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

Jacint Verdaguer, 19 baixos Tel. 973 44 79 58 - Fax 973 45 07 97 - BALAGUER

PISOS EN VENDA
- C/ Cervantes, 4hab., ascensor,
calef., 2 banys.
- C/ Jacint Verdaguer, dúplex, 220
m2, calef., a/a, pàrking.
- C/ Ramon Llull, 3 hab., calef.,
ascensor.
- C/ Josp Irla, 1 hab., calef., as-
censor.
- C/ Barcelona, 3hab., calef., as-
censor i terrassa.
- C/ Josep Irla, 4hab., calef., as-
censor.
- C/ Balmes, 4hab, calef., ascen-
sor, 2 banys.
- C/ Gregori Marañon, 3hab., calef.,
reformat.
- C/ Urgell, 3hab., calef., reformat.
- C/ Ramon Llull, 150 m

2
, 4hab.,

calef., ascensor.
- C/ Barcelona, 126 m

2
.

- C/ Sant Crist, dúplex, terrasa.
- C/ Tarragona, 2hab., terrassa.
- C/ Tàrrega, 4hab., terrassa.

- C/ Barcelona, 3 hab., reformat.
- C/ Jacint Verdaguer totalment re-
format, 3 habitacions.
- C/ Sant Pere Martir, nou a estre-
nar, 2 habitacions.
- C/ Girona xamfrà c/ de les Fran-
queses, nou a estrenar. 3 hab.

PISOS D’OBRA NOVA
- c/ Ramon Llull, 2 habitacions.
- c/ Sant Lluís, 2 habitacions
- MENÀRGUENS, 2 hab., des de
95.000e fins a 170.000e, amb
pàrquing.

PISOS DE LLOGUER
- Pis a Torredenbarra, 4 hab. per
setmanes.
- Pis al C/ Sant Diego de California,
nou a estrenar, 4 habitacions.
- C/ Sant Pere Martir, 2 hab.

ALTELL EN LLOGUER
- Av. Països Catalans

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

PÀRQUING LLOGUER
- Ctra. de Camarasa
- Pl. Joaquina Vedruna
- C/ Sant Lluis
- C/ Barcelona

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

MAGATZEMS LLOGUER
- C/ Alguer i al C/ Montroig
- C/ St. Lluís

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

CASES EN VENDA
BALAGUER
- C/ Dr. Flèming, casa de 270m

2
.

- C/ Tàrrega
- C/ Joan Miró
- Crta. Menàrguens
- C/ Arços
LA SENTIU DE SIÓ
- Zona nova
CUBELLS
- Casa totalment reformada, amb vis-
tes, bon estat, i solar de 600m

2
.

TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m

2
 amb terras-

sa, traster i parquing.
FONTDEPOU
- Casa amb jardí en venda
TÉRMENS
- Casa de 3 plantes i garatge,
90.000e

CASES EN LLOGUER
BELLCAIRE
- 280 m

2
 amb garatge per a 3 vehi-

cles, 600 euros/mes.

Degut a la gran
demanda de
vivendes de
lloguer, sol·-
licitem als pro-
pietaris que
posseeixin
pisos desocu-
pats als qui els
interessi tenir
una rendabilitat
en lloguer o en
venda, es diri-
geixin a les
nostres ofici-
nes, on se'ls
informarà
ampliament del
sistema d'ar-
rendament o
financiació.

P U B L I C I T A T
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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.

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

Josep M. Simon i Auberni
---------------------------------------------

Mentre pensava el tema
de l’article, estava  fullejant un
dels diaris que habitualment
tinc a les mans. En una de les
pàgines d’aquest rotatiu, sor-
tia fotografiada la part inferi-
or del tronc d’un arbre em-
presonada entre l’enreixat
que se sol posar al seu en-

Què en penseu?... torn i que podem trobar en
qualsevol via pública. Fins
ara, a la nostra ciutat, en
aquest espai,  havien col·-
locat llambordes, les quals
amb el pas del temps, en al-
guns d’aquests arbres han
oprimit el normal creixement
i han provocat que el tronc
munti per damunt d’aques-
tes  lloses (hom ho pot com-
provar al carrer de Barce-
lona). Ara, es pretén fer una
prova cobrint aquestes super-

fícies, sense deixar cap dis-
tància amb el tronc, amb ter-
ra de marbre impregnada de
reïna que, més a la curta que
a la llarga, formaran una mas-
sa compacta i, sembla, que
pot dificultar llur desenvolu-
pament. M’agradaria que l’ob-
servació que faig sigui errò-
nia. Tanmateix, serveixi per-
què hom s’adoni que també
els ciutadans, sense utilitzar
els escarafalls de la classe po-
lítica, també estem a l’aguait.

>>BALAGUER

Antiquària tanca les seves portes
amb resultat positiu de vendes

Col·locada la nova passarel·la
peatonal sobre el riu Segre
----------------------------------------------
>>COMARCA

S’obre la convocatòria d’ajuts per
la rehabilitació d’habitatges

Consell i Càritas prorroguen el
conveni d’assessorament
----------------------------------------------
>>CULTURA

La Sala d’exposicions acull una
mostra fotogràfica de la Guerra

Èxit de les audicions musicals dels
alumnes de l’Escola de Música
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El CF Balaguer suma un meritori
punt al camp del Santboià

El Club Tennis Taula  femení es
classifica per la fase d’ascens
----------------------------------------------
>>OCI

Es presenta el cicle de primavera
del Teatre Municipal

PORTADA

Viu La Passió

Costa trobar activitats on l’anomenada societat civil
s’involucri massivament, voluntàriament i de manera al-
truïsta, en la seva consecució.

A Balaguer, des de fa anys, aquesta col·laboració de la
ciutadania s’ha aconseguit amb la festa aquàtica
Transsegre, on desenes de joves de la nostra ciutat
treballen dies i dies per a que la festa sigui un èxit, amb
tots els preparatius, vetllant per la seguretat, i muntant
tota la infrastructura per una de les millors festes de les
comarques de Lleida, i fent possible que milers de
persones participin en la popular baixada pel riu i en la
festa nocturna del dissabte a la nit.

Des de fa uns anys cap aquí, aquestes activitats que
requereixen la presència popular a la nostra ciutat, s’han
incrementat amb la celebració de l’espectacle Viu  la
Passió, on més de tres-cents balaguerins, grans, petits,
homes i dones es bolquen durant els dies previs a la
Setmana Santa, i durant els tres dies de representació, a
confeccionar els vestits, preparar els decorats, assajar els
diferents quadres, per a que, milers de visitants de la
comarca i de la resta de comarques de Lleida, puguin
gaudir d’aquest espectacle plàstic i musical que acull el
Castell Formós.

Des d’aquestes ratlles volem retre el nostre homenatge
a  l’esforç d’aquestes persones que fan possible, de
manera totalment altruïsta, que la ciutat de Balaguer sigui
visitada per centenars de turistes durant la Setmana Santa,
a costa de perdre un bon grapat d’hores de poder estar
amb la família, o de, senzillament, fer vacances com la
majoria de gent.

Viu La Passió
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER • Tel. 973 448 332

URGÈNCIES i domicilis 24 hores al tel. 629 359 238

Acte de lliurament de les medalles
d’Honor als Bombers de Catalunya

Balaguer acollí dilluns
l’acte de lliurament de les
Medalles d’Honor dels
Bombers de la Generalitat de
Catalunya.

En total, es van lliurar 217
medalles a bombers funcio-
naris i voluntaris. D’aquestes
medalles, 86 són de bronze,
de les quals, una és a títol
pòstum, i es lliuraren als
membres que porten 20
anys dins del cos de
Bombers de la Generalitat;
116 són d’argent, per als
bombers amb 25 anys
d’antiguitat. Les medalles
d’honor d’or (s’en van lliurar
15) s’atorguen als Bombers

amb 35 anys de servei
efectiu o a aquells bombers
amb 30 anys de servei
efectiu en el moment de la
seva jubilació.

Enguany, també es van
lliurar 3 medalles d’honor
d’or per serveis excep-
cionals, i una felicitació, per
tal de distingir a membres
del Cos de Bombers per la

Més de 500 bombers van assistir a l’acte

seva especial dedicació, o per
la seva actuació en serveis
especialment arriscats.

L’acte es va celebrar al
Teatre Municipal, i va ser
presidit pel conseller
d’Interior, Relacions Insti-
tucionals i Participació, Joan
Saura. També hi van assistir
també l’alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà; el secretari
general del Departament
d’Interior, Relacions Insti-
tucionals i Participació, Joan
Boada, entre altres
autoritats.

El conseller Saura també
va ser present a l’acte de
lliurament de premis als
guanyadors del concurs de
dibuix escolar «Bombers en
acció» i també va ser present
a la inauguració de l’expo-
sició fotogràfica, «Bombers:
abnegació i servei, 1885-
2008», que es feia al Museu
Comarcal de Balaguer.

Un moment del lliurament de medalles

El Conseller Joan Saura
va presidir els actes
celebrats el passat
dilluns 17 de març al
Teatre Municipal

El passat dijous 13 de
març  es va presentar la
Tercera Setmana dels
Bombers, que s’ha
celebrat a Balaguer.

L’acte més especta-
cular dels que s’han
celebrat va ser la Cursa

Els darrers dies s’ha celebrat

a Balaguer la festa dels

Bombers

Una instantània de la Cursa Vertical

Tot un seguit d’activi-
tats, algunes dirigides
als més petits omplen
la programació d’ac-
tes

Vertical realitzada el
dissabte 8 de març a la
tarda, en motiu del patró
dels Bombers, i que
constava de pujar des del
Mercadal fins a Santa
Maria, contrarellotge, les
250 escales carregats
amb l’equipació de feina,
botes i bombones
d’oxigen.

Miquel Martínez va
ser el guanyador dels
menors de 40 anys amb
un temps de 2’15’’09.
Àngel Motos va ser el
guanyador dels veterans.
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- 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

cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

GRUPS REDUÏTS
PROFESSORS LLICENCIATS

C/ Barcelona, 36 entresol 1a
Tel. 973 447911 - BALAGUER

Centre de Reforç Escolar

EINA ESTUDIS 2002, SCP

Amb motiu del Dia
Internacional de la Dona
treballadora, el passat di-
vendres 14 de març la Sala
d’Actes de l’Ajuntament
va acollir una conferència
de la periodista Roser

Perera, delegada de
Catalunya Ràdio a Lleida
sota el nom: «La dona en
els mitjans de comunica-
ció».

El dissabte 29 de març
a les 18 h i també a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament
s’oferirà un espectacle
debat sobre les desi-
gualtats entre sexes dirigit
i interpretat per l’actor
Xavier Demelo i Marcelo
Arnal al piano. Aquest es-
pectacle s’anomena:
«Gèneres».

La periodista Roser Perera

parla de les dones i els

mitjans de comunicació

L’Àrea de la Dona de
l’Ajuntament de
Balaguer, organitza
diferents actes pel
Dia de la Dona

Conferència de Roser Perera

Visites túristiques per Balaguer durant
les vacances de Setmana Santa 2008

L’ Oficina Municipal de
Turisme de Balaguer ha or-
ganitzat pels dies de Setma-
na Santa diverses visites
guiades pels principals
atractius turístics de la ciu-
tat. Aquestes visites s’em-
marquen dins la campanya
«Per setmana Santa... Viu
Balaguer»

El dimarts dia 18 de març
i divendres Sant, dia 21, a
partir de les 11 del matí, es
portaran a terme les visites
culturals on es podran
conèixer els elements més
destacats del patrimoni
Balaguerí, com la Plaça, les
muralles, l’Església de
Santa Maria, entre d’altres.Visites turístiques

Balaguer acull una jornada Pimestic
amb la presència de Jordi Bosch

El secretari de telecomu-
nicacions, Jordi Bosch, par-
ticipà a la Jornada Pimestic
que va tenir lloc a Balaguer
dijous 13 de març.

Les jornades estan adre-
çades sobretot a gerents, di-
rectors d’operacions i direc-
tors d’informàtica de les pe-
tites i mitjanes empreses,
amb la intenció d’exposar
els avantatges de la implan-
tació de les tecnologies de
la informació i la comunica-
ció (TIC) en el món empre-
sarial.

Organitzades per l’Oficina Municipal de Turisme i
l’Impic, el dimarts i el divendres de Setmana Santa

Jornades Pimestic
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OBRA NOVA i REFORMES

PRESSUPOSTOS CLAUS EN MÀ

TOT TIPUS D’EDIFICACIÓ

La Plana, 31 baixos - 25600 BALAGUER (Lleida)
Tel. 973 448 169 - Fax 973 443 823 - Mòbil 670 284 619

casesdeponent@casesdeponent.com

La Fira Antiquària, ce-
lebrada el passat cap de
setmana del 7, 8 i 9 de
març, va tancar les seves
portes amb centenars de
visitants que van poder
gaudir de l’exposició d’ei-
nes de l’era, com també
de la segona Trobada de
col·leccionistes de pla-
ques de cava, una activi-

tat molt esperada per un
públic aficionat per aquest
tipus de col·lecció.

Els visitants, van poder
disfrutar amb els stands de
la vintena d’expositors que
van mostrar des d’articles
de joieria, fins al popular
moble rústic català.

Els expositors van
mostrar-se satisfets pel ni-
vell de vendes de la Fira,
tot i la crisi econòmica que
s’està patint i que aquest
sector és un dels primers
de notar-ho.

Els expositors proveni-
en d’arreu de les comar-
ques catalanes i aragone-
ses.

La Fira Antiquària 2008 tanca

les seves portes amb un

resultat positiu de vendes

Antiquària 2008

Durant la Fira, els
visitants d’Antiquària
van poder gaudir
d’una exposició
d’eines de l’era

La nova passarel·la sobre el riu Segre
estarà llesta d’aquí a dos mesos

D’aquí a un parell de
mesos, durant el mes de
maig, els balaguerins ja po-
dran passar per la nova
passarel·la sobre el riu Segre,
ubicada entre l’Avinguda
dels Països Catalans, a l’al-
çada del carrer Almatà, i
l’Avinguda Francesc Macià,
a l’alçada del Xalet Montiu,
després que un parell de gru-
es de grans dimensions col·-
loquessin a principis
d’aquest mes de març, l’es-
tructura metàl·lica del pont
al seu lloc, pas previ per
l’acabament de l’obra.

rins de la zona de l’Eixample
veuran com poden accedir a
la zona de seveis del Centre
Històric pel nou accés, gua-
nyant temps i comoditat.

La passarel·la ha retardat
la seva col·locació uns
quants mesos, ja que l’em-
presa  adjudicatària que va
fer l’arc, va cometre alguns
errors en els amidaments i
van haver de tornar-lo a fer,
retardant considerablement
la instal·lació.

En total, la nova pas-
sarel·la peatonal de Balaguer
pesa  més de 110 tones i fa
vora 70 metres de llargada
per 6 metres d’amplada.
Una obra molt esperada per
als veïns de Balaguer, essent
un punt de comunicació
més entre les dos bandes de
riu.

Des de primera hora del
matí, les dues grues van ai-
xecar força expectació entre
els balaguerins que no es
van voler perdre la instal·-
lació de la passarel·la.

Actualment, s’estan rea-
litzant les tasques de pavi-
mentació dels accesos i de
la pròpia passarel·la. Poste-
riorment s’hauran de col·-
locar les baranes, i la instal·-
lació d’enllumenat públic de
la passarel·la, i s’acabaran les
feines de pintura.

Tot estarà llest per d’aquí
a dos mesos i els balague-

Col·locació de l’estructura de la passarel·la

A principis del mes de març dues grues de grans
dimensions van col·locar l’estructura de la nova
passarel·la al seu lloc sobre el riu Segre
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La Generalitat ofereix diferents ajuts
per la rehabilitació d’habitatges

El Consell Comarcal de
la Noguera ha anunciat que
ja s’ha obert la convocatòria
de la fase prèvia per poder
sol·licitar els ajuts econò-
mics per a la rehabilitació
d’habitatges que atorga la
Generalitat de Catalunya a
través del Departament de
Medi Ambient i Habitatge.

Les obres de millora i
rehabilitació que poden
acollir-s’hi, són, entre altres,
la rehabilitació d’edificis
amb patologies, deficièn-
cies i risc, la instal·lació
d’ascensors als edificis i la

abans l’Informe Intern
d’Idoneïtat (III) o el Test de
l’Edifici (TEDI) i el termini
per sol·licitar-los finalitza el
proper dilluns, dia 14 d’abril
de 2008 a través de les
oficines del Consell Comar-
cal de la Noguera.

L’Oficina Local d’Habi-
tatge, ubicada a la seu del
Consell Comarcal de la
Noguera, ofereix els serveis
d’informació, assessora-
ment i tramitació de les
sol·licituds d’III i TEDI.

L’horari d’atenció al
públic de l’Oficina Local
d’Habitatge del Consell
Comarcal de la Noguera és
els dilluns i els dijous d’11 a
14.30 hores, amb cita prèvia,
trucant al telèfon  973  44 89
33, o demanant-la a les
pròpies oficines.

supressió de les diferents
barreres arquitectòniques.

També poden acollir-se
als ajuts del Departament
de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Cata-
lunya, l’adequació de les
instal·lacions d’aigua, elec-
tricitat i gas canalitzat, la
millora de l’aïllament tèrmic
i/o acústic i la instal·lació
d’energies alternatives
(aigua calenta sanitària i
energia elèctrica), etc. 

Per poder demanar
aquests ajuts econòmics  és
imprescindible obtenir,

Ajuts per la rehabilitació d’habitatges

Els interessats poden dirigir-se a l’Oficina Local
d’Habitatge, al Consell Comarcal de la Noguera, els
dilluns i dijous de 11 a 14,30 h amb cita prèvia

Aquest mes de març,
el president del Consell
Comarcal de la Noguera,
Vicent Font, ha signat la
pròrroga del conveni per
a l’assessorament i orien-
tació en matèria de
legislació d’estrangeria
entre CÀRITAS parro-
quial i el Consell Comar-
cal de la Noguera per tot
l’any 2008.

Aquest servei es va
posar en funcionament
durant l’any 2007 per
oferir gratuïtament as-

sessorament legal en
estrangeria a tota la
nostra comarca.

El servei és de caire
itinerant i l’atenció al
públic es farà als llocs i
en els horaris següents:
- A Balaguer, a la seu del
Consell Comarcal de la
Noguera, els dimecres de
10 a 14 h.
- A Ponts a la Biblioteca
Pere Sales i Trilles, el quart
dijous de cada mes de 10
a 14 h.
- A Artesa de Segre, a
l’Ajuntament, el segon
dijous de cada mes,
també de 10 a 14 hores.

Amb aquest servei es
pretén ajudar als estran-
gers a conèixer millor la
nostra legislació així com
també saber els tràmits
que han de fer.

Consell i Càritas prorroguen

el conveni d’assessorament

en legislació d’estrangeria

Signatura del conveni entre Consell i Càritas

El Servei es itinerant
i es dóna a les
poblacions de
Balaguer, Ponts i
Artesa de Segre
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La Residència Vall d’Àger signa un
conveni de col·laboració amb Educació

Des de fa 12 anys el
Centre d’Esplai Santa
Maria organitza a l’estiu
colònies per a nens i ne-
nes de 6 a 15 anys de
Balaguer, comarca i pro-
víncia de Lleida.

Les colònies tenen
una durada de 15 dies i

aquest any es realitzaran
a Bastanist (La Cerdanya)
del 4 al 17 d’agost. El
període d’inscripcions ja
està obert fins a mitjans
d’abril. La fitxa d’ins-
cripció la podreu trobar a
la seguënt pàgina web:
www.cesantamaria.org

El Centre d’Esplai Santa Maria

va de colònies a La Cerdanya

Centre d’Esplai Santa Maria

Àger

La Residència d’Avis Vall
d’Àger, de titularitat pública,
ha signat un conveni de col·-
laboració amb el Departa-
ment d’Educació de la Gene-
ralitat de Catalunya, per a la
formació pràctica d’alumnes
en centres de treball.

D’aquesta manera la
Residència d’Avis Vall d’Àger
acull alumnes del cicle
educatiu «auxiliar d’infer-
meria» que cursen els seus
estudis en el centre docent
ACSER, de la capital de la
Noguera.

Aquests alumnes, des-
prés d’haver superat la
formació teòrica, han de
realitzar un número deter-
minat d’hores de pràctiques
per tal d’assolir la seva
titulació, per això la gran
importància d’aquest
conveni.

Alumnes d’auxiliar d’infermeria faran les seves
pràctiques professionals a la Residència d’Avis Vall
d’Àger, atenent les necessitats dels avis i àvies
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El passat dia 4 de
març va començar l’en-
derroc del solar on està
prevista la construcció i
l’ampliació del Taller
Ocupacional l’Estel de
Balaguer.

El solar ubicat al carrer

Barri Nou de Balaguer, es
just a la vora de l’actual
taller, que ha quedat petit,
al llarg dels anys de
funcionament i al costat
del Servei Educatiu de la
Noguera.

Està previst que les
obres del nou edifici que
albergarà el taller ocu-
pacional l’Estel, llarga-
ment reivindicat per
l’Associació, comencin
passat l’estiu del 2008, i
pugui estar en funciona-
ment durant els propers
mesos.

Inicien les obres d’enderroc

del solar on s’ubicarà

l’ampliació del taller l’Estel

Obres d’enderroc del solar de l’Estel

L’Associació ha
reivindicat
llargament, aquesta
ampliació per poder
millorar el seu servei

Josep Gardeñes participa a la Marató
de Sables, la prova més dura del món

Marató de Sables

Josep A. Gardeñes
Clivillé de Térmens, amb el
pitrall 567 prendrà lloc en 23a
edició de la Marató de Sa-
bles. Després de córrer tot
tipus de curses, tant curtes
com   maratons d’asfalt , de
muntanya i d’orientació i al-
guna cursa de 100 km  ara
s’ha plantejat un nou repte
com es participar en una de
les curses més dures del
món. Juntament amb altres
dos companys de Borges
Blanques, el Marc i el Xavi
formaran equip amb el nom
de MAGIC EQUIP.

La Marató de Sables és
una carrera  a peu, per
etapes, del 30 de març al 5
d’abril,  en autosuficiència
alimentària i en llibertat de
ritme sobre una distància de
245 Km. aproximadament,
amb l’obligació per a cada
participant de carregar el seu

equipament necessari
(menjar i material obligatori)
per al llarg dels 245 km.  És
una prova esportiva, però
sobre tot és un repte

La prova es celebra al
desert del Sahara del 30
de març al 5 d’abril,
recorrent un total de
245 quilòmetres a peu

personal, una lluita contra la
calor, la distància i la sorra
del desert.

La Marató de Sables es
desenvolupa durant 7 dies
en  el desert del Sàhara sud-
Marroquí, una zona
desèrtica, amb pedres i
moltes dunes d’arena.

A causa de l’elevat
pressupost per pendre part
en la prova, que ascendeix
gairebé als 4.000 euros,
Gardeñes ha comptat amb
l’excel·lent col·laboració de
l’Ajuntament de Térmens, el
Consell Comarcal de la
Noguera i l’empresa Voltes
SLU de Térmens.Josep Gardeñes
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Tot es a punt per a celebrar una nova
edició de l’espectacle “Viu La Passió”

Tot ja és a punt per tal de
celebrar una edició més de
l’espectacle “Viu la Passió”
a la ciutat de Balaguer.

Un espectacle plàstico-
musical ben diferent a la res-
ta de passions que es cele-
bren al nostre territori. No tan
sols pel seu muntatge sinó
també per l’espai on es fa: a
l’aire lliure i en l’ incompara-
ble marc del castell Formós
de Balaguer, un espai abrup-
te, rústic i molt ben aprofi-
tat.

Viu la Passió està
formada per 13 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 ésViu la Passió, a Balaguer per Setmana Santa

Les representacions es faran els dies 21, 22 i 23 de
març al Castell Formós en quatre passes diaris de
3/4 d’hora cadascún, a partir de les 20,15 hores

l’entrada triomfal a Jeru-
salem i acaba en un altre fet
gloriós com és la resur-
recció, segons ens explica el
director de l’espectacle,
Miquel Aige.

Les representacions
tindran lloc els dies 21, 22 i
23 de març a partir de les
20’15 h i haurà quatre
representacions diàries, amb
entrada cada quaranta-cinc

minuts. El preu de l’entrada
és de 10 euros i els nens de 5
a 10 anys, 3 euros.

S’aconsella retirar les
entrades abans de la
representació per tal de
poder evitar aglomeracions
a la taquilla.

Es podrà fer a l’oficina de
turisme o a través dels
telèfons: 687702426 o al
651929841.

Un moment de l’espectacle Viu la Passió
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Exposició fotogràfica dels fronts del
Segre i de l’Ebre durant la Guerra Civil

El 6 d’abril de 1938 les
tropes de l’exèrcit del gene-
ral Franco van entrar a la ciu-
tat de Balaguer, després de
la dura retirada de l’exèrcit
republicà, que va suposar la
destrucció del pont de sant
Miquel i la fugida de la pràc-
tica totalitat de la població
de la ciutat.

El que semblava però la
fi de la Guerra Civil per a
Balaguer i el seu territori es
va convertir en nou mesos
d’establiment del front: els
feixistes ocupant la ciutat i
un estret marge que

ment La Noguera i els Pallars
ja que les trinxeres i
búnquers s’hi han conservat
millor que a d’altres co-
marques degut a l’orografia
del terreny i a la dificultat de
conrear les zones altes
d’aquests territoris.

L’exposició està forma-
da per una setantena
d’imatges dels principals
escenaris bèl·lics del front
del Segre i l’Ebre: el Me-
rengue de Camarasa, Tossal
de les Forques de La Sentiu
de Sió, Roca Alta de
Vilanova de Meià, i altres
menys coneguts com
Pedres d’Alaó, Esplà,
Badaüll, etc.

L’autor de les imatges
d’aquesta exposició, és el
fotògraf i historiador Oriol
Riart Arnalot.

protegia la nova passarel·la
sobre el Segre i l’exèrcit
republicà al marge esquerre
del riu: era el Cap de Pont
de Balaguer.

«Itinerari d’una memòria
enfrontada» és una expo-
sició fotogràfica sobre les
restes que es conserven
actualment de la Guerra
Civil de 1936-1939, a tot el
Front del Segre.

La mostra fa un recor-
regut per les comarques
lleidatanes que conserven
un major nombre de restes
d’aquesta època, especial-

Exposició fotogràfica a l’Ajuntament

L’exposició fotogràfica es pot veure des del passat
11 de març i fins el proper 6 d’abril a la Sala
d’Exposicions de l’Ajuntament de Balaguer

L’Escola Municipal de
Música de Balaguer va re-
alitzar durant la primera
setmana del mes de
març, les tradicionals au-
dicions trimestrals que
els alumnes de l’Escola
ofereixen al públic, per tal
de mostrar les seves evo-
lucions al llarg del curs
escolar.

Les audicions musi-
cals han comptat amb
una bona presència de
públic, especialment pa-
res, mares i familiars dels

alumnes del centre bala-
guerí.

Les audicions s’han
realitzat una vegada més
a la Sala d’Actes del Cen-
tre Cívic del carrer Mira-
cle, als baixos de la prò-
pia Escola de Música, que
recentment ha estrenat
una nova aula de piano a
la planta baixa de l’edifici.

La direcció i els profes-
sors de l’Escola de Músi-
ca han valorat positiva-
ment l’evolució de les au-
dicions trimestrals ofertes
pels alumnes del 3 al 6 de
març.

Ara els alumnes ja en-
caren el darrer trimestre
del curs escolar, i durant
el mes de juny oferiran les
diferents audicions musi-
cals de final de curs, per
al públic en general.

Alumnes de l’Escola Municipal

de Música ofereixen les

seves audicions trimestrals

Un moment de les audicions musicals

Durant la primera
setmana del mes de
març davant d’un
nombrós públic
assistent
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

Després de “Historia
de la belleza” (Lumen,
2005), Umberto Eco fa un
recorregut per la lletjor a
“Historia de la fealdad”.
Aquesta obra s’articula en
quinze capítols que con-
templen la història occi-
dental des de la civilització
grega fins els nostres dies.
Aquest tour històric però,
està subjecte a la lletjor. A
través de fragments anto-
lògics i magnífiques il·lus-
tracions, les pàgines d’a-
quest llibre ens presenten
la lletjor natural, la lletjor
espiritual, l’asimetria, la
falta d’harmonia, la defor-
mitat...

Aquesta història de
l’horror està enriquida per
les nombroses il·lustra-
cions extretes de l’art i per
la selecció de textos pro-
cedents d’autors significa-
tius en la matèria.

El racó del poeta

Historia de la fealdad

Autor: Umberto Eco

Gènere: història d’estètica

Europa Central

Autor: William Vollmann

Gènere: Novel·la històrica

Tam-Tam colores

Autor: Caroline Desnoëttes

Gènere: Castums d’Àfrica

És l’obra mestra de
William T. Vollmann
(escriptor, fotògraf, perio-
dista i pintor), un dels
escriptors més destacats
de la narrativa contem-
porània nord-americana.
Tot i això, és un escriptor
poc conegut i traduït al
nostre país. Retrat colos-
sal de l’Europa Central
des de 1914 fins el 1975;
una novel·la històrica
ambientada durant la se-
gona guerra mundial,
examinant el comporta-
ment d’un gran nombre
de personatges: gene-
rals, màrtirs, oficials i
poetes, traïdors, artistes
i músics. Cada un dels
seus actes, cada decisió
presa en un moment
històric determinat, porta
el lector a descobrir
l’entramat dels estats
totalitaris i dictatorials.

L’avi Mussa té el cap ple
de records i gràcies al tam-
tam els pot evocar sempre
que vulgui. Així explica a
la seva néta Fatu, el fabu-
lós viatge que va fer des
de Senegal fins a Sudà-
frica.

Magnífic àlbum on es
combinen les fotografies
reals amb les il·lustra-
cions. La història s’inicia
amb un intercanvi de
cartes entre l’avi i la néta
que dóna lloc a la narració
d’un llarg viatge, ple
d’aventures i que serveix
per anar coneixent dife-
rents indrets de l’Àfrica,
amb les seves costums i
maneres de viure la vida.

Molt recomanat si
voleu un conte que alhora
serveixi als més petits per
adquirir uns coneixements
bàsics de la vida i les
costums a l’Àfrica.

Miquel Trilla
--------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Cançó de recel

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

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

La veu del devenir d’un temps passat
omple l’espai nostre
i es fa el dia d’avui.
Esteses les paraules una a una al meu davant,
em prohibeixen que parli
mentre elles hem descriuen
la prudència del prudent,
la discreció del discret,
l’àngel del ser humil.
I dibuixen cors
sobre un paper blanc,
amb ploma estilogràfica,
els cors d’aquells que callen.
Endus-te’n la cançó,
-hem diuen les paraules-
com més lluny millor
enganxada al cos, sense tocar terra.
La nostra terra la volen
en geloses cobejances,
i també nostres cançons.
Per poroses actituds ens avisa ara el temps,
que l’hora encara és nostra.
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ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

- ES VEN pis al c/ Barcelona, econòmic.

- ES VEN pis al c/ Gregorio Marañon. Econòmic.

- ES VEN dúplex, 140 m2 a estrenar.

- ES VENEN xalets a Castillonroy.

- ES VENEN xalets al Club Segre, Gerb.

- ES VEN pàrking tancat al c/Dr. Fleming.

- ES VEN local comercial 80 m2, c/ St Josep de Calasanç.

- ES LLOGA pis c/ Barcelona, 4 habitacions.

El Balaguer suma un punt a Sant Boi,
però continua en la zona de descens

FUTBOL >>Els

balaguerins no han

aconseguit marcar cap

gol en els dos darrers

partits disputats davant

la Rapitenca i Santboià

09/03/2008

BALAGUER 0
RAPITENCA 1
16/03/2008

SANTBOIÀ 0
BALAGUER 0

La derrota davant de la
Rapitenca per 0-1 en els dar-
rers minuts, va ser un autèn-
tic gerro d’aigua freda per les
aspiracions del Balaguer
d’aconseguir sortir, el més
aviat possible de les zones
de descens de la Tercera Di-

ba aquest diumenge 30 de
març en el partit davant el
Masnou, el cuer de la classi-
ficació, a l’espera de que el
Comitè de Competició dic-
tamini quin dia s’han de ju-
gar els dotze minuts que res-
ten del partit entre el
Balaguer i el Cassà i que en
el moment de la suspensió
el marcador reflexava un
empat a dos gols.

L’equip està força unit i
estan convençuts de que
podran aixecar la situació en
aquesta recta final del
campionat, ja que queden 8
partits per disputar, dels
quals 5 es jugaran a casa,
amb el suport de l’afició, que
ha de ser fonamental, per
poder animar amb cada
partit als jugadors del Club
Futbol Balaguer.

visió. El punt aconseguit al
camp del Santboià serveix
per seguir somiant amb una
remuntada, que passa per no
deixar escapar més punts del
Camp Municipal d’Esports.
Un bon moment per iniciar
aquesta suma de punts arri-

Imatge d’Arxiu

Imatge d’Arxiu

Classificació

Tercera Divisió

1. Sant Andreu ......... 66

2. Barcelona B ......... 64

3. Reus ...................... 61

4. Palamós ................ 46

5. Premià .................. 45

6. Santboià ................ 44

7. Rapitenca ............. 43

8. Banyoles ............... 42

9. Blanes ................... 41

10. Pobla Mafumet .. 39

11. Manlleu ............... 39

12. Castelldefels ...... 38

13. Europa ................. 37

14. Vilanova .............. 36

15. Mataró ................ 35

16. Cassà (-1) ........... 32

17. Igualada .............. 31

18. Manresa .............. 29

19. Balaguer (-1) ..... 27
20. Masnou ............... 20

Propers encontres

30/03/2008 --  17h
Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer | Masnou
-------------------------------------

06/04/2008  --  17h
Camp Municipal de

Masnou

Manlleu| Balaguer

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Parra ................... 8
2. Ruben Soler ....... 4
3. Isaac ................... 2
5. Moisés ............... 2
6. Gabernet ............ 2
7. Figuerola ............ 2
8. Ivan Lopez .......... 1
9. Juanjo Tenorio .. 1
10. Gallardo ............ 1
11. Kike .................. 1

La sanció de Parra és
un dels motius pels
quals l’equip no ha
marcat en els dos dar-
rers partits disputats.
Per sort, Jaume No-
gués es mostra inex-
pugnable a la porteria.

Jaume Nogués
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El Cristec perd a la pista de La Floresta
per 4-1, i a la del Nàstic per 4-2

FUTBOL SALA >> L’equip

dels balaguerins es

troba en la zona

perillosa de la

classificació de la

Nacional B

08/03/2008

FLORESTA 4
CRISTEC 1
15/03/2008

NASTIC 4
CRISTEC 2

El Cristec Balaguer perd
a la pista de La Floresta, per
4 gols a 1. Els barcelonins,
segons classificats, van
mostrar la seva superioritat

des van augmentar l’avan-
tatge (4-0, minut 17). Només
un doblepenalti transformat
per Capi va retallar diferèn-
cies abans d’arribar al
descans (4-1). D’altra banda,
els balaguerins també van
ser derrotats a la pista del
cuer, el Nàstic, per 4-2.

deixant resolt el partit en el
primer temps, període en el
qual es van marcar els 5 gols
de l’encontre.

Els locals, ja d’inici, van
començar marcant el ritme
del joc, mostrant una gran
efectivitat en les seves
accions i en 3 jugades trena-

Jugada d’Arxiu

BONSAIS>> El Club
Bonsai Balaguer ofereix
un curs de bonsais els
dissabtes 12, 19 i 26
d’abril al local del club, per
als socis i per tots aquells
que vulguin introduïr-se
en el fascinant món del
bonsai.

D’altra banda, el club
estarà present a Fira
Balaguer i ja prepara la tra-
dicional Mostra de Bon-
sais que tindrà lloc el pro-
per 22 de juny, al Passeig
de l’Estació, amb un mer-
cat de bonsais i un dinar
de germanor.

El Club Bonsai ofereix un

curs durant el mes d’abril

Mostra de Bonsais

Menàrguens
Ref. 40264

Casa de 190 m2, amb 2
vivendes indpents., 3
hab. cada una, refor-
mada. Per entrar-hi!

Térmens
Ref. 40284

60 m2, 3 hab., cuina in-
dependent, bany com-
plert, pàrking traster. En
construcció. Bon preu!

OPORTUNITAT!!Ref. 40272

Àtic, 1 hab.,  terres de gres, tancament exterior
d’alumini, traster 10m2 amb possibilitat d’ampliar.

Terrassa 12m2. Molt lluminós.
Preu: 69.000 e.

Zona Escola Pia
Ref. 40265

Apartament seminou,
84 m2, 2 hab., tot
exterior, parquet i

moblat. Vine a veure’l!

Hostal Nou
Ref. 40282

Casa de 180 m2,
terreny edificable, ballat
i casa totalment reixada.

Per entrar-hi a viure.

Zona Escola Pia

Ref. 40283
Apartament 50 m2

seminou, 1 hab., par-
quet, tancament d’alu-
mini. Preu Increible!

Crta. Menàrguens
Ref. 40207

Terreny de 10.000 m2,
amb vivenda de 142 m2,

3 hab., cuina office
i magatzem.

Zona c/ Urgell
Ref. 40276

76 m2, 3 hab., menjador
amb sortida balcó, cuina

reformada, calf. ind.
gas, a/a. Bon preu!

Zona Carmelites
Ref. 40277

115 m2, 4 hab., cuina
office, terra de parquet i
gres, portes roure, calf.

ind. Per entrar-hi ja!

Zona c/ Urgell
Ref. 40262

Lloguer, zona c/ Urgell,
3 hab., semi moblat,

ascensor. Preu a
consultar.

Zona c/ Urgell
Ref. 40280

90 m2, 4 hab., cuina-
office, terres de gres i
parquet, amb pàrking.

Bons acabats!
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L’equip sènior mas-
culí del Club Bàsquet
Balaguer continua amb la
seva ratxa negativa de
resultats i ha perdut els
dos partits que s’han
disputat aquesta quin-
zena.

El dissabte 9 de març
rebia a casa al AESE, i tot
i fer una bona primera
part, l’equip balaguerí va
caure derrotat per un
resultat de 63-74 a la fi dels
quaranta minuts de joc.

D’altra banda, el pas-
sat dissabte van visitar la
pista del Siemens Cor-
nellà B, on no van tenir
opcions, perdent per un

contundent 71-51, que els
continua mantenint a la
cua de la classificació de
Primera Catalana.

El proper dissabte 30
de març rebran a casa al
Collblanc, mentre que el
pròxim partit a fora, serà
el diumenge 6 d’abril, que
visitaran la pista de
l’equip Roser A.

El Bàsquet Balaguer continua

cuer de la classificació de la

Primera Catalana

Imatge d’Arxiu del C.B. Balaguer

BÀSQUET >>Els

balaguerins perden

els dos últims partits

davant l’AESE i el

Siemens Cornellà B

El CTT Balaguer es classifica per la fase
d’ascens a la Superdivisió Femenina

El diumenge dia 9, el
Balaguer-Villart Logístic va
rebre a casa, aquest cop al
Pavelló Nou d’Inpacsa,
l’equip madrileny de Las
Rozas. L’equip de La Nogue-
ra es va desfer fàcilment d’un
rival que lluita per mantenir-
se a la categoria.

El primer partit enfron-
tava a Yanlan Li amb la
madrilenya Isabel Teruel,
resolent-se per un clar 3-0
favorable a la xinesa del

Balaguer. Idèntic resultat
aconseguia Loredana Radu-
ta davant l’alemanya Andrea
Boeckmann. Anna Biscarri
donava una mica d’emoció
a l’encontre, tot i guanyar, en

Jugadores balaguerines

fer-ho per 3-2 davant Blanca
Fernández. Però el dobles
Raduta-Biscarri no tindría
cap problema amb Boeck-
mann-Fernández i remataria
el resultat amb una nova
victòria per 3-0, deixant el
marcador general en 4-0
favorable a les balaguerines.

El proper i últim encontre
de la temporada tindrà altre
cop com a escenari el
Pavelló Molí de l’Esquerrà,  el
5 d’Abril a les cinc de la
tarda.

Les balaguerines rebran
el Finques Ripollet, amb la
tranquil·litat de saber-se
classificades per a la fase
d’ascens a la màxima
categoria espanyola del
campeonat de tennis taula.

CTT Balaguer - Villart Logístic

TENNIS TAULA >>Les

balaguerines van

desfer-se amb facilitat

del C.T.M. Las Rozas per

un contundent 4-0
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Una nova edició de la Setmana X-Trem
per aquests dies de vacances

La Regidoria d’Esports
de l’Ajuntament de Balaguer
ha preparat novament una
sèrie d’activitats lúdiques i
esportives per aquests dies
de vacances de Setmana
Santa per als nois i noies de
Balaguer, amb una nova edi-
ció de la Setmana X-Trem,
que enguany arriba a la seva
tercera edició, i en la qual,
les inscripcions han arribat
al límit, tancant-les amb un
màxim i total de cinquanta
participants, superant en
nombre les dos anteriors
edicions.

De dilluns a dijous
d’aquesta setmana, els nois
i noies participants han rea-
litzat diferents activitats es-
portives, seguint la pauta
del programa. Així han prac-
ticat bicicleta, activitats d’ai-Sortida amb bicicleta

La 3a edició de la Setmana X-Trem substitueix les

anteriors populars edicions de la Setmana Santa

sobre Rodes a Balaguer

gua, esports col·lectius, ac-
tivitats al medi natural...

La diversitat i la necessi-
tat de noves activitats de
lleure entre els més joves ha
fet que enguany la partici-
pació hagi estat massiva i
del tot participativa, ja que
els nois i noies han gaudit
d’uns dies de festa practi-
cant esports i activitats di-
ferents a les que practiquen

durant la resta de l’any, sem-
pre supervisats per perso-
nal preparat per dur a terme
les activitats que han realit-
zat.

Malgrat que la climato-
logia no ha acompanyat gai-
re, comparant-la amb les
edicions anteriors, totes les
activitats s’han pogut por-
tar a terme satisfactòria-
ment.

Xerrada dels monitors
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El C.F. Balaguer prepara una nova
edició del campus de futbol i bàsquet

Un moment del Campus a Rialp de l’any passat

El Club Futbol Balaguer
organitza un any més, el
Tecni Camp dels Pirineus, un
campus esportiu on els jo-
ves entre 8 i 15 anys poden
practicar els esports de fut-
bol i bàsquet.

El campus, dirigit per
Juanjo Tenorio, compta amb
els coordinadors Dani Valls
en la secció de futbol i
Francesc Almira en la secció
de bàsquet.

Enguany, el campus se
celebrarà del 29 de juny al 5
de juliol, al Camp Municipal
de Futbol de Rialp i al pave-
lló poliesportiu de Sort.

Els participants s’allotja-
ran al Hotel-Alberg Les Esta-
des de Rialp, i comptaran
amb servei de bus per diri-
gir-se als terrenys de joc.

Les places d’inscripció
s’obriran a partir del proper
31 de març i es tancaran al
22 de maig. Les places són
limitades.

El Campus Tecni Camp
dels Pirineus compta amb

entrenadors i monitors titu-
lats en cadascun dels es-
ports, així com servei de fisi-
oteràpia durant tots els dies
del campus.

Un dia de campus co-
mença amb l’esmorzar, dues
hores d’entrenament, pisci-
na, dinar, descans, dues ho-

res més d’entrenament per
la tarda, sopar, jocs i des-
cans, abans d’anar a dormir,
en unes instal·lacions remo-
delades i perfectes per rea-
litzar aquestes activitats es-
portives d’estiu per als joves,
sense que deixin de practi-
car esports.

El campus de futbol està

dirigit per Juanjo

Tenorio, i Francesc

Almira coordinarà el

campus de bàsquet

El passat dijous 13 de
març va quedar instal·lada
la nova pista d’Skate al
parc infantil del barri del
Secà.

La pista que havia es-
tat demanada pels joves
del barri a la regidoria de
Joventut de l’Ajuntament
de Balaguer, ve a  cobrir
un dèficit d’aquestes
instal·lacions a la ciutat,

ja què fins el moment no-
més hi havia una pista
d’aquesta categoria a la
zona del Parc dels Països
Catalans.

“L’augment de practi-
cants d’aquest esport ha
fet que l’Ajuntament ha-
guem cregut oportú
instal·lar aquesta pista de
skate, i properament
instal·larem dos o tres
pistes multiesportives en
diferents indrets de la ciu-
tat, per a que els joves
puguin practicar els seus
esports de carrer”, segons
manifestà el regidor de
Joventut i Esports de
l’Ajuntament, Juanjo
Tenorio.

El barri del Secà ja compta

amb la seva nova pista de

Skate, al parc infantil

Pista Skate del barri del Secà

La pista ha estat

col·locada per la

regidoria de joventut,

a demanda dels joves

del barri del Secà
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O P I N I Ó

V. X. ADSUAR

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

Agència OficialMercedes-Benz

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

REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU

Aquest diumenge al
matí em vaig aixecar aviat
(cosa infreqüent) i, com
que feia bon dia, vaig
decidir anar a fer una
caminada pels camps i
turons de la comarca, tan
propers i tan llunyans
alhora.

No portava ni mitja
hora seguint un camí entre
roures i alzines que ja
m’havia creuat amb vàries
persones que, com jo,
anaven a peu, i amb una
colla d’altres que s’es-
forçaven en bicis de
muntanya.

Els diumenges al matí
hi ha vida; vaig pensar
sorprès.

En aquesta mena de
pensaments profunds
esta-va sumit quan,
darrera meu, va esclatar el
pandemònium. D’entre la
polseguera i escopint una
pluja de grava van emergir
quatre quads, que sonaven
com martells pneumàtics.

Ràpidament em vaig
apartar a la vora, mentre
aquells trastos passaven a
tot gas trinxant el terra del
camí. Els conductors
semblava que anessin
vestits com els dolents de
la guerra de les galàxies i
anaven inclinats, mirant
avall sobre el manillar, com
si realment la seva intenció
fos destruïr el planeta.

Encara estava
aguantant la respiració per
evitar empassar-me la
pols, quan vaig entreveure
que dos dels quads
frenaven i giraven cap a mi.
En la meva imaginació
sonava l’himne de batalla
de l’imperi galàctic mentre
els veia aproximar-se.

Van aturar-se a la meva
vora i em van saludar. Els

Entrevistes freaks.

L’amenaça fantasma
Inyaqui Olarte Vives
--------------------------------------------------------------------------------------------------

dos pilots eren recon-
ciliables amb aquella
indumentària i arrebossats
de pols. Per fi, quan es van
treure els fasts i van tenir
el detall d’apagar els
motors, les vaig iden-
tificar.
- Dori! Gertru! - vaig
exclamar - Però d’on sortiu
vosaltres?
Les noies que, no sé com,
conservaven el maqui-
llatge intacte, van som-
riure totes cofoies. La Dori
va respondre:
- Ui! Això de sortir a fer
esport ho fem sovint. Ens
encanta venir al camp a
respirar aire pur. La Gertru
ho va corroborar aixecant
el dit:
- Si, ja sé que penses que
som unes pijes, però que
sàpigues que ens encanta
la natura i que sortim de
ruta sempre que podem.

Qui era jo per de-
senganyar-les. Així que els
vaig dir l’únic que se’m va
acudir:
- Segur que la natura us ho
agraeix.

Les dos van assentir
somrient, ignorant la
meva ironia com qui
ignora l’escalfament
global.

De més endavant van
sonar dos tocs de botzina
que recordaven a un gran
vaixell mercant i les xiques
es van acomiadar per unir-
se altre cop a la caravana.
Es van perdre entre el fum
i  la polseguera, deixant
darrera seu tot el camí i els
vorals sotjats i malmesos.

Mitja hora més tard,
encara no havia tornat a
sentir cap ocell.

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

Ja ha passat
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doncs ja veieu si n’estan
de clares moltes coses.
Espanya vota socialista i
Catalunya també. Amb tot el
que ha estat passant a les
rodalies de Barcelona el
poble confia en el socia-
lisme, i és que el temps porta
molts canvis i moltes
comprensions. No cal que
digui que aquest socialisme
no és el meu, però és la cosa
que més s’hi assembla.
També no caldria dir, que a
mi personalment, el Sr.
Montilla m’encanta per tot
allò que representa en
aquella cançó, tant anys
repetida, de que som una
terra d’acolliment. De veritat
es deia de cor? Aquestes
paraules s’haguessin dit
davant del cas que es dóna
avui? A l’any 2008 pot ser que
sigui hora de deixar-nos de
cançons i de nostàlgies si
no volem rebre els cops que
la vida ens vulgui donar per
voler ser diferents i no ser el
que som. I en aquesta con-
clusió s’hi pot arribar veient
com tots els partits amb
objectius nacionalistes han
baixat, menys CiU que
manté el resultat del 2004
que per a mi és molt, però
és lluny dels divuit escons
del 1986 o dels 90. Els d’Es-
querra, que tot senyalava
que baixarien - però ni jo
creia que tant -, tindran
temps per dir-nos en quin
país ens quedem al no tenir
el de primera que ells
consideraven amb la

independència, perquè una
cosa ha quedat clara, la
majoria no volem separar-
nos d’Espanya, ni viure amb
el contínuament flaire fresc
del somni utòpic i renovat
del Kosovo de torn. Quan
tots veiem com el partit
d’Esquerra s’ha convertit
amb una oficina d’empleo, i
no han parat d’exigir més de
tot, amb unes pretensions
que els socialistes els hi han
anat consentin. La contradic-
ció continua del dit al fet
crea una factura que s’ha de
pagar. Ells ja tenen l’avís de
cobrament, ara només els hi
falta, l’instint cainista innat
en ells per pagar-ho del tot.

Llamazares, Zaplanes,
Mallols “and company”,
canvien de sort, però no,
d’ofici. Jo espero intrigat a
veure el que farà el simpàtic
de l’Aceves; igual es dedica
a aprendre a convèncer al
personal. I poc més queda
per dir, a part de la discreció
que envolta tot el referent a
pactes. Per a mi el Sr. Artur
Mas, hauria de tenir la boca
una miqueta més tancada,
igualet que el Sr. Puigcercós.
Treu pit quan encara no sap
la llargada del ciri que li
donaran, si li donen, que
accepti la virtut de la humi-
litat seria molt aconsellable.
Però no cal parlar-ne més, és
hora de veure la vertadera
situació, ara que el 9 de març
ja ha passat. Anem de
dolçors.

Una vegada més el Lluís

Muixí ens ha sorprès amb
una típica obra seva. En ell
les sorpreses són sempre
dolces, que no deixa d’ésser
agradable, i cada any ens
deixa bocabadats. El ressò
de la seva obra els diaris
provincials n’han fet tema.
Però la Vanguardia i la TV1,
l’han fet saltar a nivell
nacional. Sense soroll,
sense somnis fantasma-
gòrics, sense emprenyar a
ningú. El Lluís va fent la seva
feina que li proporciona
plaer, no ha buscat mai el
recolzament dels polítics;
n’hi passa del tot. Altres hi
ha a la vinya del Senyor que
ara són creu i demà cara, tot
per aconseguir allargar un
minut de la seva ànsia de
perennitat. En ell res el farà
agafar postures per esbom-
bar, amb perill d’ésser
només paraules, perquè el
seu tarannà és autènti-
cament la d’un professional
enamorat del seu ofici, no la
vulgar recerca d’una millora
momentània de la seva sort,
és per aquest motiu que el
seu ànim no decau. La seva
senzillesa sense cap preten-
sió, el passar desapercebut
quasi sempre, l’impressió de
que no fa res quan no para
de fer, fa que s’hagi de
felicitar-lo de tot cor. En el
seu cas la grisor de la seva
vida diària, és la que li dóna
la lluentor de l’autenticitat de
la persona de vàlua. Felicitats
Lluís per la persona que ets i
per la teva obra que honora
Balaguer.

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

PIS EN LLOGUER
carrer Barcelona.

4 habitacions.
Tot exterior.

Raó tel. 973 448 273
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ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

Desplaçaments per a grups, comiats de solters, etc...

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

Possibilitat de pagar amb targeta

Josep Maria Flotats porta el seu
“Stalin” al Teatre el proper 6 d’abril

Amb la representació de
l’obra “Stalin”, dirigida i pro-
tagonitzada per Josep Maria
Flotats, el Teatre Municipal
de Balaguer obrirà el Cicle de
primavera del Teatre Muni-
cipal, a partir del proper 6
d’abril.

Josep Maria Flotats ce-
lebra els seus 50 anys de pro-
fessió dirigint i protagonit-
zant aquesta obra que revi-
sa la repressió científica exer-
cida per Ióssif Stalin arran
de l’anomenat complot de
les bates blanques, sorgit de
la por del dictador, que va
acusar els metges jueus del
Kremlin de conspirar contra

ell i l’Estat.
Junt a Josep Maria Flo-

tats, actuen Carme Conesa,
Pere Eugeni Font, Pep Sais,
Pepa Arenós, Vladimir Lukin
i Alexander Korothov.

El 26 d’abril continua el
cicle teatral amb l’obra
“Òscar, una maleta, dos ma-
letes, tres maletes” de
Claude Magnier i interpreta-

“Òscar, una maleta, dues maletes, tres maletes”

da per Joan Pera, Lloll
Bertran, Mont Plans, Juli
Fàbregas i Mireia Aixalà en-
tre d’altres.

El Teatre finalitzarà el ci-
cle amb la representació “En-
tre pocs i massa”, el 24 de
maig. Aquesta és una comè-
dia eròtica amb un text pi-
cant i farcit d’equivocs, mal-
entesos i vicis quotidians i
que mostra les consequèn-
cies que pot comportar en
una parella, el fet d’afegir ter-
ceres persones en un acte
tan íntim i personal com el
sexe.

També la representació
de dues obres de teatre fa-
miliar: “Alegretto”, de la
companyia catalana Teatre
Mòvil dirigida per Marcel
Gros, el 13 d’abril,  i el con-
cert “Don Giovanni”, amb la
participació de titellaires que
alhora són cantants d’òpe-
ra, l’11 de maig.

“Stalin”

Amb aquesta

representació s’inicia el

cicle de primavera que

també comptarà amb la

nova obra de Joan Pera

El dimarts 4 de març,
els alumnes de 6 a 8 anys
del CEIP Bonavista de
Bellcaire d’Urgell van vi-
sitar la Biblioteca Marga-
rida de Montferrat.

La trentena d’alum-

nes i tres professors van
fer un recorregut per les
diverses seccions que for-
men la biblioteca i van
poder conèixer, a grans
trets, els principals serveis
que s’ofereixen.

Més detalladament,
els infants van poder veu-
re els diferents tipus de lli-
bres que hi ha a la secció
infantil de la biblioteca
(com són d’imaginació,
pop-up, llibres de roba, de
plàstic... i de coneixe-
ments, entre altres).

Alumnes de Bellcaire visiten

la Biblioteca Margarida de

Montferrat de Balaguer

Un moment de la visita a la Biblioteca

Els alumnes de 6 a 8

anys del CEIP

Bonavista coneixen

tots els serveis que

ofereix la biblioteca
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Els alumnes del CAEP Àngel Guimerà
visiten el Parc de Bombers local

El passat diumenge 9
de març va finalitzar el 8è
Cicle Infantil de Cinema
al Teatre Municipal amb
una assistència total de
1.210 espectadors, sensi-
blement inferior del
darrer cicle amb 1.414
espectadors.

La pel·lícula amb més
assistència de públic del
8è Cicle de Cinema
infantil ha estat
“Doraemon” amb més de
350 espectadors i la que
menys, la projecció de
“Moguda sota el mar”
amb 142 espectadors.

Més de 1.200 espectadors al

8è Cicle de cinema infantil

Teatre Municipal

El CAEP Àngel Guimerà visita el parc de Bombers

El 19 de febrer, el 4 de
març i el 3 d’abril els nens i
nenes del cicle mitjà, cicle
superior i cicle inicial d’Edu-
cació Primària del CAEP
Àngel Guimerà de Balaguer
visitaran el parc de bombers
de la nostra ciutat.

El primer grup han estat
els alumnes de cicle mitjà,
que en la seva visita han po-
gut conèixer el treball que re-
alitzen els bombers. Tots els
nens i nenes van pujar  a la
cistella del camió escala sen-
se tenir ni mica de por, tot
gaudint d’un apassionant vi-
atge pels núvols.  El camió
més vell es deia «Xinxan», i
l’estaven a punt de «jubilar».
A més a més,  van poder anar
a donar una volta amb ell i
tocar la sirena, disfrutant de
l’experiència un dia al costat
del cos de bombers.

Els escolars van poder gaudir d’una visita guiada,

pujant als diferents camions de bombers i coneixent

de primer mà, la gran tasca del cos de bombers
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Anuncis breus classificats

VEHICLES
------------------------------------------------
COMPREM tractors vells i
motos antigues. Totes les
marques i models (Ossa,
Bultaco, Montesa i altres).
No importa l’estat. Raó:
973610087.
-------------------------------------------------
ES VEN Susuki RM80
motocross, perfecte per ini-
ciació de nen o aleví infantil.
Preu a convenir. Telf:
666361044-639143286.
-------------------------------------------------
ES VEN quad Suzuki LT2
400. Perfecte estat, pocs
kms, extres, carburació, etc.
Ideal per iniciar-se al món
del quad. Preu a convenir.
Telfs: 666361044-639143286.
-------------------------------------------------

IMMOBLES
-------------------------------------------------
ES VEN pis de 100 m2, any
de construcció 2005. Tot
moblat i amb mobiliari de
disseny. Electrodomèstics
inclosos. Impecable. Preu:
240.000 e. Abstenir-se curi-
osos. Telf: 973448273.
-------------------------------------------------
SE VENDE piso de nueva
construcción en Balaguer.
Próximo Ps. Estación, 90 m2,
3 hab. dobles, 2 baños. Gran
terraza. Telf: 637423228.
-------------------------------------------------
ES VEN de particular a parti-
cular, apartament nou amb
traster, 2 hab., gran balcó, a/
a, calf. gas, moblat, molt
bona situació. Telf:
600606577.
-------------------------------------------------
EN VENDA pàrking de línia
de particular a particular, a
l’Av. Pere III. Xamfrà amb c/
Cardenal Benlloch. Telf:
699888360.
-------------------------------------------------

APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèn-
tric. Trucar al: 607896071.
-------------------------------------------------
OPORTUNIDAD, vendo
piso nuevo a estrenar en
Balaguer. Precio: 117.198 e.
Razón: 600402319.
-------------------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36. Re-
ferència Gestoria Cudós.
Raó: 973450555, Montse.
-------------------------------------------------
VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer. Raó:
973446161-629310479.
-------------------------------------------------
SE VENDE piso c/ Sant
Crist, 90 m2, reformado y
amueblado. Calef.  y a/a. Telf:
616981368.
-------------------------------------------------
GRAN OPORTUNITAT, en
venda pisos de 2 i 3 hab,
zona Escola Pia, nous a es-
trenar i amb gran balcó. Telf:
609352267.
-------------------------------------------------
BALAGUER vendo casa ado-
sada a estrenar. Precio:
216.364 e.  Telf:973449314.
-------------------------------------------------
SE VENDE parcela, Av. Àn-
gel Guimerà, 150 m2 (225 m2

edificables). Ideal casa
adosada. Situación imme-
jorable. Precio: 90.000 e.
Telf: 639374155.
-------------------------------------------------
ES VEN apartament nou a
estrenar, 70 m2 al c/ Sant Llu-
ís. Telf: 973448273.
-------------------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
1.000 m2, Pol. Ind. Camp
Llong. Amb instal·lació d’ai-
gua i llum, oficines amb ca-
lefacció i a/a, alarma,
càmares vigilància, i caixa
seguretat.  Raó: 609432684.
-------------------------------------------------

ES LLOGA local de 150 m2,
amb instal·lacions d’oficines
i magatzem. Totalment con-
dicionat al centre de
Balaguer. Raó: 973446525 -
609909089.
-------------------------------------------------
ES LLOGA local cèntric a
Térmens, 90 m2. Telèfon:
696570785.
-------------------------------------------------
ES VEN dúplex nou al c/ Riu
Corb. Telf: 973446011.
-------------------------------------------------
VENTA d’àtic a la Ràpita. Telf:
661245574.
-------------------------------------------------
ES VEN casa a Castelló de
Farfanya, moblada i per en-
trar-hi a viure. Amb calefac-
ció i aire condicionat. Preu:
172.000 e. Raó: 647759807-
618619427.
-------------------------------------------------
ES VEN pis nou, 4 hab. Raó:
973446011.
-------------------------------------------------
SE ALQUILA almacén de 22
m2, en c/St. Pere Martir al
lado del colegio Gaspar de
Portolà. Razón: 973447752-
639920281.
-------------------------------------------------
ES TRASPASSA pub a Ba-
laguer, amb llicència de dis-
coteca (hora de tancar les
06:00h), possibilitat de terras-
sa a l’estiu al Passeig. Preu,
condicions i equipament a
convenir. Telf: 615499021.
-------------------------------------------------
ES LLOGA pis c/ Barcelona
de 4 hab., calf., ascensor. Sen-
se mobles. Telf: 973448273.
-------------------------------------------------
ES LLOGA apartament nou,
2 hab., pàrking inclòs. Per
550e/mes. Tel:606308464.
-------------------------------------------------
TRASPASAMOS videoclub.
Zona Balaguer. Muy buen
precio. Telf: 618658905.
-------------------------------------------------

ES LLOGUEN places de
parking de línia, zona Escola
Pia, (c/Riu Corb xamfrà c/
Girona). Telf: 699888360.
-------------------------------------------------
URGE vender piso por
traslado, seminuevo, 4 hab.,
buena zona. Precio: 160.000
e. Telf: 687732585.
-------------------------------------------------
VENDA xalet unifamiliar a 6
min. de Balaguer. Parcel·la
urbanitzada de 3.200 m2, pis-
cina, barbacoa. Excel·lent si-
tuació. De particular a parti-
cular. Informació personalit-
zada al 679212459.
-------------------------------------------------

VARIS
-------------------------------------------------
INTERBAN. No se agobie
por sus problemas econó-
micos, consultenos y le
ayudaremos a encontrar una
solución. Telf: 973447477.
-------------------------------------------------
INTERBAN. Créditos per-
sonales hasta 9.000 e, sin
avales, en 24 h. Telefo-
no:973447477.
-------------------------------------------------
INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas...
Consultenos al 973447477.
-------------------------------------------------
ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar, de-
pressiu, de personalitat, ago-
rafòbia. Informació i suport
a afectats i entorn, familiars-
amics. Contacte: Associació
Salut Mental Ponent-Bala-
guer/La Noguera, contactar
al 973221019-610260221,  i la
web:  www.salutmentalponent.com,

associacio@salutmentalponent.com

-------------------------------------------------
REFORMES i rehabilitacions
de pisos, apartaments i xa-
lets. Raó: 651911369.
-------------------------------------------------

ES TRASPASSA llicència de
taxi de Balaguer. Raó:
606105223-973446055.
-------------------------------------------------
VENC moble de menjador
(3,40 m. llargada), seminou,
modern, color cirerer, 2 vitri-
nes. Llum exterior, bar, llibre-
ria i mòdul TV. Perfecte es-
tat. Preu: 500 e. Telf:
654431623.
-------------------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------------------
ES PRECISA administrativa.
Formació: Batxillerat o Cicle
Formatiu Grau Superior
d’Administratiu o Empresa-
rials. Raó: 973443121 (srta.
Olivia).
-------------------------------------------------
TRABAJA DESDE CASA, in-
gresos extras tiempo parci-
al, elevados ingresos tiem-
po completo, ideal para
personas emprendedoras,
sin jefes ni horarios fijos.
Llama al: 687727525.
-------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS ne-
cessita aprenent, amb conei-
xements elèctrics teòrics,
ESO aprovada (no cal expe-
riència). Portar C.V. i foto al
moment de l’entrevista. Telf:
973447268 (demanar per Loli
o Xavier).
-------------------------------------------------
RESTAURANT de nova ober-
tura, precisa personal per la
cuina i cambrers, amb expe-
riència i referències. Raó telf:
639714225.
-------------------------------------------------
CHICA rumana busca traba-
jo para hacer tareas de
limpieza o en restaurante.
Razón: 647134592.
-------------------------------------------------
SE OFRECE señora para cui-
dar gente mayor o hacer
trabajos de limpieza. Telf:
679877998.
-------------------------------------------------
PRECISEM COMERCIAL
(noi o noia). Formació míni-
ma: BUP, Batxillerat o simi-
lar. Raó: 973443121 (srta.
Olivia).
-------------------------------------------------

ES TRASPASSA

BAR/RESTAURANT A

BALAGUER.

Totalment equipat i en ple
funcionament. Bona situació.

Raó: 609 64 12 90

EMPRESA DE BALAGUER

Enviar Curriculum Vitae

a l’Apartat de Correus 130, de Balaguer.

Precisa administratiu/va. Es valorarà
coneixements comptables i idiomes

(francès i anglès). Flexibilitat d’horari.
............................................................................
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Farmàcies

ÀGER
AJUNTAMENT 973 455004

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
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT 973 454004
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055

Telèfons útils

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

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,

OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS

COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

C/ Almatà, 2 -   25680 HOSTAL NOU
Tels. 973 451064 - 639 160541

Parquet natural i laminat

Tarima interior i exterior

Sostres, pèrgoles ...
C/ Gaspar de Portolà, 1 - BALAGUER

a/e: parquetsesets@telefonica.net

Fax 973 449 997  Mòbil 687 449 890

Farmàcies de torn de Balaguer

Se vende parcela , Av. Àngel
Guimerà, de 150 m2 (225 m2

edificables). Ideal para casa
adosada. Situación immejorable.

Precio: 90.000 E.
Interesados llamar al 639374155.

ES VEN SOLAR PER FER 4 CASES ADOSSADES.
El solar està net i no té cap càrrec financer. El preu inclou:

- Projecte bàsic d’execució i plànols
- Projecte de telecomunicacions
- Projecte de seguretat i salut

- Fiances per a voreres i residus
- Llicència d’obres

Informació: 660 792 237

Molt bona repercussió!!

c/ Riu Sió, 3
25617 La Sentiu de Sió

Tel. 692 16 75 96

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.40 “ diari
07.55 “ diari
18.58 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.48 LLEIDA feiners
07.51 " feiners
08.00 " feiners
09.15 “ feiners
10.45 “ diumenges
13.30 " calendari escolar
15.18 “ de dill. a div. feiners
18.05 LLEIDA diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
13.35 PONTS de dill. a div. feiners
19.50 PONTS de dill. a div. feiners

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA

06.30 (1) 06.59

08.00 08.30

09.45 10.14

12.25 12.54

14.16 (4) 14.46

16.00 16.29

18.30 18.59

19.25 (4) 19.55

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER

06.00 (1)(2) 06.23

07.15 07.44

09.05 (3) 09.34

11.45 12.14

13.45 (3) 14.19

15.15 15.44

17.50 18.19

20.30 20.59

Horari de trens

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
17.21 ESTERRI D'ÀNEU feiners
13.17 AGRAMUNT feiners
19.47 AGRAMUNT de dill. a div. feiners
14.00 ÀGER feiners excepte
                          dill., dmart. i dij. calen. escolar
17.00               "   dill., dmart. i dij. calen. escolar
17.50 LES Diari
18.05 “ Diari
SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
09.15 diari
11.00 feiners
12.30 feiners
13.00 de dill. a div. feiners
15.00 calendari escolar
16.00 diari
16.45 feiners
18.30 calendari escolar
19.00 de dill. a div. feiners

Horari d’autobusos

(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: 11.05 h i 15.50 h - Arribades a Sort: 11.35 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 17.20 h - Arribades a la Pobla de Segur: 12.40 h i 17.50 h).

BALAGUER LA POBLA

09.34 (3) 10.55

14.19 (3) 15.40

20.59 22.20

LLEIDA LA POBLA

06.40 08.00

12.56 (4) 14.16

18.05 (4) 19.25

Manteniment i neteja de:

Comunitats de veïns • Pàrquings • Oficines • Rètols • Vidres • Façanes
Establiments comercials • Naus industrials • Neteges final d’obra
Neteges en general

Telèfons

 618 382 661
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

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

De les 8 de la tarda del 20 de març a les 8 de la tarda del 27 de març CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 27 de març a les 8 de la tarda del 3 d’abril SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 3 d’abril a les 8 de la tarda del 10 d’abril MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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