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Per motius professionals,
m’he desplaçat alguns dies a
Agramunt. Un bon amic, ja
fa uns mesos, em va dir: Si
algun dia passes pel meu
poble (Butsènit), fixa’t amb
els rètols indicadors que hi
ha a la carretera. I així ho vaig
fer i  em vaig adonar del canvi

Què en penseu?... de denominació dels cartells
que indiquen el nom de la
vila.  On abans deia Butsènit
de Montgai, ara hi posa
Butsènit d’U. . Crec més en
un escurçament de Butsènit
d’Urgell que  no a una volun-
tat d’infondre  por a algú.  A
què és deguda la mutilació
del topònim sols en aquesta
població agregada a Montgai,
ja que tant  a Bellcaire d’Urgell
com a Bellmunt d’Urgell el
nom és retolat en la seva to-

talitat? És que algú de pes en-
cara, malgrat els anys que han
passat, no accepta el nou to-
pònim? O és la crisi la cau-
sant de la retallada  o de les
dimensions de l’estructura o
de la despesa de pintura?
Desgraciadament no tota la
culpa del que passa arreu és
de la crisi. Aquesta, en con-
cret, més aviat o més tard
s’acabarà; però, els rètols, en
qüestió,  romandran, o no?
----------------------------------------------------
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Amb el bon temps, arriben les ganes de sortir de casa
després del llarg hivern, i arreu, s’organitzen diferents
activitats que ens conviden a participar-hi.

A Balaguer, aquest tipus d’activitats acostumen a estar
marcats per la celebració de Fira Balaguer, que dóna el tret
de sortida  a gran quantitat d’actes socials, culturals i festius
que se celebren al llarg dels mesos de maig, juny i juliol.

Després de Fira Balaguer, durant el primer cap de
setmana de maig, Balaguer ha gaudit amb la celebració
del Riverside, una mostra de cotxes americans,
acompanyada de concerts de rock’n’roll que l’Associació
Razzlers de Balaguer organitza amb gran èxit des de fa
cinc anys. Hi han passat centenars de persones que han
participat dels diferents actes organitzats.

Aquest cap de setmana ens arriba la Trobada de Gegants
i Capgrossos de Balaguer. Aquesta trobada bianual que
reuneix una seixantena de gegants, gegantons,
acompanyats de capgrossos i grups de grallers que
amenitzen la diada.

I si això sembla poc, el diumenge 23 arribarà una nova
edició de la Festa de la Coca que anualment reuneix unes
dos mil persones a la Plaça del Mercadal per tal de gaudir
de la macro coca de samfaina de 60 metres de longitud i
300 quilos de pes, elaborat pels diferents pastissers de la
capital de la Noguera, tot fent un homenatge al producte
rei de la gastronomia de la nostra ciutat.

Quan arriba el bon temps, la ciutat i les seves
associacions i entitats mostren la seva vitalitat i el seu
dinamisme.

Arriba el bon temps
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Una nova edició de la Festa de la Coca
el proper diumenge 23 de maig

El proper diumenge, dia
23 de maig Balaguer acollirà
la XIV ena edició de la Festa
de la Coca, una festa que ja
s’ha consolidat dins el calen-
dari festiu de la ciutat com
una de les manifestacions
gastronòmiques més impor-
tants.

Els forners de Balaguer
elaboraran una gran coca,
d’uns 60 metres de llargada
per 80 centímetres d’ampla-
da que representen uns 300
kg, i la presentaran al bell
mig de la plaça, per tal de
repartir-la entre tots els
assistents, previ la compra
d’un tiquet de 2 euros, i serà
acompanyada per un còctel
de fruita anomenat del
Mercadal, sense alcohol
perquè tothom pugui
consumir-ho.

Paral·lelament a la festa
tindrà lloc el VIIè Concurs de
coques de recapte i
samfaina «Ciutat de
Balaguer» per a no
professionals, per tal
d’incentivar la elaboració de
la mateixa dins les llars com
un àpat més.

Els participants hauran
de portar la seva coca a la
plaça fins a les 19 h, en un
espai reservat per aquesta
finalitat.

Un jurat qualificat
valorarà i premiarà d’entre les
coques presentades la més
bona, per una part, i la més
original, per una altra. Els
premis seran de 200 e

respectivament i rebran un
obsequi tots els partici-
pants. A partir de 2/4 de 8
del vespre, el jurat comença-
rà a tastar i valorar les
coques. El grup de Percussió
Bandelpal de Balaguer

Festa de la Coca

actuarà,  a partir de les 7 de
la tarda, amb una cercavila
donant un toc festiu a la
tarda. A continuació, tindrà
lloc un espectacle de circ per
a tota la família, amb Karoli,
l’ Home Roda.

La coca de 60 metres i més de 300 quilos es podrà
degustar a la Plaça del Mercadal, a partir de les 7
de la tarda, amb actuacions de circ i musicals

Balaguer presenta la
temporada de l’activitat
física del Programa Thao
per promoure hàbits sa-
ludables en família

L’objectiu de la
temporada és reduïr
hores d’ordinador,
videojocs o televisió i, a
canvi, augmentar el
temps dedicat a fer esport
i jugar de forma activa . El
missatge de la temporada
és «3, 2, 1... endavant!
L’activitat física és
diversió i salut».

Alguns missatges
clau de la temporada es
centren en la importància
que els nens realitzin un
mínim d’una hora
d’activitat física diària i en
que l’increment d’exercici
no té perquè ser dins d’un
esport reglat. Qualsevol
tipus d’activitat amb
moviment serà vàlida per
millorar la salut dels nens,
des de passejar en família,
jugar al pati, ballar o anar
en bicicleta.

En aquest sentit, el
Programa posa una
èmfasi especial en
fomentar l’activitat física
durant els caps de
setmana ja que la darrera
enquesta del Programa
Thao va revelar que era
quan els nens hi
dedicaven menys temps.

El programa Thao dedica el

seu nou projecte a potenciar

l’exercici físic entre els joves

Programa Thao a Balaguer

Sota el missatge
“3,2,1... endavant!
L’activitat física és
diversió i salut” es
vol potenciar l’esport
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La Fira tanca amb la celebració del
Concurs de mels i el Concurs de paletes

El passat dissabte, dia 1
de maig, dins el marc de la
jornada de mel que va tenir
lloc dins de Fira Balaguer es
varen celebrar dos impor-
tants concursos molt relaci-
onats amb el tema de la jor-
nada.

Per una banda, al matí va
tenir lloc el II Concurs Gas-
tronòmic la Mel i les Postres,
enguany amb dues modali-
tats,  amb els següents gua-
nyadors: Modalitat Professi-
onal: 1r premi per Emma
Mirapeix  amb una “Copa de
Iogurt amb melmelada de
maduixa i mel” i el 2n premi
a un alumne de l’Escola

d’Hoteleria i Turisme de
Lleida amb uns Profiterols
de mel amb xocolata blanca
i pebre rosa. En la modalitat
no Professional, el 1r premi
per Anna Belen Molins amb
un original postre anomenat
“l’Ermengol VII i la Dolça de
Foix”.

Quant al III Concurs de
Mels «Reina de Mels» hi ha-

Concurs de paletes

via tres categories essent els
guanyadors: Vicent Brull del
1r  i Josep Prat del 2n en mel
de Romaní, Josep Prat del
1r i Josep Ma Hervera del 2n
en Mil Flors i Vicent Brull del
1r i Ramon Novau del 2n en
la modalitat d’Alta munta-
nya. El premi especial a la mi-
llor mel de totes les selecci-
onades, va ser per Pere
Miñambres i Boixereu.

El diumenge, dia 2 de
maig va tenir lloc el Concurs
de Paletes de les Terres de
Lleida, arribant a la seva XV
edició, en la que varen
resultar guanyadores les
següents parelles: 1r Premi
Josep Agustí Moré i Àngel
Mir Buxó de Santa Maria de
Palautordera, el 2n Premi per
Ramon Oliveres Turón i
Josep Ribes Montada de
Vilobí d’Onyar i el 3r Premi
Josep Vidal Tugues i Mario
Ventosa Lluch de Ponts.

Concurs de mels

Els diferents concursos
s’han realitzat durant el
cap de setmana de
celebració de Fira
Balaguer 2010

Valoració positiva de la

49ena edició de Fira Balaguer

per part dels expositors

Trobada de Puntaires

La Fira celebrarà el
seu 50 aniversari en
l’edició de l’any vinent,
coincidint amb els 800
anys del mercat

La valoració general ha
estat molt positiva  des de
l’organització que han
agraït un cop més l’esforç
de tots els expositors que
un any més han cregut
amb Fira Balaguer i que
més que mai han presentat
uns stands perfectament
decorats que han donat un
toc de qualitat a la Fira i els
han encoratjat a participar
l’any vinent, en una edició
especial, les noces d’or.

Una edició que també
acollirà alguna activitat
puntual, rememorant  la
concessió dels 800 anys de
mercat a Balaguer que
també es compliran l’any
vinent.

Cal destacar, que el
temps ha permès realitzar
totes les activitats amb
gran èxit de participació en

totes elles: concursos de
mels i postres, xerra-des
apícoles, xerrades a càrrec
de prestigiosos cuiners
dels millors res-taurants de
la nostra comarca,
concurs de paletes,
trobada de pun-taires, amb
505 partici-pants, i amb el
premi al conjunt més ben
conjun-tat que ha anat a
parar a l’Associació de
Puntaires del barri de
Pardinyes de Lleida,  i una
taula rodona amb Pere
Tàpies.
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Inaugurada la nova Oficina de Turisme
de Balaguer a l’estació de trens

Creu Roja la Noguera
ha finalitzat aquest mes
de maig el projecte de
Formació i Orientació La-
boral, amb l’objectiu de
desenvolupar les capaci-
tats ocupacionals de do-
nes en risc d’exclusió so-
cial mitjançant una forma-

ció professional, i la de
millorar la seva integració
sociolaboral.

Aquest servei ha
presentat un pla formatiu
destinat a 25 dones en risc
d’exclusió social
habitants de la comarca
de la Noguera.

Curs de formació i orientació

laboral a càrrec de Creu Roja

Curs de Creu Roja

Inauguració de l’oficina de turisme

El passat divendres dia
30 d’abril el conseller d’Inno-
vació, Universitats i Empre-
sa, Josep Huguet va presi-
dir l’acte d’inauguració d’una
nova oficina de turisme a
l’estació de trens de
Balaguer, acompanyat per
l’alcalde de Balaguer, Miquel
Aguilà, el president del Con-
sell Comarcal de la Nogue-
ra, Vicent Font, el director
dels Serveis territorials del
departament d’Innovació,
Universitats i Empresa,
Vidal Vidal, i el director del
Patronat de turisme de la
Diputació de Lleida, Àngel
Vidal, destinada bàsicament
a promocionar el tren dels
llacs i la mateixa ciutat.

Per aquest motiu
l’emplaçament d’aquesta, ha
estat la mateixa estació de
trens.

La nova Oficina, forma part de la xarxa d’oficines
de la Generalitat de Catalunya, i vol promocionar el
tren dels llacs i les ciutats per on passa el tren
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Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Dr. Jaume Canal
Medicina General i mútues

Tel. 607 787 338

Visites:
dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h

Veïns de la Noguera Alta visiten
diferents punts de les Terres de Lleida

Un autocar de persones
de les poblacions de Tarta-
reu, Les Avellanes, Os de
Balaguer i Balaguer realitza-
ren una excursió el passat 13
d’abril per les Terres de
Lleida.

Durant la jornada van
poder visitar la Planta
Sorigué i el seu museu al
municipi de Balaguer; l’aero-
port de Lleida-Alguaire, i des-
prés de dinar van visitar la
recentment inaugurada Llot-
ja de Lleida.

La visita va estar
considerada com a molt
profitosa per tots els
participants en aquesta
sortida.Participants a l’excursió

Joaquim Nadal visita les millores
fetes a la carretera de les Avellanes

El conseller de Política
Territorial i Obres Públiques,
Joaquim Nadal, va visitar,
acompanyat de l’alcaldessa
de les Avellanes i Santa
Linya, Carme Garrofé, les
millores viàries executades
al municipi.

Les obres han consistit
en la construcció de cune-
tes trepitjables en dos trams
de la carretera que va de
Vilamajor a Tartareu i del
tram que va del Monestir de
Les Avellanes a Vilanova de
la Sal, al llarg de 5,7 km, amb
una inversió propera als
224.000 euros.

Les obres han permès la
millora del drenatge longi-
tudinal de les carreteres de
Vilamajor a Tartareu, en un
tram de 3,6 km, i del Monestir
de Les Avellanes a Vilanova
de la Sal, al llarg de 2,1 km,
mitjançant execució de
cunetes trepitjables de
formigó, amb un pressupost
total proper als 224.000
euros.

Van visitar la Planta Sorigué i el seu Museu,
l’aeroport d’Alguaire i la Llotja de Lleida

L’Escola Bonavista de
Bellcaire va celebrar una
diada de Sant de Jordi
especial, plena de festa ja
que va donar a conèixer a
tot el poble el seu «drac».

Al llarg del mes de
març i abril els alumnes
de quart, juntament amb
els seus professors han
fet un enorme i
espectacular drac, amb
estructura de ferro, diaris,
cola i pintura pel seu
projecte interdisciplinar.

La festa va consistir

en la presentació i bateig
del drac, anomenat
“Belldrakum”, nom més
votat per tots els nens/es
de l’escola, rua pels
principals carrers del
poble i a la tornada els
alumnes de 6è van fer la
representació de la
«Llegenda de Sant Jordi»
amb personatges de
forexpan de mida real i el
drac com a  protagonista.
El matí va ser d’allò més
divertit i entretingut.

A la tarda es van lliurar
els premis del concurs de
dibuix, patrocinat per la
«Cooperativa Sant Isidre
de Bellcaire» i també es
van atorgar els premis de
redacció, com a tema a
escriure, com no podia
ser altre, era sobre «els
dracs».

L’Escola de Bellcaire va

batejar el seu nou drac

“Belldrakum” per Sant Jordi

El nou drac Belldrakum de l’Escola Bellavista

La Diada de Sant
Jordi es va celebrar
d’una manera
especial a l’escola
Bellavista

El conseller va visitar el municipi de les Avellanes

Aquests treballs, que van
començar el passat mes de
gener i van acabar a mitjans
d’abril, han suposat ampliar
les carreteres de cinc a sis
metres, millorant així la
seguretat vial, especialment
en cas d’encreuament entre
dos vehicles.

Precisament, el DPTOP
va finançar també les
millores que es van executar
l’any passat d’acord amb la

convocatòria per
l’arranjament de camins de
la xarxa veïnal i rural dels
municipis de muntanya de
la Noguera.

Aquestes obres
executades, que van rebre
una subvenció de 106.500
euros, van ser gestionades
pel Consell Comarcal de  La
Noguera i es van executar
als nuclis de Tartareu i Santa
Linya.
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Festa dels nascuts l’any ‘59 a Castelló
de Farfanya, en el seu 50 aniversari

El passat 10 d’abril es va
celebrar la Festa dels 50 anys
a Castelló de Farfanya.

Els actes van començar
a les 10 del matí amb un es-
morzar i una recepció a
l’Ajuntament de Castelló.

Un recorregut per la po-
blació noguerenca va seguir
amb una visita a les Escoles
i la plantada d’un arbre.

Els actes festius comme-
moratius dels que feien 50
anys van finalitzar amb un
dinar de germanor amb la
presència dels protagonis-
tes i els seus acompa-
nyants, per recordar vells
temps i aventures passades
a Castelló.Festa dels nascuts l’any 1959 a Castelló

Creada la Taula de Salut Jove de la
Noguera, empesa pel Consell Comarcal

El dia 27 d’abril, a l’Ofici-
na Jove de la Noguera-
Balaguer es va constituïr la
Taula de Salut Jove de la
Noguera.

La taula, impulsada pel
Consell Comarcal de la
Noguera, neix amb la finalitat
de crear un Pla intersectorial
de  salut  que actuï en la
prevenció i promoció de la
salut entre els joves de la
comarca amb un sistema de
treball que, respectant les
línies i metodologies dutes
a terme per diverses
institucions i adminis-
tracions fins al moment,
unifiqui i optimitzi els
objectius, els esforços i els
recursos per tal de no
duplicar serveis ni interferir
en actuacions d’altres ens.

Els organismes i entitats
que permetran potenciar el
treball interdepartamental
en l’anàlisi de les neces-
sitats, la implementació del
programa, la planificació i
l’avaluació de les interven-

Una recepció a l’Ajuntament, una visita al poble i a
les escoles, van acabar amb un dinar de germanor

El president de la
Diputació, Jaume
Gilabert, i el coordinador
territorial de Joventut,
Jordi Satorra, van
presentar a finals d’abril
a l’ajuntament de
Preixens, els Camps de
Treball que aquest estiu
acolliran joves entre
quinze i trenta anys en
poblacions com Algerri,
Odèn, Pinós, Navés,
Artesa de Segre,
Anglesola, Montgai,
Preixens Àger, Vilanova
de la Sal (2) i la Seu
d’Urgell, fent tasques de
protecció de la natura o
realitzant intervencions en

el patrimoni natural o
històric, i sota la
organització de la
Secretaria de Joventut de
la Generalitat de
Catalunya.

L’acte va comptar amb
la participació del
president del Consell
Comarcal de la Noguera,
Vicent Font i l’alcalde de
Preixens Jordi Planes.
Durant la presentació
s’han concretat els detalls
dels Camps de Treball que
es celebren a les
comarques de Lleida,
amb una especial
incidència en els sis que
es fan a la comarca de la
Noguera.

Els organitzadors han
destacat els camps que es
faran a Preixens i Montgai
on joves de 18 a 30 anys,
d’arreu de Catalunya i de
l’Estat, participaran en
treballs de recuperació de
la memòria històrica.

Presenten els camps de

treball per aquest estiu a la

comarca de la Noguera

Presentació dels camps de treball d’estiu

La comarca de la
Noguera acollirà un
total de sis camps de
treball d’estiu, en
diferents municipis

Constitució de la Taula de Salut Jove de la Noguera

cions són:  el Consell
Comarcal de la Noguera
mitjançant l’Oficina de
Serveis a la Joventut,
l’Ajuntament de Balaguer i
el Consell Comarcal de la
Noguera a través de
l’Oficina Jove de la Noguera-
Balaguer, el Servei Educatiu
de la Noguera; els centres
d’assistència primària de la
comarca; els cossos de
seguretat de la comarca, i la

Creu Roja. Amb una
dinàmica de treball
coordinada i continuada en
el temps, els objectius que
definiran les línies de treball
de la Taula Intersectorial de
Salut Jove són els següents:
dissenyar les actuacions
promogudes des de la Taula
Intersectorial de Salut Jove
i fomentar els de programes
compartits entre els centres
de educatius de la comarca.
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L’Institut Català de les dones organitza
un taller sobre “dietes miracle” a Àger

El passat 10 d’abril, un
grup de periodistes itali-
ans que van visitar Lleida,
en visita promocional a
través dels vols entre l’ae-
roport de Lleida i Milà,
van visitar el Centre d’Ob-
servació de l’Univers
d’Àger.

El delegat del Govern
de la Generalitat a Lleida,
Miquel Pueyo, acompa-
nyat del director científic
del Consorci del
Montsec, Salvador Ribas
van fer de guies de luxe
pels periodistes transal-
pins.

Periodistes italians visiten el

Centre d’Observació de l’Univers

Visita al COU

Taller a Àger

L’Institut Català de les
Dones (ICD), organitzà el
passat 19 d’abril a Àger el
taller “Sóc dona i estic bé
amb el meu cos”, dins del
programa de tallers “Eines
de participació”.

Aquest taller pretén pro-
moure la reflexió sobre el se-
guiment de «dietes miracle»,
el consum de productes
d’estètica, la pressió social
per tenir un cos extremada-
ment prim i jove i el risc dels
trastorns pel comportament
alimentari.

Els tallers “Eines de par-
ticipació” formen part del ca-
tàleg de recursos que l’Insti-
tut Català de les dones, posa
a l’abast de les associacions
de dones, dels ens locals, de
les biblioteques, dels cen-
tres culturals i d’altres enti-
tats i institucions.

El taller “Sóc dona i estic bé amb el meu cos”
pretén conscienciar del perill d’algunes dietes pels
transtorns alimentaris que poden comportar
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L’Associació Cavallers del Sió organitza
una jornada medieval pel 19 de juny

Desprès de tot just qua-
tre mesos des de la seva
constitució a la Sentiu de
Sió, l’associació d’homes
«Cavallers del Sió» ha orga-
nitzat des de primers d’any
diferents activitats lúdiques
al poble en les que ha estat
partícip o directament orga-
nitzador.

Entre les primeres cal
destacar l’organització de la
cavalcada de reis, la matan-
ça del porc, la calçotada i el
concurs de disfresses per la
quitxalla. El dia 19 de juny
organitzarà una primera jor-
nada medieval que tindrà
com a marc els carrers del
casc antic del poble.Cavallers del Sió

El conseller Josep Huguet inaugura el
nou Portal del Montsec a Montsonís

El conseller d’Innovació,
Universitats i Empresa,
Josep Huguet, va inaugurar
el nou portal del Montsec a
Montsonís. Huguet  va es-
tar acompanyat pel delegat
del Govern a Lleida i vicepre-
sident primer del Consorci
del Montsec, Miquel Pueyo
i Miquel Aguilà, vicepresi-
dent de la Diputació de
Lleida. El conseller va remar-
car el gran avenç que s’està
duent a terme en el camp de
la promoció turística.

La nova associació de la Sentiu de Sió ha estat
molt activa des de la seva creació, fa 4 mesos

El secretari de
Telecomunicacions, Jordi
Bosch, va inaugurar la
nova torre de telecomu-
nicacions construïda al
terme municipal de
Montgai, que permet la
recepció de la televisió
digital terrestre (TDT) a
aquest municipi i que
també servirà per facilitar
la instal·lació d’antenes a
les companyies operado-
res de telefonia mòbil.

Durant l’acte d’inau-
guració de la nova torre,
que està ubicada al camí
de la Secla, Jordi Bosch
va estar acompanyat per
l’alcalde de Montgai,
Jaume Gilabert, el director
dels serveis territorials del
Departament de Gover-
nació i Administracions
Públiques a Lleida, Tomàs
Pujol, i també del
president del Consell
Comarcal, Vicent Font,
entre d’altres autoritats.

La construcció i
instal·lació dels serveis
d’aquesta  infraestructura
s’inclou dins el pla
d’extensió dels serveis de
comunicacions electrò-
niques Catalunya
Connecta.

Inauguració de la nova torre

de telecomunicacions al

municipi de Montgai

Nova torre de telecomunicacions a Montgai

La nova torre de
telecomunicacions
permetrà la recepció
de la TDT al municipi
de Montgai

Nou Portal del Montsec
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

L’Ofer té vint anys, i tot
i que ja ha complert amb
el servei militar obligatori,
accepta participar en una
operació especial en els
Territoris ocupats, en
contra dels desitjos i els
foscos pressentiments de
la seva mare. L’Ora, tot just
divorciada, acompanya el
seu fill al campament i,
torbada i amoïnada, de
sobte pren una decisió
sorprenent: mentre l’Ofer
estigui en combat, ella no
es quedarà esperant notí-
cies, sinó que emprendrà
una excursió a Galilea i
creuarà a peu el territori
israelià. Per què? Perquè
mentre fugi, no podran
localitzar-la per donar-li la
notícia i fer oficial la mort
del seu fill i potser així
aconseguirà conjurar el
perill i evitar la desgràcia.
Ho aconse-guirà?

Tota una vida

Autor: David Grossman

Gènere: Novel·la

Els convidats

Autor: Emili Teixidor

Gènere: Novel·la

Adopcions sense receptes

Autor: Carme Panchón

Gènere: Relats

Amb aquesta novel·-
la, Emili Teixidor torna al
món de Pa negre, en un
aspecte nou d’aquell
temps de després de la
guerra, el de l’entrada als
pobles i comarques d’una
trop que aquest cop no és
militar, sinó cultural. Torna
a l’ambient de post-guerra
d’un poble de la plana de
Vic, amb una novel·la coral
en què retrata el feixisme
més ordinari de la dicta-
dura. Una història més
coral i més descriptiva.
Explica els efectes dels
dos grans poders del
totalitarisme: l’eclesiàstic
i el civil, del partit totalitari.
Hi ha les forces vives
feixistes de la província, el
mestre d’escola depurat,
els presoners obligats a fer
treballs forçats, el cacic,
l’escriptor feixista,
l’historiador local...

Hi ha diferents mane-
res d’entendre l’adopció,
de viure-la. Hi ha molts
elements de coincidència
en els processos, en els
conceptes i en les legisla-
cions, però no hi ha
maneres modèliques que
garanteixin que s’ha fet
categòricament bé o
malament una adopció.
Aquest és un llibre peculiar
que no és un manual, ni
una guia, ni un informe, ni
tampoc una mostra dels
processos pels que cal
passar, tot i que al llarg de
les seves pàgines s’hi
desgrana una mica de tots
aquests aspectes. Aquest
és un llibre que vol des-
muntar mites i fal·làcies al
voltant de l’adopció i
també, vol contribuïr a
canviar la visió vers alguns
aspectes encarcarats del
fenomen de les adopcions.

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

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

El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

El torn es girarà com si fós màgia,
estranys carros de foc o núvols blancs.
El forn s’apagarà i seran les brases,
només, com sol passar, calius finals.
Això deia l’ocell:
«Hi ha un senyor que li sap greu
que els pobres es facin rics».
Ell és ric, és clar. I es vanta que siguin pocs.
Com menys millor. Distingits.
Però canta l’ocellet: El brancatge despullat,
ja fa dies que brotona anunciant la primavera.
Ho veu vostè senyor ric!
Els arbres que ara contempla,
eren pobres no fa gaire i ara ja s’han fet rics.
És un cicle. Som finits.
Ho veu vostè senyor ric!
Es guardaven roba, d’un hivern a l’altre,
durant molts hiverns. Li feien sargits
i l’apedaçaven i es feien els vins
i els pans de pessic i els rebostos amples.
Ho veu vostè senyor ric!
Abans anàvem sargits.
«Sempre n’hi haurà», Ell va deixar dit.
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El Consell Comarcal lliura els premis
escolars d’Auques per Sant Jordi

El dia de Sant Jordi al
Consell Comarcal es van lliu-
rar els guardons del Premi
Comarcal d’Auques Sant
Jordi en el qual participen
cada any els escolars de 5è i
6è d’educació primària de
tota la comarca. El tema que
havien de tractar les auques
era «Com ens afecta la cri-
si». El primer premi va recau-
re sobre Núria Bargués
Coma de l’Escola de Ponts;
el segon premi va ser per
Josep Carrera Colomines de
l’Escola Bonavista de
Bellcaire d’Urgell i el tercer
premi va ser per Joan Farré
Guarné del Col·legi Ntra. Sra.
del Carme de BalaguerPremi Comarcal d’Auques

Diputació i Cultura aportaran 400.000
euros pels 10 Museus lleidatans

El passat divendres 30
d’abril es va signar un con-
veni entre la Diputació de
Lleida i el Departament de
Cultura i Mitjans de Comu-
nicació, en matèria de mu-
seus, en virtut del qual les
dues administracions es
comprometen a fer una do-
tació de 400.000 e en dos
anys per a subvencionar pro-
jectes de millora dels deu
museus lleidatans inscrits
en el Registre de Museus de
la Generalitat de Catalunya.

Van participar-hi alumnes de 5è i 6è de Primària
dels diferents centres escolars de la Noguera

El Teatre Municipal de
Balaguer va ser l’escenari
d’acollida de la III Gimca-
na Lingüística de la No-
guera, organitzada pel
Consorci per a la Norma-
lització Lingüística, a tra-
vés del Servei Comarcal
de la Noguera, emmarca-
da dins el XVII Pla Comar-
cal de Dinàmica Educati-
va de la Noguera, amb la
col·laboració del Consell
Comarcal de la Noguera i
el Servei Educatiu de la
Noguera, així com l’Ajun-

tament de Balaguer i
l’ImPiC.

En aquesta gimcana hi
han concursat sis centres
de secundària de la
comarca: l’IES Almatà,
l’IES Ciutat de Balaguer,
l’Escola Pia i el Col·legi
Nostra Senyora del
Carme, de Balaguer; l’IES
Ermengol IV, de Bellcaire
d’Urgell, i l’IES de Ponts.

El concurs  està
adreçat als alumnes de 2n
d’ESO i té com a objectius
millorar el coneixement i
l’ús de la llengua pròpia i
el coneixement de la
comarca.

El dia 12 de maig va
tenir lloc la fase final al
Teatre Municipal de
Balaguer, amb l’equip
guanyador de cada centre
participant.

El Teatre Municipal acull la III

Gimcana Lingüísitica de la

comarca de la Noguera

Instantània de la Gimcana de l’any passat

El dia 12 de maig va
celebrar-se la III
Gimcana Lingüística
de la Noguera amb els
alumnes dels centres

Representants dels Museus lleidatans
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Vint colles participaran a la Trobada de
Gegants i Capgrossos de Balaguer

El diumenge 16 de maig
es durà a terme a Balaguer
la V Trobada de Gegants i
Capgrossos, aquesta troba-
da es fa cada dos anys des
de l’existència de la Colla
Gegantera i Grallera de
Balaguer.

Hi participaran més de
vint Colles de diferents
punts de la geografia
catalana i de la Franja, això
suposa una seixantena de
gegants, més gegantons,
capgrossos i altre bestiari
que també podrà veure’s en
aquesta trobada.

Com a novetat aquest
any s’estan  organitzant
diversos concursos per a les
colles assistents que es
puntuaran al llarg de la
cercavila. La informació
sobre aquesta novetat es
donarà al moment de

Les colles a la plaça del Mercadal

La Cinquena Trobada es celebrarà aquest diumenge
16 de maig, pels diferents carrers i places de la
capital de la Noguera, amb més de 60 gegants

l’arribada de les colles, però
van des del vestuari dels
membres de les colles, dels
gegants, de l’acompanya-
ment musical, del ball...

L’horari previst és a
partir de les 10 del matí amb
la plantada dels gegants i
altres figures al Parc de la
Transsegre, a les 11 cercavila
pels diferents carrers de la
ciutat, a partir de les 12 del

migdia l’arribada a la Plaça
Mercadal de les diferents
colles, on es farà el
lliurament de records i de
premis als guanyadors dels
diversos concursos, i tot
seguit hi haurà un dinar de
germanor on tothom que
vulgui pot assistir-hi
comprant un tiquet a la
botiga Mormur a la Plaça
Mercadal, 7 de Balaguer.

La Trobada de Gegants serà aquest proper 16 de maig
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Golejadors del

C.F. Balaguer

Classificació

Tercera Divisió

1. Hospitalet ............. 86

2. Reus ...................... 83

3. Santboià ................ 70

4. Prat ........................ 67

5. Cornellà ................ 61

6. Manlleu ................. 60

7. Llagostera ............. 56

8. Europa ................... 54

9. Balaguer .............. 52
10. Amposta ............. 52

11. Castelldefels ...... 47

12. Palamós .............. 46

13. Vilanova .............. 46

14. Pobla Mafumet .. 46

15. Cassà .................. 44

16. Benavent ............ 43

17. Premià ................ 36

18. Rapitenca ........... 34

19. Blanes ................. 27

20. Olesa ................... 26

1. Genís Soldevila 14
2. Ermengol Graus10
3. Carlos Romero .. 5
4. J. Campabadal .. 5
5. Iban Parra ........... 4
6. Josep Figueres .. 3
7. Marc Pujol ......... 2
8. Dani Redondo ... 2
9. Ramon Ribera ... 2
10. Ciruela .............. 2
11. Juanjo Tenorio 2
12. David Antunez . 1
13. Ruben Egea ..... 1
14. Moi Nogareda . 1
15. Edu Usall .......... 1

Amb 14 gols,
Genís Soldevila s’ha
proclamat màxim
golejador de l’equip en
aquesta temporada
2009-2010, i el segueix
Ermengol Graus amb
10 gols.

D’altra banda, cal
destacar la tasca realit-
zada pel porter Jaume
Nogués, un dels
artifexs de la segona
volta de l’equip.

Jaume Nogués

El Balaguer finalitza el campionat de
lliga a la meitat de la taula classificatòria

FUTBOL>> Els
balaguerins acaben la
temporada empatant a
Cornellà, amb 52 punts,
en la novena posició de
la taula classificatòria

02/05/2010

BALAGUER 1
LLAGOSTERA 0

El Balaguer acaba la tem-
porada en la novena posició,
després d’haver sumat 4
punts en els dos darrers par-
tits de la temporada, gua-
nyant al Llagostera per un
gol a zero, amb un bonic gol

d’ascens a Segona B, men-
tre que Olesa, Blanes i
Rapitenca, jugaran a Prime-
ra Catalana, la propera tem-
porada.

D’altra banda, Terrassa i
Gavà, jugaran a Tercera la
propera temporada, baixant
de Segona B, i arrossegant
a premià i Benavent, en els
dos descensos compen-
sats. Aquests dos equips
hauran d’esperar la promo-
ció d’ascens dels equips de
tercera, per saber si aconse-
gueixen la permanencia a
Tercera, o al contari, hauran
de jugar a Primera Catalana,
la propera temporada.

Pel que fa  als ascensos
de Primera Catalana a Terce-
ra, encara resten 4 jornades

de Genís, que amb 14 gols
ha estat el màxim golejador
de l’equip, i empatant a zero
gols al camp del Cornellà.

L’Hospitalet, Reus,
Santboià i Prat són els qua-
tre equips que jugaran la fase

Genís va ser l’autor del gol al Llagostera

09/05/2010

CORNELLÀ 0
BALAGUER 0

Andreu Ramos va jugar un bon partit

per la finalització de la Pri-
mera catalana, tot i que de
moment, Vilafranca,
Montañesa i Masnou, són
els millor posicionats per
aconseguir l’ascens.

Ara, un cop acabada la
temporada, el primer equip
del C.F. Balaguer haurà de
començar a planificar la pro-
pera temporada.

Lluís Elcacho continuarà
com a entrenador de l’equip,
i a finals d’aquesta tempora-
da, ja ha treballat i probat a
diferents jugadors joves del
filial, per tal d’incorporar-los
al primer equip la propera
temporada, alguns jugadors
com són Figueres, Mon-
forte, Andreu Martínez, Raul
Carrasco o Sergi Curià.



15<<E S P O R T S

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

Tel. 973 450 808
Mòbil 617 917 841

BALAGUER

El Cristec perd per 3-1 a la pista del
Solsona i ja és setè a la classificació

El Cristec Balaguer perd
a la pista de La Penya Bar-
celonista de Solsona, per
3 gols a 1, en partit corres-
ponent a la 26a jornada de
la Nacional B.

Els balaguerins, que
acusen força relaxació en
les darreres jornades, ca-
uen front un equip
solsonenc que es jugava
moltes de les seves opci-
ons de permanència, en un
partit en el que l’única nota
destacable pel Cristec va
ser el debut del jove juga-
dor del filial Roger. Els de
la capital de La Noguera
van gaudir de les millors
ocasions al primer període
davant un rival força im-
precís en la circulació, en-
cara que no es va ficar pel
davant en el marcador fins

al minut 19, en el que Moha
de xut afortunat va marcar
el 0 a 1.

El Solsona, però, va
aprofitar un desajust de-
fensiu balaguerí per empa-
tar el partit quan només
restaven 10 segons per ar-
ribar al descans. El segon
període va mostrar un con-
junt local millor assentat i
més agressiu, la qual cosa
va tenir ràpida repercussió
al marcador (2-1, min. 23).
El Cristec va trigar uns mi-
nuts a reaccionar, la qual

Cristec

El Cristec es troba setè a la classificació

FUTBOL SALA>> Els
balaguerins rebran al
Casa Alcalà, el proper
dissabte a les 5 al
pavelló municipal

Partit intranscendent
entre dos equips que no
es jugaven res per la vic-
tòria.

Tan sols el Balaguer
Salud Automoció, era el
que tenia més a perdre.
Primer per jugar a casa i
després per acabar amb
bones sensacions de cara
al playoff de permanència
a 1a catalana.

El matx va començar
bé pel SAFA Claror, que
amb baixes va plantar
cara bona part del partit,
13-17 al primer quart.

Al segon quart, el
Balaguer es va posar les
piles i va apretar amb

defensa i aconseguia
agafar el rebot en defensa
i poder sortir al contraatac.
Un parcial d’11 a 2 al minut
2 de partit va obrir escletxa
al marcador. 35-27 a la
mitja part.

El Balaguer va arribar
a guanyar per 16 punts
però un seguit de
decisions arbitrals van
afavorir a que el SAFA
s’apropés al marcador.

Al final, partit sense
més història. Victòria del
Balaguer per 68-58, que
afronta amb ganes el
playoff per la
permanència a 1a
Catalana, contra l’equip
C.E. Onyar, el 12è
classificat del Grup 3 del
Campionat de Catalunya
de 1a Catalana.

El primer partit es
jugarà fora de casa,
aquest cap de setmana i
el cap de setmana
següent a casa.

Victòria del Bàsquet Balaguer

en el darrer partit de lliga

davant el SAFA Claror, 68-58

Club Bàsquet Balaguer

BÀSQUET>> Aquest
cap de stmana
començarà el playoff
per evitar el descens,
davant el C.E. Onyar

cosa no va aprofitar el
Solsona per augmentar el
seu avantatge degut a la
seva manca de definició, ar-
ribant-se al darrer tram de
partit amb força incertesa
en el marcador. Els bala-
guerins van augmentar la
seva intensitat en atac per
intentar donar la volta al
marcador, però el porter
Seuba va donar aire els lo-
cals amb les seves inter-
vencions fins que va arri-
bar la jugada clau de l’en-
contre. Una rigorosa i molt
protestada segona groga al
balaguerí Tiri a manca de 3
minuts va donar superiori-
tat numèrica els locals que
van aprofitar per marcar el
definitiu 3 a 1, la qual cosa
assegura pràcticament la
permanència els
solsonencs.

El proper dissabte, a par-
tir de les 17 hores i al muni-
cipal balaguerí, el Cristec
rep la visita del Casa Alcalà,
equip situat a la part baixa
de la classificació.
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El Club Futbol Sala de Castelló de
Farfanya fa una excel·lent temporada

El Club Futbol Sala
Castelló per segona tempo-
rada consecutiva, juga a la
segona divisió territorial A,
grup 5.

La temporada passada
va quedar en el 4rt lloc de la
classificació, i en l'actual, ha
quedat en 3a posició, amb
possibilitats de pujar de ca-
tegoria.

Els components de la
plantilla de l'equip, són joves
del poble, que es van ficar
d'acord per formar un equip.
Els cost de mantenir l'equip
és cobreix gràcies al suport
de cases comercials i socis,
a part de la col·laboració de
l'ajuntament.Club Futbol Sala Castelló

Bons resultats dels nedadors balaguerins a

la lliga catalana de natació adaptada

FUTBOL SALA>> A la 3a posició de la taula de la
2a divisió territorial amb possibilitats d’ascens

David Bach i Pere Graells

Com cada any,  la So-
cietat Ocellaire “La Creue-
ra”, organitza un parell de
concursos.

El primer es va fer
aquest passat diumenge
dia 9 de maig al Pavelló
Molí de l’Esquerrà, corres-
ponent a la final del cam-
pionat provincial de cant
d’ocells amb la modalitat
de taula.

Aquest proper dissab-
te 15 de maig, i al parc de
la Transsegre, es celebra-

rà el concurs social de
cant d’ocells amb la mo-
dalitat de ganxo, que es-
tarà obert a tots els oce-
llaires de la província.

En cas que no es pu-
gui celebrar al parc de la
Transsegre pel temps, es
farà al Molí de l’Esquerrà.

Al concurs s’hi espera
una gran assistència tant
de concursants com d’afi-
cionats.

Properament, la Jun-
ta de la Societat, presidi-
da per Francisco
Chércoles, convocarà  una
assemblea general extra-
ordinària de socis per tal
de convocar eleccions,
després de 5 anys d’exis-
tència d’aquesta associa-
ció Ocellaire de Balaguer
“La Creuera”.

La Societat Ocellaire “La

Creuera” organitza el

concurs social de cant d’ocells

Concurs de cant d’ocells al Parc de la Transsegre

Aquest dissabte 15 de
maig es celebra el
concurs en la
modalitat de ganxo al
parc de la Transsegre

NATACIÓ>>  En David
Bach i en Pere Graells han
participat en la 4a jornada de
la lliga catalana de natació
adaptada celebrat a les
instal·lacions del C.N. INEF
Lleida. Com a resultats més
destacats tenim  en Pere va
aconseguir en la categoria
S10 la 2a posició en els 400
m lliures, en la mateixa cate-
goria tenim que en David va
aconseguir la 2a posició en
la prova dels 50 m esquena  i
també en els 100 lliures.
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El canadenc Stefen Diez, guanyador del  
Futures, XVII Trofeu Ciutat de Balaguer

 El  jugador d’origen 
canadenc Steven Diez va 
imposar-se clarament al 
valencià David Estruch per 
un indiscutible 6-2/6-1. Al 
valencià li va passar factura 
la llarguíssima semifinal 
del dissabte i no va poder 
aguantar el ritme que im-
posava el setè cap de sèrie 
del torneig. 
 Van estar dues hores 
d’un partit intens i molt 
físic que va fer passar una 
bona estona al centenar 
d’espectadors assistents a 
l’esdeveniment.
 Steven Diez va arribar 
a la final després d’haver 
eliminat al cap de sèrie 
numero 1 del torneig, López 
Jaen a quarts de final i al rus 
A. Lobkov en semifinals.
 D’altra banda, el valen-
cià David Estruch havia 

Nombrós public a la pista central

TENNIS>> La parella Jordi Marsé i Pablo Martín 
s’imposen a la final de dobles a la parella Milos 
Sekulic i Richard Waite per 6-1; 5-7; 10-5

eliminat a l’italià Massimo 
Capone en quarts de final 
i al cap de sèrie numero 6, 
el veneçolà David Souto, en 
les semifinals.
 D’altra banda, el di-
vendres a la tarda es va 
disputar la final de dobles. 
La parella formada per Jordi 
Marsé i Pablo Martín van 
imposar-se a Milos Sekulic 
i Richard Waite per 6-1; 5-7, 

i 10-5 al tie break del tercer 
set.
 En el l l iurament de 
premis, tant el president 
del Club Tennis Balaguer, 
Antoni juny i l’Alcalde de 
Balaguer, Miquel Aguilà, 
van destacar l’alt nivell del 
campionat i del joc que es 
va poder veure durant la 
setmana del torneig interna-
cional, a les pistes del club 
Tennis Balaguer.

Stefen Diez i David Estruch amb els trofeus
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Ricard Viola fa un excel·lent duatló de
carretera a Vic, preparant l’Ironman

Aquest passat de setma-
na es va disputar el duatló
de carretera de Vic.

Amb més de 400 corre-
dors, la prova consistia en 7
quilòmetres de córrer, 30
quilòmetres de bici de carre-
tera per acabar amb 3 quilò-
metres de carrera a peu no-
vament.

La cursa era puntuable
per al circuit català de
duatlons de carretera.

El C.E. Pedala.cat va
disputar la cursa amb 4
corredors, destacant la 60a
posició del Ricard Viola, en
plena preparació per a
l’Ironman de Niça aquest
proper juny.Pedala.cat

Tartareu acull la Copa Catalana i l’Open
d’Espanya de descens de BTT

BTT>> Els propers dies 22
i 23 de maig se celebrarà la
Copa Catalana i Open d’Es-
panya de Descens de BTT a
Tartareu.

Els entrenaments tin-
dran lloc el dissabte durant
el matí i la tarda i el diumen-

DUATLÓ>> L’Ironman es celebra a Niça, aquest
juny, en la que hi participarà l’atleta balaguerí

El passat cap de
setmana el Centre
Excursionista de
Catalunya va organitzar la
52a edició del Ral·li CEC
d’Esquí de Muntanya,
històrica cursa que
aquest any es
desenvolupava a la Vall
de Conangles, a la Val
d’Aran i dins del Parc
Natural d’Aigüestortes.

El repte que aquest
any es va plantejar l’equip
organitzatiu va ser marcar

un itinerari de 3.000
metres de desnivell,
tornar a les curses
d’abans, físicament
dures, fora de l’abric de les
estacions d’esquí, amb
trams alpins i tècnics on
els corredors havien de
descalçar-se els esquís,
posar-se els grampons i
caminar canal amunt. El
repte es va assolir: amb
l’ascensió a 3 cims i 2.800
metres de desnivell
marcats, tot plegat en un
dia solejat i amb una bona
qualitat de neu.

El C.E. Pedala.cat va
tenir representació en
l’equip format per en Xevi
Sadurní i en Xavier
Freixinet, que van finalitzar
la competició en 5ena
posició.

El Pedala.cat fa el cinquè lloc

en el Ral·li CEC d’esquí de

muntanya de la Vall d’Aran

Pedala.cat

La prova és una de
les més dures, amb
2.800 metres de
desnivell i amb
l’ascenció de 3 cims

BTT a Tartareu

ge es realitzarà el descens
amb dues mànegues, la pri-
mera està programada a les
9:30 del matí, i la segona tin-
drà lloc aproximadament a
les 12.

Com en altres edicions
es comptarà amb uns 270

participants de totes les ca-
tegories i nacionalitats.

Cal destacar la dificultat
tècnica del terreny, que fa
que sigui una de les proves
més atractives en descens
de BTT de les que se cele-
bren a l’estat espanyol.
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GROC és una publicació plura 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.

No ens enganyaran
Marcel Barbosa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actualitats estatals i regionals
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ara ja estem aquí. Amb
una atur alarmant, que és el
doble dels nostres socis. Els
bancs endeutats i amb uns
números mai prou aclarits.
La Borsa, sent especulativa va
arrossegant-se per terra o vo-
lant pels núvols. I altres mil
punyetetes que no deuen te-
nir importància pels que ma-
nen, doncs sempre riuen. En
el nostre Estat no es pot pres-
cindir de la rialleta del nostre
“estimat” president que no
para de donar-nos ànims i de
dir-nos que tot està previst, a
ell de segur la previsió deu
ser total, i no cal dir li afecta
poc, no cal ni dir-ho.

Avui amb més de quatre
milions i mig de parats, no

Les eleccions de diumenge 25
d’abril han estat les més
importants de la nostra vida, tot i
que ens volen fer creure el contrari.

Vull donar les gràcies a
l’organització, per l’esforç i la feina
aconseguida.

Gràcies als 2.400 balaguerins
que vam dir sí a la llibertat, i a la
resta de Catalunya. Gràcies als
milers i milers de morts i presoners
que van lluitar per l’objectiu
perseguit .

Però sento pena de veure un
sector de la població, que es
mostra indiferent a la fita de poder
votar el futur del nostre poble.

Sento pena al comprovar el
nivell de democràcia que tenim,
quan els dirigents polítics
manipulen els mitjans de
comunicació; primer prescindint
de la notícia i després minimitzant
els resultats.

Que no ens enganyin, un 20’2
% de vots és un resultat positiu;
millorable, com serà; i més si tenim
en compte els nostres adversaris
(dirigents i mitjans) i els recursos
amb que es comptava.

Recordem que el Sr. enviat des
de Madrid, el Pepe, que presideix la
Generalitat va treure un  15%.

Ja són prop de 500.000 vots per
la independència de Catalunya,
amb un terç de vots escrutats;
extrapolant ens surten 1.500.000 de
vots; i en aquestes condicions!

No ens enganyaran, comptem
amb la decisió de la majoria de la
població activa. Però hem de conti-
nuar el camí. Demano als dirigents
de les plataformes i als seus
juristes, que es traslladi el tema al
Parlament i amb els requeriments
legals s’iniciï el procés del
referèndum oficial.

Fa 20 anys, els casaments laics
eren minoritaris i generalment
consistien en una sòbria cerimònia;
les parelles que optaven per aquesta
celebració ho feien o bé per una forta
convicció o bé en situacions molt
puntuals.

Avui els casaments laics s’han
generalitzat i poden ser tant o més
solemnes i cerimoniosos com qual-
sevol dels que es celebren a l’església.

Si respecte als casaments,
l’Administració ha disposat d’un
protocol i d’uns locals dignes  per a
que tothom pugui escollir entre
celebració religiosa o bé laica; des de
BalGuera pensem que també caldria
regular aquesta possibilitat en el
moment de la defunció.

És incongruent que una persona
agnòstica, atea, o bé d’altres
confessions, en el moment de la mort,
la família es vegi condicionada a
acceptar una cerimònia d’una religió

Sala laica a Balaguer
Col·lectiu Balguera
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de la qual n’ha viscut tota la vida al
marge.

A dia d’avui ja hi ha molts
municipis que disposen (dins o bé
fora del Tanatori) d’una sala de
dimensions i confortabilitat dignes
per a qualsevol família que en vulgui
fer ús.

És per això que BalGuera
suggereix a l’Ajuntament de Bala-
guer,  i  també ho hem manifestat a
tots els Partits Polítics actius a la
ciutat, la possibilitat de que habiliti
una sala per aquest fi, així com que
reguli un senzill i laic protocol per
aquesta situació  ofert per la mateixa
empresa que gestioni el Tanatori.

Des de BalGuera pensem que
una possibilitat podria  passar per
un concert amb el bisbat per tal de
poder usar les esglésies també per
a aquests enterraments a falta d’una
sala pública polivalent per a diferents
usos.

vull ni imaginar-me els dra-
mes humans que hi tenen ca-
buda, i el pitjor de tot, és que
a curt termini no hi ha cap
solució. Quan surt el comu-
nista de torn (que és el
“quefe”) per dir-nos amb tota
serietat, que ells tenen un pla
integral per la recuperació, és
per ficar-se a riure, si recor-
dem com han quedat totes
les economies de les nacions
en què ells van manar; em-
pobrides, atrassades i fetes a
la idea, de què uns feien veu-
re que pagaven un salari se-
gur i els altres fent veure que
treballaven amb entusiasme.
La corrupció regnant, la pros-
titució per poder viure a l’or-
dre del dia i el medi ambient

assassinat mil vegades en
cada empresa. I el pitjor del
cas, era que les classes soci-
als no havien desaparegut,
objectiu primari de l’autèntic
comunisme. El factor humà
sempre present en qualsevol
tipus de vida, fa que els er-
rors ens facin caure en el des-
encant.

Aquí i ara, veiem quantes
embusteries ens han dit. Dos
ens poden cridar l’atenció;
“Si guanya Zapatero, guanya
Catalunya”, n’és una. I no cal
dir res del que hem guanyat.
I dos, la desencertada foto
dels governants europeus,
pintant-los en uns “colors”
que no eren gens polítics,
encara que només fós per
educació. No cal dir que ara
es pot afegir la de Zapatero,
per acabar de fer-nos por de
veritat. El cert és que ell ni ells
en són culpables directa-

ment. Però sí, una bona part
se’ls hi ha de donar, és per
permetre que la Banca, la pe-
tita i la gran principalment
s’apalanquessin per fer d’una
irrealitat enganyosa un som-
ni de prosperitat fàcil. Van
permetre que dins els estats i
visqués i campés la pitjor de
les bèsties, que és l’especu-
lació total, l’etern mite del di-
ner fàcil. Els governs hi varen
caure de quatre potes, hi van
acaparar bona part de l’èxit
com a propi, però observeu,
quant car ho estan pagant,
això sí, amb diners nostres. I
espereu que per no tocar cinc
cèntims dels seus, ens fotran
a tots durant molt de temps.
Són així de flamencs!

Encara que no em senti
afectat en excés, vaig vivint
la Divina Comèdia de l’Esta-
tut, i amb lletra impresa  a la
mà, puc comprovar l’encer-

tats que anaven tots aquells
que ressaltaven anar més de
cara a l’aspecte econòmic de
les reclamacions, i no tant als
punts picanyosos dels drets
“nacionals”. A totes llums es
pot veure que el seu pragma-
tisme era més realista.

L’Estatut va estar animat
a néixer per una margallada i
una mentida del Zapatero. I
com els hi anava bé a tots el
varen aplaudir, pensant en
una festa de balls i cava, es
podia justificar tot un desas-
tre de govern, dit Tripartit. Al-
tra gent amb més visió pre-
gonaven el que ha passat fil
per randa. I així ens va. Ara
tots estem santament indig-
nats, però podeu creure’m,
que només estan preocu-
pats de com poden sortir-se’n
en la campanya electoral que
ja està aviada.
------------------------------------------------
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Balaguer Comercial
2021, Associació de Co-
merciants de Balaguer
complint el  programa
d’actuacions previst, van
estar presents a la Fira de
Balaguer .

La valoració de l’acció
ha estat molt positiva.
Des de l’estand es van re-
partir tríptics informatius
per tal de potenciar l’as-
sociacionisme així com
butlletes perquè tots els
visitants poguessin parti-
cipar en els dos sortejos

que es van realitzar.
El premi en aquesta

ocasió van ser  xecs regals
valorats en 250 e, aques-
ta és una nova iniciativa
que tenen previst poten-
ciar en d’altres actuacions.

Entre tots els partici-
pants van resultar premi-
ats: Jaume Semís, veí de
Castelló de Farfanya i
Matilde Tresens, veïna de
Balaguer. Els afortunats
podran utilitzar aquest
xec regal  en qualsevol
dels establiments associ-
ats.

D’altra banda també
van aprofitar la seva
presència a la Fira de
Balaguer per tal d’atendre
el compromís  amb el
Projecte Àgape, conscien-
ciat amb la recollida
d’aliments.

L’Associació Comercial 2021

potencia l’associacionisme

amb un estand a la Fira

L’Associació 2021 a Fira Balaguer

L’estand va servir de
punt de recollida
d’aliments pel
programa Àgape, en
el que col·laboren

Centenars de persones van gaudir del
Riverside Crazy Car Hop

Un any més , el Club
Razzlers, organitzà els dies 7
i 8  de Maig el cinquè
Riverside Crazy Car Hop .

La festa del Riverside va
començar  el divendres amb
un concert gratuït  a la sala
La Mercantil amenitzat pel
grup «Los Hound Dogs»,
banda de Rockabilly de la
Coruña.

Com cada any, el
Riverside va obrir les portes
dels pavellons firals el
dissabte 8 de Maig de 2010
per fer  la concentració de
vehicles americans anteriors
a l’any 65  més gran
d’Espanya.

Com a novetat, enguany
hi havia una zona habilitada
pels vehicles posteriors a
l’any 65 degudament
delimitada.

Durant el dia  es va fer
un concert al mateix «car
show» a càrrec dels grup
«Barbwiers».

Els pavellons van estar
oberts des de les 09:00 del

Concert amb “Barbwiers”

matí fins les 21:00 h, amb
una bona afluència de
públic.

En els mateixos
pavellons, a part de
l’exposició de vehicles, hi
havia com cada any,
botigues de roba, discs, roba
vintage, roba pin up,
accessoris, peces de cotxes
etc...

Els concerts de nit es van
fer al mateix pavelló a càrrec
del grup «The Love
cousins», i els «Hi winders»,
una de les bandes que està
al capdavant del món del
rock and roll, amb el seu
rockabilly més frenètic .

A la mitja part, hi va haver
l’actuació d’”Evita Mansfild”,
fent un «burlesque»  al més
pur estil dels anys 50.

L’organització va estar
satisfeta, per com va anr la
festa i també pel nombrós
públic assistents als actes.

Cotxes americans

Concerts de rock’n’roll,
una mostra de cotxes
americans i una fira de
diferents objectes,
centren la festa
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L’Aula Municipal de Dansa actua en
favor de l’Associació de Fibromialgia

L’Associació Catalana
d’Afectats de Fibromiàlgia
(FM-SFC-SQM) celebra
aquest any el seu desè ani-
versari, amb diferents actes
arreu de la geografia catala-
na.

A les nostres terres
tenim la seu de la Noguera,
creada ara fa poc més o
menys un any, i que intenta
millorar la qualitat de vida de
les persones que pateixen
alguna de les tres malalties
citades anteriorment (FM:
fibromiàlgia, SFC: síndrome
de fatiga crònica i SQM:

Noguera, on tenen un espai
de trobada i d’on reben bona
part del suport necessari per
continuar endavant igual
que de l’Ajuntament de
Balaguer que els fa costat en
el dia a dia.

Per celebrar aquest desè
aniversari de l’entitat, des de
la seu de la Noguera van
demanar la col·laboració de
l’Escola de Dansa de
Balaguer, amb la idea de
recollir una mica de diners
que permetran continuar
amb la tasca que porten a
terme.

En aquest sentit, aquest
mateix dissabte, i al Teatre
Municipal de Balaguer, a
partir de les 8 del vespre,
actuarà l’Escola de Dansa de
Balaguer, dirigida per Albert
Bonet.

sensibilitat química
múltiple), a partir dels grups
setmanals o de les activitats
d’exercici que venen
realitzant ja al llarg de tot el
curs.

A més a més, però,
també realitzen xerrades per
informar la població
afectada o sensible a les
seves malalties, al mateix
temps que, a poc a poc, van
figurant en el panorama
associatiu de la nostra ciutat
i comarca.

La seu social és al
Consell Comarcal de La

Reunió de l’Associació d’afectats de Fibromialgia i Fatiga Crònica

La Mostra de Dansa es realitzarà aquest dissabte 15
de maig, al Teatre Municipal, a partir de les 8 del
vespre, a càrrec de l’Aula municipal de Dansa

El proper cap de
setmana, i fins el dimarts
18 de maig els museus
enceten una sèrie de
jornades amb actes
destinats a celebrar el Dia
Internacional dels
Museus.

El Museu de la
Noguera obrirà les seves
portes el proper dissabte
15 de maig al vespre per
unir-se als actes de
l’anomenada «Nit dels
Museus» que tindrà lloc
a Catalunya i durant la

qual molts d’aquests
equipaments realitzaran
activitats nocturnes
diverses, així com visites
a les seves instal·lacions.

El Museu de la
Noguera presentarà a les
21’45 h, en les seves sales,
l’espot promocional de la
Xarxa de Museus de les
Terres de Lleida i Aran que
s’ha produït recentment i
que s’exhibirà propera-
ment en diferents mitjans
audiovisuals.

Seguidament es
realitzarà una sessió de
cinema en la que es podrà
gaudir de la projecció de
la pel·lícula «Noche en el
Museo». En acabar la
projecció, es realitzarà una
visita guiada a les
instal·lacions del Museu
de la Noguera.

El Museu  obre les seves

portes aquest dissabte 15 de

maig en “La Nit dels Museus”

El Museu de la Noguera

Durant la visita, es
projectarà la
pel·lícula “Noche en
el museo” i es farà
una visita guiada
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES

-------------------------------------
ES LLOGA apartament a
la Pineda (Salou), amb
vistes al mar, al costat de
la platja, piscina i pàrking
tancat, a/a. Totalment
equipat. Per setmanes i
quinzenes. Tl: 639330429.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar a
Balaguer, en ple funcio-
nament, c/Doctor Fle-
ming, 37. Interessats tru-
car al: 629476013.
-------------------------------------
ES LLOGA planta baixa al
Secà, amb garaig i jardí,
magatzem, celler, 3 hab.,
menjador, cuina i bany.
Sense mobles. Preu: 450
e/mes. Telf: 616771071-
635497446.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer, llicència disco-
teca. Abstenir-se curio-
sos. Tel: 667476167.
-------------------------------------
VENC dúplex a l’Av. Paï-
sos Catalans, 150 m2, ter-
rassa, cuarto de 40 m2 al
costat. Vistes al riu. Opor-
tunitat única. Abstenir-se
curiosos. Interessats telf:
678954170-667476167.
-------------------------------------
ES LLOGA pis a Balaguer,
c/ Ramon Llull, 8, 4 hab.,
2 banys, solejat. Abstenir-
se curiosos i insolvents.
De particular a particular.
Telf: 652092918.
-------------------------------------
ES VEN pisos de nova
construcció de 2-3 habi-
tacions, a l’Av. Països
Catalans.Raó: 973446011.
-------------------------------------
VENDA/LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Raó
telèfons: 973446161-
629310479.
-------------------------------------

ES LLOGA apartament
a Camarasa, moblat,
foc a terra i vistes al
riu. Lloguer de pàrking
tancat al c/ Sant Diego
California (Balaguer).
Interessats trucar als
telèfons:  973447752-
639920281.
--------------------------------
ES TRASPASSA botiga
de plats cuinats “El
Rebost”, c/ Sanahuja,
29 de Balaguer. Raó:
600267006.
--------------------------------
LOCAL COMERCIAL es
l loga,  a  l ’Av inguda
Pere III, 200 m2. Preu:
650 euros al mes. Inte-
ressats trucar al telè-
fon: 973450407.
--------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Cudós. Raó:
973450555 (demanar per
Montse).
-------------------------------------
TRASPASSO botiga de
roba a Balaguer per no
poder atendre. Preu a ne-
gociar. Possibilitat gène-
re estoc. Interessats tru-
car al: 973449432.
-------------------------------------
ES LLOGA xalet a la Pi-
neda (Salou), 4 hab., 2
banys, reformat. Capa-
citat per a sis perso-
nes, 300 m2 de jardí,
pàrking, jacuzzi. Total-
ment equipat. Raó telè-
fon:  650031586  (Cal
Davi).
--------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings al
c/ Barcelona, 68 (de línia
i tancats). Telf: 676116396.
-------------------------------------
ES LLOGA pis a Térmens
de 4 hab., cuina, menja-
dor, bany complert i safa-
reig. Raó: 936743528.
-------------------------------------

ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Pàrquing, terrassa, men-
jador per a 60 persones.
Totalment equipat. En ple
funcionament i permisos
amb regla. Amb vivenda.
Informació al telèfon:
600381763.
-------------------------------------
BALAGUER, llogo par-
cel·les per horts urbans,
amb assessorament i ei-
nes per cultivar-ho. Us
asseguro fantàstica terà-
pia contra l’estrés, i amb
bona ombra per fer bere-
nars. Raó: 664554603.
-------------------------------------

MOTOR

-------------------------------------
VENC moto Bultaco, L-
31371, 155 cv. Interessats
trucar al telèfon:
635501842.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
ELENA Tarot 806515615
Visa 972215590 Atiendo
personalmente. Tornarà?
Trucarà? Quan? Què
sent? TF 1,16 TM 1,59
Apto 22101 Cad 08080
+18a.
-------------------------------------
ES BUSCA baixista i ba-
teria “estil hard-rock”.
Trucar al 690189081.
-------------------------------------
COMPRO monedes, bit-
llets antics, postals, fotos,
llibres, publicacions, lli-
bres festa major i fira,
Grocs (100 primers núme-
ros)... Qualsevol cosa re-
lacionada amb la ciutat
de Balaguer. Interessats
trucar al telèfon:
676803205
-------------------------------------

SE VENDE vestido de pri-
mera comunión, en
perfecto estado, con
zapatos. Precio 140 euros.
Razón: 675979345.
-------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------
ES NECESSITA oficial de
perruqueria. Raó telèfon:
686417800.
-------------------------------------
SE OFRECE chica para
cuidar niños y personas
mayores. Con expe-
riencia. Razón telefono:
692665066.
-------------------------------------
SOY chica que busca
trabajo como ayudante
de cocina, fregar platos
(hosteleria), trabajos del
hogar y escaleras. Razón:
667370005.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS Ger-
mans Vidal. Teulades,
banys, comunitats, gran-
jes, magatzems i refor-
mes en general. Econò-
mic! Raó: 973426180-
690921832.
-------------------------------------
GRUP D’AUTOMOCIÓ,
precisa comercial, amb
Batxillerat o FP, major de
21 anys. Interessats trucar
al 973443417 (preguntar
per Sr. Xavi).
-------------------------------------

ES FAN projectes d’acti-
vitats (botigues, bars, ofi-
cines, indústries...) per a
l’obtenció de la llicència
municipal i projectes
tècnics d’instal·lacions.
Pressupostos sense com-
promís. Telf: 654219749
(César Borràs, Enginyer
Tècnic).
-------------------------------------
SE OFRECE mujer para
trabajos de modista,
limpieza o ayudante de
cocina. Tel: 697219887.
Se ofrece hombre para
trabajos de construcción,
granja o campo, con
permiso de conducir. Tel:
697588987.
-------------------------------------
SE OFRECE chica para
cuidar personas mayores,
limpieza de hogar (dentro
o fuera de Balaguer).
Razón: 628234123.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
Per posar anuncis en
aquesta secció d’anuncis
breus classificats, dema-
neu informació a les nos-
tres oficines situades al c/
Sant Lluís, 36-38 altell,
trucant al telèfon
973448273 o bé, podeu
consultar la  web:
www.revistagroc.com.
-------------------------------------

ES LLOGA

LOCAL COMERCIAL

a l�Avinguda Pere III, 200 m2.
Preu: 650 euros al mes.

Raó telèfon: 973450407.
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REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

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

A MEDICS 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 973424151

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

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 13 de maig a les 8 de la tarda del  20 de maig MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 20 de maig a les 8 de la tarda del 27 de maig ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 27 de maig a les 8 de la tarda del  3 de juny CLAVER

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
al: 687 509 546

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI

06.10 BARCELONA feiners

07.55 “ diari

18.58 “ diumenges

19.55 " diari

06.10 TÀRREGA feiners

07.10 " feiners

12.00 " feiners

15.00 " de dill. a div. feiners

18.58 " diumenges

19.30 " feiners

05.55 LLEIDA de dill. a div. feiners

06.55 " de dill. a div. feiners

07.45 " feiners

07.48 " feiners

07.55 " dim, dime, diven.

08.00 “ dill., dij., diven.

09.15 “ feiners

10.45 " diumenge

13.30 “ de dill. a div. feiners

13.59 “ feiners

15.18 “ de dill. a div. feiners

18.05 “ feiners

09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ feiners

16.35 “ diari

13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners

09.50 PONTS diari

12.30 “ de dill. a div. feiners

13.35 “ de dill. a div. feiners

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
06.20 (1) 06.49
08.00 08.30
09.50 10.19
11.04   (3) 12.25
12.25 12.54
14.16 14.46
16.00 16.29
17.20   (3) 17.50
18.30 18.59
19.25 19.55
BALAGUER LA POBLA
09.39 11.00
14.19 15.40
20.59 22.20

Horari de trens

Horari d’autobusos

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.
(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.
(3) Circula els diumenges, d’abril fins a l’octubre, i els dissabtes del 10/07 al 4 /09.

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
05.50 (1)(2) 06.13
07.15 07.44
09.10 09.39
10.35   (3) 11.04
11.45 12.14
13.45 14.14
15.15 15.44
17.50 18.19
20.30 20.59
LLEIDA LA POBLA
09.10 11.00
13.45 15.40
20.30 22.20
LA POBLA BALAGUER
16.00 (3) 17.20

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI

16.35 PONTS diari

18.30 “ de dill. a div. feiners

19.50 “ de dill. a div. feiners

17.21 ESTERRI D'ÀNEU feiners

07.00 AGRAMUNT de dill. a div. feiners

13.17 “ feiners

18.30 “ feiners

18.58 “ diumenge

19.47 “ de dill. a div.

07.00 ÀGER feiners

09.48 “ feiners

14.00 “ feiners

17.00 “ dill., dima., dij.

11.05 LES Diari

18.05 “ Diari

SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI

09.10 feiners

09.15 diari

11.00 feiners

12.30 feiners

13.00 de dill. a div. feiners

15.00 de dill. a div. feiners

16.00 diari

16.45 feiners

18.30 de dill. a div. feiners

19.00 de dill. a div. feiners

20.01 de dill. a div. feiners

21.51 de dill. a div. feiners

V. X. ADSUAR

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

Mercedes-Benz

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

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