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41ena edició de Fira Balaguer
Del 26 al 28 dabril, la
capital de la Noguera
acollirà una nova edició
daquest certamen firal

Concentració de cotxes clàssics
La Vall dÀger somplirà de
glamour amb una nova
edició de la trobada de
cotxes clàssics el 7 dabril

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

Sant Lluís, 47

Tel. 973 45 11 05

BALAGUER

Gran èxit de «Viu la passió»

Més de dues mil persones
han presenciat les
representacions de
lespectacle «Viu la passió»
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NEGOCIS EN TRASPÀS-VENDA LOCALS I/O LLOGUER
BALAGUER
VENDA de local de 100m2 . 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 “Fred-Calor” amb
cartera de clients. Local de lloguer, zona comercial, furgonetes, carretilles i
material d’oficina. TOTALMENT EQUIPAT. INFORMI’S!
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.
Disposem de locals per venda i/o lloguer per muntar diferents negocis en
ZONES CÈNTRIQUES i COMERCIALS. INFORMI’S SENSE CAP COMPROMÍS
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Disposem de varis terrenys rústics, zona esbarjo,
horts, etc., per reunions i trobades familiars. INFORMI’S!

BALAGUER
Venda de terreny a Balaguer de 1,06 hectàrees
de secà. INFORMI’S!

BALAGUER
Venda de pis al passeig de l’Estació de 150 m2 amb
pàrking de ratlla. PIS EN MOLT BON ESTAT. PREU
A CONVENIR.

HOSTAL NOU
Lloguer de local de 1032 m2 amb aigua, llum i
oficines. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!

BALAGUER
Venda d’un 5è pis al Carrer Girona per reformar a
MOLT BON PREU.

BALAGUER
Local en lloguer al carrer Flèming de 400 m2
ideal per a ferreteria. POSSIBLITAT DE VENDA. INFORMI’S!

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

BALAGUER
Lloguer de local de 400 m2 , a la plaça Pau
Casals. Disposa de wc, llum, terra fet... INFORMI’S SENSECOMPOMÍS!

Disposem de pisos de lloguer amb mobles i sense
en diferents zones de BALAGUER.

BALAGUER
Local en lloguer de 240 m2 repartits en 125 m2
de planta baixa i 115 m2 de planta altell. ZONA
CÈNTRICA.

NOVA PROMOCIÓ de pisos NOUS a l’Avinguda
Països Catalans de 2 i 4 habitacions. INFORMI’S!

En portada:
Sant Jordi

sumari

Editorial ------------------------- 3
LAjuntament de Balaguer signa el
conveni pel Centre de lor amb la
Universitat de Barcelona i la
Fundació Sorigué --------------- 4
Antiquaria tanca portes amb un
important èxit de vendes ------ 4

Fira Balaguer es preprara per
celebrar la seva 41 edició amb
importants novetats ----------- 5
FLoristeria Farré encarregada
floral de lacte de presentació
del Trofeu Godó de Tennis ------ 6
La regidoria dObres i Serveis
realitza obres de reparació de les
canonandes del Pont de Sant
Miquel -------------------------- 6
Presentat el catàleg del Museu
sobre la Noguera antiga-------- 7
Trobada dels ex-alumnes de
Gaspar de Portolà de la
promoció de 1978 ------------- 7
Àger celebra el proper 7 dabril
una nova Trobada dels Cotxes
Clàssics ------------------------- 8

Nova edició dels premis Sant
Jordi del Consell Comarcal de la
Noguera ------------------------ 9
Bona acollida als alumnes de
música alemans -------------- 10
Reportatge:
Sant Jordi ---------------- 12-13
Lectura ----------------------- 14
Esports: El Club Futbol
Balaguer perd les seves opcions
al camp del Reus-------------- 15
Esports: Bona actuació dels joves
atletes de la Noguera a la Trobada
atlètica dArbeca ------------- 16
Esports: El Futbol Sala Vipla
empata el seu partit de lliga - 17
Opinió --------------------- 18-19
Oci: Èxit de les representacions
de  Viu la passió ------------ 20

El llibre, una eina que no morirà mai!
Amb laparició de la informàtica, de
la xarxa dinternet, i dun munt de
modernitats més, que en la darrera
dècada, ens ha canviat el modus vivendis
a gran part dels treballadors darreu,
semblava que el llibre, aquella eina
utilitzada des de segles per informar,
distreure, i el més important, transmetre
coneixements, semblava
que tenia les hores
comptades. Els més
agosarats li donaven una
vida de deu anys, ja que la
pantalla de lordinador
semblava que havia de menjarse el món. I ben mirat, deu ni dó del
tip que sha fet, tot i que, dacabar
amb els llibres, no ho ha aconseguit,
i de ben segur, que no ho aconseguirà
mai. I és que, tant grans com petits,
encara ens il·lusionem amb un llibre
a les mans, i encara que ens enviem
cartes per E-mail, són pocs els que no

se la imprimeixen i la lleigeixen sobre paper,
més que a la incòmoda pantalla de
lordinador. Són bones les estadístiques que
ens diuen que cada dia sediten i es venen
més llibres al nostre país. Segurament sortiran
veus discordants dient que no són suficients i
que encara estem molt lluny del que es
consideraria lideal. Segurament. Però el que
està clar és que el llibre no morirà mai.
Per cert, no us perdeu el nou conte que es
presentarà aquest Sant Jordi a
Balaguer, «el Parreu», obra dels
joves balaguerins, Inyaqui Olarte
i Ramon Mayals.
Val la pena!!

Què en penseu?...
Oci: El grup danimació La Troca,
celebra el seu vintè aniversari
amb la presentació dun CD -- 21
Breus ------------------------- 22
Serveis ----------------------- 23

Durant aquesta Setmana Santa, alumnes
de lEscola Municipal de Música de Balaguer
han dut a terme un intercanvi amb nois i noies
de la Musikschule de la ciutat alemanya de Weil
am Rhein. Per a mi, el fet ultrapassa els objectius
pretesos pels organitzadors. En una trobada
com aquesta, no sols sarriba a aprofundir en
continguts musicals, culturals o socials, sinó
que és una finestra, en aquest cas oberta de
bat a bat, de tot allò que la joventut pot oferir
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als adults. Aquest fet es va poder comprovar tant en els concerts que oferiren,
com en les activitats programades.
Sortosament, loci de la totalitat dels
joves no es redueix a la litrona ni a les
pastis del cap de setmana, sinó que
també nhi ha que són capaços de
fruir interpretant Mozart, Beatles, Ally...
o bé contemplant edificis romànics o
modernistes, o alliberant adrenalina en
un parc datraccions... I això també és
notícia. I bona.
Josep M. Simón i Auberni

Antiquària tanca portes amb
sis mil visitants i seixanta mil
euros de negoci
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La Universitat de Barcelona, la Fundació
Sorigué i lAjuntament signen un conveni
pel futur museu i centre de lor
LAlcalde de Balaguer, Miquel Aguilà, el
Rector de la Universitat de Barcelona, Joan
Tugores i el President del Patronat de la Fundació Privada Sorigué, Julio Sorigué, van signar el conveni de col·laboració en referència
al projecte del futur centre i museu de lor que
sha dubicar a lantic Molí de lEsquerrà de la
capital de la Noguera.
El rector de la UB va destacar la importància de que en projectes com aquest, col·laborin estretament, una universitat, ladministració i la societat civil, en aquest cas representada per la Fundació Privada Sorigué.
Aquesta és la millor fórmula per tirar endavant
aquest tipus de projectes.

Per la seva part, lAlcalde de Balaguer
va manifestar que aquest conveni busca
la col·laboració per tirar endavant diverses
activitats científiques dinvestigació i desenvolupament tecnològic, i a la vegada una
promoció turística i esportiva de la nostra
ciutat de Balaguer.
El projecte del centre de lOr compta
amb un finançament de 120 milions de
pessetes del programa europeu FEDER,
en dues anualitats, i una subvenció de 14
milions del Pla dObres. Les obres de la
primera fase ja estan licitades i sespera
que a finals de 2003, les obres estiguin
força avançades.

La tercera edició de la fira dantiguitats Antiquària ha
tancat les seves portes, amb unes xifres molt positives,
tant pels propis organitzadors com pels propis expositors, havent-se superat els seixanta mil euros en les diferents transaccions econòmiques realitzades durant els tres
dies de fira, així com els sis mil visitants, que durant la Fira
van passar pels diferents estants de la vintena dexpositors que van donar-se cita en aquest certamen firal, que
amb aquestes xifres, pot considerar-se totalment consolidat, segons explicava la seva directora, Antonieta Martínez.
Aquesta consolidació bé refrendada per lassistència
a la fira dexpositors darreu de lEstat espanyol,
especialment de Catalunya, Aragó, Comunitat de Madrid
i País Basc. Cal destacar la presència com a visitants de
lAssociació dAntiquaris dEuskadi.

Tot tipus de treballs en Marbre, Pedra i Granits
C. Josep Pla, 10 - Tel. 973 451067 - 679 122 547
25281 L’HOSTAL NOU (Vallfogona de Balaguer)

LAjuntament de Balaguer ha posat al cobrament, en període voluntari, els rebuts corresponents al
Subministrament dAigua i Cànon de lAigua del 2n semestre de 2001,
des de l1 de març fins al 2 de maig.
El pagament pot efectuar-se mitjançant la presentació del rebut, en qualsevol de les entitats
bancàries que hi consta.
Aquells contribuents que amb lanticipació reglamentària hagin sol·licitat la domiciliació bancària
dels seus rebuts, rebran, de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de
pagament.

Del 26 al 28 dabril, la capital de la
Noguera acollirà una nova edició del
certamen Fira Balaguer
Els propers dies 26, 27 i 28 dabril, Balaguer acollirà una nova edició
de la seva fira multisectorial, amb més de cent seixanta expositors dels
diferents sectors presents al certamen com són lautomòbil, la maquinària agrícola i industrial, els serveis, el comerç, la construcció i lhabitatge i
lalimentació natural i artesana, que un any més acollirà la Mostra Nacional
de Coques de Samfaina i de Recapte, organitzada conjuntament per la
Societat Gastronòmica i Cultural del Comtat dUrgell i Fira Balaguer.
En ledició denguany sestrenarà el nou pavelló annex als pavellons
de la Cros, que sha montat en els darrers mesos i que quedarà fixe per a
ser utilitzat per daltres activitats esportives i firals durant la resta de lany.
Aquesta construcció ha fet possible
que el recinte creixi
amb una superfície
total de 600 metres
coberts.
Cal destacar també, que el diumenge 28 dabril, i a la
Plaça Mercadal, es
celebrarà el Concurs de Paletes de
les Terres de Lleida

2002, amb la presència de les millors parelles del sector de tot
Catalunya, que competiran,
construint una obra que no coneixeran fins pocs minuts abans
de la proba, davant dun jurat especialitzat i del públic assistent
que podrà observar les evolucions daquests magnífics paletes
i manobres que any rera any acudeixen a la cita balaguerina, darreu de les comarques catalanes.

La parella guanyadora semportarà un premi de 600 Euros, mentre que els segons classificats, semportaran un premi de 300 Euros. En
acabar-se la prova, tots els participants celebraran un dinar de germanor.

La Plaça Mercadal acollirà, un
any més el Concurs de Paletes de
les Terres de Lleida, amb la
presència de les millors parelles
catalanes daquesta especialitat
5

LAjuntament repara la
canonada de laigua del Pont
de Sant Miquel, malmesa
durant les darreres gelades

Floristeria Farré, responsable de la
decoració floral del 50è Campionat Godó
Lestabliment de la capital de la Noguera, Floristeria Farré va ser lescollit, entre tota
Catalunya, per realitzar la decoració floral dels
actes de presentació del 50 Torneig Godó.
Lacte, presentat per la model Estefania
Luuk, va comptar amb la presència del Conseller de Cultura, Jordi Vilajoana, el Director
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de lOpen Seat Godó, Sixte Cambra; del President del Real Club Tenis Barcelona,Joan
Maria Tintoré, del President de la Federació
Espanyola de Tennis, Agustí Pujol, del regidor
dEsports de Barcelona, Albert Batlle i de lex
jugador, Manuel Orantes, entre daltres personalitats del moó de lesport.

La brigada municipal de làrea dObres i Serveis ha
reparat i substituit bona part de la canonada de laigua
que passa per sota del pont de Sant Miquel, que va
quedar força malmesa arrel de les gelades del passat
mes de desembre. La reparació va crear expectació per
la manera en que havia de realitzar-se, tal i com mostra
la fotografia.

El catàleg sobre la Noguera
antiga ja és al carrer
Editat pel Museu de la Noguera,
juntament amb el Museu dArqueologia
de Catalunya

El passat divendres 22 de març, el Museu de la
Noguera va acollir la presentació del catàleg La Noguera antiga, que comprén les dues mostres La Prehistòria i Ilergets i romans, de producció pròpia del
Museu de Balaguer i treballades en els darrers tres anys.
En lacte de presentació hi van participar, lalcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà, el director del Museu
dArqueoogia de Catalunya, Miquel Molist, la nova directora del Museu, Carme Alós, i lex-director del Museu
i coordinador de ledició, Josep Giralt.
Molist va indicar que
la nova publicació
ha sabut combinar
el catàleg tradicional
amb una síntesi
històrica, que de
ben segur serà
punt de referència
durant els propers
anys.

Exalumnes del CEIP Gaspar de Portolà
celebren el seu 25è aniversari
Durant el passat mes de març, els exalumnes del col·legi Gaspar de Portolà, que
van abandonar el centre ara fa 25 anys,
pertanyents a la promoció del 1978, van
celebrar laniversari amb una visita al centre, on van conéixer de primera mà els importants canvis que el col·legi ha sofert al

llarg de tots aquests anys, i un sopar en el que,
els alumnes, van poder intercanviar les diferents
experiències que han viscut en els darrers anys,
tot recordant aquells bons moments que van
passar junts al centre escolar, juntament amb
els diferents professors que també van assistir
a la trobada.
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Àger acollirà la Setena Concentració de
Cotxes Clàssics, el proper 7 dabril
Lestreta carretera que arriba a la Vall dÀger somplirà de glamour
dels anys cinquanta, amb la presència dels vehicles dèpoca
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El proper diumenge 7 dabril, la carretera que ens condueix a la Vall dÀger, des
de Balaguer, somplirà de glamour del més
pur anys cinquanta, amb la celebració de
la Setena Concentració de cotxes clàssics, organitzada conjuntament per lAjuntament dÀger i el Club de Vehicles Històrics de Lleida.
La festa, que ja sha convertit en una
clàssica de les comarques de Lleida,
portarà prop dun centenar de vehicles,
entre cotxes i motocicletes, que crearan
enyorança als més grans i admiració als
més joves, per la qualitat i la gran bellesa
daquells models que ja fa anys van

desaparéixer del parc automobilístic de les nostres carreteres.
Els cotxes es concentraran a partir de les
9,30 del matí, per sortir al reagrupament del Port
dÀger. A partir de les 11 del matí, el grup danimació Artherència amenitzarà un cercavila i una
hora més tard, està prevista larribada de la caravana de cotxes, a la cruilla dentrada de la
població, on aparcaran al carrer Major, on quedaran exposats durant tot el matí.
A partir de les 2 de la tarda, tots els presents podran participar dun dinar de germanor
a la Plaça de la Residència dAvis, a base de
paella, pa , vi i postres. El preu del tiquet és de
6 Euros.

Dies: 12, 13, 19, 20 i 26 d’abril
Lloc: Consell Comarcal de la Noguera
Preu: Gratuït
Convalidat amb dos crèdits de lliure elecció
Places limitades
Per a més informació i inscripcions:
Oficina de Serveis a la Joventut del
Consell Comarcal de la Noguera. Tel. 973 448933

Gran exhibició davionetes
de muntanya, ultralleugers
i paramotors
Durant tot el matí, sempre que la
climatologia ho permeti

Un dels actes més esperats de la jornada de vehicles clàssics és la demostració acrobàtica de diferents
models aeris que participen i actuen foça sovint a la Vall
dÀger.
Com ja és habitual durant la Concentració de Cotxes Clàssics dÀger, mentre el públic assistent espera
larribada dels vehicles i es celebra la cercavila amb el
grup danimació, el cel de la Vall dÀger es cobreix
dartilugis voladors. Avionetes de muntanya, ultralleugers
i paramotors fan diferents demostracions del seu saber
fer per laire, sempre que la climatologia del dia ho permeti. Esperem que sí.

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

El Consell Comarcal de la Noguera
convoca els premis dAuques, de
premsa local i comarcal i de narrativa
intergeneracional de Sant Jordi
El Consell comarcal de la Noguera, com ja és habitual, quan arriba Sant
Jordi, convoca diferents premis artístics, destinats als escolars com és el
Premi dAuques, que enguany arriba a la seva XIII edició, als col·laboradors
en premsa local i comarcal, que el 2002 celebra la sisena edició i per la gent
gran de la comarca, amb el premi de narrativa intergeneracional, del qual es
celebrarà la tercera edició.
Al premi escolar dAuques hi poden participar tots aquells alumnes dels
diferents centres escolars de la comarca, que estiguin cursant 5è i 6è de primària, sota el lema
de «Els invents del
segle XXI». El guanyador semportarà
un premi de 175
euros, el segon, 120
euros i el tercer 75
euros. Posteriorment hi haurà 7 accèssits de 30 euros

cadascun, mentre que els centres escolars dels tres primers alumnes, rebran
una subvenció de 120 euros per la compra de material didàctic.
Al Premi de premsa local i comarcal
hi poden concórrer tots aquells articles
o reportatges publicats que siguin dinterès per la comarca de la Noguera, o
dinterès per Catalunya, en dues modalitats diferenciades. Cadascun dels dos
guanyadors rebran 180 euros de premi,
mentre que el segon i el tercer classificat semportaran 120 i 60 euros respec-

tivament.
Quant al premi de narrativa
intergeneracional hi poden concórrer totes aquelles persones majors de 65
anys, i tots els estudiants de secundaria que resideixin en qualsevol municipi
de la comarca. El text tindrà com a tema
únic «Un país per a tothom». En total
satorgaran tres premis per categoria.
El primer premi semportarà 120 euros,
el segon, 90 i el tercer 60 euros.
Els premis es lliuraran el proper 23
dabril, festivitat de Sant Jordi.
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http://www.elcorredor.com
Si vols enviar currículum a alguna empresa o contractar
els seus serveis, aquesta pàgina tofereix informació
de més de 55.00 empreses de tot el món.
http://www.arterealidad.com
Si busques una obra dart o una imatge, visita aquesta
web.

http://www.elmundolibro.com
Aquesta web ens ofereix una nombrosa informació
sobre llibres: critiques, recomanacions...
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Bona acollida de Balaguer als alumnes de
lEscola de música de la població
alemanya de Weil Am Rhein
Els alumnes alemanys de Weil Am Rhein
han estat durant tota la Setmana Santa a la
capital de la Noguera, retornant la visista que
els alumnes de lEscola de Música de
Balaguer van realitzar lany passat, com a intercanvi dexperiències musicals entre els dos
grups destudiants.
Durant set dies, els 35 alumnes alemanys
han compartit la cultura, les costums i la música amb els balaguerins, convisquint a les
seves cases i llurs families, de la mateixa

http://www.primeravistalibros.com
Aquí pots trobar nombrosos fragments de més de
300 llibre publicats per diferents editorials.

http://www.guay.com
Pàgina especialitzada amb loci i entreteniment amb
temes dinterès per als joves.

manera que ho van fer els nois i noies de
Balaguer, quan van visitar Weil Am Rhein.
Entre els actes realitzats durant la setmana cal destacar els dos concerts oferts
al Teatre Municipal, el primer el passat dilluns 25 de març, a càrrec dels musics alemanys, i el dissabte 30 de març, en un concert conjunt entre alemanys i balaguerins.
Durant la setmana, els nois i noies alemans
han visitat Port Aventura i la ciutat de
Barcelona.

Doctora

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

- 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

VENDA DE RECANVIS i ACCESSORIS PER A LAUTOMÒBIL
VENDA DE MATERIAL PER LHORTICULTOR
Ps. de lestació, 10
Tel. 973448113 · BALAGUER

C/ Sant Lluís, 65 · Tel./Fax 973 445269 · BALAGUER
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Sant Jordi, patró de Catalunya, dia del llibre i la
rosa, una festa que bé de lluny
La festa de Sant Jodi se celebra des del 1456, i el 1667, el Papa
Climent IX va decretar que la diada fos festa a tot Catalunya
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Segons el costumari Català den Joan
Amades, el fet que Sant Jordi sigui el patró
dels cavallers, es deu a lajut que va fer el
sant al rei Pere I lany 1094. Segons sexplica, lesmentat rei va guanyar una batalla
contra els sarraïns després que aquest invoqués al sant. Per agrair la gesta, el rei va
anomenar-lo no només patró de la cavalleria sinó també de la noblesa catalana. A
Catalunya, la festa es va generalitzar a meitat del segle XV i el seu patronatge de
Catalunya ja és esmentat a principis del
segle XIX.
La festa de Sant Jordi se celebra des
del 1456 i el 1667, el Papa Climent IX aprovà
que la diada de Sant Jordi fos festa a tot
Catalunya, ja que era el patró del Principat
(actualment, no és dia festiu, però se celebra com si ho fos).
Per aquest dia era costum que es representessin obres teatrals sobre la vida
del sant, balls i processons. Fins i tot, i dentre les moltes curiositats que hi ha, es diu
que fa molts segles era tradició a
lEmpordà, que els nois que ja estaven a
ledat de casar-se tenien el dret daixecar-

se de bon matí i entrar a les cases de les noies.
Si aquestes encara estaven dormint al llit, eren
convidades a la força a ballar a fora el carrer
(encara que anessin amb camisa). Com ets
pots imaginar, les noies, aquest dia, saixecaven ben aviat per tal de no ser sorpreses.
Des de lany 1926, la diada de Sant Jordi
ha incorporat el costum de regalar llibres. Lorigen ve del temps de la dictadura de Primo de
Rivera qui va auspiciar la celebració del «Día del
Libro». Es va triar precisament el 23 dabril perquè es commemora la mort de Miguel de
Cervantes, però ... hi ha qui recorda, que el 23
dabril de 1981 va morir també en Josep Pla.
Tot Catalunya es vesteix de roses i llibres. Els
passeigs i carrers principals de les nostres viles estan plens de parades amb llibres i roses
que donen un aire festiu i alegre a la celebració.
Els catalans tenen com a patró dels enamorats a Sant Jordi i el 23 dabril és per tant, el

Dia dels Enamorats a Catalunya. Per Sant Jordi, el noi li regala
una rosa a la seva princesa i aquesta li regala un llibre.
Don ve la tradició de regalar la rosa? Doncs... els seus
orígens son força incerts, però es coneix que ja en el segle XV,
es repartien roses a totes les senyoretes que assistien a la
funció religiosa que se celebrava al Palau de la Generalitat.
Sant Jordi era un soldat romà nascut a Capadòcia (actual
regió de Turquia) i és el gran protagonista duna gran gesta
cavalleresca que se situa a Líbia, però que la tradició catalana
creu esdevinguda a la població de Montblanc (Tarragona). Diuen que assolava els voltants de Montblanc un monstre ferotge i terrible, que posseïa les facultats de caminar, volar i nedar,
i tenia lalè pudent, fins al punt que des de molt lluny amb les
seves alenades enverinava laire, i produïa la mort de tots els
qui el respiraven. Era lestrall dels ramats i de les persones i per
tota aquella contrada regnava el terror més profund. Els habitants van pensar en donar-li cada dia una persona que li serviria
de presa, i així no faria lestrall a tort i a dret. De fet, la llegenda
diu, que el sistema els hi va sortir dallò més bé, però el que era
realment complicat, era trobar una persona que cada dia es
deixés menjar per aquell monstre. Tot el veïnat va decidir doncs,
fer cada dia un sorteig entre tots els habitants de la vila i que
aquell que destinés la sort seria lliurat a la simpàtica fera. Així
es va fer durant molt de temps, i el monstre sen devia sentir

Els catalans tenen com a
patró dels enamorats a
Sant Jordi i el 23 dabril és
per tant, el Dia dels
Enamorats a Catalunya.
Per Sant Jordi, el noi li
regala una rosa a la seva
princesa i aquesta li
regala un llibre.
Don ve la tradició de
regalar la rosa? Doncs...
els seus orígens són força
incerts, però es coneix que
ja en el segle XV, es
repartien roses a totes les
senyoretes que assistien a
la funció religiosa que se
celebrava al Palau de la
Generalitat.
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Per aquest dia era
costum que es
representessin obres
teatrals sobre la vida del
sant, balls i processons.
Fins i tot, i dentre les
moltes curiositats que hi
ha, es diu que fa molts
segles era tradició a
lEmpordà, que els nois
que ja estaven a ledat de
casar-se tenien el dret
daixecar-se de bon matí i
entrar a les cases de les
noies. Si aquestes encara
estaven dormint al llit,
eren convidades a la força
a ballar a fora el carrer
(encara que anessin amb
camisa). Com ets pots
imaginar, les noies,
aquest dia, saixecaven
ben aviat per tal de no ser
sorpreses.

satisfeta, ja que deixava de fer els estralls i malvestats que havia fet abans.
Però... vet aquí que un dia, la sort va
voler que la filla del rei fos la destinada.
La princesa era jove, guapa, fina ... ciutadans hi hagué que es van oferir a
substituir-la, però el rei fou sever i inexorable, i amb el cor ple de dol, va dir que
tant era la seva filla com la de qualsevol
dels seus súbdits i savingué que fos
sacrificada. La donzella sortí de la ciutat
i sencaminà cap al llac on hi residia la
fera, mentre tot el veïnat, desconsolat i
afligit, mirava des de la muralla com se
nanava al sacrifici.
Però fou el cas que, quan va ésser
un xic enllà de la muralla, se li presentà
un jove cavaller, cavalcat en un cavall
blanc, i amb una armadura tota daurada i lluent. La donzella, tota preocupada, li digué que fugís ràpidament, ja que
per allí rondava un monstre que així que
el veiés sel menjaria. El cavaller li digué

que no temés, que no li havia de passar
res, ni a ell ni a ella, ja que havia vingut
expressament per combatre la fera i així
alliberar del sacrifici de la princesa, com
també a la ciutat de Montblanc. La fera,
va sortir de cop i volta amb gran horror
de la donzella i amb gran goig del cavaller. Aquest, amb un bon cop de llança el
va malferir. El cavaller, que era Sant Jordi,
lligà el monstre pel coll i el donà a la
donzella perquè ella mateixa la portés a
la ciutat, i la fera seguí tota mansa i atemorida. La llegenda explica fins i tot, que
els veïns de Montblanc havien vist tota
aquella gesta des de la muralla i que
rebé amb els braços oberts a la donzella i el cavaller. A la plaça major del poble,
els veïns van acabar de rematar aquell
ferotge animal.
Es diu que el rei va voler casar la
seva filla amb Sant Jordi, però que aquest
va replicar-li tot dient que no la mereixia i
que la seva visita en aquella ciutat era
perquè havia tingut una reve-

lació divina sobre la necessitat urgent de
salvar aquella vila del monstre. Recomanà al rei i als seus vassalls que fossin bon
cristians i que honressin i veneressin Déu
tal com mereixia. Desaparegué misteriosament tal i com havia vingut.
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Indesinenter
Per Sant Jordi, la biblioteca està de festa !
M. Núria Arbós
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Sant Jordi és un dia molt especial per a
qualsevol biblioteca ja que és el dia del llibre
i nosaltres no podíem ser menys i hem pensat
que calia celebrar-ho i la millor manera és
apropant-vos al fascinant
món dels llibres i
concretament donant-vos a
conèixer la nostra Biblioteca
a través dactivitats que us
facin gaudir daquest petit
gran plaer que és la lectura.
Així, a més de les ja
habituals exposicions de
novetats on podreu trobar
les
darreres
obres
aparegudes al mercat amb
motiu de la diada de Sant
Jordi, per als més petits de
la casa us hem preparat
dues activitats dallò més
entretingudes:
Divendres 26 dabril a les
6 de la tarda a la Fonoteca
Municipal, ]Contes del domini del món
explicats per lactriu Teresa Puig i musicats
per Maurici Villadeccia. És una activitat per a
nens i nenes a partir de 6 anys, així que ja ho
sabeu, no us perdeu les fantàstiques
històries que ens explicaran i que de ben segur agradaran tant a grans com a petits.
Dissabte 27 dabril a 2/4 de 12 del migdia
a la Biblioteca Infantil, Marató de contes.
Seran dues hores del conte: la primera sessió
és més indicada per a nens i nenes de 0 fins

a 5 anys, i la segona és per a infants de 6 a 8
anys. Cada sessió anirà seguida dun taller
de manualitats on cada nen farà coses
relacionades amb el conte que ha escoltat.
Les dues sessions es faran a la mateixa
hora en espais diferents de la Biblioteca. Us
penseu perdre contes tan
bonics com els que
sexplicaran? Jo de
vosaltres no mho
pensaria dues vegades i
els dies 26 i 27 dabril els
reservaria per anar a la Biblioteca Margarida de
Montferrat, o encara
dubteu?
I perquè no us pugueu
queixar
els
més
madurets també teniu
la vostra activitat i voleu
saber de què tracta?
Doncs només cal que us
digui que el títol és
]Pecats capitals i  i
que és un espectacle
còmic musicat sobre els pecats i faltes de la
humanitat, interpretat per Teresa Puig, actriu,
i musicat per Maurici Villadeccia. Encara voleu
saber més coses? Doncs veniu a la
Fonoteca Municipal el dia 26 dabril a 2/4 de
9 del vespre i segur que passareu una bona
estona al cabaret literari musical que us hem
preparat.
Recordeu que els dies 26 i 27
dabril la cita és a la Biblioteca Margarida de
Montferrat, us hi esperem a tots!

Mhan quedat les claus
al darrera endins del cop duna porta
contundent i fred. Al darrera sol
daquell soroll sec
que et deixa perplex, sobtat, impotent,
a fora de casa.
És migdia. De tots els carrers
escolto que vinguis. Mestira el paisatge
des del blat el verd i lametller blanc
duent primavera.
Festejo la sort del tracte que tinc
llarg amb la natura i em captiva el cel,
exquisit esplet, amb la llum a plom
com el sol destiu al punt del migdia.
Posseït com sóc del deler descriure,
del fet de les claus marriben esments
bellíssims amb tu i lletres de mel
de larna més bona, que per res oblido.
Miquel Trilla

Família Vilajoliu-Alarcón
Agraïment a lHospital Jaume
dUrgell de Balaguer, per aquests
tres anys de dedicació a la Berta.
Gràcies a tot el servei mèdic (infermeres, auxiliars, assistenta social,
terapèuta) i servei de neteja..., i tot
lequip en general.
Mercè

CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ
1.Palamós .................. 61
2.Gavà ....................... 58
3.Reus ........................ 52
4.Girona ..................... 47
5.Palafrugell ............... 46
6.Barcelona C ............ 44
7.Badaloní .................. 44
8.Vilassar ................... 41
9.Balaguer ............ 40
10.Manresa ................ 40

11. Cornellà ................
12. Sant Andreu (-1) ..
13. Guíxols .................
14. Premià (-1) ...........
15. Europa .................
16. Júpiter .................
17. Gramenet .............
18. Tàrrega ................
19. Andorra (-1) .........
20. Manlleu (-1) ..........

40
39
38
38
37
35
35
34
31
28

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

El Balaguer va veure com
el Reus, tercer classificat,
li tallava la seva ratxa de
resultats positius, infringint-li una derrota per la
mínima, tot i que els homes de Josep Maria
Gonzalvo van avançar-se

Menchón

en el marcador, gràcies a un
gol de falta directa de
Sánchez Jara, i van perdonar
un parell de clares ocasions
de gol en el primer temps,
que haurien pogut sentenciar
lencontre.

El Balaguer va caure al camp del Reus i perd
moltes opcions per poder disputar el play-off

Lequip de Josep Maria Gonzalvo no va saber aprofitar lavantatge
dhaver marcat primer, i va caure derrotat per 2-1 davant el Reus
No tenen sort. Els homes que entrena
Josep Maria Gonzalvo han deixat palés,
una setmana més, que no tenen sort i que
tot i que en els darrers partits han perdut
aquell punx que tenien a principi de temporada, no mereixen els resultats que estan
patint, ni ocupen el lloc a la classificació
que haurien docupar, si tot anés normal.
Tot i que perdre al camp del Reus, era
un resultat previsible, el Balaguer no va saber aguantar un resultat favorable, ja que
Sánchez Jara, que retornava a lequip
després de complir el seu partit de sanció,
marcava al minut 15 de falta directa, avançat
lequip vermell. Lempat del Reus arribava
en una jugadas que ni tant sols va ser
perillosa, però que una badada defensiva
va fer que pugés al marcador. Amb lempat

va arribar-se al descans, i a mitjans de la
segona part, el Reus aprofità un rebot per sentenciar lencontre davant dun Balaguer que
cada cop veu més lluny les seves opcions de
poder disputar el play-off dascens a Segona
B, i que haurà de vigilar per no acabar patint,
daquí a final de temporada.
Cal esperar que el descans de Setmana
Santa hagi sentat bé als jugadors vermells i en
aquest mes dabril comencin a sumar punts
per evitar aquests problemes, davant dequips
tan complicats com el Vilassar, aquest
diumenge al Municipal de Balaguer, el proper
diumenge 14 dabril al camp del Gavà. El
diumenge 21 rebrà al cuer, el Manlleu a casa i
set dies després es desplaçarà al camp del
líder, el Palamós i l1 de maig rebrà al Cornellà,
en jornada entre setmana.
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XV Campionat de Billar
Americà del bar Fleming

El passat cap de setmana va començar
aquesta nova edició
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El XV Campionat de
Billar Americà del bar
Flèming de Balaguer va
començar ara fa tres
setmanes amb la participació de 19 jugadors.
Després de les poques jornades jugades,
la classificació provisional queda encapçalada
per Carlos Alcántara i
Pere Estruch, amb 12
punts respectivament.
La resta de jugadors
amb poques jornades
jugades conformen la
classificació actual.

LLOC

PUNTS J. JUG

1. C. ALCANTARA ... 1 2 ......... 1 6
2. P. ESTRUCH ........ 1 2 ......... 1 0
3. J. OLIVES .............. 9 ............ 6
4. JM. MARQUÉS ...... 8 ............ 7
5. A. OLARTE ............. 7 ......... 1 1
6. M. LIZASO ............. 6 ............ 8
7. S. MUÑOZ ............. 4 ............ 5
8. P. ESTRUCH JR. .... 4 ............ 3
9. JM. BRUFAL ......... 4 ............ 2
10. P. ARAN .............. 3 ............ 2
11. X. ESTRUCH ....... 2 ............ 6
12. M. MATEU ........... 2 ............ 4
13. X. GARCIA .......... 1 ............ 2
14. V. GARCIA ........... 0 ............ 0
15. O. SALVADÓ ........ 0 ............ 2
16. F. QUINTILLÀ ...... 0 ............ 0
17. R. CALVETE ......... 0 ............ 0
18. JM. RUERA ......... 0 ............ 0
19. C. BRUFAL .......... 0 ............ 0

El Club Escacs Balaguer col·loca 4 dels seus
jugadors a la fase final catalana
Marc Guirao, Laia Barbosa, Anna Guix i Jordi Coll

El dissabte dia 9 de març
es va celebrar a Juneda la fase
final provincial descacs escolars i federats on els primers
en cada categoria es classificaven per la fase final catalana
que sha disputat a Sort.
Del club Escacs Balaguer,
destaquem els següents
jugadors classificats per anar
a Sort: el campió absolut, Marc
Guirao, com a primer infantil;
la Laia Barbosa com a primera aleví femenina; Anna Guix
segona classificada en la
categoria infantil femenina;
Jordi Coll, també classificat
amb segona posició en la
categoria de benjamí masculí.

La fase final catalana sha disputat la passada
Setmana Santa a la capital del Pallars Sobirà, Sort,
amb la presència dels millors escaquistes catalans

Èxit dels alumnes de la comarca de la Noguera en
la I Trobada dAtletisme a Arbeca
Celebrada el passat diumenge 23 de març a la població de les
Garrigues amb una gran participació descolars de la nostra comarca

Desenes datletes representants dels diferents centres
escolars de primària i secundària de la comarca de la Noguera, van participar el passat
diumenge 23 de març a la Primera Trobada dAtlestisme a
la població dArbeca, a la comarca de Les Garrigues, amb
un important paper en les diferents categories i modalitats
en que van participar.
Els joves atletes de la
nostra comarca van deixar ben
alt el nom de la Noguera.

El Club Bàsquet Balaguer
continua en la bona línia
guanyant al Minguella per
un contundent 99-79
El Club Bàsquet Balaguer va aconseguir, el passat
dissabte 23 de març, la seva cinquena victòria consecutiva contra el A. E. Minguella per un clar 99-79.
Els de la capital de la Noguera continuen amb la
dinàmica guanyadora i jugant els partits de manera
molt seriosa. Tot i el contundent resultat final, el Minguella
va generar molts problemes durant els dos primers
quarts del partit.
El màxim anotador del partit va ser el jugador local
Farran, amb 25 punts, seguit de Marc Betbesé, amb
22 punts. Pels visitants, el màxim anotador va ser Riera
amb 23 punts anotats.
Després daquesta brillant victòria, els de la Noguera es situen en setena posició, a només un partit
dels tres equips que el precedeixen, cosa que incrementa les possibilitats dintentar assolir el quart lloc
que permetria lequip que entrena Eduard Barrachina,
jugar el play-off dascens.

El Vipla empata a la pista del Cerezo
El Vipla Balaguer va
empatar a 6 gols a la pista
de lAvema Cerezo de
Lleida, en partit corresponent a la 24a jornada de la
Nacional «B». Els balaguerins van deixar escapar una
renda de 3 gols en els darrers minuts de partit, però
va aconseguir un valuós
punt que el col·loca en la
11a posició de la classificació, després daconseguir 10 dels 12 punts possibles en el partits que ha
disputat en aquest mes de
març. Els lleidatans van tenir el domini de la pilota
durant el partit, però el Vipla
va crear moltes dificultats
amb ràpides i efectives
sortides al contracop.
LAvema es va avançar en
el marcador al minut 10,
però es va veure sorprès
en els 2 darrers minuts
daquest període amb 3
gols aconseguits pels ba-

laguerins Dani i Cristian. La segona meitat també va començar
amb gol local, però de nou un Vipla efectiu cara a porta va
ampliar la diferència en el marcador fins arribar a un clar 3 a 6 a
manca de 7 minuts per a la finalització. Semblava que el conjunt que dirigeix José Luis Torres aconseguiria sense dificultats
la seva 4a victòria consecutiva, però els locals van efectuar una
forta pressió a tota la pista fins arribar a lempat final a manca
de 2 minuts per a la conclusió. El resultat ja no va variar.
La competició a la Nacional satura fins al proper 13 dabril,
data en la qual lEsplugues visitarà la pista del pavelló
poliesportiu de la capital de la Noguera.

BALAGUER

MENÀRGUENS

BALAGUER

GERB

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. 2
Magnífica casa pairal de
190 m 2 útils. 4 hab.,
calefacció, parquet, garatge
de 2 places, jardí de 600 m2.
De prestigi!
Vingui a veure-la!

REF. 43
Cèntric pis molt assolellat de
93 m2, cuina totalment reformada office amb despensa,
3 hab., bany complet.
Llest per entrar a viure!

REF. 17
Gran xalet d’estiu rústic de
170 m2 útils. 5 hab.,
calefacció, garatge 2 places,
celler de 50 m2, porxo,
magatzem, terreny de
2400 m2.
Preu 119.000 E

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
REF. 16
Pis de 93 m2 , totalment
reformat en zona molt
cèntrica. 3 hab. dobles,
galeria tancada, calef. Molt
lluminós!
Entrada 601 E
Al mes 289 E

BALAGUER

CUBELLS

REF. 44
Primer pis en molt bona zona
de 85 m2. 4 hab., bany
complet, bomba de calor,
2 terrasses.
Vingui i informi’s sense
cap compromís!

REF. 3
Casa molt acollidora al centre del poble de 60 m2. 2 hab.,
bany complet, terrassa.
Ideal per segona
residència.
Preu ajustadíssim!

BALAGUER

REF. 34
Gran pis de 110 m2, en zona
tranquil·la, 4 hab., cuina
americana totalment nova,
bany complet, aseo i traster.
Preu molt interessant!

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

LINYOLA

TÉRMENS

REF. 7
Pis nou de 95 m2, gran cuina
office amb terrassa, 2 banys
complerts, armari encastat,
calef., ascensor, traster,
pàrking de ratlla.
Zona molt tranquil·la!

REF. 38
Molt econòmic: Primer pis
de 70 m2 al Casc antic, bany
complet, cuina office,
traster. Millor que un lloguer!
Entrada 601 E
Al mes 135 E

Disposem de pisos i
cases a la zona del
Secà, perquè vostè
visqui amb tranquil·litat
a un minut del centre
de Balaguer.

REF. 11
Casa de poble semi reformada de 250 m2, magatzem,
2 banys i lavabo, 3 hab.
Moltes possibilitats,
vingui i informi’s!

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

BALAGUER
REF. 32
Fabulosa casa semi nova
afilerada de 175 m2 útils. 4
hab., 2 banys complets,
banyera d’hidromassatge,
garatge 4 places, calef., cuina
office, 2 terrasses, galeria
tancada.
Molt bona zona!

BALAGUER

BALAGUER

CASTELLÓ

Disposem de cases i pisos
a la zona del Casc Antic,
preus molt assequibles.
No pagui més lloguers, sigui propietari. Nosaltres
l’ajudem!!!

REF. 12
Casa seminova a la zona
Firal. 108 m2. 5 hab., 2 banys
complets, ext. alumini i
vidre doble càmera, terrassa
Per tan sols 94.960 E
No se la deixi escapar!

REF. 51
Gran casa de 190 m2. 3 hab.,
calefacció, tota reformada i
moblada, garatge i
2 terrasses.
Tant sols 67.915 E

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

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!

LA RÀPITA
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!
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Telefonia
El que veiem i notem

18

Poques vegades una empresa de
construcció mha caigut tan malament
com aquesta o aquestes que fan la instal·lació del gas a Balaguer. Per on han passat
encara es nota després de mesos, i no cal
dir que els interrogants del bé o malament
que ho fan, necessiten les circumstàncies
dun temps advers, que segons la Llei de
Murphy, seran pitjors. Al temps.
Un no entén aquestes tuberies exteriors sense cap protecció. Deixant lestètica
de banda, la seguretat és absent. Tantes
subcontractes fan alçar la sospita. Tampoc
no sha doblidar del tot aquest rotllo
patatero que ens han venut de fora monopolis, i sentrega a una sola operadora
el benestar i lescalfor de tots. Els manteniments, els mínims i les factures que oficialment sabaixen i no es nota, tornaran a ésser de plena actualitat.
Laplaudiment que tots fem a Fecsa, i
a Telefònica ara podrem afegir-nhi un altre.
Al temps.
I per no fer-nos la malestrugança sense motius, només cal fixar-nos com el recolzament dels polítics és total. La industria potser sí que tindrà avantatges, però el
particular, vostè o jo, per entendrens, ja ho
veurem. Que sigui per a bé és tot el que
desitjo.
I com que ara shan ficat de moda les
cimeres de Caps dEstat, sha de dir que la
de Barcelona ens ha donat una altra mida.
Per a mi molt bona. Sense caure en un
espectacle boxornós com la de Gènova i
Goteborg.
Shan complert les mesures de seguretat i laïllament dels nostres guies. Sha
permès manifestacions, i ben lluïdes per
cert, i també per cert, hem comprovat que
el Sr. Maragall es contradiu i quan no la diu
al matí és per la tarda quan la fot. I encara
sort que el Sr. Montilla li fa de coixí i arranja
tot el que pot. I que voleu que us digui, un

probable President de la Generalitat certes
coses no les ha de fer ni de dir. Més quan el
pensament majoritari a Europa és com ell,
socialista. I són ells amb majoria els que han
acceptat tot això, i ell ha de acceptar-ho encara que li pesi. A mesura que satança el
moment del do de pit, la sensació de no
donar la talla es va aguditzant i es fa palesa,
perquè no oblidem que té en contra una biografia massa llarga, massa ampla i massa
coses que no deixen danar contra ell.
Pot tenir un rampell genial, però mai no
tindrà el populisme del Pujol. Mai podrà treures el segell de distinció del seu senyoriu,
i mai podrà fer-se entendre a Madrid, entre
els seus, amb lasimetrisme, ni recuperar tot
allò altre al que va renunciar un mal dia el
socialisme català. Magradaria veure lacompliment de les seves promeses amb el
recolçament duns partits, que exigents en el
nacionalisme no el deixarien descansar. I dir
i usar el verb agradar és pura fórmula, certament no magradaria gens perquè només
portaria malviure per Catalunya. Tot aquest
món dels partits de progrés el llençaria a
laventura del poder, a canvi de ben poca
cosa. Fa massa anys que esperen. Estan
rovellats per fer experiments i tenen la capacitat de fer soroll i arriscar el que no és seu.
No. No vull!. Si ha de guanyar el Sr.
Maragall que ho faci en solitari i que no necessiti ajudes. Aleshores podrem veure (si
guanya?) la seva vertadera actuació, i shaurà dafanyar si vol superar al Sr. Pujol, malgrat
tots els dolorosos disbarats que ens ha fet
nostres.
No sóc tan crèdul, ni lentusiasme menvaeix. Amb els cabells grisos per no dir
blancs, només la vida mentusiasma. I de tot
aquest espectacle venidor, poder-ne ser testimoni i no protagonista no em deixa indiferent. I tinc veritables ganes de veure-ho.
C.G.A.

És un fet sabut, Balaguer va ser la primera ciutat dEspanya
que va tenir telèfon automàtic, en aquell temps no crec que
ningú veiés, si és que les tenia, les antenes de laparell emissor.... Pel que sembla les noves tecnologies han canviat els
sistemes i si abans des duna centraleta podies parlar amb
qualsevol lloc, ara també o pots fer però la teva trucada ha de
passar per un centre emissor i aquest ho emet per mitjà duna
antena molt alta que sha de situar en un lloc possiblement
també molt alt.
Això vol dir que per la instal·lació de lantena necessites una
tira llarga de coses, permisos Municipals, permisos Governatius, uns altres dEstatals i fins i tot un altre permís que lha de
donar el propietari del lloc on es vulgui posar lantena.
Sembla que els de Balaguer hauríem de tenir certa experiència per saber com shan de fer les coses per a què donin uns
mínims i satisfactoris resultats.
No fa pas gaire temps que la premsa ens va omplir dun
sens fi de desagradables comentaris que havien propiciat un
grapat dantenes de telefonia que havien situat al teulat dun
edifici públic, al·legant que dits estris telefònics havien provocat
certes dolences a uns menuts duna escola propera al lloc on
estaven instal·lades les antenes.
Hem pogut llegir als diaris que les operadores de telefonia
cel·lular a partir del mes de juny, no podran muntar noves instal·lacions o sia que ho tenen mal parat.
Darrerament a Balaguer shan obert tres establiments de venda daquests aparells portàtils, i un es pregunta què faran ara
tots aquests que han comprat laparell, si no el poden utilitzar
per manca de cobertura?
Els balaguerins venim suportant des de fa bastants anys un
desgavell televisiu, les antenes daquest mitjà també tenen problemes, hi ha un repetidor a Cubells, i unes antenes que els
experts sabran per a què hi són a dalt del campanar de Santa
Maria.
Per a veure segons quins programes de TV, has de tenir
lantena encarada cap a un costat o a un altre, (Alpicat-TortosaCubells), es diu que, perquè Balaguer està en una cota massa
baixa i les ones herzianes no hi arriben.
I un es pregunta, lAjuntament ha fet alguna gestió davant els
administradors, els amos o els qui siguin més adients, per a què
ens deixin posar unes antenes ja sigui per la TV, per la telefonia o
per al que pugui convenir, al cap damunt de la xemeneia de la
fàbrica INPACSA, que està parada des de fa qui sap quant de
temps, i que segons van dir està per sobre dels quaranta metres
dalçada, i al voltant della no sembla que hi hagi res que pugui
ser objecte de malversar?
Endemés de ser possible la instal·lació es podria afavorir als
de Balaguer i als pobles de la rodalia.
Daquesta manera solucionaríem dos aspectes prou problemàtics, primer evitar que els establiments de venda daquests
tipus daparells que necessiten antena no tinguin problemes i
segonament des de la ciutat capçalera de la Comarca de la
Noguera afavoriríem als noguerencs veïns.
Emili Monge i Gili

El comerç dóna vida a les ciutats
El comerç i els serveis en una ciutat
com Balaguer de 13.000 habitants, amb
una capacitat datracció real en un radi
duns 10 o 15 km. dunes 10.000 persones, el seu desenvolupament no depèn
que tingui grans carreteres al seu costat,
sinó de la capacitat datreure
comercialment en primer lloc a la pròpia
població i en segon lloc a les poblacions
situades a les seves rodalies.
Des daquest punt de vista, aquí ja
no tenim la competència en quant a
latracció indústrial de Mollerussa, Tàrrega
o Cervera, aquí el nostre principal competidor és la ciutat de Lleida, que com a
gran ciutat situada a només 28 km.,
ofereix tota la seva potencialitat i diversitat
comercial. Jo no crec que els
balaguerins i comarcans més propers,
vagin a Mollerussa o a Tàrrega a comprar
sabates,
camises,
electrodomèstics, productes de
ferreteria, o de la llar . O que vagin al seus
restaurants, cinémes o a comprar a les
seves grans superfícies, que per altra part
ja les tenim aquí o ben aprop.
Però que és una evidència que molts
balaguerins i comarcans es traslladen
expressament a comprar o a gaudir de
molts daquests productes i serveis a la
ciutat de Lleida, simplement perquè
aprofiten el viatge, o per distreures, o
per canviar dambient, o per escollir dintre
la més variada oferta que té Lleida, això
és ben cert. O perquè anar de compres
a veure productes i demanar preus, ja
que no et coneixen, és una distracció i
no compromet a res. En canvi a Balaguer,
sí que hi ha aquesta sensació
dobligació de comprar quan entres a
un establiment, que tindríem que fer
desaparéixer entre tots.
Per tots aquests motius ben reals,
lAjuntament té que vetllar i protegir a tot
aquest important sector, que per cert a
lany 1998 abarcava aproximadament un
52 % de la població activa de Balaguer.
Però si estem dacord que
econòmicament i laboralment, la
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indústria és bàsica i fonamental, perquè
una ciutat sigui equilibrada, tingui encant
i un cert «glamour» social i ciutadà, fa falta que tingui un sector comercial dinàmic,
atractiu, gentil, divers i competitiu. Mireu,
una ciutat sense vitalitat comercial, és
trista i fins i tot avorrida. Només cal veure
quina diferiència hi ha entre una ciutat un
dia laborable, amb els comerços oberts,
i un dia festiu tot tancat, encara que hi
hàgi els aparadors.
El comerç dóna vida, i per això cal
estimar-lo i cuidar-lo. I encara que els
comerciants tinguin que fer un esforç
constant en tenir uns establiments
moderns i atractius, i mantenir uns preus
competitius (que ja ho fan), el nostre
Ajuntament té que estimular i vetllar perquè
el nostre comerç obtingui un més gran
nivell dacceptació tant de la pròpia ciutat
com de la comarca. El nostre Ajuntament
sempre ha de tenir ben present la
competència fàcil i permanent de la ciutat
de Lleida, i per tant ha de posar tota la
imaginació i els recursos necessaris per
tal de neutralitzar-la.
Per tot això, i perquè a més a més
paguen molts impostos i taxes a
lAjuntament, aquest en contrapartida té
que correspondre ajudant molt més al
comerç, fent campanyes constants de
promoció i de publicitat atractives i
captivadores, que esperonin la
conciència i linterès dels ciutadans
entenent que protegint el comerç de
Balaguer estem fent ciutat.
Per tant, lAjuntament amb tot aquest
important sector econòmic té que ser
molt més esplèndid i generós, si vol
que sigui un autèntic pilar econòmic
fonamental de la ciutat.
En definitiva, lAjuntament ha dentendre
que cuidar, protegir i estimular el nostre
comerç, és crear llocs de treball, és
progrés, és modernitat, i és donar caliu
i vida a Balaguer.
Josep Borràs i Gené
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Carta a la Sra. Ministra de Sanitat:

Amb sentit comú
He arribat a ser una persona adulta i sana gràcies a la cura de
la meva família, que des de sempre sha dedicat a treballar la terra
i a recollir les plantes que en ella hi trobem i coneixem a la perfecció,
gràcies a lexperiència de les generacions passades, segurament
sense tants títols com les actuals. Com moltes persones recordaran, en algunes etapes de la història del nostre país, i que la
nostra Ministra de Sanitat, sembla haver oblidat, no teníem els
diners necessaris per comprar els medicaments i moltes vegades,
ni el menjar necessari. Som molts els que hem crescut menjant
sopes de farigola i fent-nos passar el mal de panxa prenen fulles
de Maria Lluïsa, sense oblidar-nos dels espàrrecs i dels rovellons,
entre molts daltres productes, que, Sra. Ministra, creixent al bosc,
els recull qui vol, i per suposat, no ens ha fet falta lajuda de cap
farmacèutic, ni de cap ministre de Sanitat, per distingir quins eren
bons i quins verinosos.
Recordar i informar als usuaris de lherbolari, que poden estar
tranquils consumint les plantes que es recullen i manipulen amb
total garantia de la gent que treballa seriosament en aquest tema,
en el que tinc la llibertat dinclourem, sempre i quan un altre tipus
de persones o empreses com Laboratoris Nutrimed,
presumptament implicats i amb el previ permís sanitari, no es
dediquin a fer diners de manera poc seriosa. Per últim només vull
recordar que el mateix distribuïdor que abasteix a lherbolari també
ho fa a les farmàcies, en la nostra zona ruta Difale.
Només donar-li les gràcies i demanar-li que sinformi
correctament.
Susanna Fernández (Noguera Natural)

Salvem el carrer/carretera
de Camarasa
Aquests dies és debat en el nostre Ajuntament que el carrer/
carretera de Camarasa sigui o no una de les vies més importants
de la nostra ciutat i que dóna accés des del Principat dAndorra, per
una part i dels Pallars Jussà per la carretera del Doll per una altra.
Aquesta via daccés pot quedat mutilada per sempre si les
obres no es fan tenint en compte les característiques particulars
que té.
A la Carretera de Camarasa hi han i han hagut sempre tan indústria com comerç i serveis, i ara sembla que la vulguin convertir en un
passeig-jardí només per fer bonic. El fet de posar-hi aparcaments a
banda i banda i plantar-hi arbres deixarà per al pas de vehicles
només una amplada de 5,80 metres que és del tot insuficient. Amb
aquesta amplada dos camions o autocars una mica grans que
circulin en sentit contrari poden fregar molt fàcilment.
Si es fan les obres amb aquesta distribució, no hi ha dubte que
tan el comerç com la indústria buscaran daltres indrets més favorables per a les seues activitats i el carrer/Carretera de Camarasa
passarà a ser un racó sense vida.
Grup de Veïns de la Ctra. de Camarasa
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Més de dues-mil persones van veure les
representacions de lespectacle Viu la passió

BAGUETES · TORRADES · PIZZES
AMANIDES · PATATES XIPS

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

☎

973 450529

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER
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Més de dues-mil persones,
majoritàriament de les comarques de
Lleida, però també de les de Barcelona i
Tarragona han visitat, durant aquesta setmana Santa, les diferents representacions
de lespectacle Viu la Passió que van iniciar-se el passat divendres Sant i van acabar el diumenge de Pàsqua.
En total hi han participat uns 200 figurants que han interpretat amb quadres estàtics, una quinzena de quadres de la vida
i mort de Jesús, en un marc incomparable
com és el Castell Formós de Balaguer. Un
espectacle de llum i misticitat que ha comportat la consolidació definitiva daquest
espectacle creat ara fa tres anys a la capi-

tal de la Noguera.
Els organitzadors volen agrair la col·laboració dels figurants, dels col·laboradors i
del públic assistent, pel seu suport i la seva
entrega.

Què fer? Què fer? Què fer?

MERCANTIL Divendres, dissabtes i diumenges, tots els caps de setmana tenim una festa especial.
CUBATERA
Dissabte 6 dabril Espectacular STREPART, aquí arriben a la meta quan l’estreptease es
SALA converteix en un art. I a més a més disfrut de la nostra FESTA BACARDI, amb nombrosos
PLANETA regals pels assistents.
Dissabte 13 dabril Passa una nit diferent amb nosaltres i les nostres go-gos animadors.
Dissabte 6 dabril Continuem promocionant a l’autèntic doble de DAVID BISBAL amb la
nostra sessió d’OPERACIÓ SALA CATS. Vine a veure’l en directe, tant real com l’original.
SALA CATS Dissabte 13 dabril, Si et vas quedar amb les ganes de gaudir de la festa de Pacha a La
Pineda, Sala Cats te la porta insitu, FESTA PACHA LA PINEDA, amb Dj Juan Díaz i les
seves Go-gos, performance i regals per a tothom de l’autèntica discoteca de la Costa
Daurada.
Dissabte 6 dabril, ONLY WOMAN, festa exclusiva només per a noies amb els sexy boys
MUNDO més impactants del moment. Es podrà mirar, tocar, acariciar... nata a dojo, xupitos calents,
CANÍBAL estreptease...
SALA UBBE Dissabte 13 dabril, En directe desde Crónicas Marcianas, el millor streaper del moment
amb CHIQUI MARTI. Podràs parlar amb ella i et firmarà tants autògrafs com vulguis.

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
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Ps. lEstació, 35
BALAGUER

El grup La Troca porta 20 anys omplint de
música i dansa les festes darreu de Catalunya

Inyaqui Olarte i Ramon Mayals
presenten el conte infantil
«El Parreu» per Sant Jordi
El conte serà presentat el proper dilluns 22
dabril a la Sala dActes de lAjuntament de
Balaguer, a càrrec de Montserrat
Comajuncosas

Des daquesta pàgina volem donar
constància i retre un petit homenatge a
un grup danimació de casa nostra, es
tracta ni més ni menys que, La Troca.
Un grup que ha sabut donar resposta
a un repte, que és el de fer volar la
imaginació de la canalla i de fer-los vibrar
amb la seva música tal com pot vibrar un
adult amb els Dire Strites.
Podem definir La Troca com un grup
generacional, és a dir, un grup que ha fet
ballar diverses generacions dinfants i que
sha mantingut ferm i sòlid en el seu estil
més enllà de les vicissituds del temps.
Aquest Sant Jordi, a les 7 de la tarda,
a la Plaça Mercadal de Balaguer, el grup
presentarà el seu darrer treball batejat amb
el nom de 20 anys, recull de temes que
han anat tocant durant aquests anys i amb
nous temes que han preparat per aquest
nou CD. Aquest enregistrament és el
contrapunt a les tres darreres gravacions
Lolla barrejada enregistrat lany 1992;
Tu i Jo enregistrat el 1996 i Si fa sol, re
mi fa enregistrat lany 1998.
Aquest nou disc consta de 13
cançons on es troben temes populars

adaptats a les noves tecnologies, versions
adaptades de grups famosos, sense oblidar temes de collita pròpia que han sovintejat en els
anteriors discs de la formació tant pel que fa a la
seva musicalitat com a lexcel·lent treball de veus.
Actualment el grup està format per Belen
Gómez (veu i animació), Miquel Aige (guitarra,
veu, animació i autor de cançons), Josep Lluís
Cambray (saxo electrònic, animació i veu), Carles
Fortuny (bateria, percussions i autor de cançons),
Josep Maria Farré (guitarra), Eduard Castillo (baix).

Laboratori

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

ALÈRGIA - BIOQUÍMICA - HEMATOLOGIA
BACTERIOLOGIA - HORMONES - IMMUNOSEROLOGIA

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

Infermera

NÚRIA TRIBÓ

Presa de tensió arterial
Injeccions (Consulta o domicili)

REPORTATGES
DE BODA
de 80 fotos, àlbum
inclós, per

776 euros

Informat a
www.ccfoto.com
o al tel. 615 055726

El proper dilluns 22 dabril, vigília de la Diada de
Sant Jordi, la Sala dActes de lAjuntament de Balaguer
serà lescenari de la presentació del conte infantil El
Parreu, amb text dInyaqui Olarte i il·lustracions de Ramon
Mayals i publicat per Pagès Editors amb el suport de
lInstitut Municipal Progrés i Cultura.
Amb aquest conte, els autors balaguerins sestrenen en el gènere del conte infantil, tot i que ja havien fet
daltres projectes junts, i esperen que aquest no serà el
darrer, ja que estan força il·lusionats per continuar amb
noves iniciatives que ja tenen al cap.
El Parreu serà presentat per Montse Comajuncosas,
la que fins fa poques setmanes va ser la directora de la
Biblioteca Margarida de Montferrat de lAjuntament de
Balaguer.
El conte, vol ser un exercici de memòria històrica,
retornant a la ciutat de les tres cultures, enfocant el tema
de manera constructiva.
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Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958
C/JAUME BALMES - Ctra Camarasa
es ven pis nou a estrenar, baixos. 2
hab., 90 m2. Preu 10.900.000.- Raó als
tels. 649 434344 - 93 3524749.

ES VEN Ford Focus 2000 cc, 16v, 130
cv, 50.000 Km L-AF. 3 portes, AA, ··. Molt
ben equipat. Raó als tels. 973 450124
- 973445718.

ES PRECISA cap comercial per Agència dAssegurances per a Balaguer i comarca, dentre 20 i 35 anys. Raó al tel.
973 443498, preguntar pel Sr. Alòs.

ES TRASPASSA merceria Fina al c/
Urgell en ple rendiment per canvi de
residència. Raó als tels. 973 450801 696 787032.

VALLFOGONA DE B. Bar 3 Creus.
Venda de negoci. Raó al tel 973
432229.

ES LLOGA pàrkings tancat al c/St.
Diego de Califòrnia. Raó al tel. 973
450378.

ES NECESSITA personal masculí per
a treballs de manteniment. Raó al tel.
659 499393.

ES LLOGA magatzem de palla de 1000
m2 a la zona entre Vallfogona i Térmens.
Raó al tel. 973 180156 - 649 049832.

ES VEN casa al c/St. Domènec, 9. Preu
18.000 E negociables. Raó al tel. 610
397851.

PINTURA DECORATIVA Pressupostos
sense compromís. Raó al tel. 686
744352.

SE TRASPASSA perruqueria. Raó al
tel. 627 328747.

A BALAGUER seleccionem diplomat
o llicenciat en empresarials amb experiència en comptabilitat general i fiscal,
persona interessada en desenvoluparse professionalment i econòmicament.
Alta remuneració segons valors aportats, no descaratant cap candidat per
tema econòmic. Edat mínima 30 anys.
enviar CV al Apartat de Correos 381.
25080 Lleida.

ES LLOGUEN pàrkings edifici HP
Sanahuja, 36. Ref. Gestoria Cudós.
Raó al tel. 973 450555. Montse.
HAMBURGUESERIA Anagrama.
Venta de negocio con local incluido.
Razón Torcuato Ruíz al tel. 973
445337.
ES BUSCA casa de poble o masia.
Raó al tel. 973 454234.
ES VEN Última parcel·la de 400 m al
c/ de les Escoles. La Ràpita. Raó als
tels. 973 451334 - 605 081408.
2

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. Tels 973
447510 - 973 450896.
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ES LLOGA pàrking de ratlla al c/
Barcelona (aprop de lEscola Pia). Preu
48 E. Raó als tels. 973 448711 - 629
926190.
ES TRASPASSA Degorett botiga de
roba de la llar, complement i cortinatges. Situada al c/Barcelona, 28 de
Balaguer. Raó al tel. 629 303236 - 973
426075. Molt bon preu.
ES VEN pis de 75 m , 3 hab., pràcticament nou en la zona universitària de
Cappont de Lleida. Raó al tel. 699
995416.
2

ES TRASPASSA empresa de electrònica i telecomunicacions amb contractes vigents en ple rendiment, per no
poder atendrel. Raó al tel. 609 909089.
ES VEN pis al c/Barcelona, 54. 4 hab.,
2 banys, traster, calef. central, moblat o
sense. Raó al el. 973 445963.
ES VEN R-6 en bon estat. Sempre tancat. Passada ITV. Raó al tel. 973
446851.

MAITE-PETIT

TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA
CONSULTAS EN
CAMARASA Y
BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 420178 - 609 135472

ES PRECISA ajudant de cuina i ajudant de cambrera per a restaurant. Raó
al tel. 696 646108.
LLEIDA particular ven 5è pis de 102
m 2. Ascensor, 3 hab., bany, aseo, AA,
finestres dalumini amb doble vidre,
calef. central amb gas, solejat. Raó als
tels. 973 239719 - 636 486704.
ES VEN moto Suzuki GSX-500. L-P.
Pocs quilòmetres. Raó al tel. 973
450301 als vespres.
OCASIÓ Renault 11 es ven. Matrícula
L-M. Bon estat. Ideal per al camp. Preu
601,01 E. Raó al tel. 669 567835.
VENDA/LLOGUER de pàrkings tancats al c/Jaume Balmes, 11 de
Balaguer. Raó als tels. 629 310479 973 446161.
COMPRO cases antigues o amb
ruines per tota la provincia de Lleida.
Raó al tel. 616 959917.
ES COMPRA pis a Balaguer, a la zona
de lEixample. De particular a particular. Raó al tel. 686 090937.
ES VEN golf GTI per desguàs. Aire Condicionat i llantes daleació. Raó al tel.
669 419258.
SE OFRECEN dos chicas con buena
presencia y recomendaciones para
trabajar de ayudante de camareras de
bar-restaurante o de hotel, ayudantes
de cocina, cuidar niños, ancianos...
Razón al tel. 647 214668.
SE VENDE huerto en el camino de la
Safyc de 650 m2 aprox. Con agua y
luz. Razón al tel. 615 973997.
SE OFRECE chica para cuidar niños
o ancianos y hacer tareas del hogar.
Solo por las tardes. Razón al tel. 626
960573.

SELECCIONEM Recepcionista, professionals administratius amb aptituts
datenció telefònica i al públic per treballar en làrea de logística. Alts ingressos dacord amb lexperiència aportada. Enviar CV a lApartat de Correos 548.
25080 Lleida.
SELECCIONAMOS para trabajo
continuado todo el año en fábrica.
Operarios con posibilidades de tener
buenos ingresos. Razón al tel. 973
432197.
SE OFRECE chica para limpieza del
hogar. Razón al tel. 676 385017.
ES VEN pis a lavinguda Pere III, 10 de
100 m2 útils. 4 hab., terrassa, galeria i
traster. En bon estat. Raó al tel. 973
448342.
ES VEN pis de 120 m2 al c/Urgell. 4 hab,
llar de foc, traster, ascensor, bomba de
calor/fred. Raó al tel. 973 443081.
ES VEN Golf GTI II. L-T. Bon estat. Raó al
tel. 666 635523.
BUSCO Chicas/señoras que quieran
trabajar vendiendo Avon, Christian Lay
(joyas), Stanhome (productos de
limpieza). Buenas ganancias. Razón al
tel. 647 633839.
SOFEREIX noia diplomada en
puricultura. Amb experiència. També
sofereix per altres feines si sescau. Raó
als tels. 973 443193 - 615 088885.

ES VEN APARTAMENT a La Pineda.
2 habitacions dobles, gran terrassa,
bany complert, saló-menjador,
cuina americana i ascensor.
A 100m de la platja. Raó als tels.

606 135203 - 977 351425

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

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

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

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

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

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

ARRIBADES
LLEIDA
08.17
14..58
20..22

Francesc Layret, 14 - BALAGUER
Tel. 973 446 523 - Fax 973 451 189

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

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

23

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

A
973455060
973450214
973445384
973445280
973445087

SORT.
13.30
15.15
17.50
09.50
16.30
14.06
14.06
17.09
13.15

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
De les 8 de la tarda del 4 dabril
De les 8 de la tarda del 11 dabril
De les 8 de la tarda del 18 dabril

a les 8 de la tarda del 11 dabril
a les 8 de la tarda del 18 dabril
a les 8 de la tarda del 25 dabril

ALDAVÓ
CLAVER
SALA

Pintor-Decorador

DANI ALBURQUERQUE
Venda i reparació de motocicletes
Especialistes en moto de camp
Venda d’accessoris

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
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

INSTAL·LACIONS
ELECTRICITAT · FONTANERIA
CALEFACCIÓ
AUTOMATISMES
SISTEMES DE SEGURETAT
PORTERS AUTOMÀTICS

ESGLÉSIA EVAN. PENTECOSTAL
973
445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044
973 445786 - 629 447113 -973 390862
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
TÉRMENS
AJUNTA M E N T973 180010 / 973 180041

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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