Maria del Castell
Les obres de restauració suposaran una
inversió de 72 mil euros i també
comportaran lobertura duna llanterna
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El Consell Comarcal de la Noguera
ha presentat davant la Secretaria General
de Joventut el Pla Comarcal de Joventut
2002, que com a gran novetat, respecte a
lany passat, adjunta un total de quatre
plans locals de joventut, els quals han
estat presentats per les poblacions de
Balaguer, Albesa, Térmens i Vallfogona de
Balaguer.
El Pla Comarcal de Joventut ha estat
elaborat per làrea de Joventut del Consell Comarcal de la Noguera i ha comptat
amb la participació del Consell Assessor
de Polítiques de Joventut.
En el Pla es proposen objectius i programes a desenvolupar que fan referència a polítiques educatives i culturals, polítiques daccés al món del treball, polítiques daccés a lhabitatge, polítiques de
promoció a la salut, participació demo-

cràtica i equilibri territorial i cohesió social.
No obstant, entre tots aquests àmbits, el
Consell aposta clarament pels eixos de treball
i participació democràtica.
En aquest sentit, i dins leix de treball, el
Consell continuarà fomentant lesperit dempresa dels joves amb vista a facilitar-los el seu
propi lloc de treball, i continuarà incidint en linvestigació sobre locupació juvenil, tenint en
compte les tendències del mercat i la demanda, a fi de formular i aplicar polítiques i programes docupació per als joves, amb una adequada atenció a les situacions concretes relacionades amb el gènere.
En lapartat de participació democràtica, el
Consell entén el jove com a motor de la societat, facilitant la participació activa dels joves en
totes les esferes de la societat i en els processos de presa de decisions per la seva participació i integració plena en la societat.

La població noguerenca de Cubells veurà fetes
realitat les obres de millora de lesglésia de Santa Maria
del Castell, una de les joies arquitectòniques de la població i també de la comarca de la Noguera, sobretot
la seva portalada romànica que data del segle XIII, duna
gran fastuositat i riquesa ornamental, tal i com podem
observar en la fotografia.
Les obres, de millora, adjudicades per lInstitut
Català del Sol, suposaran la recuperació de la coberta
i lobertura duna llanterna. Les obres estan basades
en el projecte de larquitecte Jordi Bosch i serà executada per lempresa Construccions Cubells, amb un
pressupost de 72 mil euros, dels quals 24 mil seran
aportats pel propi Ajuntament de Cubells.
La portada sobre al costat sud de lesglésia en el
mur de lepístola corresponent al segon tram de la
nau, i dóna accés a una plaça de Cubells.

Àngel Guimerà, s/n · Tel. 973 448933 · 25600 BALAGUER -La Noguera-

La Carrossa «Peter Pan» i les
«bombolles Freixenet»
guanyadores dels premis de
Carnestoltes de Vallfogona
La localitat de Vallfogona de Balaguer va celebrar el popular Carnestoltes el passat 23 de febrer, amb el Primer Concurs
de carrosses i artilugis amb rodes, en el que va guanyar «Peter
Pan i companyia», que dies enrera ja havia guanyat el concurs
del Carnestoltes de Balaguer.
La desfilada pels carrers de carrosses i disfresses va anar
acompanyada del grup danimació La Cremallera i va finalitzar
amb una gran xocolatada.
Acte seguit va fer-se el lliurament del concurs de tarda,

amb la continuació de la gresca amb el grup
La Cremellera.
El concurs de disfresses de tarda va ser
força concorregut, i el guanyador de grup va
ser «les bombolles Freixenet», mentre que el
premi individual va ser per «lespantaocells» i
el de parella per «les camareres». En el concurs de nit, el primer premi de grup va ser per
«les bambes», lindividual pel «telèfon mòbil» i
el de parella per «època».
El gran ball de disfresses de la nit va estar
amenitzat pel grup musical Juniors. Durant el
ball varen lliurar-se els premis del concurs de

disfresses de nit.
Els actes van ser organitzats per la Comissió de Festes de lAjuntament.

La carrossa Peter Pan, després de
guanyar el concurs de Balaguer,
també va guanyar el concurs del
Carnestoltes de Vallfogona de
Balaguer, el passat 23 de febrer
9

Crítica teatral
«Sopar damics» de Donald Margulies

Els Comediants porten el seu darrer muntatge
Bi (Dos mons, dues mirades), al Teatre
Municipal de Balaguer, el proper 17 de març
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Bi, sinspira en una pedra de jade una
de les pedres més estimades a la Xina i
considerada el producte més preciós de
la natura-, a la qual la tradició xinesa atribueix
propietats màgiques associades a la
immortalitat. El bi xinès, un disc de jade
amb un forat rodó central, simbolitza el cel,
era utilitzat com a instument astronòmic i
és un talismà que es penja al coll dels nens
per protegir-los. En alguns indrets de la
Xina, bi ha esdevingut avui una expressió
col·loquial que els joves utilitzen per denominar una cosa que és bonica o els agra-

da.

Bi, (dos mons, dues mirades), és un
espectacle comú de dues cultures ancestrals
on la música, la poesia i el virtuosisme circense
i acrobàtic es fusionen artísticament.
Els Comediants dirigits per Joan Font representaran lobra Bi (dos mons, dues
mirades), el proper diumenge 17 de març a
partir de les 7 de la tarda, al Teatre Municipal.
Les entrades es posaran a la venda a partir del proper 12 de març a les taquilles del
Teatre al preu de 18 euros a platea i 15 euros a
lamfiteatre.

Per Alvar Llobet

Ja hi tornem a ser, semblava que la passada obra
del mestre Dario Fo ens havia de portar a la fi cap al
camí del bon i compromés teatre. Però no. Vista lobra
de Donald Margulies (Sopar damics) ens adonem de
que molts espectacles shan convertit en purs
instruments dentreteniment, és a dir, una activitat que
hom fa quan no te res més a fer. El teatre doncs, al
meu entendre, no és això. És compromís, és
comunicació, és art.
El tema que planteja lobra, és actualment assumit
quotidianament, per les persones que es troben en
aquesta situació sense necessitat de pujar a dalt dun
escenari.
Els actors, es limiten a fer el de sempre, és a dir,
una interpretació de recepta, amb els mateixos gests,
amb les mateixes modulacions de veu i la mateixa
actitud dins lescena. La pobra i poc treballada
escenografia conclou i remata un espectacle on la
indiferència i la grisor són els elements més destacats.
És tan difícil trobar OBRES DE TEATRE? de culebrons
a la televisió i a totes les cadenes nestem farts de
veure.

http://www.elcatalejo.com/directorio/musichat.htm
Una divertida pàgina en la que hi pots trobar els millors
Chats sobre la música de tota la ret de rets.
http://www.bioalimentum.com
En aquesta pàgina trobem informació sobre botigues
online amb aliments biològics per millorar i mantenir
la teva salut.
http://www.universalmusic.es
Des daquesta pàgina pots utilitzar lopció buscar el
teu artista que et permet elegir el nom dun cantant i
accedir a la informació que hi hagi sobre ell.
http://www.arende.com
Pàgina amb molts arxius divertits: acudits, bromes,
imatges, vídeos i estalviapantalles. Aquests els pots
visualitzar o baixar-los al teu ordinador.
http://www.fedmf.com
Pàgina web oficial de la Federació Espanyola dEsports
per a Minusvàlids

La Galeria Mirall exposa el seu fons
artístic fins el proper 31 de març
La galeria Mirall de Balaguer, ubicada al
passeig de lEstació, exposa fins el proper
31 de març el fons artístic de la sala, que
compta amb obres dartistes procedents
de Catalunya, València, Madrid i Saragossa,
entre els que cal destacar les obres de Juan
Badenas, Elias Garralda, Joan Martí, Josep

Maria Solà i Subirada entre molts daltres.
Juntament amb aquests artistes, hi ha obres
dartistes prou coneguts a les nostres comarques com Freixas-Vivó, qui va realitzar la
seva primera i la seva darrera exposició a la
capital de la Noguera, i dels targarins Jaume
Minguell i Antonioti.
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LAssociació lEstel: vint anys al servei de
leducació de nois noies amb disminució psíquica
Amb els anys, lAssociació lEstel ha anat creant i ampliant els seus
serveis, adaptant-se a les necessitats dels seus alumnes
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Ara fa vint anys, obria les seves portes
el Centre dEducació Especial, primer servei en funcionament de lAssociació lEstel
de Balaguer. Tres anys abans, però, un grup
de pares de nois i noies amb disminució
Psíquica de la comarca de la Noguera, havien constituït lassociació, davant de la
necessitat descolarització dels seus fills,
que diàriament shavien de desplaçar a
Lleida.
A partir daquell moment, les necessitats van anar evolucionant i poc a poc es
van haver de formar nous serveis. Així, en
lactualitat, lassociació lEstel compta amb
un centre deducació especial, un Taller
Ocupacional i un servei ocupacional dinserció, un servei de Llar-Residència, un Club
esportiu i un esplai.
El Centre deducació especial compta
en lactualitat amb 25 alumnes que semmarquen en les tres vertents en que està
orientada lescola: Primer, lescolarització
dalumnes matriculats a temps total que es
divideix en el grup que desenvolupa el currículum de primària adaptat, i el que desenvolupa el programa de transició a la vida
adulta i activa. Segon, el servei de suport
als centres ordinaris compartint lescolaritat

dalumnes amb necessitats educatives especials, i tercer, la prestació de serveis específics
de fisioteràpia, psicomotricitat i logopèdia pels
alumnes escolaritzats en centres ordinaris i que
necessiten aquesta atenció. Les etapes descolarització de lescola van de 3 a 8 anys, leducació infantil; de 8 a 16 anys, lensenyament
bàsic i de 16 a 20 anys, els programes de formació per a la transició a la vida adulta, i els
programes de garantia social.
Els objectius de lescola passen per desenvolupar els aspectes físics, afectius i
cognitius, fomentant el màxim la seva autonomia personal i integració social, així com el fomentar la participació, els hàbits, el desenvolupament i la interrelació dels alumnes amb el
seu entorn familiar, social i laboral.
Actualment, lEscola està en procés dampliació amb la creació duna línia per a donar
servei a la comarca als alumnes amb
plurideficiències, necessitant ampliar lespai fí-

sic de lescola i la dotació de personal, a càrrec del propi
Ajuntament de Balaguer i el Departament dEnsenyament, respectivament.
El taller Ocupacional va adreçat a joves de 18 anys en
endavant, i en lactualitat atén un total de 33 persones. Al taller
es duen a terme activitats dajustament personal i social i activitats docupació terapèutica. Com a exemple daquestes activitats, sestà duent a terme natació, esports, fisioteràpia, ae-

Així, en lactualitat, lassociació lEstel compta
amb un centre deducació especial, un Taller
Ocupacional i un servei ocupacional dinserció,
un servei de Llar-Residència, un Club esportiu
i un esplai

Els objectius passen per fomentar la participació ,
els hàbits, el desenvolupament i la interrelació dels
alumnes amb el seu entorn familiar, social i laboral,
així com desenvolupar els seus aspectes físics,
afectius i cognitius

Pel que fa al servei de
la LLar-Residència,
funciona des de lany
1995 i atén nois i noies a
partir dels 18 anys.
Aquest és un espai
complementari de la
llar i que pretén afavorir
el desenvolupament
personal i social dels
residents. Disposa de
servei de cap de
setmana i la seva
capacitat és de 10
places.
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El taller Ocupacional va
adreçat a joves de 18
anys en endavant, i en
lactualitat atén un total
de 33 persones. Al taller
es duen a terme
activitats dajustament
personal i social i
activitats docupació
terapèutica. Com a
exemple daquestes
activitats, sestà duent a
terme natació, esports,
fisioteràpia, aeròbic,
teatre, manualitats, un
viatge anual i sortides per
la comarca. Pel que fa als
aspectes més laborals
realitza tasques de
manipulats com encapçar
tornilleria o muntatge de
cortines, elaboració de
productes artesans per a
comunions, bateigs o
bodes, etc.

ròbic, teatre, manualitats, un viatge anual i sortides per la comarca. Pel que fa
als aspectes més laborals realitza tasques de manipulats com encapçar
tornilleria o muntatge de cortines, elaboració de productes artesans per a
comunions, bateigs o bodes, etc.
El Servei Ocupacional dInserció
consisteix en la realització i aprenentatge dactivitats encaminades a la formació laboral. En lactualitat es dedica a
lenquadernació artesana de fascicles,
confecció de tapes per comptabilitats i
balanços, elaboració de caixes, restauració de llibres i manteniment de fons
bibliogràfics. Tots els processos seguint
una metodologia artesana i artística,
emprant materials, en la seva majoria
reciclats.
El nombre de persones ateses ha
anat creixent amb els anys i el 1991, el
Taller va passar del Xalet Montiu al local
del Carrer Barrinou, cedit
per «la Caixa». Actualment el local ha arribat
al límit de capacitat i es
preveu la seva ampli-

ació a mig termini, amb un projecte que
des de fa anys està treballant lAssociació i que requereix lesforç del màxim
nombre dentitats públiques i privades.
Pel que fa al servei de la Llar-Residència, funciona des de lany 1995 i atén nois
i noies a partir dels 18 anys. Aquest és un
espai complementari de la llar i que pretén afavorir el desenvolupament personal i social dels residents. Disposa de
servei de cap de setmana i la seva capacitat és de 10 places.
Un altre servei depenent de lAssociació és el Club Esportiu. En lactualitat
compta amb dos equips de bàsquet i
un de futbol i participen en els diversos
campionats provincials daquests esports, a més dels de natació i atletisme.
Finalment, lAssociació compta també amb un esplai. Aquest servei es va
crear per donar a conèixer els recursos
doci a Balaguer per als nois i noies de lentitat, pro-

porcionant-los autonomia a mesura de
les seves possibilitats. Hi participen 15
persones amb el suport de 3 monitores
voluntàries i manté força activitat, anant a
sopars, sortides nocturnes, cinema, teatre, etc.
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Qui recorda a Guillermo, Pippi Calzaslargas,
Alícia o Pinotxo?
Núria Arbós
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De ben segur tots recordareu els llibres de
Guillermo el travieso, o Pippi Calzaslargas, o les
aventures del Corsario Negro Aquests llibres
han format part dun moment molt important en
la història de la literatura i han deixat una empremta
important i per aquest motiu
hem considerat que no
podíem deixar-los oblidats
entre la resta de llibres de la
nostra biblioteca i hem creat
la secció de CLÀSSICS DE
LA LITERATURA JUVENIL
per donar-los la importància
que mereixen.
Només per fer-vos picar
una mica la curiositat us
anomenem autors i obres
tan entranyables com: Les
aventures den Pinotxo, de
Carlo Collodi; Maya la abeja
y sus aventuras, de
Waldemar Bonsels; 6ravesuras de Guillermo, de Richmal Crompton, Bambi,
de Félix Salten que va inspirar la famosa pel·lícula
de Walt Disney.
I els més aventurers no us podeu perdre
obres com: El corsario Negro, dEmilio Salgari;
Ivanhoe, de Walter Scott; Las aventuras de Tom
Sawyer, de Mark Twain; Los viajes de Gulliver, de
Jonathan Swift o la història de la balena Moby
Dick de Herman Melville i tota la sèrie de llibres
de lescriptor Jules Verne, dentre els quals
destaquem Los hijos del capitán Grant, 20.000

leguas de viaje submarino, Miguel Strogoff,
La vuelta al mundo en 80 días i un llarg etcètera
de títols que faran les delícies dels amants
dels llibres daventures.
Però en aquesta secció també hem
pensat en els clàssics catalans, que són
molts i molt importants. Segur que recordeu
obres de Lola Anglada tan
conegudes com: Narcís, En
Peret,
Margarida
o
Monsenyor Llanardaix; o la
sèrie de Robert Saladrigas
dEl viatge prodigiós den
Ferran Pinyol. I què men dieu
del nostre amic Rovelló?, el
gosset creat per Josep
Vallverdú i que ara torna a
estar de moda gràcies, un
cop més a la televisió. O els
llibres den Josep Maria
Folch i Torres: En Bolavà
detectiu, Les formidables
aventures den Peret Fi o
Les aventures den Boi Delit.
Ja ho veieu, teniu un bon repertori per
triar i remenar en la història dels clàssics de la
literatura juvenil. Només cal que vingueu a la
Biblioteca «Margarida de Montferrat» i us
endinseu en laventura de llegir aquelles obres
que han deixat petjada i que mai passaran
de moda perquè sempre hi haurà qui, com
nosaltres, les tregui del bagul dels records i
les doni a conèixer a les noves generacions
perquè puguin disfrutar llegint-les. Us atreviu
a obrir el bagul dels clàssics?

«El molinet màgic»
a lHora del Conte
La Biblioteca Domènec Carrové acollirà, el proper
divendres 15 de març, a partir de 2/4 de 7 de la tarda,
la lectura del conte «El molinet màgic», explicat per
M. Rosa Mata, dins del cicle lHora del Conte.

Indesinenter
Si tenfiles al cim de larbre més alt,
la branca senzilla, la que té corretja,
si esdevens joguina del vaivé del vent,
si tagrada el risc de les coses febles,
de les safranades, de lamor els gorgs,
si estimes la pàtina dels anys atrevits,
carrers vells al cor, vernís a la cara,
si et veus penitent de les penitències
i creus en creences, i et dol el dolor
de les indolències i et sobta la gent...
fes fora la por, estreny lesperança,
el després neix ara, lestem fent tu i jo.

Doctora

V. X. ADSUAR
Agència Oficial
Mercedes-Benz

Venda de vehicles nous i usats

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896 - BALAGUER

Miquel Trilla

Tot tipus de treballs en Marbre, Pedra i Granits
C. Josep Pla, 10 - Tel. 679 122 547
25281 L’HOSTAL NOU (Vallfogona de Balaguer)

Laura
Lacueva
· Dermatologia
· Dermocosmètica
· Rejoveniment facial
· Implants
· Acné - Cicatrius
· Taques solars

Ps. de lestació, 10
Tel. 973448113 · BALAGUER

Ensenyament subvenciona
els centres escolars de les
poblacions de Menàrguens
i Bellcaire dUrgell
Per la millora dels centres escolars
«Joan Ros» i «Bonavista»
El Departament dEnsenyament de la Generalitat
de Catalunya ha concedit diferents subvencions a
diferents ajuntaments de Catalunya per la millora de les
instal·lacions dels seus centres escolars, entre els quals
hi ha les poblacions de la Noguera, de Menàrguens,
que per al centre Joan Ros rebrà una subvenció de
7.810 euros per la construcció dun menjador, mentre
que lAjuntament de Bellcaire dUrgell rebrà un total de
54.091 euros per lampliació i reforma del centre escolar Bonavista.

La ciutat de Balaguer acull el VI Simposi sobre
lEnsenyament de les Ciències de la Natura
400 participants de Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i
Aragó compartiran experiències durant els 3 dies.

Prova dAccés
als Cicles Formatius
· Grau Mitjà
· Grau Superior

Centre de Formació Professional

ACSER, SCCL (Acadèmia Serra)
C/ Sant Lluís, 50 - BALAGUER
Tel. 973 445912

Des del dijous 7 i fins aquest dissabte
9 de març, la ciutat de Balaguer acull el VI
Simposi sobre lensenyament de les
ciències de la natura, que compta amb
400 participants darreu de Catalunya, les
Balears, País Valencià i Aragó, la majoria
dells ensenyants de ciències de la natura
dels diferents nivells educatius, per tal de
facilitar-los recursos, materials i lintercanvi
dopinions i experiències, alhora que, com
a eina participativa, vol contribuir a la
renovació pedagògica mitjançant les
conferències, debats, comunicacions,

tallers i sortides de camp, que formen part dels
actes del simposi.
El Simposi, inaugurat per la Consellera
dEnsenyament Carme-Laura Gil, va comptar
en lacte inaugural amb la lliçó magistral impartida per Jorge Wagensberg, director del Museu
de la Ciència de la Fundació «la Caixa», mentre
que la lliçó de cloenda estarà impartida per
Sebastià Serrano de la Universitat de Barcelona
i lacte de cloenda presidit pel Delegat
dEnsenyament a Lleida, Ramon Alturo. En lacte
inaugural va lliurar-se un guardó al científic Joan
Oró, per la seva dilatada tasca científica.

- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells
- Tècniques destudi i de redacció
-Preparació per a les Proves dAptitud per a
lAccés a la Universitat
(Selectivitat, majors 25 anys)
- Preparació per a les proves daccés al
Centre de Reforç Escolar
cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
C/ Barcelona, 36 entresol 1a
GRUPS REDUÏTS
Tel. 973 447911 - BALAGUER
PROFESSORS LLICENCIATS
EINA ESTUDIS 2002, SCP

Jornada de portes obertes
Escola Pia
Balaguer

diumenge 10 de març de 2002
de 10.00 a 13.00

http://www.escolapia.net/balaguer
e-mail: balaguer@escolapia.net
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CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ
1.Palamós .................. 57
2.Gavà ....................... 52
3.Badaloní .................. 44
4.Reus ........................ 43
5.Palafrugell ............... 42
6.Barcelona C ............ 41
7.Girona ..................... 40
8.Vilassar ................... 38
9.Guíxols .................... 37
10.Europa .................. 37

11. Manresa ............... 37
12. Balaguer ........ 36
13. Cornellà ................ 34
14. Sant Andreu (-1) .. 34
15. Gramenet ............. 33
16. Jupiter ................. 33
17. Premià (-1) ........... 32
18. Andorra (-1) ......... 27
19. Tàrrega ................ 27
20. Manlleu (-1) .......... 22

GOLEJADORS DEL F.C. BALAGUER
1.Aldrich ................
2.Viladegut ............
3.Sergio Ruiz ........
4.Tenorio ...............
5.Juanjo.................
6.Ruben .................
7.Sanchez Jara .....
8.Menchón ............
9.Mayoral ..............
10.Abel ...................

El Balaguer es desinfla i ja es troba a set punts
del quart classificat de la Tercera Divisió
16

Només ha sumat dos punts dels vint-i-quatre possibles en els vuit
partits de la segona volta, amb dos empats i sis derrotes
Després duna primera volta més que
acceptable, lequip que entrena Josep
Maria Gonzalvo ha anat desinflant-se a partir
de linici de la segona volta. Després dels
8 primers partits daquesta segona part
de la lliga, el Balaguer encara no ha guanyat
cap encontre, aconseguint dos pírrics
empats davant el Júpiter i el Guíxols i sis
derrotes contra equips teòricament inferiors
al quadre de la Noguera, com el Premià, el
Sant Andreu, el Palafrugell, LEsport
Badaloní, el Manresa i el Girona. Aquests
mals resultats han portat al Balaguer de la
segona posició a finals dany 2001, a la

dotzena posició, tant sols dos mesos més
tard.
Després de la derrota del passat
diumenge davant el Sant Andreu, al Municipal,
el tècnic Josep Maria Gonzalvo parlava de
preocupació i de canvi dobjectius de cara al
final de la temporada, i és que, lequip, ara es
troba a set punts de la zona de play-off i a nou
de la zona de descens, i dels 11 partits que li
resten disputar, ha de visitar els camps del
Palamós, del Gavà, del Reus, de lEuropa, de
la Gramenet i del Tàrrega, i rebrà la visita del
Barcelona C, del Cornellà, del Vilassar i dels
cuers, lAndorra i el Manlleu.
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3
2
1
1
1
1

El Balaguer de Josep
Maria Gonzalvo està travessant la crisi de joc i resultats més greu de les
darreres temporades, i
lequip ha passat de somniar amb el play-off dascens, a mirar-se de reull la
zona baixa de la classifi-

Josep M. Gonzalvo

cació. Comença a ser preocupant que dels 24 punts en
joc de la segona volta,
lequip només nha sumat 2,
i que del segon lloc de la taula classificatòria sha baixat a
la dotzena posició.

El Vipla Balaguer trenca la ratxa de mals
resultats, guanyant al Sant Andreu 5-4
El Vipla Balaguer va perdre per 4 gols a 1
a la pista del Sícoris de Lleida. Els lleidatans,
segons classificats de la categoria, esperaven
amb ganes als balaguerins després de la
derrota que els van inflingir a la primera volta i
això es va traduïr en una gran tensió a la pista
per part dels jugadors dambdós equips. El
Sícoris es va adelantar als 4 minuts de joc en
la seva primera aproximació amb perill i poc
després van aprofitar una clara falta no pitada
pels àrbitres, molt cassolans durant tot
lencontre, per marcar el 2 a 0. El Vipla va
reaccionar i Ferran al minut 9 va retallar
distàncies. El joc era molt igualat i Joan podria
haver empatat el partit, però va errar una clara
oportunitat quan es trobava sol davant del
porter. Els balaguerins continuaven insistint i
van enviar una pilota al pal. Del probable
empat a 2 es va passar al 3 a 1 a pocs minuts
de la finalització del partit, al culminar el Sícoris
un ràpid contracop. A la segona meitat el joc
va ser més monòton i els lleidatans es van
dedicar a controlar la pilota i deixar passar els
minuts. El Vipla va intentar apropar-se en el
marcador, però de nou no va tenir sort davant

de porta. Un darrer gol del Sícoris, a manca
de pocs minuts per a la finalització, va acabar de sentenciar el partit. Daltra banda, el
Vipla va trencar una ratxa de 3 derrotes
consecutives vencent al Sant Andreu de la
Barca per 5 gols a 4. Els balaguerins
afrontaven el primer dels partits decissius
daquest mes de març, en el qual es té que
enfrontar a tots els seus rivals directes, amb
la necessitat de guanyar els 3 punts per tal
de mantenir les seves aspiracions de
permanència. Lencontre va ser vibrant, i jugat
amb una gran tensió per ambdós equips. El
Sant Andreu va portar la iniciativa en el marcador en la primera meitat, la qual va finalitzar
amb aventatge visitant de 1 gol a 3, degut a
la seva millor definició en els darrers metres.
A la segona meitat els jugadors balaguerins
van sortir a la pista convençuts de que la
remuntada era possible i en dos minuts van
empatar el partit amb gols de David i Ferran.
Poc després el Sant Andreu va tornar a ficarse per davant, però en els minuts 34 i 37
Cristian va culminar la reacció local
aconseguint el definitiu 5 a 4 .

XIIIè Torneig de Futbol Sala
masculí dhivern
Sala Planeta lidera la classificació

Després de la quinzena jornada del 13è Campionat
de Futbol Sala masculí dhivern, organitzat per la
Regidoria dEsports de lAjuntament de Balaguer, la
classificació continua liderada per Sala Planeta amb 34
punts, Inem-Llampecs amb 32, Gespa-Raiders i Ambort
Danone amb 21 punts, Bar Dilema amb 20; CSK-Balaguer
amb 15, Les Avellanes i BTK-Barres i Escacs amb 14, i
tanquen la classificació Naufragos amb 6 punts i Sala
Cats amb 5.

Lequip de Los Naufragos
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El Club Bàsquet Balaguer
aconsegueix dos importants
victòries consecutives
Davant lHospitalet per 72-73 i el
Badaloní per 80-71

El Club Bàsquet Balaguer ha aconseguit dues
importants victòries durant la darrera quinzena, davant
lHospitalet, fora de casa, per un ajustat 72-73, i en el
darrer partit disputat al Poliesportiu balaguerí, en el que
va imposar-se al Badaloní per 80-71.
El jugador del Balaguer, Mesalles, en el partit disputat
a lHospitalet, amb 21 punts, i Albert Marvà davant el
Badaloní amb la mateixa puntuació, han estat els
màxims encistelladors en ambdos partits, en que els
homes dEduard Barrachina, amb dues victòries es
situen en la zona còmoda de la classificació, després
de dues derrotes consecutives en lanterior quinzena.

La Trobada de globus del Montsec va comptar
amb un total de vuit participants
Set pilots catalans i una pilot italiana van realitzar la prova
maratoniana els passats dies 15, 16 i 17 de febrer

Els proppassats dies 15, 16 i 17 de
febrer es va celebrar la quarta Trobada
Aerostàtica del Montsec, que va tenir el
punt de trobada al municipi dÀger i va
estar organitzada per lempresa de viatges
en globus Kon Tiki. Set pilots catalans i
una pilot italiana van prendre part de la
prova que es va iniciar el divendres a la
població de Tamite de Llitera. La gran
novetat de ledició denguany va ser la
inclusió duna etapa de marató que va ser
tot un èxit, pels resultats obtinguts.
La classificació final va estar
encapçalada per Àngel Aguirre dIgualada,
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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

seguit de Lourdes Alemany de Vic i Miquel
Messegué de Lleida. Susanna Moroni, Joan
Viñas, Àngel Puig i Domènec Sayós, van ser
els següents classificats de la marató.
La prova va iniciar-se el divendres i els
globus van aterrar abans del vespre a la
població de Camporrells.
El dissabte només tres globus van poder
enlairar-se, donat el mal temps que va reinar
durant tot el dia, i el diumenge, els participants
van poder sortir del parc de la Transsegre, a
Balaguer, i el guanyador va poder volar fins a
Igualada sense parar, trobant-se pluja i neu en
el decurs del viatge.

Venda i reparació de
motocicletes
Especialistes en moto
de camp
Francesc Layret, 14 - BALAGUER
Tel. 973 446 523 - Fax 973 451 189

Venda d’accessoris

Luxana Vident
TERAPIAS ALTERNATIVAS

T A R O T

PER AMOR / PER EMPRESES / PROBLEMES
DIRECTE DES DE BALAGUER

906 426493 - 906 293596
T’AJUDAREM A SUPERAR EL PROBLEMA

Fent un cafè
Va ésser dallò més xocant. A les vint-i-quatre hores
escasses de sortir el Groc passat. Una mare marremetia
vers el dret de les noies a tenir les cames com volguessin.
Jo vull respondre-li per escrit com així li vaig dir. Qui els hi
nega tal dret? Jo, men guardi Déu. Jo deia i dic, que aquesta
permissivitat tant còmoda que hem adoptat tots els pares,
ja veurem la collita que donarà. Hem permès que el sistema
educacional dels nostres pares es fés fonedís, i lhem criticat amb duresa, i som per contra, en gran manera el que
ells ens van donar, poc o molt, amb treballs i suors, i fins i
tot, amb patiments. Tots o molts hem millorat socialment,
inclosa aquesta bona mare que surt en defensa del col·lectiu al que pertanyen les seves filles (en té dos), oblidant
els dies durs que ella i el seu marit van tenir. La seva posició
lha guanyat la parella, no les filles. Està errada si creu que
donant una determinada llibertat, elles li agrairan, i torna a
estar errada si creu que és fàcil discernir llibertat de
libertinatge. I més essent mare. Però quan cridava latenció
en el xocant dels cas, volia dir que tota aquesta filípica me
la va fer arribar tenint a les mans una Història del Sant Crist
de Balaguer. Tot i ser una casualitat, era allò més paradoxal. I us prometo que és veritat. Tinc testimonis.
Avui sembla que endurir els fills en el treball sigui un
pecat. Dóna la impressió que shagi de proporcionar els
mitjans perquè la seva vida sigui un conte de fades. Els
pares ens carreguem dobligacions a la baixada de la vida
quan ells la tenen tota pel davant. Oblidem que les dificultats uneixen. No crec que els nostres pares anessin tan
errats, més aviat crec que som nosaltres els que hem perdut el nord. En el fons, potser ens interessa per justificar
davant dels fills, actuacions vergonyants que hem adoptat
per avançar més ràpidament en aquesta cursa de millorar
econòmicament. No ho sé. Sembla que volem sobornarlos. Quan millor és la posició social més gros és el disbarat. Els imprimim un ritme que moltes vegades no poden
sostenir sense ajuda, i aleshores el resultat és incert i perillós. Tot són preguntes que cadascú pot respondre en la
intimitat.
---------------------Laltre dia vam anar a donar un tomb amb la meva
muller per lÀngel Guimerà i vàrem tornar per la nova banqueta de lantiga Miranda. Qui ho recorda i qui ho veu! Els
records pataquejaven en el meu cap. Aquells territoris de
la infantesa amb soldats a lantiga fàbrica de pell de cal
Ticó. El pati ple de camions. I un xivarri de nois que, rentant
roba a la cegla o banyant-se si el temps ho permetia, feien
el servei militar, en uns temps inquietants com eren els anys
quaranta. Amb el meu amic de fatigues lEstela, fill únic de
la Fulla. Quantes barrabassades havíem fet en els horts que
avui són patis.
És trist que tot desaparegui, però és llei de vida. També
entristeix que un diàleg obert, sincer, sense sectarismes no
shagi portat a terme. Crec en lautoritat que dóna el guanyar unes eleccions duna manera aplastant però també
crec que sha de escoltar unes altres raons. Era tan difícil
arribar a compromisos i utilitzar totes les forces per arribar a
acords? O almenys intentar-ho.
Hagués estat tan constructiu i econòmic per la ciutat
arribar a un concens. Un recorda aquella maledicció gitana;
Tengas pleitos y los ganes.
C.G.A.

La lluita per les comunicacions
Una de les grans prioritats que lAjuntament
i també la societat civil de Balaguer han de
defensar amb totes les seves forces, són la
millora estratègica de les comunicacions, si
no volem que la nostra ciutat quedi perjudicada i marginada.
A partir aproximadament dels anys 1970
les comunicacions per carretera shan convertit
en els autèntics pilars fonamentals del progrés
econòmic i de la modernitat.
Des daquells anys, sha fet imprescindible
la millora de la qualitat de les carreteres i
sobretot de disposar de vies àmplies i ràpides
que facilitin aquest gran moviment actual de
vehicles i de mercaderies. I a partir daquests
nous temps, la ciutat o comarca que no estigui
ben comunicada o situada al costat dalgunes
daquestes vies ràpides, tindrà moltes menys
oportunitats que les altres. I Balaguer es troba
en aquesta situació.
Per això, degut a la gran importància actual
de les comunicacions per carretera, la
Generalitat va aprovar, primer la Llei 16/1985
dordenació de carreteres de Catalunya, i al
cap duns mesos més tard, el Decret 311/1985
de 25 doctubre pel qual saprovaba el Pla de
Carreteres de Catalunya, que encara continua
vigent.
En aquest Decret i plànol n. 10 adjunt, es va
acordar que al costat de la N-II es construiria
una autovia entre Lleida i Cervera, i que
continuaria per Igualada fins a Barcelona; que
lantiga C-1313 entre Lleida i Balaguer, es
convertiria en una via ràpida de 100 Km/h, atesa
la inclusió daquest tram, dins de lEix Occidental de Catalunya i dins de lEix del Segre; i
finalment que hi hauria una nova carretera de
100 Km/h. amb desdoblament, entre Balaguer
i lautovia N-II, a laltura de Tàrrega.
Doncs bé, degut a les meves visites, a la
insistència i als contactes permanents que vaig
tenir com a diputat i alcalde, tant amb els
Consellers de PTOP, Joaquim Molins com
Josep M. Cullell, com amb el Director General
de Carreteres Sr. Jaume Amat, van entendre
perfectament que Balaguer quedaria perjudicada a lenllaçar el nou Eix Transversal de
Catalunya amb la N-II per Cervera, i no haver
arribat fins a Balaguer, com prefiguraven uns
estudis anteriors, i que per tant estaven dacord
que convenia millorar substancialment la
connexió entre Balaguer i lautovia N-II, primer
construïnt aquesta nova carretera desdoblada
entre Tàrrega i Balaguer; i segon, que la C-

1313 entre Lleida i Balaguer shauria també de
desdoblar o millor convertir-se en autovia, ja
que en aquells moments ja hi circulaven més
de 10.000 vehicles diaris.
Preveient tot això, ja es va construir a lany
1994 la gran Variant de Balaguer i Tercer Pont,
que van costar més 1.800 milions de PTA, per
tal de canalitzar en un futur immediat la
conjunció dambdues noves carreteres a
Balaguer, una vegada comprovada la funció
reguladora que tindria la nova carretera de
Lleida-Balaguer per Corbins. A efectes pràctics
per Balaguer, aquesta carretera resulta bastant
ideal, però lantiga C-1313 continua estant
plenament saturada i molt intransitable, i és
mereix urgentment convertir-se en una autovia,
que Balaguer per estar ben comunicada i ben
promocionada necessita.
Vista la situació de Balaguer, a lany 1993
en ocasió de laprovació del Pla Territorial General de Catalunya, el Conseller Josep M. Cullell
va acceptar de bon grat les reivindicacions de
Balaguer, anunciant per escrit que bàsicament
les acceptaven, i que per tant Balaguer quedaria
inclosa dins del nou Eix Tarragona-Balaguer,
que uniria Tarragona amb lautopista A-7
(Montblanc), amb lautovia N-II (Tàrrega) i amb
la C-1313 (Balaguer) i que jo penso que hauria
darribar fins Alfarràs, a la N-230; que també
sacceptava lEix Lleida-Balaguer (i això vol dir
autovia), i que també es continuava acceptant
el traçat originari de lEix Occidental, des de
Pont de Rei (Val dAran) fins a Amposta,
passant per Pont de Montanyana, Àger,
Balaguer i Lleida.
Aquesta és la gran lluita que Balaguer ha
de guanyar en dos sentits: fer complir el que
diu el Pla de Carreteres, que havia destar
acabat lany 2001, i també fer complir les
previsions del Pla Territorial de Catalunya, fetes
per escrit pel Conseller Josep M. Cullell a
lAjuntament.
Durant aquests set anys perduts, jo no he
vist que lAjuntament de Balaguer, hagi fet res
especial reivindicant amb tota la convicció i
amb tota la contundència legal i moral, les
comunicacions que Balaguer es mereix i que
són bàsicament al Pla de Carreteres de
Catalunya.
Per tot això, fa falta un altre lideratge amb
més ambició per Balaguer, que ara no tenim.
Josep Borràs i Gené
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Lespectacle Viu la Passió es representarà,
un any més, durant la propera Setmana Santa

BAGUETES · TORRADES · PIZZES
AMANIDES · PATATES XIPS

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

☎

973 450529

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

20

Més de dues-centes persones, de
Balaguer i comarca, dirigides per un equip
format per Roser Cayuela, Dolors Tribó,
Estanis Dalmau i Miquel Aige, tornaran, durant la propera Setmana Santa, a representar
lespectacle Viu la Passió al Castell Formós
de Balaguer.
Lespectacle, tot i seguir la línia dels dos
anys passats, presentarà dos quadres nous,
com són el penjament i la traició de Judes.
Els dies de representació seran el divendres Sant, dissabte i diumenge, amb un total
de set passis diaris, a partir de les 8 de la
tarda, amb una durada d1 hora i quart, aproximadament, per cada passi. El preu serà de

6 euros i els nens fins a 7 anys tindran lentrada gratuïta. Els organitzadors aconsellen
que els interessats treguin les entrades anticipades, a lOficina de Turisme de lAjuntament, per evitar els colapses i aglomeracions el mateix dia de les representacions a
la taquilla.
El cartell anunciador sha realitzat a partir
duna fotografia de Marcel Bergé, que col·labora activament en lespectacle.
Viu La Passió està organitzada pel grup
local La SudaTeatre, i compta amb el patrocini de lAjuntament de Balaguer i la col·laboració de la Diputació de Lleida i el Departament de Cultura de la Generalitat.

Què fer? Què fer? Què fer?
MERCANTIL Divendres, Dissabtes i diumenges, tots els caps de setmana són diferents, però cada cap
CUBATERA de setmana el que sí que fem és cremar adrenalina. Ho vols provar?
SALA Divendres, dissabtes i diumenges Vine a descobrir el món màgic de Sala Planeta.
PLANETA
Dissabte 9 de març Sortiràs amb una gran temperatura després de gaudir de la nostra FESTA
SALA CATS BEACH CATS, amb espectaculars cambrers i cambreres i GO-GOS preprats per a l’ocasió.
I a més a més disfruta de la FESTA WHITE LABEL amb molts regals.
MUNDO Dissabte 9 de març, segona ronda per a l’elecció de MISS MUNDO CANÍBAL. No t’ho
CANÍBAL perdis. La diversió la tens assegurada.
SALA UBBE

LOCO-DANCE-CLUB
Ps. Estació
BALAGUER

Passeig

de

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

l'estació,

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

62

-

BALAGUER

Ps. lEstació, 35
BALAGUER

La Regidoria dEsports de lAjuntament de
Balaguer organitza la Cinquena Setmana Santa
sobre rodes, del 25 al 28 de març
Lactivitat convida els més joves a practicar amb la bicicleta durant
les vacances de la propera Setmana Santa

Durant els dies 25, 26, 27 i 28 de març,
tots els joves balaguerins i de la comarca
de la Noguera, que durant asquests dies
celebraran les vacances de Setmana Santa
en els seus respectius centres escolars, podran gaudir, organitzat per la Regidoria dEsports de lAjuntament de Balaguer i el Club
de bicicleta de muntanya de Radical
Interesport, la Cinquena Setmana Santa sobre rodes, destinada a nois i noies de 6 a 16
anys que sapiguin anar en bicicleta de dues
rodes.
Durant aquests quatre dies, i sempre
que el temps ho permeti, els participants
podran gaudir de tot tipus dactivitats i excursions amb bicicleta pels voltants de la
capital de la comarca de la Noguera, i a la
vegada, rebran classes pràctiques de com
tenir la bicicleta a punt, o de com arreglar
una roda punxada.

Tots els interessats es poden inscriure a
partir del 18 de març a les oficines de la regidoria desports a la Piscina Coberta, a Interesport
o a les oficines de Caixa Penedés. El preu de la
inscripció és de 3 Euros, tot i que aquests seran retornats als participants per la Caixa de
Penedés, amb lobertura duna llibreta per cadascun dels participants.

Comença una nova edició del
Campionat de Billar Americà
del bar Fleming
Arriba al seu XV Campionat amb la
participació de 19 jugadors

El proper cap de setmana del 9 i 10 de març començarà el XV Campionat de Billar americà del bar
Fleming, amb la participació de 19 jugadors, la majoria
dells de Balaguer, i que durant les properes setmanes,
saniran enfrontant entre ells, per tal dintentar guanyar
el Campionat.
En acabar-se el campionat, els vuit primers classificats disputaran, un any més, la Copa Fleming, en un
dels torneigs més prestigiosos de les Terres de Ponent, de Billar Americà, i que amb els anys ja sha convertit en un dels històrics pels aficionats al billar.
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Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958
ES VEN 5è pis nou. Facilitats de
pagament. Raó al tel. 629 725009.
C/JAUME BALMES - Ctra.
Camarasa, es ven pis de 90 m2
nou a estrenar, baixos, 2 hab., Preu
10.900.000.- Raó al tel. 649 434344
- 93 3524749.
SE VENDE 1er pis en el Secano al
lado de las piscinas. 4 hab., terraza, trastero grande. Muy soleado.
Totalmente reformado. Razón al tel.
973 447689.
ES TRASPASSA merceria Fina al
c/Urgell en ple rendiment. Canvi
de residencia. Raó als tels. 973
450801 - 696 787032.
ES LLOGUEN pàrkings, edifici HP
Sanahuja, 36. Referència Gestoria
Cudós al tel. 973 450555. Preguntar per Montse.
HAMBURGUESERIA ANAGRAMA Venta de negocio con local incluido. Razón a Torcuato Ruíz al tel.
973 445337.
ES BUSCA casa de poble o masia.
Raó al tel. 973 454234.
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ES VEN última parcel·la de 400 m2
al c/de les Escoles a la Ràpita. Raó
al tel. 605 081408.
ES LLOGA o traspassa bar. Molt
bona situació. Raó al tel. 973 449137.
ES PRECISA mecànic per taller a
Balaguer. Raó al c/Urgell, 89 o al
tel. 973 447510 - Tel/Fax 973 450896.
ES LLOGA garatge de ratlla al c/
Barcelona (prop de lEscola Pia).
Preu 48.08euros. Raó als tels. 973
448711 - 629 926190.
ES TRASPASSA «Degorett», botiga
de roba de la llar, complements i
cortinatges. Situada al c/Barcelona, 28 de Balaguer. Molt bon preu.
Raó als tels. 629 303236 - 973
426075.
ES VEN pis pràcticament nou en la
zona universitària de Cappont de
Lleida. 75m2 amb 3 hab. Raó al tel.
699 995416.
ES TRASPASSA empresa de
electrònica i telecomunicacions amb
contractes vigents en ple rendiment
per no poder atendre. Raó al tel.
609 909089.
ES VEN Pis al passeig de lEstació
de 140 m 2. Molt ben situat. 4-5
habitacions, 2 banys, ascensor i
traster. Raó al tel. 973 448085.
ES VEN Renault Laguna 2.2 DT LAB. Preu 8800 E. Raó als tels. 973
443500 - 650 951959.

BUSCAMOS torero-carretillero y
peones para trabajo continuado
todo el año en fábrica, operario que
quiera tener altos ingresos. Razón
al tel. 973 432197.
ES VEN pis al c/Barcelona, 54. 4
hab., 2banys, traster, calefacció
central, moblat o sense . Raó al tel.
973 445963.
ES VEN Ford Fous 2000cc 16v.
130cv. Seminou. 50.000 km L-AF. 3
portes, AA, EE. Molt ben equip.
Raó al tel. 973 450124 - 973 445718.
ES NECESSITA noia/senyora per
a casa i nens, mitja jornada al matí.
Preferiblement referències i carnet
de conduir. Raó al tel. 670 024880
(d11 a 1 i de 3 a 5h.).
ES LLOGA plaça daparcament i
magatzem al c/Montroig, 17. Raó
al tel. 973 449250.
ES NECESSITA cambrer/a dentre
20 i 30 anys per a cal Xirricló. Jornada sencera. Raó al tel. 973
445011 o bé en el mateix
establiment.
ES LLOGUEN dos pisos sense
moblar al c/Barcelona xanfrà Ramon
i Cajal, de 90 m2 cadascun. Perfecte
estat, per entrar-hi a viure. Raó als
tels. 973 446542 - 676 335486.
ES VEN Ford Escort 1.8 16v. 3
portes. Matrícula GI-AT. Molt bon
estat i molt bon preu. Raó al tel 646
021689.
SE NECESITAN camareros, ayudantes de camareros y ayudantes
de cocina en Hamburgueseria Anagrama y la Braseria. Razón al tel.
973 445337.
VALLFOGONA DE BALAGUER
Bar 3 creus. Venda de negoci. raó
al tel. 973 432229.
ES VEN MOTO-AIXADA.
Seminova. 2 marxes (davant i
enrera). 5 cv. Preu 450E. Raó al tel.
973 445603. Trucar d1 a 2 de la
tarda. Mòbil 609 979240.
ES NECESSITA personal masculí
per a treballs de manteniment. Raó
al tel. 659 499393.
ES NECESSITA noia per fer netejes
de la llar. 2 hores diàries al matí.
Raó al tel. 973 447289.
ES VEN casa al c/St. Domènec, 9.
Preu 18.000E negociables. Raó al
tel. 610 397851.
SE ALQUILA local de 85 m2 en la
c/Gerona, 5. Apto para cualquier
actividad. Razón al tel. 973 447198
- 649 007033.

HIPOTECA BANCO Tiene problemas con su hipoteca. Atrasos cuotas. Refinanciamos su hipoteca no
importa ASNEF-RAI. Cancelamos
embargos, deudas. Consúltenos
615 497518.

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

ES NECESSITA noia/senyora per
fer feines de la llar i cuidar nens.
Raó al tel. 669 391533.

Es lloga xalet a La Pineda per a 8 persones,
cabuda 4 cotxes, A.A. fred i calor,
2 banys amb hidromassatge i jardí.
Recentment reformat.
Raó Cal Davi, o al tel. 973 448854

ES NECESSITA
noia per
perruqueria a Balaguer. Raó al tel.
600 386255.
ES VEN pis a lav. Pere III, 10 de
100 m 2 útils. 4 hab., terrassa,
galeria i traster. Bon estat. Raó al
tel. 973 448342.
LOCAL de 170 m2 es ven o es
lloga. Enrajolat, amb plaques, AA,
aigua i llum. Situat al c/St. Diego
de California. Raó al tel. 973 445924.
ES NECESSITA dependenta de
carnisseria a Balaguer. Amb
experiència o sense. Raó als tels.
973 448105 - 973 451332.
ES LLOGA pàrking tancat per a 2
cotxes al c/Bellcaire. Raó al tel. 973
238325.
ES NECESSITA noi/a per fer
classes de repàs a un noi de 2on
dESO. Hores convingudes. Raó al
tel. 609 445181.
ES PRECISA ajudant de cuina i
ajudant de cambrera per a restaurant de la comarca. Raó al tel. 696
646108.
A BALAGUER seleccionem
diplomat o llicenciat en
empresarials, amb experiència en
comptabilitat general i fiscal, persona interessada en desnevoluparse
professionalment
i
econòmicament. Edat mínima 30
anys. Enviar CV a Portella & Martí,
SA. apartament de correos 548.
25080 Lleida.
ES VEN Seat Ibiza 1.2. 5 portes.
Matrícula L-S. Preu 1100 E. Raó al
tel. 619 803579.
LLEIDA Particular en venda 5è pis
de 102 m2. Ascensor, 3 hab., bany,
aseo, AA., finestres dalumini amb
doble vidre, calef. central amb gas,
solejat. Raó als tels. 973 239719 636 486704.
SE VENDE Huerto en el camino
de la Safyc de 650 m2 aprox. con
luz y agua. Razón al tel. 687 309313.
Per anuncis en aquesta secció dirigir-se a: DOSSIER P&M, c/ Sant
Lluís, 36 altell, de Balaguer.

SETMANA SANTA

T E L È F O N S O Ú T I L S

A Balaguer es necessita
elèctric i/o electrònic
sense experiència,
de 18 a 25 anys,
per motius dampliació
de serveis, que disposi
de carnet de conduir i
que li agradi el món de
lespectacle.
Raó tel. 973 447268

VENDA DE PARCEL·LES
AMB TOTS ELS SERVEIS
i VIVENDES UNIFAMILIARS
A CAMARASA
Promotora
OBRAS MONEDERO, S.L.
Gestió i informació

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 446099
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
SORTIDES
BALAGUER
07.32(1)
14 .13
19.37

ARRIBADES
LLEIDA
08.17
14..58
20..22

SORTIDES
BALAGUER
09.25 (1)
10.20 (2)
14.15
21.30 (3)

ARRIBADES
LA POBLA
11.03
11.58
16.03
23.08

SORTIDES
LLEIDA
08.40 (1)
09.35 (2)
13.25
20.45

ARRIBADES
BALAGUER
09.25
10.20
14.10
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

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

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

R

M

À

BELLCAIRE D'URGELL
BRUFAU TUDELA, J.I.
973586466
CAMARASA
TRIBÓ ALCOBÉ, M.
973420200
CASTELLÓ DE FARFANYA
ARASA PLA, G.
973428070

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

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

C

I

E

S

LA SENTIU DE SIÓ
MONTSERRAT MIRATS
973425051
MONTGAI
PERE SOLANS
973430110
OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT. NÚRIA
973438136
VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.
973432151

FARMÀCIESODEOTORN
Barcelona, 71 · 25600 BALAGUER · Tel.: 973 443 505
Fax.: 973 443 622 · E-mail: balaguer@attassessors.com

De les 8 de la tarda del 7 de març
De les 8 de la tarda del 14 de març
De les 8 de la tarda del 21 de març

INSTAL·LACIONS

Pl. Pere Casaldàliga, 4 1-2 · Balaguer
Tels. 973 448061 · 626 323459

ALDAVÓ
CLAVER
SALA

Pintor-Decorador

DANI ALBURQUERQUE
ELECTRICITAT · FONTANERIA
CALEFACCIÓ
AUTOMATISMES
SISTEMES DE SEGURETAT
PORTERS AUTOMÀTICS

a les 8 de la tarda del 14 de març
a les 8 de la tarda del 21 de març
a les 8 de la tarda del 28 de març

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

Josep
Rosiñol

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