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Ref. 00131

Ref. 00127

Pis de 80 m2, totalment
reformat, amb 3 hab. dobles,
bany complert, cuina i
menjador, 2 terrasses molt
grans, calef. gas natural. Tot
exterior, moblat i equipat.
Preu: 111.200 e
Oportunitat!!

Apartament d’obra nova, 53
m2 útils+36,59 m2 de terrassa.
Cuina-office molt gran, 2 hab.,
bany complert, terra de
parquet, calef. gas natural,
pati d’uns 100 m2 (aprox.).
Preu: 150.253 e,
zona molt tranquil·la.

Ref. 00144 - Bellcaire

Ref. 00136

Casa en venda, consta de 3
plantes de 60m2 c/u. Planta
baixa: pàrking i traster.
Primera planta: sala menjador,
cuina, bany i 2 habitacions.
Segona planta: 2 hab., i
terrassa. Xanfranera.
Preu: 153.000 e.

Pis en venda totalment
reformat, 70 m2 útils+2
terrasses+balcó+galeria. 3
hab., bany amb columna
hidromassatge, cuina i
menjador. Calef. gas natural.
Exterior i assolejat. Preu:
135.000 e. Zona molt cèntrica.

XAVIER RÚBIES RÚBIES
A.E.P.I. n. 300
CORREDOR DE FINQUES

Jacint Verdaguer, 19 baixos Tel.

PISOS EN VENDA
- C/ Cervantes, 4hab., ascensor,
calef., 2 banys.
- C/ Jacint Verdaguer, dúplex, 220
m2, calef., a/a, pàrking.
- C/ Montroig, 4hab., ascensor, 2
banys, traster.
- C/ Ramon Llull, 3 hab., calef.,
ascensor.
- C/ Montsec, 2hab., calef.
- C/ Josp Irla, 1 hab., calef., ascensor.
- C/ Almatà, 3hab., calef., ascensor.
- C/ Josep Irla, 4hab., calef., ascensor.
- C/ Balmes, 4hab, calef., ascensor, 2 banys.
- C/ Gregori Marañon, 3hab., calef.,
reformat.
- C/ Urgell, 3hab., calef., reformat.
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- C/ Ramon Llull, 150 m , 4hab.,
calef., ascensor.
- C/ Bellcaire, 3hab.

973 44 79 58 - Fax 973 45 07 97 - BALAGUER

- C/ St. Diego de California, 4hab.,
ascensor, calef.
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- C/ Barcelona, 126 m .
- C/ Sant Crist, dúplex, terrasa.
- C/ Tarragona, 2hab., terrassa.
- C/ Tàrrega, 4hab., terrassa.
- C/ Barcelona, 3 hab., reformat.

PÀRQUINGS VENDA
- Venda/lloguer al C/ Urgell.
- C/ Balmes
- C/ Cervantes
- Avd. Francesc Macià
- C/ Barcelona

PISOS D’OBRA NOVA
- c/ del Pont, 2 habitacions + pàrking.

PÀRQUING LLOGUER
- C/ Tarragona
- Pl. Joaquina Vedruna
- C/ Sant Lluis

PISOS DE LLOGUER
- Pis a Torredenbarra, 4 hab. per
setmanes

MAGATZEMS VENDA
- C/ Tarrega
- Pol. Ind. Camp Llong

ALTELLS EN VENDA
- Avd. Pere III
- C/ St. Lluís

MAGATZEMS LLOGUER
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- Al C/ St. Crist, un de 125m .
- C/ Alguer i al C/ Montroig
- C/ St. Lluís

ALTELL EN LLOGUER
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacint Verdaguer

PARCEL.LES EN VENDA
- A la Ràpita
- A Térmens
- A Castelló de Farfanya

CASES EN VENDA
BALAGUER
- C/ Dr. Flèming
- C/ Tàrrega
- C/ Joan Miró
- Crta. Menàrguens
- C/ Arços
LA SENTIU DE SIÓ
- Zona nova
ALGERRI
- Parcel·les en venda
CUBELLS
- Casa totalment reformada, amb vistes, bon estat, pati.
TORREDEMBARRA
2
- Pis en venda de 80m amb terrassa, traster i parquing.
ELS MASOS DE MILLÀ
- Casa de poble amb pati.
MENÀRGUENS
2
- Casa Nova de 700 m .
TÉRMENS
- Casa de 3 plantes 90.000 e

Degut a la gran
demanda de
vivendes de
lloguer, sol·licitem als propietaris que
posseeixin
pisos desocupats als qui els
interessi tenir
una rendabilitat
en lloguer o en
venda, es dirigeixin a les
nostres oficines, on se'ls
informarà
ampliament del
sistema d'arrendament o
financiació.

E D I T O R I A L <<
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Campanyes electorals
PORTADA
70 anys de bàsquet
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>>BALAGUER
L’Impic inicia un curs per a
formar guies turístics locals

GROC és una publicació plural i
independent. Els articles d’opinió
són exclusius dels seus autors que
GROC no fa necessàriament seus. En
defensa de la llibertat d’expressió de
la nostra societat, ens comprometem
a acceptar les rèpliques que els
lectors estimin oportunes sempre
que es guardi el degut respecte que
mereixen persones i institucions.
TOTS el articles d’opinió hauran
d’estar signats, amb nom i cognoms,
i aniran acompanyats amb una còpia
del DNI del responsable de l’article i
un telèfon de contacte.

Les obres del nou pavelló
continuen a bon ritme
--------------------------------------------->>COMARCA
Les dones romaneses d’Àger
celebren el Dia de la Dona
El Consell lliura un nou vehicle
adaptat a la zona de Ponts
--------------------------------------------->>CULTURA
El Teatre celebra el seus deu anys
de vida amb Comediants
El GER presenta l’obra La paperera
al Teatre Municipal
--------------------------------------------->>ESPORTS
El Futbol Sala Cristec guanya per
8-7 al Prat de Llobregat

Què en penseu?...
Josep M. Simon i Auberni

------------------------------------------------No sóc tècnic en
economia, però sí que
pateixo les repercussions
d’aquest camp en la meva
butxaca. Ara s’ha fet pública
la dada que en els darrers
deu anys el preu dels
habitatges ha tingut un
augment del 300%, i el dels

El Tennis Taula Balaguer ja és
cinquè de la classificació
--------------------------------------------->>OCI
Tot és a punt per una nova edició
de Viu La passió 2007

ESTÈTICA ESPECIALITZADA

sous no ha arribat ni al 30%.
L’endeutament de les
famílies és cada cop més
gran i l’Estat espanyol figura entre els països amb un
índex de morositat més
elevat. En aquests deu anys,
dos fets han disparat i molt
els preus: la picaresca derivada de l’arrodoniment de
l’euro, amb la ineficàcia dels
governs que no han sabut o
no han volgut controlar els
increments desmesurats

dels preus (el del pa, en cinc
anys, s’ha encarit més d’un
100%), i l’augment del preu
del cru. En comparació a
l’any passat, aquest ha
disminuït. Quants productes
han seguit aquesta baixada?
Tot serveix per afeblir encara més el sarronet. I no queda més remei que continuar
hipotecant-nos. I sense
adonar-nos hipotequem la
nostra vida?
-------------------------------------------------

Adae,

SCP

Professors amb molts anys d’experiència | Atenció personalitzada

SERVEI DE PERRUQUERIA

Dimecres i dijous fem
descomptes escpecials!!

D’aquí a un parell de mesos, els ciutadans d’aquest país,
tornarem a escollir els representants dels diferents ajuntaments, en els comicis municipals.
Dos mesos que ens tocarà suportar tot tipus d’eslògans,
de promeses, de projectes… i també, d’insults, d’acusacions,
algunes amb més fonament que d’altres, tot però, amb grans
dosis de demagògia. Molts cops, sembla que els polítics
pensen que la gent no raona i no té memòria. Moltes vegades,
el que ara troben malament del partit contrari, és el que ells
han aplicat en d’altres moments, i viceversa.
Entrem en campanya electoral, i molts cops, això és
sinònim d’insult a la intel·ligència dels ciutadans. És per això,
que ara que encara hi són a temps, demanem als polítics del
nostre país, i més concretament als dels nostres pobles, que
seria interessant que s’esmercessin en idear altres tipus de
campanyes més positives. Campanyes originals que aportin
quelcom a la gent. Cal, en aquestes campanyes, que tots els
partits també facin autocrítica dels quatre anys que ara
s’acaben. Els que manen han de valorar què han fet i què no,
de tot allò que van prometre. Cal passar comptes. Però també
cal que ho expliquin els partits que han estat a l’oposició. Cal
que expliquin als ciutadans el seu treball, si és que l’han fet, o
que expliquin el perquè no han complert aquelles promeses
que ara fa quatre anys esbombaven als quatre vents.
Creiem en definitiva que els diferents partits han d’aportar
noves idees i una nova manera de fer política, per tal
d’engrescar més als ciutadans, sinó, i tal com s’ha demostrat
en les darreres eleccions, cada cop hi ha menys gent disposada
a participar-hi. Pensem-hi.

AULA D’ESTUDI

- Peeling i Peeling ultrasonic
- Neteja de cutis
- Nou serveri de làser (llum pulsada)
Gaudeix d’aquest nou servei,
qualsevol dia de la setmana.
Reserva ja la teva hora!!
- Canvis d’estil
- Extensions de grapa i queratina
- Tot tipus de metxes

Edita: DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36 altell
Tel. 973 448273 Fax. 973 450311
redaccio@revistagroc.com
info@dossierpm.com
www.revistagroc.com
Imprimeix: Noves Formes Gràfiques,S.A.
Dipòsit legal: LL-81-1987.
Tirada: 6.000 exemplars. Distribució:
gratuïta per les poblacions d’Àger,
Algerri, Balaguer, Bellcaire d’Urgell,
Camarasa, Castelló de Farfanya,
Cubells, Gerb, La Ràpita, La Sentiu,
Les Avellanes, Menàrguens, Montgai,
Os de Balaguer, Sant Llorenç,
Tartareu, Térmens, Vallfogona de B. i
Vilanova de la Sal.

c/ Sant Crist, 27-29
25600 Balaguer
Telf: 973 447 776
HORARI dilluns: 16:00 a 21:00 h
dimarts a divendres: 09:00 a 21:00 h
dissabte: 09:00 a 18:00 h

• CLASSES DE REFORÇ i MILLORA DE NIVELL
ESO i BATXILLERAT (totes les assignatures)
• UNIVERSITARIS
Agrònoms i forestals | Informàtica | Industrials | UNED
• CURSOS D’ANGLÈS, TOTS ELS NIVELLS
Preparació exàmens EOI
• ANGLÈS PER ADULTS
• ACCÉS a la universitat per a majors de 25 anys
• ACCÉS a Cicles Formatius | Graduat en ESO
• Prepració de català, tots els nivells

VINE A
PROVAR-HO
GRATUÏTAMENT
SENSE CAP
COMPROMÍS

HORARIS
INTENSIUS.
OBRIM ELS
DISSABTES
AL MATÍ
Som a la Plaça
Mercadal

MATRÍCULA
GRATUÏTA

Telèfons
627 542 652
660 301 366
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Més de set mil visitants i 85.000
euros de negoci a Antiquària 2007
Els expositors valoren
molt positivament el nou
pavelló polivalent on es
va ubicar la fira
d’antiguitats
La vuitena edició d’Antiquària va tancar el passat
diumenge les seves portes
amb un balanç molt positiu
tan de vendes com de públic assistent.
Els expositors varen
mostrar la seva satisfacció
ja no tan sols per les
operacions tancades sinó
per la quantitat de contactes
que s’han dut a terme
durant els dos dies i mig que
ha durat el certamen,i
sobretot han valorat molt
positivament el canvi de
pavelló.
La valoració econòmica
ha superat els 85.000 euros

Més de cent col·leccionistes a
la 1a Trobada d’intercanvi de
plaques de cava
Els col·leccionistes
van intercanviar
plaques de cava
durant tot el
diumenge al matí

Les vendes han augmentat un 5%

de vendes i ha augmentat un
5% el nombre de visitants
provinents no tan sols de les
nostres contrades sinó
també d’altres punts de la
geografia espanyola.
Per
l’any
vinent,
l’organització apostarà
novament per la qualitat dels
expositors i els productes
presents, davant de la

El President José Montilla va inaugurar Antiquària

quantitat, així com també
per intentar que hi hagi un
ventall de productes
diferenciats com monedes,
joies, rellotges, mobles,
auxiliars, col·leccions
diverses, entre d’altres.
Referent al sopar
subhasta que va tenir lloc el
divendres per la nit, cal dir
que va ser tot un èxit ja que
més d’un centenar de
persones van aplegar-se al
pavelló nou de la Fira i van
poder aconseguir diferents
articles que van sortir a uns
preus de sortida que
oscil·laren des d’un als doscents euros.
Una altra de les
activitats que va despertar
molta atenció als visitants va
ser l’exposició de ràdios
antigues que ocupava una
superfície d’ uns 300 metres
quadrats del recinte firal,
molt visitada pel públic.

Enguany i com a
novetat de la Fira
Antiquària va tenir lloc, el
diumenge al matí, la
Primera Trobada d’intercanvi de plaques de cava,
amb la participació de
més d’un centenar de

col·leccionistes, i diversos
expositors que van
intercanviar, vendre i
comprar plaques de cava.
Durant aquesta primera Trobada es va presentar
la placa commemorativa
de la Trobada, que portava
l’escut de la ciutat de
Balaguer.
Després de l’èxit
assolit en aquesta primera
edició de la Trobada,
l’organització ja ha
assegurat
la
seva
continuïtat en les
properes edicions.

Trobada d’intercanvi de plaques de cava

Dr. Josep Ma Lara Nieto
Horari de visites: dimarts i dijous
d’11 a 13h del matí, i de 18 a 20h tarda

URGÈNCIES i domicilis 24 hores al tel. 629 359 238
Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER • Tel. 973 448 332

P U B L I C I T A T <<

35 alumnes participen al Curs de
Guies Turístics de Balaguer
El passat 16 de març va
iniciar-se el Curs de Guiatge
Turístic organitzat per l’Àrea
de Promoció de l’Impic i l’Escola Universitària de Turisme
«Terres de Lleida» amb la
participació de 35 alumnes.
La part més acadèmica i
curricular del curs l’aporten
els professors i tècnics de
l’Escola Universitària de
Turisme «Terres de Lleida», i
els tècnics de les diferents
àrees de l’IMPIC de
Balaguer.
El curs vol destacar la
riquesa turística de Balaguer
com a lloc de destí d’interior
així com també l’atractiu que
aporten les diferents
manifestacions comercials,
lúdiques i culturals que ens
els darrers anys s’hi estan
organitzant a la nostra
ciutat.

Els clubs esportius de la
ciutat lluïran el Viu Balaguer

L’Impic organitza un curs de Guies Turísitcs,
conjuntament amb l’Escola Universitària de
Turisme “Terres de Lleida”

Signatura del conveni

El passat divendres
16 de març, el vicepresident de l’Impic, Josep
Maria Escoda i els presidents del Club Futbol
Balaguer, el Club Bàsquet
Balaguer, el Club Futbol
Sala Balaguer i el Club
Tennis Taula Balaguer,
35 alumnes al curs de guies turístics

van signar un conveni pel
qual aquests equips que
representen la ciutat fora
de les Terres de Lleida, es
comprometen a lluïr la
marca “Viu Balaguer” a la
seva equipació, a canvi de
ser esponsoritzats per
l’Impic.
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Balaguer comptarà amb un nou
pavelló esportiu a partir del maig

Dues xerrades i un sopar,
actes commemoratius del Dia
Internacional de la Dona
passat divendres 9 de
març.
Els actes continuaren
el passat divendres 16 de
març amb la xerrada
“Recursos contra la
violència domèstica” a
càrrec de l’advocada
Sílvia Cebollero i la
psicòloga Àngels Babot.
Els actes acabaran
aquest divendres amb un
Sopar amb espectacle de
màgia còmica amb el
Mag Selvin,a partir de dos
quarts de deu del vespre
a l’Hotel Balaguer.

Actes organitzats per
l’Àrea de les Dones de
l’Ajuntament i els
col·lectius de dones
de la ciutat
“Quan perdre quilos
depèn dels sentiments” a
càrrec de Pilar Senpau va
ser la xerrada que va
donar el tret de sortida als
actes commemoratius
del Dia Internacional de
la Dona a Balaguer, el
Les obres del nou pavelló continuen a bon ritme

El nou pavelló de lona del Molí de l’Esquerrà estarà
acabat a finals del proper mes d’abril
Les obres de construcció del nou pavelló de la capital de la Noguera continuen a bon ritme, i està prevista la seva finalització per a
finals del mes d’abril.
El nou equipament, que
es troba a la vora del Molí de
l’Esquerrà i del Centre de

l’Or, tindrà més de mil metres quadrats, i servirà per
albergar les activitats esportives del Club Tennis Taula
Balaguer, així com les del
Club de Gimnàstica Rítmica,
que actualment estan ocupant, de manera provisional,
el tercer pavelló de la Cros,

al carrer Almatà.
Durant les darreres setmanes s’ha aixecat l’estructura del nou pavelló, i està
previst el seu tancament,
amb obra i planxes metàl·liques durant els propers
dies.
Durant l’estiu està previst que s’hi construeixi la
zona de serveis, vestidors i
magatzems per guardar el
diferent material de l’activitat que s’hi porti a terme.

mmmmmmmmmmmmmmmmm

- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells
- Tècniques d’estudi i de redacció
-Preparació per a les Proves d’Aptitud per a
l’Accés a la Universitat
(Selectivitat, majors 25 anys)
Preparació
per
a les proves d’accés 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

973 246 850 - 667 471 961
ZONA TORRELAMEU
Nueva construcción de pisos y
áticos de 2, 3, 4 habitaciones, con
terrazas de hasta 134 m 2 con barbacoa. Jardines propios y
comunitarios, piscina comunitária.
Suelo de parquet, video portero, columna hidromasajes, a/a, atrapa
polvo. Los precios incluyen
parquing y trastero. Sólo a 10
kilómetros de Lleida. Información
y planos. Acabados de alto
estanding.

BUSCAMOS PISOS O CASAS PARA ALQUILAR, VENDER O COMPRAR EN
CUALQUIER ZONA. NO IMPORTA LA REFORMA.

Consulta
Visites a domicili
Va c u n a c i o n s
Cirurgia
Anàlisis

Tot per l'animal de
companyia !
Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

Aliments i complements
Servei de perruqueria

URGÈNCIES:
Tel. 617 910071

B A L A G U E R <<

Gran acollida de la borsa d’habitatges
de lloguer a la ciutat de Balaguer
L’Ajuntament ha creat
una oficina informativa
i de gestió tant per
llogaters com per a
propietaris de pisos
L’oficina de la borsa d’habitatge de l’Ajuntament de
Balaguer ha iniciat, amb bones perspectives, la seva activitat. Aquesta borsa gestiona el lloguer d’habitatges
de particular a particular.
L’Ajuntament de Balaguer participa en aquest
programa amb l’obertura
d’una oficina d’atenció a la
Plaça del Mercadal, al
mateix edifici de l’Ajuntament, obert tots els dimarts
i dijous, de 8 a 15 hores, per
atendre tant els propietaris
que vulguin incloure un
habitatge a la borsa com els
possibles llogaters.

Reunió amb representants d’ADIGSA

L’únic requisit de les
vivendes és disposar de la
cèdula d’habitabilitat vigent.
L’Ajuntament farà una
primera revisió de les
condicions de l’habitatge a
fi d’assegurar-ne posteriorment la seva conservació.
En cas que la vivenda ho
requereixi, els propietaris
poden acollir-se a una línia

S’inicia l’activitat de la borsa d’habitatge a Balaguer

ASSESSORIA POLO
-

C/ Barcelona, 80 - BALAGUER
Tel: 973 445 924
ES VEN casa a les Avellanes.
ES VEN xalet amb gran piscina, urb. Cantaperdius, Gerb.
ES VEN pàrking tancat al c/Dr. Fleming.
ES VEN local comercial 80 m2, c/St Josep de Calasanç.
ES VEN casa pairal a Roní (Pallars Sobirà).
ES LLOGA local 185m2 planta+125m2 d’altell,c/Barcelona.
ES LLOGA a Balaguer pis de 4 hab. i pàrking.
ES LLOGA a Balaguer, pis nou a estrenar, 2hab.,c/del Pont.
VENDA/LLOGUER Llibreria-Papereria, c/ Girona.

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER
DEL SEU PIS O LOCAL

de subvencions de fins a
6.000 • a fons perdut per
posar-la en condicions de
ser ocupada.
El servei de la Borsa
d’Habitatge inclou tambe
una assegurança que garanteix al propietari el
cobrament de les rendes i
cobreix també els possibles
desperfectes ocasionats a la
vivenda.
Periòdicament
els
serveis municipals revisaran
l’estat de conservació de la
finca i així portar-ne un
control.
Els llogaters tenen la
garantia de que la renda no
s’incrementarà per sobre de
l’IPC durant la vigència del
contracte, i disposen també
de la possibilitat d’una
subvenció per ajudar a
cobrir el cost del lloguer.
Aquestes ajudes poden
arribar fins a 240 e al mes.

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA
CONSULTAS EN
BALAGUER
HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044
Telf. 609 135 472

Pepe Daza dóna 50 quilos de
pastís a l’Hospital Sant Joan
de Déu d’Almacelles
El mestre pastisser
balaguerí Pepe Daza, va
participar de manera totalment altruïsta en l’acte
de celebració de la festivitat de Sant Joan de Déu,
el passat 8 de març. Pepe
Daza va elaborar una sèrie de pastissos per l’Hospital Sant Joan de Déu
d’Almacelles.
Aquesta entitat va celebrar la festa del seu patró fundador, i el mestre
pastisser va estar acompanyat pel Superior de la
Comunitat, el germà José
Antonio Torregín, que va
agrair el regal de Pepe
Daza a tots els 250 interns
de l’Hospital.
Pepe Daza es va comprometre amb l’Hospital
Sant Joan de Déu
d’Almacelles, que des-

La donació va
consistir en sis
pastissos
d’aproximadament 50
quilos entre tots
prés de Setmana Santa els
regalarà unes gustoses
mones de Pasqua per al
personal del centre sanitari.
En total, l’obsequi del
pastisser va constar de
sis pastissos, d’un pes total de cinquanta quilos,
elaborats a la pastisseria
El Passeig de Balaguer,
propietat de Pepe Daza,
qui ja està treballant per
presentar les noves mones de cara a la propera
Pasqua 2007.

Pastissos elaborats per Pepe Daza
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Escolars de Balaguer planten arbres a
l’arborètum de les Franqueses
Del 19 al 23 de març,
planten arbres
autòctons del bosc de
ribera d’aquesta zona a
la vora del riu Segre
Més de tres-cents alumnes de quart curs de primària dels diferents centres escolars de Balaguer, participen aquesta setmana del 19
al 23 de març, de l’activitat
“plantem un arbre”, dins del
Pla Municipal de Dinàmica
Educativa, que organitzen
conjuntament el Centre de
Recursos Pedagògics de la
Noguera i l’Institut Municipal Progrés i Cultura de
Balaguer (Impic).
Aquesta activitat s’ha dut
a terme enguany, de la
mateixa manera que en la
edició de l’any passat, a
l’arborètum del Monestir de
Santa Maria de les
Franqueses, on s’han plantat
uns tres-cents arbres de
diferents espècies del bosc
de Ribera.

“Balaguer és futur”, a debat
entre els candidats a les
properes eleccions locals
El col·lectiu Balguera
organitza una taula
rodona amb els
candidats a les
properes municipals

Els alumnes camí de la plantada dels arbres

Els alumnes han plantat
diferents arbres, després de
rebre l’explicació tècnica de
com i perquè fer aquesta
activitat, per experts del
Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de
Catalunya.
Després de la plantada,
cada grup de classes dels
que han participat a la
plantada rebrà un certificat
de plantació i un plànol amb
el quadrant per reconèixer
sempre quins són els arbres
que han plantat durant

Més de tres-cents alumnes hi van participar

l’activitat d’aquest curs
escolar 2006-2007.
La plantada va iniciar-se
el passat dilluns, començant
amb els alumnes de l’escola
La Noguera i Àngel Guimerà;
el dimecres va tocar el torn
als alumnes del Gaspar de
Portolà, el dijous als
alumnes del col·legi Nostra
Senyora del Carme, i aquest
divendres divendres serà el
torn per als alumnes de
l’Escola Pia i del Centre
l’Estel.
Demà dissabte, el col·legi
La Noguera tancarà la
plantada amb una trobada
de professors, pares i
alumnes de tot el centre.
La plantada ha comptat
amb la col·laboració del
Departament d’Ensenyament i del de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya, així com amb el
suport de l’àrea de jardineria
de l’Ajuntament de Balaguer,
que han participat diàriament aportant el material i
col·laborant en la plantada
dels arbres.

El proper dissabte 31
de març, a partir de les 7
de la tarda, el col·lectiu
Balguera de Balaguer organitza el primer debat
públic, taula rodona
“Balaguer és futur” entre

els diferents candidats de
les diferents forces polítiques que es presenten, a
la capital de la Noguera,
de cara a les properes eleccions municipals del 27
de maig.
Tot fa preveure que els
comicis municipals es
convocaran el proper 1
d’abril, i la campanya electoral a les 00 hores del proper 12 de maig.
La Taula Rodona es
celebrarà a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament.

Casa Consistorial de Balaguer

MANHATTAN
- CÒPIES DE PROJECTES
- CÒPIES DE PLÀNOLS
- IMPRESSIONS A COLOR
- FOTOCÒPIES COLOR
- FOTOCÒPIES B/N

- ENQUADERNACIONS
- PLASTIFICACIONS
- SERVEI DE FAX
- FOTOS DIGITALS
(TAMANYS 10x15, 15x20,
20x30 i 30x40)

CONSULTEU PREUS PER A GRANS QUANTITATS

Mercadal, 28 - BALAGUER - Tel. 973 450 407
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La Concentració de Cotxes Clàssics
d’Àger els propers 14 i 15 d’abril
Enguany passaran per
alguns pobles com
Torrelameu, Albesa i Os
de Balaguer, fent nit al
convent de les Avellanes
La localitat d’Àger, acollirà la dotzena edició de la
Concentració de Cotxes
Clàssics durant el cap de
setmana del 14 i 15 d’abril.
Enguany, i per primer
cop, a la Concentració hi
participaran
d’altres
poblacions de la comarca de
la Noguera, com són
Torrelameu, Albesa i Os de
Balaguer, on la caravana de
cotxes clàssics faran parada.
Els actes començaran el
dissabte 14 d’abril a les 11
del
matí,
amb
la
concentració i lliurament de
dorsals a Torrelameu. Acte
seguit els participants faran

Cotxes clàssics a Àger

El Consell cedeix un vehicle
adaptat per la zona d’Artesa
de Segre i Ponts
El Servei està
coordinat pels Serveis
Socials del Consell
Comarcal de la
Noguera

Concentració de cotxes clàssics a Àger

una visita guiada al Molí de
farina de Torrelameu, per
engegar motors a les 12,45
h, direcció cap a Albesa.
Allí, després d’una visita
a l’església, dinaran per sortir
a partir de les 16,15 h cap a
Os de Balaguer, des d’on
aniran cap al Convent de
Santa Maria de Bellpuig de
les Avellanes, on soparan i

també s’hi quedaran a
dormir.
Els actes continuaran el
diumenge a les 10 del matí,
amb la concentració,
inscripció i lliurament de
dorsals al Port d’Àger, on
esmorzaran i a partir de les
11,30 del matí, la serp
multicolor travessarà el por
d’Àger fins arribar a la capital
de la Vall, on tindrà lloc una
exhibició aèria, i una
exhibició de castellers, a
partir de les 12,30 hores.
Després d’una visita
guiada al Castell i la
Col·legiata de Sant Pere, hi
haurà el dinar amb tots els
participants al camp
d’aterratge, on s’instal·larà
una carpa.
A partir de les 4 de la
tarda, es farà el lliurament
dels trofeus als diferents
participants
de
la
Concentració.

El Consell Comarcal
de la Noguera ha cedit un
furgó de transport adaptat, al municipi de Ponts,
per tal de cobrir les necessitats de la zona alta de la
comarca de la Noguera,

Vehicle

bàsicament de la zona
d’Artesa de Segre i de
Ponts, i així, d’aquesta
manera poder atendre als
ciutadans i ciutadanes
que necessiten aquest
servei.
Aquest servei està coordinat des de l’Àrea dels
Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera.
Actualment, aquest
servei ja compta amb el
vehicle adaptat ubicat a
Balaguer.

adaptat

V. X. ADSUAR
Mercedes-Benz

Agència Oficial

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

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896 - BALAGUER
REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU
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Àger celebra el Dia de la dona amb un
sopar, ofert per dones romaneses

L’antena mòbil de les
Avellanes, finalment es
traslladarà a 800 metres
del nucli, segons han
acordat i signat les tres
parts implicades en el
conflicte: la plataforma
“No volem l’antena tan a

Les dones romaneses
van rebre el suport de
l’Associació de dones de
la Vall d’Àger i del
Consell Comarcal
El passat divendres 9 de
març es va dur a terme al
Local social d’Àger un sopar
romanès.
L’acte va ser organitzat a
iniciativa d’un grup de dones
romaneses residents al
municipi, amb el suport de
l’Associació de Dones de la
Vall d’Àger i els Serveis
Socials
del
Consell
Comarcal de la Noguera.
L’objectiu del sopar era la
celebració del dia de la dona
treballadora que a Romania
coincideix amb la el dia de la

Acord a les Avellanes per
l’antena de telefonia mòbil
prop de les Avellanes”,
l’Ajuntament, i Telefònica.
Segons els veïns,
aquest acord és satisfactori per tothom i es dóna
fi a una lluita que ha durat mesos.

Sopar romanès a Àger

mare. A l’acte hi van assistir
una setantena de dones
d’Àger entre les quals hi
havia dones romaneses,
residents al municipi, que
van voler convidar a Mirela
Botescu,
l’agent
de
comunicació
d’origen
romanès que va ser ponent

de l’activitat del programa
Dones Acollidores de l’any
passat.
En acabar l’Associació
de Dones de la Vall d’Àger
va fer un obsequi a les dones
romaneses d’Àger que van
participar en la preparació
del sopar.

Protestes per l’antena de Les Avellanes
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Balaguer comptarà a partir de l’abril
amb desfibril·ladors semiautomàtics

El CEIP Gaspar de
Portolà, va acollir el passat 11 de març la trobada
del 35è aniversari dels exalumnes de la primera
promoció del curs 19711972.
La Trobada va ser molt
emotiva, ja que van reunir-se alumnes que feia
molt temps que no es
veien.

Es col·locaran en
equipaments públics,
com l’Ajuntament,
l’IMPIC, la piscina
coberta i Creu Roja
El passat dimarts dia 20
de març de 2007 la Regidoria
de Sanitat i Salut Pública de
l’Ajuntament de Balaguer va
presentar el seu projecte
destinat a fomentar mesures
d’actuació precoç davant els
quadres d’arrítmies cardíaques secundàries a malaltia
coronària.
Consisteix en la ubicació
en diferents punts de la
ciutat de Balaguer dels
anomenats desfibril·ladors
semiautomàtics (DEA).
Aquests aparells estan
pensats per a ser utilitzats
per personal no sanitari,
motiu pel qual i conjunta-

Trobada de la 1a promoció
del CEIP Gaspar de Portolà
L’acte va iniciar-se
amb la rebuda del director del centre i una visita
a les instal·lacions on van
poder comprovar els canvis soferts amb els anys.
També es va projectar
un DVD amb petites anècdotes, excursions, i competicions esportives
d’aquesta promoció,
abans del sopar.

L’Ajuntament comptarà amb un desfibril·lador

ment amb el departament de
formació de l’agrupació
comarcal de Creu Roja
s’estan duent a terme,
prèviament, els oportuns
cursos de formació per la
seva correcta utilització.
Segons el regidor de
Sanitat i Salut Pública de
l’Ajuntament de Balaguer,
l’objectiu és el de realitzar

Creu Roja l’utilitzarà en esdeveniments esportius

cinc d’aquests cursos en una
primera fase, amb un total
de quaranta alumnes.
Aquests aparells seran
ubicats en llocs públics de
la ciutat com ara són
l’Ajuntament de la ciutat, el
Teatre Municipal, l’IMPIC, la
piscina coberta i el nou
pavelló poliesportiu situat en
els terrenys de l’antiga
INPACSA.
També es farà cessió
d’un d’aquests aparells a
l’agrupació local de Creu
Roja Balaguer per tal que
sigui utilitzat en els
esdeveniments esportius
que durant tot l’any tenen
lloc a la nostra ciutat,
millorant d’aquesta manera
la capacitat de resposta dels
nostres serveis sanitaris.
Aquesta actuació que és
pionera en tot l’estat, té un
pressupost aproximat de
15.000 e.

OBRA NOVA. Pisos en
venda Zona St. Lluís-St.
Crist. Pisos de 2, 3 i 4 hab.
Acabats alta qualitat. De
70 fins a 130m2.

BALAGUER
Pis de 3 hab, 1 bany, terrassa de 20 m2, traster. Calef. indiv.
gas. Galeria tancada. Cuina reformada. Molt lluminós. Bona
situació. Bon preu.

DÚPLEX nou a estrenar
Zona Escola Pia. 2 hab.,
2 banys, parquet, traster,
pàrquing, molt assolejat.
Terrassa. Oportunitat.

Trobada la 1a promoció de Gaspar de Portolà

BALAGUER Totalment
reformat, calef. indiv. gas.
3 hab., 1 bany. Bon preu.
BALAGUER Segona mà.
Varies zones, pisos de 3 i
4 hab. Bons preus.
TÉRMENS Cases adosades amb jardí, d’obra nova.
Acabats 1ª qualitat.

VINGUI i INFORMI’S

BALAGUER Pis de 120 m2,
4 hab., 2 banys, terrassa
de 40m2. Ascensor. Entrada per 2 carrers. Alguns
mobles. Totalment reformat.
OBRA NOVA- Pisos en
venda Zona Dr. Flèming. 2
i 3 hab. Acabats màxima
qualitat. Terra parquet.
Traster inclòs. Molt cèntric.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Enciclpoedia médica
familiar
Autor: Varis metges
Gènere: Medicina

Amb més de 1.500
pàgines i 2.000 il·lustracions aquesta obra
rigorosa i exhaustiva tracta de manera detallada
tots els aspectes relacionats amb les malalties
més freqüents (com reconèixer els símptomes,
les proves diagnòstiques
més apropiades, com es
desenvolupen, tractaments més adequats,
etc.), consells per a millorar l’estil de vida, la dieta...
Ha estat elaborada
per especialistes de
prestigi internacional
relacionats amb la
Facultat de Medicina i la
Clínica Universitària de
Navarra. Obra de rigor
científic i entenedora.

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

“Las pequeñas memorias” és la darrera novel·la
del Premi Nobel de Literatura José Saramago.
Aquest cop, Saramago, de
la mà del gènere autobiogràfic, fa un petit homenatge a la seva terra i als
seus familiars. Era una
idea que tenia al cap des
de feia temps, però no ha
estat fins ara que ha vist
la llum.
Als 84 anys d’edat,
aquest autor portuguès
ens relata els seus records
i les seves experiències
viscudes fins els 15 anys
al seu Portugal natal:
període de pobresa marcat
per la mort prematura
d’un germà, la rigidesa
paternal i la influència del
seu avi Jerónimo.

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

Las Pequeñas
memorias
Autor: José Saramago
Gènere: Novel·la

The brave little tailor
= El sastre valent
Autor: Roser Capdevila
Gènere: Infantil

“The brave little tailor”
forma part de la col·lecció
“Els contes contats” de les
Tres Bessones. L’objectiu
d’aquests contes és
ajudar als infants a
aprendre anglès d’una
forma amena i divertida a
partir d’històries conegudes per tothom.
El text es pot llegir en
anglès i català. A cada
llibre hi ha un dvd que
conté el programa emès a
la televisió i fantàstics
extres: com contes, jocs,
cançons...
És
una
manera
divertida
d’aprendre
anglès i gràcies al mètode
de Tres Bessones, els nens
estan distrets i al meteix
temps assimilen l’idioma
entretingudament.

Indesinenter
I encetem els quadres
i fem “La passió”, i ens vestim estranys,
gairebé pallassos per als ulls d’algú.
I refem assajos i ens hi engresquem.
Quina força empeny?
ningú s’ho pregunta.
Les nenes, els nens,
palmes, oliveres,
les flames enceses,
el plec d’il·lusions entre el foc i el fum
de tantes persones,
de potser dues-centes, de potser tres-centes
i de moltes més
lluny de l’escenari que fan la passió.
I farem assajos per fer-ho millor,
per aprendre i desaprendre
d’aquest fort corrent
intens i intern que ens arremolina
per fer una obra ferma
per fer la passió.

P U B L I C I T A T << 15
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Jornades de portes obertes per
commemorar els deu anys del Teatre
Els propers dies 24 i 25
de març a la tarda, amb
l’actuació de gran part
dels grups i
associacions locals
En motiu del 10è
aniversari del Teatre (1997/
2007) els propers dies 24 i 25
de març estan previstes
unes jornades de portes
obertes.
Aquestes
jornades
pretenen celebrar els 10 anys
del Teatre Municipal
juntament amb diferents
entitats culturals de la ciutat
de Balaguer.
Les Jornades pretenen
mostrar a tots els ciutadans
de Balaguer un petit recull
de les diferents propostes
d’algunes de les moltes
entitats, associacions,
grups o centres culturals

L’Escola de Dansa actuarà a les Jornades

que hi ha a la nostra ciutat.
S’ha volgut oferir una
mostra d’actuacions dins de
les diferents disciplines de
les arts escèniques en el
sentit més ampli de la
paraula i comprovar la
riquesa que hi ha a Balaguer
en aquest àmbit.
Cal destacar que les
associacions i grups

La Troca actuarà a la Plaça del Teatre

particpants ho fan de forma
voluntària i desinteressada.
La programació començarà el dissabte a partir de
les 6 de la tarda, amb la
presentació de les jornades
a càrrec de l’alcalde Miquel
Aguilà. Acte seguit actuarà
l’Escola Municipal de Música, l’Aula de Teatre de la
Companyia de Comèdies
Crisi Perpètua, l’Orfeó
Balaguerí, l’Orquestra de
Cambra de la Noguera,
Didac Gilabert en representació de Dinastia Han, i un
grup de percussió dels
Diables de Balaguer. El
diumenge a la tarda, actuaran La Troca, el grup de
sardanes Verge del Miracle,
l’Aula Municipal de Dansa,
el Club de Gimnàstica Rítmica, la Coral del Casal de la
Gent Gran, L’escola de Dansa
Montse Miret, La Suda
Teatre i el GER.

Presenten el llibre sobre
“Les batalles del Segre i la
Noguera Pallaresa”
El proper divendres
30 de març, a partir de les
21,30 hores i a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament
de Balaguer, es presentarà el llibre “Les batalles del
Segre i la Noguera Pallaresa (l’atac final contra
Catalunya del 1938)” a
càrrec de Pol Galitó,
Manuel Gimeno, Rodrigo
Pita i Josep Tarragona.
Entre abril i desembre
de 1938, la Noguera Pallaresa i el Segre van ser testimonis de dures batalles
entre nacionals i republicans pel control del dos
rius. En aquest context, la
Guera Civil s’havia convertit en un joc d’estratègia militar entre els generals Franco i Rojo.
Aquí cal destacar batalles mítiques com el del

La presentació es
farà el proper
divendres 30 de març
a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament
Cap de Pont de Serós, el
de Balaguer o el de Tremp,
i enfrontaments terribles
com el del Baix Segre, el
Merengue o Balabredo.
Aquest llibre que es
presentarà a Balaguer, a
part d’explicar part
d’història,ens mostra la
crua realitat d’una lluita
entre dos bàndols combatents, que seria la porta
d’entrada dels nacionals a
Catalunya, i que per desgràcia comportaria l’existència de milers de morts.

Portada del llibre

HOSTAL NOU. Xalets d’obra nova en construcció. Acabats i
materials de primera qualitat.
------------------------------------------------------------------------------------BALAGUER. Ref. 0213. Ctra. Camarasa, dúplex, 6 hab., super equipat. Doble plaça de garatge.
------------------------------------------------------------------------------------BALAGUER. Variant. Apartament, 2 hab., moblat, d’obra nova.
Entrega immediata.
------------------------------------------------------------------------------------La Sentiu. Ref. 0223. Terreny per construir: planta baixa + 2
pisos. Preu: 42.070 e.
------------------------------------------------------------------------------------OPORTUNITAT. Pisos al c/ Dr. Fleming, 3 hab. Preu: 90.000 e.

CAMBRILS. Oportunitat. Apartaments d’1 i 2 hab. a primera
i segona línia de mar.
------------------------------------------------------------------------------------BALAGUER. Carrer Sant Lluís. Pisos d’obra nova de 2 i 3
habitacions.
------------------------------------------------------------------------------------BALAGUER. Eixample. Pis amb 4 hab., asc., cale. Econòmic.
------------------------------------------------------------------------------------LLEIDA. Pisos a diferents zones i preus.
------------------------------------------------------------------------------------Pis planta baixa, 1 habitació. Obra nova.

PROMOCIONS OBRA NOVA: La Sentiu de Sió

PROMOCIONS OBRA NOVA: Vilanova de Segrià

PROMOCIONS OBRA NOVA: Ivars d’Urgell
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El Museu de la Noguera dóna una
mirada al fotògraf Claudi Gómez Grau

El passat dimecres 21
de març, la Biblioteca
Marguerida de Montferrat
va acollir una xerrada
sobre el Feng Shui, a
càrrec de la doctora
Carme Navarro, experta
en medicina xinesa.

Una exposició
fotogràfica de principis
del XX, sobre les feines
del camp i oficis
tradicionals
El Museu de la Noguera
de Balaguer acollirà des del
divendres 23 de març, una
exposició fotogràfica de principis del segle XX entorn de
les feines del camp i els vells
oficis tradicionals.
L’exposició que té com a
protagonista la figura del
fotògraf cerverí Claudi
Gómez Grau i la seva tasca
com a retratista no només
d’una geografia concreta -la
comarca de la Segarra- sinó
d’unes formes de vida i de
treball que van caracteritzar

Xerrada sobre el Feng Shui a
la Margarida de Montferrat
El Feng Shui és l’art
d’harmonitzar la forma, el
color i l’energia de tot allò
que ens envolta, de
manera que res resulti
perjudicial per al fluïr
natural de la vida dels
éssers.

Claudi Gómez Grau

la Catalunya de principis de
segle XX.
Es tracta d’una sèrie de
fotografies que ens mostren
el treball realitzat per Gómez
Grau a Cervera i a la comarca
de la Segarra entorn les
feines del camp i els vell
oficis tradicionals, com ara

teixidors, forners, esmoladors, xolladors ... entre
d’altres.
L’exposició s’inaugurarà
el mateix divendres, dia 23
de març, a partir de les 8 del
vespre, a la Sala d’Exposicions Temporals del Museu
balaguerí.

Biblioteca Margarida de Montferrat
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El GER retorna als escenaris amb
l’obra “La paperera” d’Albert Llorens
Un paper aparegut de
forma anònima en una plaça és motiu d’importants
desgavells en el sí d’una comunitat que es regeix per la
normativa fins a nivells desesperats. L’acatament compulsiu a les ordres i el civisme radical dels personatges
porta la situació a extrems
esperpèntics de les quals és
difícil entreveure’n el desenllaç.
“La paperera” d’Albert
Llorens, està dirigida per Pilar Martínez i serà interpretada pel Grup Escènic Recreatiu de Balaguer.
L’obra la podreu veure
representada en dues sessions, el proper dissabte 31 de
març a partir de les 22 hores
i el diumenge 1 d’abril a les
19 hores, al Teatre Municipal
de Balaguer.

Ref. 40120
Zona c/Urgell, 75
m2, 1er pis, 2 hab.,
bany, calef. gas
indiv., terra de gres.
Per entrar a viure.

Comença un nou Cicle de
Teatre Escolar al Municipal

L’obra de teatre es representarà el proper dissabte
31 de març a les 10 del vespre al Teatre Municipal
de Balaguer

Cicle de Teatre Escolar

El passat dimecres 14
de març, va iniciar-se el cicle de teatre escolar, dins
del marc del Pla Municipal de Dinàmica Educativa de Balaguer, amb la representació de l’obra “El
flautista d’Hamelin”, destinat a alumnes de Cicle

infantil i Inicial (P3, P4,
P5, 1r, i 2n), a càrrec de la
companyia Catacrac. El
cicle continuarà l’11
d’abril amb l’obra en anglès “Dr. Jekyll and Mr.
Hayde” a càrrec de
Firewalk Theatre, per
alumnes d’ESO.

El GER torna als escenaris amb «La paperera»

Ref. 40145
Ps. Estació,73 m2, 3
hab., bany, cuina,
menjador i traster.
Moblat. Molt bon
preu.

Ref. 40092
Ps.Estació, 1ºpis,
160m2, 6hab., bany,
terrassa. Ideal per
despatx i vivenda.
Oportunitat.

VALLFOGONA DE
BALAGUER
Obra nova,72 m2,2
hab., bany, cuina,
menjador, ascensor,
garatge.Oportunitat.

Ref. 40114
Pl.Mercadal, Bar en
traspàs, contracte
indefinit. Ideal per
bar musical o
restaurant.

Ref. 40135
MENÀRGUENS
Casa aparellada
de 165 m2.
Obra nova.
Bona situació.

Gerb
Dúplex nou a estrenar, 140 m2, 3 hab.,
2 banys, 1 aseo,
terrassa, parquet,
calef. gas indiv.

Ref. 40112
Zona Mercadal, 75
m2, 3 hab., menjador, cuina, bany,
traster,garatge.
Tot reformat!

Ref. 40101
Zona Instituts, pis
seminou, 2 banys,
calef. gas indiv.,
terra de gres,
exterior. Com a nou.

CUBELLS
Casa de poble, 170
m2, 5 hab, pati
terrassa, balcons,
terra de gres.
Moltes possibilitats.

OPORTUNITAT!!
Ref. 40079 Zona c/Urgell.
Seminou, 90 m2, 4 hab., 2 banys,
cuina-office. Opció pàrking.
Bon preu. Vine i informa’t!
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El grup Comediants protagonista del
desè aniversari del Teatre Municipal
El primer dels actes del
Cicle de Primavera del Teatre
Municipal de Balaguer és
l’acte central en motiu dels
10 anys del Teatre Municipal
de Balaguer (es va inaugurar
el 6 d’abril de 1997).
La companyia Comediants oferirà el proper 14
d’abril, un espectacle creat
per a l’ocasió. La primera
part de l’espectacle tindrà
lloc dins la sala i la segona
part, actors i públic s’hauran
de traslladar a l’exterior del
Teatre. Comediants ha estat
la companyia encarregada
per tal de commemorar els
10 anys del Teatre i per
inaugurar al mateix temps el
nou espai exterior just
darrera del Teatre Municipal,
la nova Plaça del Teatre.
Aquest acte es celebrarà
el dissabte 14 d’abril a partir
de les 21.30 h.
La resta de la programació del Cicle de Primavera 2007 es completa amb
dues de les comèdies del
moment: “Pels Péls”, que es
representarà el dissabte 28
d’abril coincidint amb Fira
Balaguer i la representació de
l’obra “Gorda” prevista pel
diumenge 13 de maig.
La part musical la
completa un concert infantil
amb un dels grups que més
sonen al Club Super 3,
“Macedònia”, adreçat a
públic infantil i juvenil, que
es farà el dilluns 31 d’abril, i
un concert de l’Orquestra

Els alumnes de 5è i 6è de
Gaspar de Portolà realitzen
diferents visites culturals

La representació tindrà lloc el 14 d’abril i servirà
per commemorar els deu anys del Teatre i
d’inauguració de la Plaça del Teatre

Visita al Museu paperer de Capellades

Sortida dels alumnes
de cinquè i sisè de
Gaspar de Portolà a
Mollerussa i Cervera,
respectivament
Els alumnes de
cinquè i sisè de primària
del CEIP Gaspar de
Portolà varen realitzar, el
passat divendres, una
sortida , visitant durant el
matí al Museu de l’Aigua
de la Casa Canal de
L’obra “Pels péls” es representarà a Balaguer

Simfònica del Vallès amb
acompanyament de Lluís
Claret com a solista
convidat. Aquest concert
tindrà lloc el diumenge 3 de
juny.
A més, fora d’abona-

ment, també hi haurà un
concert del grup d’animació
La Troca, en motiu dels seus
25 anys.
Aquest i molts més
seran alguns dels actes del
Cicle de Primavera al Teatre.

Mollerussa.
Posteriorment, es
varen desplaçar al Corral
d’en Valls de Bellvís on van
poder observar la gran
quantitat i varietat
d’espècies animals.
Els alumnes de sisè,
sortiren cap a Cervera a fi
de visitar el casc antic
(Universitat, Ajuntament,
el mercat...) i posteriorment van anar cap a
Capellades a fi de poder
visitar el Museu Paperer i
on van fer una visita
guiada per l’edifici.
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El Balaguer aconsegueix els 43 punts
que li donen la salvació matemàtica
FUTBOL >>Gran partit
dels homes d’Emili
Vicente davant del
Vilanova, remuntant un
0-2 en contra, i acabant
3-2 al final
11/03/2007

BARÇA C
BALAGUER

1
1

18/03/2007

BALAGUER
VILANOVA

3
2

Classificació
Tercera Divisió

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Reus ......................
2. Sabadell ................
3. Girona ....................
4. Gavà ......................
5. Vilanova (-1) .........
6. Mataró ..................
7. Santboià ................
8. Balaguer ..............
9. Palamós ................
10. Premià ................
11. Manresa ..............
12. Blanes (-1) ..........
13. Rapitenca ...........
14. Barcelona C .......
15. Europa .................
16. Castelldefels ......
17. Masnou ...............
18. Prat ......................
19. Palafrugell ..........
20. Peralada .............

1. Parra ................. 14
2. Ermengol ........... 6
3. Gabernet ............ 5
4. Figuerola ............ 4
5. Sisco .................. 3
6. Isma ................... 3
7. Giribet ................. 3
8. Campabadal ...... 3
9. Tenorio ............... 2
10. Juanjo .............. 2
11. C. Martínez ....... 1

60
59
58
53
50
50
48
43
37
35
35
32
31
31
30
30
29
29
25
25

Jaume Campabadal molt actiu durant el partit

El Balaguer continua
amb la seva marxa triomfal
en aquesta segona volta del
campionat de Tercera
Divisió, i aquest diumenge
va aconseguir una victòria
èpica davant del Vilanova,
per 3-2 després de remuntar

un 0-2, davant d’un dels
equips favorits per fer el
play-off d’ascens a Segona
B. Els homes d’Emili Vicente
van jugar amb molta
concentració i malgrat
encaixar dos gols en dues
accions aïllades, no van

El Balaguer va dominar el centre del camp

perdre mai l’esperança del
triomf i al final amb un gol
de parra i dos de
Campabadal van aconseguir
sumar tres punts més, que
a la vegada donen la salvació
matemàtica per aquesta
temporada. Ara, i segons les
paraules del mateix tècnic,
l’objectiu es anar sumant
punts per intentar acostar-se
el màxim possible als equips
de la zona alta de la
classificació.
La setmana anterior, el
Balaguer havia aconseguit
empatar a un gol, al Mini
Estadi, davant el Barça C,
amb gol de Parra.
El proper diumenge, els
balaguerins, visiten el camp
del Peralada, i el diumenge
1 d’abril, rebran al Premià, al
Municipal de Balaguer.

Amb un gol de Parra i
dos de Campabadal, el
Balaguer va aconseguir remuntar un 0-2
en contra davant del
Vilanova, un dels
equips punters de la
Tercera Catalana.

Propers encontres
25/03/2007 -- 17 h
Camp Municipal Peralada

Peralada| Balaguer
------------------------------------01/04/2007 -- 17 h
Camp Municipal de
Balaguer

Balaguer | Premià
Roger

Giribet
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Homenatge als exjugadors del C.F.
Balaguer de la temporada 1956-57
FUTBOL >>Tots els exjugadors van rebre un obsequi
de mans dels jugadors més petits del club de la capital de la Noguera, els babis

Els exjugadors del Balaguer durant l’homenatge

Abans de l’inici del partit
que el Balaguer va disputar
davant el Vilanova, el passat
diumenge 18 de març, el
club de futbol Balaguer va
retre un emotiu homenatge
a la plantilla de la temporada 1956-57, que ara fa cinquanta anys van aconseguir
l’ascens a Tercera Divisió, per
primera vegada a la història
del club de la capital de la
Noguera.
Aquell equip format per
Carreño, Cases, Pociello,
Xavier, Salud, Muixí,
Auberni, Períes, Nasari,
Batalla, Subirà i Palou, van
fer història ara fa 50 anys i el
passat diumenge, tots ells,
a excepció de Salud, que va
morir fa uns anys, i que
estava representant pel un
dels seus fills, van rebre

CURSOS DE TAST DE VINS
CURSET D’INICIACIÓ AL TAST DE VINS (3h.)
Objectiu: Oferir un primer apropament al món del vi. Tast
de 6 vins i taller pràctic. Entrega d’un dossier.
Horari: Dissabte de 10 a 13 hores.
Preu: 20 euros.

CURS INTENSIU DE TAST DE VINS (12h.)
Objectiu: Aprofundir en el coneixement de cada tipus de vi,
característiques de cada varietat, defectes en el vi ...,
acompanyat de tallers pràctics i sensorials.
Horari: Dimarts i dijous de 20 a 22 hores.
Preu: 90 euros.

IMPARTIT PER: Valvanera Martínez de Toda Vallilengua
Enòloga de Bodegas Costers del Sió

LLOC: BODEGAS COSTERS DEL SIÓ
Crta. d’Agramunt, km. 4,2 BALAGUER (Lleida)

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ:
Telèfon: 973 424 112
Web: www.costersio.com
E-mail: bodegas@costersio.com
enologia@costersio.com

Plantilla de la temporada 1956-57

l’obligat homenatge d’un
club i una afecció balaguerina, que no oblida
aquella fita, com uns de les
més importants aconseguides pel club vermell.
Els actes d’homenatge
van consistir en que el
primer equip del Balaguer i
del Vilanova els hi fessin el
passadís a l’inici del partit i
al centre del terreny de joc,
els esperaven l’alcalde de la
ciutat, Miquel Aguilà i el
president del club, Carlos

Galiano, que els van saludar
un per un, i acte seguit sel’s
va fer el lliurament d’un
obsequi de mans dels
jugadors més petits del
club, els babis.
Tots els exjugadors
d’aquella plantilla van
mostrar-se molt satisfets de
l’homenatje i el retrobament, que es repetirà el
proper 6 de maig, en la
celebració del dinar dels 90
anys del Club Futbol
Balaguer.

22 >>

E S P O R T S

El Club Bàsquet Balaguer perd els
partits davant el Manlleu i el Llinars
BÀSQUET>> L’equip
balaguerí baixa fins a la
setena posició després
de patir les dues
derrotes consecutives
L’equip sènior masculí
del Club Bàsquet Balaguer
ha sortit derrotat en els dos
darrers partits disputats del
campionat de lliga de Segona Catalana.
Ara fa quinze dies,
l’equip balaguerí va rebre a
casa al líder de la categoria
el Manlleu, fent un gran partit però que no va ser suficient, davant la superioritat del
rival, que només va aconseguir guanyar d’un punt a la
pista balaguerina.
Els barcelonins es van
imposar per 67-68 en un partit força igualat, i en que mai,
ni un ni l’altre equip van
aconseguir grans diferències en el marcador durant els
40 minuts de joc.
D’altra banda, el passat
diumenge 18 de març, els
balaguerins van viatjar a la
pista del Ull Blau C.B. Llinars, on van caure derrotats
per un contundent 71-62, al
final dels 40 minuts, davant
un rival directe en la zona

Edu Torres parla de la relació
entre pares, jugadors i
entrenadors de bàsquet
BÀSQUET>>El tècnic
del Plus Pujol Lleida
va ser convidat pel C.
B. Balaguer la
passada setmana
Dins dels actes commemoratius del 70 aniversari del Club Bàsquet
Balaguer, l’entrenador del
primer equip del Plus Pujol Lleida, Edu Torres, va
ser present, la passada

setmana a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament de
Balaguer, on va dirigir-se
als pares i jugadors del
club balaguerí, per tal
d’acostar temes com la
relació entre pares, jugadors i entrenadors, en el
món de l’esport d’avui en
dia.
La xerrada va ser molt
afable i tant el conferenciant com el públic
present van sortir molt
contents fent una
valoració molt positiva.

El Balaguer va perdre 67-68 amb el Manlleu

intermitja de la classificació.
Aquestes dues derrotes
han fet que l’equip sènior del
C.B. Balaguer hagi perdut alguns llocs a la taula
classificatòria que hauran
d’intentar remuntar, si volen
classificar-se entre els quatre primers, al final de la tem-

porada, millorant els resultats de la passada campanya.
Aquest dissabte rebran a
casa, a partir de les 18,30 h.
al Parets, mentre que d’aquí
una setmana viatjaran a la
pista del Bàsquet Llívia.
Actualment l’equip és
setè classificat.

Edu Torres a Balaguer

ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

Desplaçaments per a grups, comiats de solters, etc...
Possibilitat de pagar amb targeta

Reserves tels. Tels. 973 446 055 - 606 105 223

Centre Mèdic Pere III
Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer
Dr. Antoni Santamaria
Ginecologia i obstetricia
Dr. Josep M. Greoles
Cirurgia General i de
l’aparell digestiu

Cita prèvia al
tel. 605 95 13 93

Dr. Jaume Canal
Medicina General
Visites els
dilluns, dimecres i
divendres,
de 5 a 8 de la tarda

Tel. 607 787 338
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Els veterans del Barça i el Madrid
celebren els 70 anys del C.B. Balaguer
BASQUET >>El pavelló
poliesportiu va omplir-se
de gom a gom per viure
la Festa del Bàsquet en
el seu 70 aniversari
El passat dissabte 17 de
març, Balaguer va convertirse, per un dia, en la capital
catalana del bàsquet, amb la
celebració dels actes centrals de la commemoració
dels 70 anys del Club balaguerí.
A primera hora de la tarda, van trobar-se al pavelló
poliesportiu els equips veterans del Balaguer i una selecció de veterans de Lleida,
que van disputar un entranyable partit, molt disputat,
i que al final s’emportaren els
lleidatans per un ajustat 5253, en un partit, en que el resultat era el de menys. Juga-

Foto de família dels participants al partit

dors com Jaume Mestres,
Josep Maria Mateu, Pere
Rúbies, Ramon Rúbies,
Carlos Sánchez, José Peña,
Toni Salud, els germans
Martínez, Garrofé, Ribera,
entre d’altres van tornar a
vestir-se de curt, traslladant
el poliesportiu uns quants
any enrera.
Acte seguit, va tocar el

Plantilla dels veterans del C.B. Balaguer

torn als veterans del Barça i
el Real Madrid, els que s’enfrontaren davant d’un miler
d’aficionats balaguerins que
van sumar-se a la festa.
Els blau-grana, amb
Jiménez, Ortiz, Andreu, i
Quimet Costa entre d’altres
van enfortar-se als veterans
blancs que comptaven en
les seves files a jugadors
com Valdivieso, Antunez,
Llorente, Paniagua, dirigits
des de la banqueta per Juan
Antonio Corbalán.
Al final, el Club balaguerí
va rebre un obsequi tant del
Barça, de mans de Carlos
Santillana, i del Madrid, de
mans del propi Corbalán, així
com una samarreta signada
per tots els jugasdors del
Madrid, que li lliurà el directiu
Carlos Sevillano.
La Festa va acabar amb
un sopar, on hi van haver
uns dos-cents comensals.

Una exposició fotogràfica
commemora els 70 anys
d’història del C.B. Balaguer
La Sala d’Exposicions
de l’Ajuntament de
Balaguer, acull des del
passat divendres 16 de
març, una exposició amb
més de 200 fotografies i
divers material periodístic
del que han estat aquests
70 anys del C.B. Balaguer.
Fotografies entranyables de quan el bàsquet
es jugava en pistes descobertes, amb material i
infrastructura molt deficient, però que es practicava amb moltíssima afició
per part dels esportistes
balaguerins.
A través de l’exposició
podem anar recordant el
pas per les diferents pistes, a l’Escola Pia, a la Miranda, a la DACSA, i finalment al pavelló polies-

BASQUET >>Més de
240 documents, la
major part fotografies
d’aquests 70 anys de
presència a Balaguer
portiu, inaugurat l’any
1971.
Retalls d’articles de
premsa, fotos de les 24
Hores de Bàsquet, o les
diferents plantilles que
han format part de l’entitat conformen una exposició que de ben segur
portarà molts rècords a
gran part dels balaguerins que passin a visitarla durant els propers dies
a la Sala d’Expoicions de
l’Ajuntament.

Exposició del 70 aniversari del C.B. Balaguer
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L’equip femení del CTT Balaguer 5è de
la taula després de guanyar al Ripollet

El C.E. Vallfogona als
Campionats de Catalunya
ESCACS >> El Club d’Es-

TENNIS TAULA >>Les
balaguerines només han
perdut un partit en la
segona volta que
s’acabarà el diumenge
15 d’abril a les 11 del
matí reben a l’Arteal
Santiago, quartes
classificades

cacs Vallfogona participarà en la final de Catalunya
d’escacs de menors, amb
els jugadors Joshua
Solaní, Andreu Voltes i
Joel Solaní, en les categories Sub-16, Sub-12 i

Sub-10, respectivament.
El Club Escacs Vallfogona també participarà a
la final dels Jocs Escolars
de Catalunya, amb el jugador Pau Badia, en la categoria de menors de 10
anys.

L’equip balaguerí s’enfrontà al Ripollet

El CTT Balaguer-Villart
Logístic va guanyar el passat 10 de març per 4-0 el CD
Tenis de Mesa Rivas amb un
punt de Yanlan Li , un d’Anna
Biscarri, un de Loredana
Raduta i el doble de LiRaduta. El diumenge 11 el
rival era més complicat ja

que el Dos de Mayo de San
Sebastián de los Reyes és el
líder, i al final les balaguerines van perdre l’encontre
per un ajustat 4-3, lluitant
fins al darrer partit per la victòria. D’altra banda, el passat cap de setmana, les balaguerines disputaven el pe-

núltim partit de lliga davant
el Ripollet, amb la certesa de
que ja han aconseguit la permanència. Les balaguerines
van imposar-se per 2-4.
El 15 d’abril rebran a casa
a l’Arteal Santiago les quartes de la classificació, en el
darrer partit de lliga.

Jugadors del C. E. Vallfogona
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El Balaguer-Cristec guanya per un
ajustat 8-7 als del Prat de Llobregat
FUTBOL SALA >>Els
balaguerins van arribar
a guanyar per 7-0, però
la reacció visitant va ser
fulgurant
Increïble partit el que es
va veure al pavelló balaguerí, amb un conjunt local que
dominava per un clar 7 a 0 a
manca de 10 minuts i que va
veure com la relaxació pel resultat que unida a la increïble actuació arbitral dels darrers instants (3 expulsats, 2
penaltis i 2 doblepenaltis)
van provocar una espectacular remuntada visitant.
El Cristec, conscient de
l’importància dels 3 punts en
joc, va sortir a la pista amb
una motivació extra que va
sorprendre els barcelonins,
cinquens classificats, i de
seguida Xolo i Capi van

Cristina Marquina i Erich
Demarchi al Campionat
d’Espanya Júnior de natació
NATACIÓ >>Els dos
nedadors van
participar al
Campionat d’Espanya
celebrat a Madrid

El Cristec va guayar els del Prat de Llobregat

avançar 2 a 0 els de casa. Els
visitants, a mesura que
passaven els minuts,
creaven més ocasions, però
el porter Carles, esplèndid,
va mantenir la seva porta
imbatuda donant molta
seguretat defensiva al
conjunt de Jaume Canal.
Dos dianes abans del
descans de Jordi Cortés, al

L’equip de Jaume Canal va guanyar per 8-7

marcar 5 gols en total, van
fer pujar un contundent 4 a
0 al marcador a la fi dels
primers 20 minuts.
El segon període va
començar també amb color
vermell, 2 gols de Cortés i
un de Xolo van fer pujar un
clar 7 a 0 al minut 28 i tot feia
preveure una ampla golejada
local, però uns darrers
minuts frenètics amb les
expulsions dels locals
Carles, Víctor i Samper, 2
penaltis en contra i
l’excessiva desconcentració
balaguerina davant les
adversitats van facilitar que
en només 3 minuts els
visitants s’apropessin a un
inesperat 7 a 5. Jordi Cortés
va tornar la tranquil·litat pels
de casa al minut 36 (8-5),
però els barcelonins jugant
de 5 van continuar retallant
diferències fins a l’ajustat 8
a 7 final.

Els
balaguerins
Cristina Marquina i Eric
Demarchi del Club
Esportiu Natació Balaguer, van aconseguir les
mínimes per disputar el
Campionat d’Espanya
Júnior d’hivern de

natació, aquest campionat es realitzà a la piscina
del mundial 86 de Madrid
els passats dies 16, 17 i 18
de Març.
La Cristina ha realitzat
les mínimes per participar
en les proves de 50,100 i
200 metres braça, amb un
temps de 36"36, 1’18"44 i
2’49"88 respectivament.
D’altra banda l’Eric
Demarchi ha realitzat la
mínima en les proves de
50 i 100 lliures amb un
temps de 24"44 i 54"86
respectivament.

Cristina Marquina i Erich Demarchi

Telèfons

618 382 661
650 604 581
Manteniment i neteja de:
Comunitats de veïns • Pàrquings • Oficines • Rètols • Vidres • Façanes
Establiments comercials • Naus industrials • Neteges final d’obra
Neteges en general

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com
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Apassionats fins al final
Desirée solà i Brich

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Si us pregunto que significa per vosaltres la paraula passió, segurament pensareu en dos enamorats que
sempre estan donant-se petons, que van abraçats pel
carrer i que estan junts a totes hores. El dia se’ls fa llarg
esperant el moment de tornar-se a veure, es telefonen
a totes hores. I per fi, quan
es tornen a trobar, el món
deixa d’existir. Hi un sentiment, quasi bé és com un
foc al seu interior, que els
assegura que res del que
passi podrà destruïr el seu
amor.
Això és passió, però jo
em refereixo a una altra
mena de passió. És aquella
que ens fa seguir endavant
quan tot s’ensorra al nostre

voltant. És la que no es cansa
de treballar quan tenim un
somni i que ens impulsa a
intentar-ho de nou quan
fracassem. És la que no
accepta un no per resposta,
la que diu, com els
enamorats,
«aquesta
oportunitat ha de ser meva».
És la que ens fa perdre la
vergonya quan és necessari.
Aquesta és la passió que no
perd l’esperança quan tot el
món s’ha donat per vençut.
El problema és que la
majoria de nosaltres
acostumem a donar-nos per
vençuts molt aviat. Ho
provem durant un temps i si
no funciona abandonem.
Deixem que la passió es vagi
apagant i no fem res perquè
continuï viva. A partir d’una

8 de Març, la joventut hi té
molt a dir
Joves d’Esquerra Verda - La Noguera

-----------------------------------------------------------------------------------------------------La commemoració del
Dia Internacional de les
Dones és una reivindicació
que vol fer reflexionar a tota
la societat. Més enllà de la
història sobre la tràgica la
mort d’unes obreres en una
fàbrica del sector tèxtil,
volem visibilitzar l’esforç de
totes aquelles dones que al
llarg de la història han lluitat
pels seus drets a nivell
individual o col·lectiu. Tot i
els avenços que s’han
aconseguit a la nostra
societat gràcies a les
aportacions d’aquestes
dones, la celebració
d’aquest dia pren més sentit
tenint en compte les
desigualtats que encara
perduren en els diferents

àmbits de les nostres vides,
tant a nivell nacional com
internacional.
El feminisme no és una
qüestió del passat, també
forma
part
de
les
generacions més joves. Així
com les nostres àvies i
mares han lluitat al nostre
país per l’assoliment de drets
polítics i socials, l’accés al
món laboral, la participació
a l’àmbit acadèmic i el
reconeixement de l’aportació de les dones a la cultura,
entre d’altres, les persones
joves hem heretat moltes
reivindicacions que encara
no s’han assolit. Hem
d’agafar el relleu per
aconseguir la despenalització de l’avortament,

certa edat acostumem a
perdre les esperances i a
deixar-nos dur per la corrent.
«No ho aconseguiràs, altres
ho han intentat primer que
tu». «És massa difícil, jo
també ho vaig provar». «Són
molts anys de sacrifici, no
ho aguantaràs». «Tu no
serveixes per això». I
pensem: «Potser tenen raó».
I abandonem.
Per què som tan
pessimistes? Per què ens
fixem sempre en els que han
fracassat? No importa si
pesa més el nombre de
fracassos que el nombre
d’èxits, el que s’ha fet un cop
es pot tornar a fer i moltes
vegades es pot superar el
que mai s’ha fet, i sinó mireu
com
els
esportistes
continuen marcant nous
rècords. La diferència entre
els que se superen i els que
es donen per vençuts està
en la passió. Un matrimoni
que no es conforma amb el

que diuen els psicòlegs o
els professors i continua
lluitant perquè creu en el
potencial del seu fill, és
passió. Una dona (o un
home) que ha decidit no
deixar-se dur per l’opinió de
les seves amistats i segueix
lluitant pel seu matrimoni,
és passió. Un jove que sap
dir no a la droga o al sexe i
mantenir-se nét quan tots
els seus companys han
caigut, és passió. Fins i tot
quan un polític no es deixa
arrossegar per la corrent de
corrupció que ha destruït la
vida dels seus companys i
continua fidel als seus
principis, també és passió.
Es necessita molta passió
per NO FER el que fan els
altres.
El món necessita de
persones apassionades per
afrontar els nous reptes i
avançar. No és fàcil anar
contra la corrent del
pessimisme. Requereix de

gran dosis de passió no
enganxar-se a la visió
fatalista que els «experts»
ens auguren pel futur. Per
això hem de buscar els que
són com nosaltres i no
deixar que se’ns encomani
aquest «passotisme» que
està tant de moda. Res serà
igual sense tu, no deixis que
la depressió es mengi les
teves ambicions pel futur,
surt d’aquest ambient de
pessimisme que t’ofega i
busca als que són com tu,
als que tenen somnis com
tu i que no es deixen
enganyar
per
les
decepcions. Deixa que se
t’encomani la passió
d’aquestes persones i
comença a lluitar pels teus
somnis. No importa si tens
18 o 58 anys, avui és un bon
dia per començar a canviar
les coses que no t’agraden,
ningú ho farà per tu, aixeca’t
i entra en acció.
-------------------------------------------------

eradicar la violència masclista, així com acabar amb
les discriminacions indirectes relacionades amb l’equiparació de sous, la segregació horitzontal, la manca
de reconeixement sobre les
aportacions femenines al
llarg de la història, o
l’assoliment d’una representació equitativa en política.
A més de tot això, les
dones joves patim noves
discriminacions que també
hem d’afrontar. Exemples
clars són el tracte que rebem
per part dels mitjans de
comunicació i, concretament, la publicitat. Hem
passat de ser representades
com «les perfectes mestresses de casa» a ser sovint
considerades objectes
sexuals i “fashion victims”,
obsessionades amb el
nostre cos per agradar als
altres. Conseqüències molt
negatives de tot això són
l’anorèxia, la bulímia i, en
general, una manca

d’autoestima, sobretot
degut a falsos referents d’un
cos teòricament «perfecte».
Tampoc ens ha d’estranyar
que la violència masclista
no s’hagi reduït entre les
generacions més joves, ja
que els rols sexistes on el noi
controla la situació i pren
iniciativa, mentre la noia té
actituds més passives i
espera certs detalls per part
d’ell, continuen estant a
l’ordre del dia, i sobretot de
manera inconscient. Per
aquest motiu també ens
resulta més difícil detectar
relacions masclistes i aturarles quan detalls sense
importància passen a ser
problemes de debò.
Degut a la generalització
de drets la gent jove hem
tingut la sort d’educar-nos
en entorns on la igualtat es
dóna per suposada. Aquest
fet parteix d’una suposició
no del tot certa, per la qual
cosa ens resulta més difícil
lluitar contra desigualtats

disfressades amb el nom de
llibertat, o fins i tot, d’igualtat
de tracte. L’anomena’t sostre
de vidre és un altre exemple
d’injustícia que pateixen
moltes dones un cop poden
accedir formalment a alts
càrrecs, tant a l’àmbit púbic
com en empreses privades,
ja que a l’hora de la veritat
continuen sent una minoria.
Per tot això, a Joves
d’Esquerra
Verda
la
desigualtat no ens és igual.
Volem reivindicar les dones
com a subjectes actius que
han tingut un paper rellevant
a la història, però també
volem denunciar les
discriminacions que avui en
dia encara pateixen. La
nostra generació hi té molt
a dir i molt a debatre, ja que
molts d’aquests problemes
s’han de resoldre amb noves
mesures encara per discutir
i valorar.

-------------------------------------------------
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Tres fets
C.G.A.

----------------------------------------------1.- Si estiguéssim en un
país una mica més estabilitzat i no fóssim com som,
ja veieu que demano quasi
impossibles, no tindríem
quinzenes com la passada
no apta per gent delicada
del cor. Antigament podríem dir, tot es movia dintre
uns paràmetres més normals: la dreta manava, i el
carrer no era pas el seu fort,
no sabia que fer-hi ni que
fer-ne, era per dir-ho d’alguna manera, la plataforma
que deixava a tots aquells
que no es conformaven al
seu món, (el de la dreta), i
també els proporcionaven
els àngels custodis vestits
de gris, de marró, o de blau
fosc per portar-los a la pleta. Doncs vet aquí que ara,
tot un PP, es fot al carrer
sense corbata i discuteix la
seva propietat que durant
molts anys ni cas n’havia
fet. Bé, sempre pot aparèixer alguna cosa nova sota
la llum del sol, però s’ha de
ressaltar que ho fan amb
un «ofici» digne de lloança. Aquest assassí (el
Chaos), amb voluntat de
martiri, i amb una «gachi»
jove i tendra li ha fotut un
gol al «Gobierno» i avui pau
i demà glòria. Per no córrer
el risc de fregar-me amb
l’Acebes o el Zaplana jo no
vaig anar a la manifestació,
però si vull dir que el
Zapatero no compti amb
mi per aquesta classe d’humanitat que amb tanta fa-

cilitat pot conforndre’s a la
clàssica i coneguda i dita,
baixada de pantalons. És de
suposar que el ZP sap el que
vol, però no crec que pugui
saber com ho vol, i va improvisant amb «talante»
mesures que siguin agradables a la part contrària, no
sospitant que està desfent
la idea d’Estat que prou delicada és. Pot ser un governant, però no, un estadista.
2.- Un altre fet. Amb eufemisme s’ha permès una
mort volguda per una pacient, i jo vull aplaudir aquesta decisió. Una persona ha
de tenir el dret de decidir
quan vol marxar d’un llit de
dolor i sense esperança.
Sembla que es van entreobrint unes portes que tanquen un món romàntic i vell,
i que té molt d’antihumà.
3.- Com no es podia esperar
res més, així ha passat.
Balaguer ha fruit d’un espectacle gratuït del que una persona pot fer per continuar
enganxada a la mamella de
dolça mel de la política, i...
el que farà si pot. L’entorn
del que parlava en el passat
escrit ha pogut veure - perquè ho ha vist -, que importa poc com aconseguir vots.
Ha vist amb tota cruesa la
misèria sense cap ètica i una
manca d’escrúpols i vergonya en la mà d’aquesta «senyora». Suara es pot creure
el poble els miracles que
l’Ajuntament de Balaguer
hagués fet, si en lloc
d’aquest Aguilà que mai ens
ha dit que ens estima, l’haguéssim triat a ella embogida d’amor per tots i cadas-

cú de nosaltres. Ella que
és capaç de manegar la realitat visible per tots, en les
fórmules magistrals només de la seva llengua,
hagués obtingut del
Maragall del Tripartit i del
Sr. Montilla de l’Entesa (?),
més i molt més que
aquest malson etern dit
Aguilà, que la gent torna a
votar.
Després de tota una
vida vivint embrancada en
el «xollo», veu potser les
dificultats de poder continuar en aquest nivell de
vida privilegiada, i no ha
dubtat pas en ficar els mitjans per poder-ho fer. Ella
sap que la gent del poble
té mala memòria, i més,
pel vencedor. No crec que
que l’importés el seu partit i menys Convergència,
el dit ahir demà no existeix, ahir renunciava a tornar-se a presentar avui ha
lluitat amb una babositat
enverinada per tornar-hi a
ser. De segur que ha llegit
«El Príncep», però no l’ha
sapigut pair.
L’espectacle malgrat
tot ha estat convenient,
s’han aclarit algunes coses per al menys cent vinti-nou persones, sense
comptar les que hauríem
de descomptar dels cent
vint vots que va obtenir «la
senyora», i que podrien
ser meus o seus amable
lector. Ara només cal que
fundi un nou partit
multiètnic doncs ha obert
un món de noves i perilloses possibilitats, és de
pensar, tan sols per la seva
pròpia conveniència.
----------------------------------------------

Abastiment d’aigua a Balaguer
Regidoria de Sanitat i Salut Pública, Regidoria de Medi
Ambient, Ajuntament de Balaguer

------------------------------------------------------------------------------------------------------Per un motiu o un altre,
sembla ser que el futur més
immediat ens depararà un
nivell de pluges molt per
sota del que estem acostumats. I aquest fet es
traduïrà bàsicament en dos
circumstàncies ben diferents, pel que fa a l’abastiment d’aigua de boca.
En primer lloc una de
caire quantitatiu i que no
s’escapa ningú i és el fet de
disposar d’un menor volum
d’aigua susceptible de ser
potabilitzada. Aquest fet en
concret ens obligarà a prendre mesures orientades a
promoure un consum racional i responsable dels recursos disponibles. Serà responsabilitat de tots dur a
terme una gestió eficient de
l’aigua.
En segon lloc, una de
caire qualitatiu. En disposar
de menys volums d’aigua
per a ser tractada i que es
localitzarà preferentment en
els embassaments, haurem
de tenir en compte que per
sota d’un nivell determinat
d’aigua emmagatzemada,
aquesta perd ràpidament la
seva condició de ser potabilitzada pel fet de contenir
restes orgàniques i altres
contaminants en concentracions més elevades.
A ningú s’escapa, doncs,
que la situació de la ciutat
de Balaguer pel que a l’abastiment d’aigua de boca és,
si més no, privilegiada. Això

no voldrà dir de cap de les
maneres que se n’hagi de
promoure un ús descontrolat ni irracional.
Prova d’això és el decret
que properament aprovarà la
Generalitat de Catalunya per
tal d’optimitzar els recursos
de que disposem.
La nova cultura de l’aigua
ens afectarà a tots.
I en tant que part afectada, l’Ajuntament de Balaguer ha indagat en els darrers
mesos un seguit d’actuacions orientades a millorar i
optimitzar encara més l’abastament d’aigua a la població.
Dues mesures en concret han centrat els nostres
esforços; en primer lloc, modernitzar la planta depuradora d’aigua amb l’adquisició de dos nous filtres, amb
un pressupost superior als
400.000 •, en part subvencionada per l’Agència Catalana
de l’Aigua. En segon lloc, fer
una anàlisi de situació, una
diagnosi, tant de la situació
actual com de les necessitats
que s’hauran de cobrir en els
propers 20 anys a la ciutat
de Balaguer, mitjançant la
redacció del Pla General de
l’Ús de l’Aigua a Balaguer i
que ens ha de servir de guia
a l’hora de planificar futures
actuacions per garantir que,
tant la qualitat com la
quantitat d’aigua de boca
que posem a disposició dels
ciutadans i ciutadanes de
Balaguer, siguin òptimes.
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L’espectacle Viu La passió, arriba a la
seva vuitena edició per Setmana Santa
El Castell Formós de
Balaguer acollirà,
un any més, la
representació de
“Viu La passió”
Els propers dies 6, 7 i 8
d’abril, Balaguer celebrarà la
vuitena edició de l’espectacle Viu la Passió”.
“Viu la Passió” està
formada per 12 quadres que
fan viure amb màgia,
realisme i fantasia les
narracions evangèliques de
l’última etapa de la vida de
Crist. S’inicia en un moment
de joia popular com és
l’entrada
triomfal
a
Jerusalem i acaba en un altre
fet gloriós, la resurrecció. En
mig queden escenes
entranyables com l’últim
sopar; moments de dolça
compassió com el de la
Verònica i el Cirineu ... i
sobretot moments intensos
de dolor i injustícia que
culminen en el quadre de la
crucifixió.
La direcció la porten:
Miquel Aige, Roser Cayuela,
Pepe Cases i Estanis
Dalmau.
Una de les novetats és la
música, que suggereix el

Concert dels alumnes de
piano del Conservatori de
Lleida a l’Escola de Música
El concert és fruit
d’un intercanvi, i
l’any passat van ser
els balaguerins qui
van actuar a Lleida
El dimecres 28 de
març a les 19:00 h de la
tarda, al Teatre Municipal
de Balaguer, els alumnes
de piano del Conservatori
Professional de Música
de Lleida oferiran un
concert gratuït, fruit d’un

intercanvi iniciat durant el
curs passat amb els de
l’Escola Municipal de
Música de Balaguer.
Els alumnes de l’àrea
de piano de l’EMMB van
realitzar el 15 de març de
2006, un concert monogràfic de compositors
catalans a la sala 2 de
l’Auditori Enric Granados
de Lleida, en el que fou el
primer dels actes de
col·laboració interdepartamentals entre aquestes
dues escoles, la de Lleida
i Balaguer.

Imatge del cartell de Viu la Passió 2007

ritme i moviment en cada
escena i en cada gest dels
actors.
L’espectacle està basat
en quatre punts claus i que
es repeteixen en cada
quadre: la veu, l’escenografia, la llum i la música.
Aquest any els quadres

s’han treballat a fons, ja que
sense l’harmonització d’aquests quatre elements no
es pot oferir un espectacle
prou digne.
El principal objectiu dels
organitzadors de La Passió,
és oferir qualitat i fer gaudir
a tothom que hi assisteix.

Venda
de pis
al C/ Barcelona
(zona eixample)
de 100m2.
TOT
EXTERIOR.
Raó tel.
973 448 273

Concert de piano dels alumnes de Lleida
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BREUS

Anuncis breus classificats
TREBALL
-----------------------------------------------ES PRECISA ajudant de perruqueria amb experiència
per a caps de setmana. Raó:
667476172 (de 14:00 a 15:00
hores de dilluns a dijous).
-----------------------------------------------DIPLOMAT/ADA en Treball
Social o Educació Social per
atenció directa i projectes a
Balaguer i Lleida. Es valorarà experiència en salut mental-TMS. Enviar Currículum
Vitae a l’adreça electrònica:
atenciosocial@salutmentalponent.com
o truqueu al telf: 973221019.
-----------------------------------------------PNEUMATICOS DÍAZSUBÍAS, busca persona
para sección de maquinaria
pesada y mantenimiento.
Sabados mañana laboral.
Interesados presentarse.
-----------------------------------------------ES BUSCA Administrativa a
mitja jornada (horari de tarda). Imprescindible cotxe. A
deu minuts de Balaguer. Interessats trucar al telèfon
659499393, per concertar
entrevista.
-----------------------------------------------EMPRESA DE SERVEIS
necessita per ampliació: un
aprenent, amb coneixements elèctrics teòrics, amb
la ESO aprovada (no cal experiència). Portar C.V. i fotografia al moment de l’entrevista. Telf: 973447268 (Srta.
Loli o Sr. Xavier).
-----------------------------------------------CENTRE
D’ESTÈTICA
ENRIQUETA precisa quiromassatgista. Interessats trucar al 973451173.
-----------------------------------------------TRABAJA DESDE CASA,
ingresos extras tiempo parcial, elevados ingresos
tiempo completo, ideal para
personas emprendedoras,
sin jefes ni horarios fijos.
Interesados llamar al
687727527.
-----------------------------------------------ES PRECISA xòfer per fer
repartos per la província de
Lleida. Imprescindible carnet de conduir. Interessats
trucar al 973445331.

-----------------------------------------------EMPRESA DE SERVEIS
precisa: DJ per bodes i banquets per caps de setmana i
festius. Imprescindible
bona presència. Interessats
trucar al 973447268 (Srta.
Loli).
-----------------------------------------------SALÓ D’ESTÈTICA I
PELUQUERIA ANTER necessita peluquera/esteticient per ampliació de personal. Raó: 973447776.
-----------------------------------------------ÀRIDS DANIEL, precisa Palista per la planta d’àrids,
amb experiència amb pala
cargadora i retroexcavadora. Truqueu al 973432199 o
passar per la planta.
-----------------------------------------------ÀRIDS DANIEL, precisa
Operari de manteniment per
la planta d’àrids. Interessats
trucar al 973432199 o passar
per la planta.
-----------------------------------------------ÀRIDS DANIEL precisa oficial plantista (per planta de
formigó). Interessats trucar
al 973432199 o passar per la
planta.
-----------------------------------------------SE OFRECE señora para
hacer trabajos del hogar,
cuidar gente mayor o niños.
Razón: 666117535.
-----------------------------------------------SE OFRECE chica responsable para ayudante de
cocina. Razón: 670262357 663287713.
-----------------------------------------------ES PRECISA ajudant de perruqueria amb experiència.
Interessats trucar al
629769606.
------------------------------------------------

IMMOBLES
-----------------------------------------------ES LLOGA àtic a Barcelona,
3 hab., moblat, ascensor.
Molt ben comunicat i prop
zona universitària. Parada
metro: Pubilla Casas i
trambaix. Preu: 580 E+ despeses. Interessats trucar als
telèfons: 973449036 680182565.

-----------------------------------------------APARTAMENTO nuevo en
Benasque (Sesué) de 4-6
personas, cocina equipada,
lavadora, vitrocerámica, 2
baños, buhardilla, calef. gas,
TV, pàrking. Fin de semana
200 e, días sueltos 70 e.
Incluye ropa de cama y
baño. Razón: 973449190.
-----------------------------------------------ES VEN de particular a
particular, apartament
d’obra nova a Alcoletge.
Entrega immediata. Preu:
99.000 e. Interessats trucar
al 665843515.
-----------------------------------------------ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Ref. Gestoria Cudós. Raó al
tel. 973450555, Montse.
-----------------------------------------------VENDA/LLOGUER de pàrkings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer.
Raó: 973446161-629310479.
-----------------------------------------------VENDA local comercial de
117 m2+80 m2 d’altell, al c/
Barcelona. Obra nova. Dos
nivells. Aparador de 12 metres. Zona Escola Pia.Raó
973448273.
-----------------------------------------------APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 habs. Molt cèntric. Raó telèfon: 607896071.
-----------------------------------------------COMPRO PISO de segunda
mano en Balaguer, de particular a particular. Razón:
610412517.
-----------------------------------------------ES TRASPASSA botiga de
decoració i roba de la llar,
per jubilació. Raó telèfon:
625653134.
----------------------------------------------ES VEN pàrking tancat al c/
Germà Peralba. Preu: 8.000
e. Raó telèfons:670015745973449693.

----------------------------------------------LOCAL PER OFICINES cerquem a Balaguer, entresol o
baix, lluminós i amb serveis, major de 50 metres.
Josep: 973231525.
-----------------------------------------------BALAGUER vendo apartamento de obra nueva. Muy
céntrico. Razón: 600402319.
-----------------------------------------------ES TRASPASSA botiga de
roba infantil per no poder
atendre. En ple rendiment.
Amb stock actual. Abstenirse curiosos. Interessats trucar al 973450223 (de 10:0013:00 i de 17:30-20:00 h). Traspàs a bon preu!
-----------------------------------------------ES VEN pis de 110 m2, 3 hab.
dobles, 1 hab. ind., 2 banys,
traster, gran terrassa davant
i galeria darrera, calef. comunitària. Interessats trucar al
telèfon: 676335486.
-----------------------------------------------ES VEN pàrking tancat, zona
variant, costat Escolapis.
Raó telf: 659100352.
-----------------------------------------------ES TRASPASSA pub a
Balaguer. Informació al telèfon: 615539713 (trucar de
14:00 a 22:00 h).
-----------------------------------------------SE ALQUILA 2 habitaciones,
preferentemente para
chicas. Razón: 670262357.
------------------------------------------------

VEHICLES
-----------------------------------------------COMPREM Tractors vells i
motos antigues. De totes
les marques i de tots els
models (Ossa, Bultaco,
Montesa i altres). No importa l’estat en que estiguin. Interessats adreceu-vos al telèfon: 973610087.

-----------------------------------------------ES VEN moto BMW, any
2002. R-1150-RT. En perfecte estat. 3 maletes, punys
calefectables, ABS, protector motor i extres. Preu:
10.000 e. Interessats trucar
al telf: 639816670.
------------------------------------------------

VARIS
-----------------------------------------------INTERBAN. Créditos personales de 600 a 9.000e, sin
avales, en 24 h. Teléfono:
973447477.
-----------------------------------------------INTERBAN. No se agobie
por sus problemas económicos, consultenos y le
ayudaremos a solucionar
tus problemas. 973447477.
----------------------------------------------INTERBAN. Descuentos de
letras y pagares en 24 horas.
Llame al: 973447477.
-----------------------------------------------INTERBAN, soluciones
económicas para atrasos,
deudas, embargos y subastas. ¡Consultenos!
973447477.
-----------------------------------------------INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas
...¡Consultenos al teléfono:
973447477.
-----------------------------------------------ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar,
depressiu, de personalitat,
agorafòbia. Informació i
suport a afectats i el seu
entorn, familiars-amics.
Contacte: Associació Salut
Mental Ponent - Balaguer La Noguera. Interessats
truqueu als telèfons:
973221019-610260221,
www.salutmentalponent.com,
associacio@salutmentalponent.com

VIALPE FINESTRES I
TANCAMENTS, S.L.
Necessita incorporar:

- Oficina Tècnica
- Tècnic Comercial
- Dep. Marketing Comercial (Pressupostos)

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,
OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS
COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

S’OFEREIX interessants condicions laborals i econòmiques

C/ Almatà, 2 - 25680 HOSTAL NOU

Interessats concertar visita al telf: 609 381 553

Tels. 973 451064 - 639 160541
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Telèfons útils
BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES)
088
MOSSOS D’ESQUADRA
973 457700
GUÀRDIA URBANA
973 450000
CONSELL COMARCAL
973 448933
BOMBERS
973 445080
CAP II
973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES
902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL
973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA
973 447513
CENTRE MEDIC
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
ESGLÈSIA EVANGÈLICA
PENTECOSTAL
973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP
973 449044
973 445786 - 629 447113 -973 390862
CASAL GENT GRAN
973 446259
--------------------------------------------------------------BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT
973 586005
DISPENSARI MÈDIC
973586249
--------------------------------------------------------------CAMARASA
AJUNTAMENT
973 420009
--------------------------------------------------------------CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT
973 428007

CUBELLS
AJUNTAMENT
973 459005
--------------------------------------------------------------GERB
AJUNTAMENT
973 446099
--------------------------------------------------------------LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC
973 445018
--------------------------------------------------------------MONTGAI
AJUNTAMENT
973 430005
METGE
973 430107
--------------------------------------------------------------MENÀRGUENS
AJUNTAMENT
973 180205
--------------------------------------------------------------TÉRMENS
AJUNTAMENT
973 180010 / 973 180041
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
--------------------------------------------------------------LA SENTIU
AJUNTAMENT
973 424005
CASA DEL METGE
973 424058
--------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 432008
CASA DEL METGE
973 432055

Farmàcies
ÀGER
F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455060
---------------------------------------------------------BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384
F. MARCH- S. Jaume, 2
973445280
F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087
---------------------------------------------------------BELLCAIRE D'URGELL
BRUFAU TUDELA, J.I.
973586466
---------------------------------------------------------CAMARASA
TRIBÓ ALCOBÉ, M.
973420200
---------------------------------------------------------CASTELLÓ DE FARFANYA
ARASA PLA, G.
973428070
---------------------------------------------------------LA SENTIU DE SIÓ
MONTSERRAT MIRATS 973425051
---------------------------------------------------------LES AVELLANES
RÚBIES PRAT, NÚRIA
607191367
---------------------------------------------------------MONTGAI
PERE SOLANS
973430110
---------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA
973438136
---------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 22 de març
a les 8 de la tarda del 29 de març
ALDAVÓ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 29 de març
a les 8 de la tarda del 5 d’abril
CLAVER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 5 d’abril
a les 8 de la tarda del 12 d’abril
SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M ORENO
etàl .liques

Portes metàl.liques
Basculants i automàtiques
Escales i baranes metàl.liques
Serralleria i Forja
Estructures metàl.liques
C/ Thomas Edison, s/n
Tels. 973 586 773 - 605 801 804
25337 BELLCAIRE D’URGELL

REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

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

Horari de trens
SORTIDES
BALAGUER
06.30 (1)
08.00
09.40
12.50
14.16 (4)
16.45
18.10
19.10 (4)

ARRIBADES
LLEIDA
06.59
08.30
10.09
13.19
14.46
17.14
18.39
19.40

SORTIDES
LLEIDA
06.00 (1)(2)
07.15
09.00 (3)
10.30
13.45 (3)
15.45
17.30
20.10

ARRIBADES
BALAGUER
06.23
07.44
09.29
10.59
14.19
16.14
17.59
20.39

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.
(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.
(3) Enllaç amb el servei per carretera des de La Pobla de Segur fins a
Sort. (Sortides de la Pobla de Segur: 11.00 h i 15.50 h - Arribades a Sort:
11.30 h i 16.20 h).
(4) Enllaç amb el servei per carretera des de Sort fins a la Pobla de
Segur. (Sortides des de Sort: 12.10 h i 17.05 h - Arribades a la Pobla de
Segur: 12.40 h i 17.35 h).

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
06.10
BARCELONA
feiners
18.50
"
diumenges
07.30
TÀRREGA
feiners
12.00
"
feiners
15.00
"
de dill. a div. feiners
19.30
"
feiners
07.45
LLEIDA diari excepte diumenge
07.48
"
feiners
07.55
"
de dilll. a div. feiners
07.56
“
feiners
09.15
“
feiners
13.30
"
calendari escolar
15.18
“
diari
18.00
LLEIDA
diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ
diari
16.35
"
diari
13.35
SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
16.40
SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
13.35
PONTS
de dill. a div. feiners
19.50
PONTS
de dill. a div. feiners

SORT.
17.21
13.17
19.47
14.00

DESTINACIÓ
CALENDARI
ESTERRI D'ÀNEU
feiners
AGRAMUNT
feiners
AGRAMUNT
de dill. a div. feiners
ÀGER
feiners excepte
dill., dmart. i dij. calen. escolar
17.00
"dill., dmart. i dij. calen. escolar
SORT. BALAGUER-SALOU/CAMBRILS CALEND.
07.45 (Balaguer)
*(17,18,24 i 25 juny)
19.00 (Cambrils) *(1,2,8,9,15,16,22,23,29 i 30 juliol)
19.20 (Salou)
*(5,6,12,13,15,19,,20,26 i agost)
SORT. LLEIDA-BALAGUER
CALENDARI
09.15
diari
11.00
feiners
12.30
feiners
13.15
de dill. a div. feiners
15.00
calendari escolar
16.00
diari
16.30
feiners
18.30
feiners (excepte juliol/agost)
19.00
de dill. a div. feiners

Dra. LAURA LACUEVA MODREGO
Dermatologia i Dermoestètica
Parquet natural i laminat
Tarima interior i exterior
C/ Gaspar de Portolà, 1
BALAGUER - a/e: sesets@hotmail.com
Fax 973 450 525 Mòbil 687 449 890

Rejuveniment facial ·Taques · Cicatrius · Assessorament cosmètic
Tractaments Antiaging · Peelings superficials i mitjans
Ps. de l’Estació, 10 - Balaguer
Tel: 973 448 113

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis
Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra
Neteges en general
Vidres | Rètols
Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI’NS
PRESSUPOST

32 >>

