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>>BALAGUER
Inauguren les obres del mur del riu
Segre a l’Horta d’Amunt
El proper 11 de març s’inauguraran
les obres de la muralla medieval
--------------------------------------------->>COMARCA
Josep Vilajoliu, nou gerent del
Consorci del Montsec
Montgai organitza tallers
d’elaboració de sabó
--------------------------------------------->>CULTURA
Presenten el llibre dels 25 anys del
Centre de Recursos Pedagògics
Josep Maria Morell presenta el seu
nou llibre La Cuina dels castells
------------------------------->>ESPORTS
El Balaguer guanya a Llagostera i
empata a casa amb el Palamós
El Cristec guanya per 4-0 en el
derbi lleidatà amb el Solsona
--------------------------------------------->>OCI
Balaguer està a punt per celebrar
la Festa del Carnestoltes
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Dr. Jaume Canal
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Què en penseu?...
Josep M. Simon i Auberni

------------------------------------------------El número anterior
d’aquesta revista es feia ressò
del 25è aniversari del Centre de
Recursos Pedagògics de la
Noguera o, si ho preferiu, dels
Serveis Educatius de la
Noguera. Ambdues terminologies em van bé perquè
defineixen d’una manera clara

Els números canten, i el fenomen dibuixa una línia
clarament ascendent. Des de fa una dècada proliferen
l’organització de curses populars i mitges maratons arreu
de Catalunya, i lluny d’estancar-se, any rere any van
incrementant el nombre de participants.
En l’increment de participació en la Mitja Marató ha estat
molt positiu l’efecte de les curses de 10 quilòmetres. Abans
el salt era molt gran: hi havia les mitges maratons i la marató,
i ja s’havia arribat a un estancament de participants. Els
aficionats d’entrada no s’atrevien amb distàncies tan
llargues. Els feia molt de respecte. L’aparició de les proves
de 10 quilòmetres, ha obert la porta a nous practicants i ha
facilitat una progressió més gradual, del creixement de
participants en aquest tipus de proves.
Balaguer no n’és una excepció, i el passat cap de
setmana ha viscut una de les mitges maratós més
concorregudes de la seva història, amb 500 corredors a la
mitja, 300 a la cursa de 10 quilòmetres, i 500 escolars a la
Diada Atlètica, superant també totes les previsions,
assegurant el futur d’aquest tipus de proves.
De fet, només ens cal donar un tomb pels carrers de
Balaguer, qualsevol vespre, per veure com proliferen els
balaguerins que surten a córrer o caminar esportivament,
fent diferents circuits i recorreguts per la ciutat. Cal dir que
bona part dels esportistes que van participar a les proves
atlètiques organitzades pel Club Maratonians del Segre i la
regidoria d’esports de l’Ajuntament de Balaguer, eren de
Balaguer.
Enhorabona als organitzadors, per una jornada esportiva
brillant.

i precisa la finalitat d’aquesta
institució: proporcionar
recursos als docents de la
comarca i/o oferir un seguit de
serveis per millorar la formació,
en definitiva, l’educació dels
escolars de la comarca. Com a
docent, estic molt agraït per
tota la tasca que, durant aquest
període, ha dut a terme l’equip
de persones que n’ha format
part. Una tasca amplíssima,
fruit de la seva gran capacitat
de treball, de creativitat i de
professionalitat, difícil de

resumir en aquestes breus
línies de què disposo. Voldria
aprofitar també aquest espai
per, desitjar-los ànims per
continuar mantenint l’entusiasme que sempre han
mostrat, malgrat les retallades
pressupostàries. Com m’agradaria que algun cop els gestors
dels països, i en concret del
meu, s’adonessin de la
importància d’una bona
educació. És la millor inversió!
Demano, si us plau, que ningú
no ho posi en dubte.
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Josep Puxeu inaugura les obres del
mur del riu a l’Horta d’Amunt
Properament continuaran
les obres en una segona
fase de consolidació de
terraplens i plantació
d’arbres i arbustos

El secretari d’Estat de
Medi Rural i Aigua, Josep
Puxeu, va visitar les obres per
l’adequació ambiental de la
ribera esquerra del riu Segre,
en el tram confrontant amb
l’escullera de defensa
executada a Balaguer. A l’acte
també hi van participar, entre
altres
autoritats,
el
subdelegat del Govern a
Lleida, José Ángel Flores,
l’alcalde de Balaguer, Miquel
Àguila, i el president de la
Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre, Rafael Romeo.
Aquesta
actuació
mediambiental, en què el

Mur del riu

Inauguració de les obres

MARM inverteix 250.000
euros i que està executant a
través de la CHE, té com a
objectiu reduïr l’impacte
paisatgístic del mur de
defensa contra avingudes
construït en aquesta localitat.
Aquests treballs se
sumen als desenvolupats a
la localitat en l’escullera
defensiva, en què el MARM

ha invertit 1.450.000 euros i
que ja permeten reduïr
l’efecte de les crescudes a la
llera del riu Segre.
D’aquesta manera, les
obres per l’adequació
ambiental de la ribera
esquerra del riu Segre
suposaran la creació de dos
tipus de zones en aquesta
ribera; les zones de senda
revegetades i les àrees clares
que permetran la dissipació
de l’energia en cas de
crescudes del riu.
Els treballs s’han
dissenyats en dues fases. La
primera s’ha centrat en una
neteja de la ribera i en la
instal·lació d’una barana de
660 metres de fusta per a la
protecció del camí sobre el
mur defensiu. En la segona
fase, s’està realitzant el
condicionament de ribera,
amb reconstrucció de
terraplens.

S’obra al públic el nou
recorregut per les muralles
medievals de Balaguer
El proper cap de
setmana del 12 i 13 de
març quedarà obert al
públic el nou recorregut
per la muralla gòtica de
Balaguer, recentment
restaurada. Les obres han
adequat un passeig per la
part superior de la
fortificació que enllaçarà
el castell de la Torre Blanca
o Bombo amb l’església
de Santa Maria.
Durant els treballs s’ha
dut a terme la neteja,
restauració i senyalització
de l’observatori de la
Guerra Civil de 1936-39,
ubicat a la zona coneguda
com a Bombo.
També s’ha posat al
descobert l’antic castell
andalusí de la Gironella
(segle XI), modificat
successivament i utilitzat

El proper cap de
setmana del 12 i 13
de març es faran
visites guiades a les
muralles medievals
diferents guerres, així com
un petit refugi construït al
segle XIX i ubicat en la torre
central del tram de
muralla.
Les visites seran
realitzades pels tècnics del
Museu de la Noguera, i el
punt de sortida és la plaça
de Cecília de Cominges,
davant l’església de Santa
Maria.
La inauguració oficial
d’aquesta restauració serà
el divendres 11 de març, a
partir de les 12 del migdia.

Muralles medievals restaurades

B A L A G U E R <<
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L’Arxiu presenta el pergamí restaurat
de la concessió del mercat setmanal
És el pergamí de la concessió del privilegi de
celebració a perpetuïtat del mercat del dissabte
atorgat pel rei Pere I, el 16 de setembre de 1211

Pergamí

L’Arxiu Comarcal de la
Noguera ha restaurat els 55
pergamins de privilegis, concedits pels comtes i reis a la
ciutat de Balaguer entre els
anys 1211 i 1664.
Entre tots aquests pergamins cal destacar el de la
concessió del privilegi de
celebració a perpetuïtat del
mercat el dissabte a
Balaguer, atorgat per Pere I
el 16 de setembre de 1211.
Aquesta actuació és la
continuació d’un projecte
més ampli que pretén restaurar els gairebé tres-cents
pergamins del fons de
l’Ajuntament de Balaguer.
L’any passat es va presentar la primera fase amb
la restauració de 48 pergamins dels anys 1289 al 1719,
que duien penjat un segell
de cera natural o de plom.

Presentació del pergamí

Properament, l’Arxiu
Comarcal de la Noguera
preveu
realitzar
la
digitalització d’aquest grup
de pergamins, a fi de facilitarne la consulta per internet i
de garantir millor la seva
preservació.
La restauració del
pergamí de l’any 1211
permetrà que enguany, amb
motiu de l’aniversari dels 800
anys de mercat, els

balaguerins i veïns de la
comarca,
tinguin
l’oportunitat de veure uns
dels privilegis de mercat més
antics de Catalunya.
A més a més, el proper
15 de maig, l’Arxiu Comarcal
de la Noguera commemorarà l’efemèride oferint a tots
els balaguerins la visita
guiada i explicada de la
història del mercat a través
dels seus documents.

6

>> C O M A R C A

Trobada dels participants al programa
Suma’t al Consell Comarcal de la Noguera
Al programa Suma’t de la Noguera hi participen un
total de 51 nois i noies d’entre 18 i 25 anys

El 15 de febrer, a la sala
d’actes del Consell, el president i el gerent de l’entitat
van rebre els joves participants del programa SUMA’T.
Els participants són un
total de 51 nois i noies
d’entre 18 i 25 anys, de
diferents municipis de la
comarca de la Noguera que
al llarg d’un any participaran
en el projecte per formar-se
tant a nivell personal com
professional.
Durant la sessió se’ls va
lliurar el material formatiu, les
programacions amb els dies
de formació i els horaris.

Trobada dels joves participants al programa Suma’t

Creen l’Associació de comerciants i
empresaris del Baix Sió “Sió Actiu”
Comerciants i empresaris dels municipis de la Sentiu de Sió, Montgai, Cubells
i Preixens s’han adherit i han
creat Sió Actiu, una associació de productors, comerços i serveis del Baix Sió. El
seu objectiu és treballar per
modernitzar i activar el comerç local adaptant-se a les
noves tecnologies i buscant
fòrmules perquè els veïns
vegin
les
botigues
d’aquests petits pobles
com un referent.

Presentació de Josep Vilajoliu
com a nou gerent del
Consorci del Montsec

Acte de presentació del nou gerent del Consorci

Anuncia un nou pla de
màrqueting amb la
implicació del sector
turístic per impulsar
la promoció de la zona
El pasat dimarts 22
de febrer es va fer l’acte
de presentació del nou
gerent del Consorci del
Montsec, Josep Vilajoliu,
amb l’assistència del delegat del Govern a Lleida
i vicepresident primer del
Consorci del Montsec,
Ramon Farré, i del delegat del Govern a l’Alt
Pirineu i Aran, Albert
Alins, així com diferents
alcaldes i Associacions
de la zona.
El nou gerent va

anunciar el pla de
màrqueting, que formarà part del marc de prioritats que el Consorci
elaborarà en breu per establir l’ordre de les inversions dels recursos disponibles.
Pel que fa al Centre
d’Observació de l’Univers (COU), Vilajoliu va
avançar que un dels objectius del Consorci per
aquesta legislatura és
l’habilitació dels Jardins
de l’Univers, amb els
quals es donaria per acabat el projecte del Parc
Astronòmic del Montsec
(PAM). Es tracta d’un
espai obert al voltant del
COU que incorporarà diversos elements relacionats amb l’astronomia i
el propi Montsec.

Membres de l’Associació
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Consulta
Visites a
domicili
Vacunacions

Tot per l'animal de
companyia!
Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584 - 617 910 071
25600 BALAGUER

Cirurgia
Anàlisis
Aliments i
complements
Servei de perruqueria

C O M A R C A <<

Visita del coordinador de Joventut de
la Generalitat a l’Oficina Jove

Aspid organitza cursos per
persones amb discapacitat

El coordinador territorial de Joventut a Barcelona,
Oriol Martí, i el director dels
Serveis Territorials a Lleida,
Joan Saura, van visitar l’Oficina Jove la Noguera.
Aquesta oficina dóna
servei als 7.000 joves de fins
a 35 anys de la comarca.
L’Oficina vol consolidarse com un punt de referència per a les persones joves
de la Noguera i donar resposta a les seves necessitats.

L’Associació ASPID
ofereix el seu servei
d’Intermediació laboral a
la comarca de la Noguera
des de l’any 2008. Entre les
accions dutes a terme per
tal
de
potenciar
l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat s’engloba la millora del nivell
formatiu.
Per tal d’aconseguir
aquest objectiu, ASPID
està duent a terme un curs
de formació d’ofimàtica
adreçat a persones de la
borsa de treball a la
Noguera. Es tracta d’un
curs d’informàtica bàsica
de 75h, gratuït, i que
permetrà a les persones

Oficina Jove de Balaguer i la Noguera

L’Ajuntament de Montgai organitza
tallers per aprendre a fer sabó artesà
S’ensenyarà a fer el sabó artesà a partir dels olis
de cuina reciclats, a càrrec de mestres saboneres

Tallers d’elaboració de sabó

L’Ajuntament
de
Montgai posa en marxa tallers d’elaboració de sabó
artesà. Els participants
aprendran diverses tècniques d’elaboració de sabó:
en fred, amb caldera i líquid.
El principal objectiu dels tallers és ensenyar a fer sabó
de casa perquè els assistents puguin reciclar l’oli de
cuina i col·laborin així en el
reciclatge per evitar que
aquest residu es llenci a la
natura. Els tallers, que aniran a càrrec de les mestres
saboneres de la població,
tindran lloc els dissabtes 26
de febrer, 12 de març, 2 i 21
d’abril.

que hi assisteixen adquirir
habilitats informàtiques
bàsiques per tal de
millorar la seva inserció en
el món laboral.
Els
tallers
es
realitzaran setmanalment
a càrrec de la tècnica
d’ocupació d’ASPID a la
comarca, que ofereix el
servei els dimecres i dijous
de 8.00 a 15.00 al Consell
Comarcal de la Noguera.
Hi podeu contactar a
través
del
telèfon
696713903 o a través del
correu
electrònic
imartinez@aspidlleida.com
Per a més informació
poden consultar la pàgina
web www.aspid.cat.

Un dels cursos organitzats per Aspid
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En aquest monògràfic, les diferents
marques presentaran nous models
Tot ja és a punt per tal que Expoauto 2011,
el Saló de l’automòbil nou, Km 0 i seminou
obri les seves portes el primer cap de setmana
del mes de març, concretament els dies 5 i 6.
Ramon Farré, recentment escollit com a
nou Delegat del Govern de la Generalitat de
Catalunya a Lleida serà l’encarregat d’inaugurar
oficialment aquest certamen que ja és tot un
referent a les terres de Lleida, ja que esdevé un

monogràfic, centrat en el
km 0, pioner en aquesta
província.
La fira s’obrirà el
dissabte a les 10 del matí,
tot i que l’acte inaugural
tindrà lloc a les 11 i
l’horari serà el mateix
per als dos dies, de 10h
a 14 h i de 16.30 h a
20.30h.
Dins
el
marc
d’aquest saló es
presentaran alguns
models nous, recentment sortits al mercat,
de diferents marques
automobilístiques que hi
seran presents.
Enguany, com ja es
ve fent en les darreres
edicions, tindrà lloc una
exposició de vehicles
clàssics dels anys 1920 30 al vestíbul del Pavelló
Inpacsa.

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

Expoauto el 5 i 6 de març, amb
vehicles seminous i Km 0

>> S U ZU K I

Suzuki Sx4, descaradament esportiu i
elegantment refinat per un tot terreny
El nou Suzuki Sx4, és més que un automòbil, per una part és un vehicle àgil pel dia a dia
i per una altra part, entrega la totalitat de la
seva potència davant qualsevol situació ad-

Suzuki Sx4
Benzina: 1.6 DDiS - 90 cv
2.0 DDiS - 135 cv
Gasoil: 1.6 VVT - 120 cv

versa. Amb un tamany
compacte que el fa ser
de fàcil conducció,
mentre que el seu exclusiu disseny tot terreny,
t’obre a una dimensió
de llibertat, essent confortable i segur.
Els sistemes de seguretat actius, redueixen al mínim les possibilitats de patir un accident, així com els passius, actuen immediatament reduïnt al màxim
els danys ocasionats.
Interior dissenyat
per la comoditat i per ser
totalment pràctic pel
conductor, amb materials d’alta qualitat i rematat amb infinitat de detalls. Ampli per dins i
compacte per fora.

E X P O A U T O

Fiat 500 TwinAir
Benzina: 1.2 - 69 cv
1.3 Multijet - 95 cv Start&Stop
Gasoil: 1.3 Multijet - 75 cv
1.4 - 100 cv
El Fiat 500 és un cotxe dissenyat amb quatre nivells d’acabats, amb quatre motors i infinitat de detalls i opcions que li aporten un
estil de comoditat i unes línies esportives.
Un interior acollidor, una línia moderna i
uns materials exclusius fan d’aquest model
un cotxe d’avantguarda, combinant perfectament amb la carrosseria i la funcionalitat de
tots els seus espais.
Amb aquest model s’hi ha afegit un propulsor bicilíndric de FPT, denominat TwinAir,
un producte amb una de les tecnologies més
avançades, aquest propulsor utilitza un sistema revolucionari, que optimitza al màxim el
rendiment del combustible, garantint fins un
30% menys d’emissions de CO2, respecte a
altres motors d’iguals prestacions. A part augmenta sensiblement les prestacions i la
maniobrabilitat respecte a un motor de gasolina tradicional d’igual cilindrada.

>> C I T R O Ë N

Nou Citroëm C4, la
robustesa i l’estabilitat
en un compacte
El nou Citroën C4, molt agradable en conducció. Còmode i suau de funcionament, gràcies als seus motors, fent poc soroll, amb una
suspensió refinada per qualsevol tipus de via.
Compta amb la firma mediambiental Airdream,
per dotar el vehicle d’un motor intel·ligent amb
tecnologia micro-híbrida, per millorar a part
de la conducció, el medi ambient.
La seva qualitat interior, denota millora tant
pel que fa al seu bon equipament, com per la
comoditat dels seus passatgers. Bona organització pel conductor amb un instrumental
d’alta tecnologia i materials de gran qualitat.
La carrosseria exterior, és més gran i deixa
tots els seus racons perfectament aprofitables.
Amb un estil altament elegant, els seus acabats cromats i les seves llantes d’aleació, ens
donen un gran aspecte, tant de disseny, com
d’estabilitat, combinant perfectament i donantli un aire més esportiu.

Citroën C4
Benzina: 1.6 Ecoboost - 150 cv
1.6 Ti-VCT Duratec - 105/125 cv
Gasoil: 1.6 TDCi Dutatorq - 95/115 cv
2.0 TDCi Duratorq - 140/163 cv

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

El nou Fiat 500 TwinAir,
tecnologia per la
revolució del motor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El Nissan Qashqai,
qualitats de turisme i
estètica de 4x4
Nissan Qashqai
Benzina: 1.6 / 115cv
2.0 / 140cv
Gasoil: 1.5 dci / 108cv
2.0 dci / 150cv

Vehicle amb proporcions similars a un lleuger 4x4, de disseny dinàmic, entre l’agilitat
d’un turisme i l’agressivitat d’un tot terreny.
A més a més d’una altura lliure del terra
relativament gran, altres aspectes que contribueixen a donar-los aquest aire de tot terreny,
és el contorn de la carrosseria, que està protegit per una làmina de plàstic sense pintar i
uns pneumàtics que no són estrictament per
anar per carreteres.
Pel que fa a l’adherència normal, tota la
força motor va a les rodes del davant. Des
d’un comandament situat entre els seients
davanters existeix la possibilitat de bloquejar
l’embrague per afavorir la capacitat de tracció
en llocs complicats.
L’interior està dotat de bons materials i de
la millor qualitat de tacte dels comandaments
i instruments, per facilitar al conductor la utilització d’aquests.
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Alfa Romeo Giulietta
Benzina: 1.4 TB - 120 cv / 170 cv
1.7 TBi - 235 cv
Gasoil: 1.6 JTD - 105 cv
2.0 JTD - 140 cv / 170 cv
Amb aquest nom, Alfa Romeo, ret el seu
particular homenatge al mític model, que als
anys 50, tants èxits va aportar a la marca.
Així neix el nou Giulietta. És un compacte
de cinc portes, que combina l’agilitat, l’habitabilitat, el confort i la seguretat, amb una arquitectura totalment nova, anomenada Compact,
que redefineix l’estil esportiu i elegant de la
marca.
El frontal destaca pels seus fars amb leds
de llum diurna i pel darrera, per les seves línies
musculoses, molt marcades als laterals. Pel
que fa al seu interior, els detalls cuidats i la
qualitat dels materials representen l’evolució
de l’estil italià.
Amb unes prestacions dinàmiques, formades per les suspensions, una nova direcció i la
rigidesa i lleugeresa dels materials de la
carroseria, l’alumini i l’acer. Dos acabats: el
Prograssion i el Distinctive.

>> P E U G E O T

Peugeot 508, una gran
berlina dotada de confort
i elegància
El Peugeot 508 és el successor del 407. La
imatge exterior reflexa al detall els codis de
disseny de la marca, puresa i dinamisme, amb
una carrosseria on destaca la nova graella davantera flotant de gran tamany, i una il·luminació diurna de llums led. El lateral, dibuixa un habitacle ampli, i la forma del darrera,
s’ha allargat el voladís, per poder donar més
capacitat al maleter.
L’interior transmet sensacions de luxe i
gamma superior, amb grans acabats. El seu
equipament amb detalls tecnològics de confort i seguretat pels seus passatgers. Des del
volant es pot accedir a tots els comandaments
de sistemes de comunicació, navegació, control de velocitat, i darrera d’aquest trobem una
pantalla del Head-Up Display. Més visibilitat
gràcies al sostre panoràmic de vidre.
Pel que fa als seus motors, hi ha hagut
una premisa, l’eficiència mediambiental.

Peugeot 508
Gasoil: 1.6 HDi - 112 cv
2.0 HDi FAP - 140 cv / 163 cv
2.2 HDi GT - 204 cv
Gasolina: 1.6 VTi - 120 cv - 1.6 THP - 156 cv

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

Giulietta, l’evolució i el
disseny, totalment
integrat al confort

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Toyota Auris Híbrid, un
plaer per la conducció i
pel medi ambient

Toyota Auris Híbrid
Benzina: 1.8 híbrit E-CVT - 136 cv
1.3 Dual VVT-i - 99 cv
1.6 Valvematic - 132 cv
Gasoil: 1.4 D-4D - 90 cv / 2.0 D-4D - 126 cv
El nou Toyota Auris Híbrid, és el primer
híbrid full de la seva categoria. Sofisticat, confortable i segur. Amb cinc portes, redefinint la
seva classe, i complementat per un gran ventall de característiques de disseny úniques. Extraordinàriament eficient, amb les emisions de
CO2 més baixes del segment, a l’igual que el
consum de combustible és excepcionalment
reduït. Gaudeix d’un baix cost de manteniment
i una llarga vida dels seus components.
L’àmplia carroseria i el terra baix són la clau
per un interior espaiós i versàtil. Equipat amb
7 airbags per la protecció del conductor i els
passatgers. Avançats en sistemes de tracció i
frenat que s’uneixen per reduïr danys possibles.
El sistema híbrit combinat, està dissenyat
per monitoritzar les condicions de conducció
automàtica, per decidir si funcionar en mode
elèctric, gasolina o ambdòs.

12 >>

E X P O A U T O

2 0 1 1

E X P O A U T O

Dacia Sandero
Benzina: 1.2 - 75cv
1.6 - 85cv
Gasoil: 1.4 - 75cv
1.4 - 90cv
Dacia Sandero, és un model amb que han
desplegat tots els seus esforços per crear un
vehicle de gran qualitat, amb un preu fidel a la
filosofia de la marca. Proveït de motoritzacions
Renault, que han demostrat la seva eficàcia, dispositius de seguretat provats i un xassís capaç
de circular per qualsevol carretera. Destaca pels
seus reduits costos de manteniment i reparació.
L’altre model és el Dacia Duster, amb autèntiques prestacions d’un tot terreny, a un preu
realment assequible. Compacte i lleuger tot i
les seves dimensions, amb una gran agilitat per
totes les vies. Presenta costos d’utilització moderats, gràcies a un programa de manteniment
optimitzat i de motors econòmics amb carburants respectuosos amb el medi ambient.
La marca Dacia es caracteritza per vehicles
amb la mecànica de Renault, però sempre a un
preu de mercat molt assequible.

>> R E N A U L T

El nou model de Renault,
el Latitude, gran per fora
i immens per dins
És una autèntica berlina d’alta gamma,
que imposa elegància, tant per dins com per
fora. Vehicle còmode i estable amb el que es
pot realitzar viatges llargs amb gran confort.
Amb una magnífica suspensió que filtra les
irregularitats de l’asfalt.
Les seves línies fluides i les seves proporcions equilibrades, realcen el seu estil. Els fars
del darrera led, són la imatge de l’alta tecnologia. Un espai amb dimensions generoses
on els materials s’uneixen a la innovació. Climatització regulada per tri-zona, que permet
un confort tèrmic personalitzat.
Algunes motoritzacions proposen prestacions seductores, donant agilitat i potencia.
Presenta un parell generós, disponible des
dels règims més baixos. Silenciós, permet
gaudir de l’excepcional adherència i un veritable confort. Al costat de la caixa automàtica
de 6 velocitats, la seva potència està controlada, una motorització de gamma alta.

Renault Latitude
Benzina: 2.0 - 140 cv
Gasoil: 2.0 dci - 150 cv
2.0 dci - 175 cv / 2.0 dci - 175 cv auto
3.0 V6 dci - 240 auto

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

La marca Dacia ofereix
mecànica Renault a preus
econòmics

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Peugeot 5008, la nova
monovolum, elegant i
pràctica en tot moment
Peugeot 5008
Benzina: 1.6 CTi - 120 cv / 1.6 THP - 156 cv
Gasoil: 2.0 HDI - 150 cv FAP CC
1.6 DHI - 112 cv FAP / FAP CC
2.0 HDI FAP - 163 cv

Peugeot 5008, representa un nou estil, basat amb una visió inèdita del monovolum compacte, on l’aspecte dinàmic de l’exterior es
conjuga harmoniosament amb un notable
volum habitable en el seu interior.
La seva imatge esvelta i aerodinàmica, suggereix fluïdesa i actituds de primer ordre per
carretera.
Disponible amb cinc o set places, apte per
qualsevol tipus de necessitats i per dur a terme qualsevol activitat.
Aquest model, s’ofereix amb sis grups de
motopropulsors d’última generació. Combina prestacions i consums moderats, i aconsegueixen balanços de CO2 molt limitats, tot i
ser un monovolum familiar.
Altament equipat, amb la categoria de
Peugeot, per donar una sensació de benestar
tant al conductor com als passatgers d’aquest
model.
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El nou Passat, amb el millor de sempre i
el més nou de l’actualitat

Volkswagen Passat
Benzina: 122 cv / 150 cv / 160 cv / 211 cv
Gasoil: 105 cv / 140 cv / 170 cv / 170 cv TDi
4 Motion
El nou Passat, combina la seva elegància i el
seu caràcter amb el més novedós en tecnologia, seguretat, disseny i qualitat. Creat per millorar el plaer de conduir i sentir la diferència.

Un disseny amb perfils cromats del maleter i
les seves llums del darrera, amb tecnologia
Led. Un cridaner frontal,
amb estilitzats fars de
xenon de llum diürna i el
dinamisme impactant
de la graella, donant un
aire esportiu.
Un equipament d’alta sèrie, amb un detallat
sistema de seguretat per
tots els passatgers.
Força i caràcter és el
que imposen els motors
d’aquest vehicle, tant a
l’engegada, com en l’acceleració. BlueMotion
Technologies, per un
consum de combustible
considerablement baix i
les emissions molt reduïdes.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Mercedes CLS, sentit i sensibilitat a la
carretera i pel conductor
Unes formes nítides i unes curves marcades, evidencien la creativitat i l’estètica d’aquest
CLS. El capó prolongat cap a baix, produeix
un clar efecte de llargada.

Mercedes CLS
Benzina: V6 BlueDirect - 306 cv
Gasoil: CLS 350 CDi - 265 cv

Resulta novedós el
disseny de les llums,
cosa que el fa inconfusible de nit. L’interior
amb variats detalls i
materials de qualitat,
confirmen el concepte
d’alta gamma.
Màxim confort pel
conductor i també pels
passatgers. Gràcies a la
tecnologia que està dotat aquest model, el vehicle assisteix al conductor, anticipant-se a
les situacions crítiques
de forma adequada.
BlueEfficiency, concepte altament lligat a
l’optimització del consum de combustible i
de les emissions, important pel medi ambient i
pel seu manteniment.
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Opel Corsa
Benzina: 1.0 Twinport ecotec - 65 cv
1.2 Te - 85 cv / 1.4 Te - 100 cv
Gasoil: 1.3 CDTI Ecotec - 95 cv / Ecoflex - 75 cv
1.7 CDTI Ecotec - 130 cv
Més dinàmic i juvenil, el nou Corsa presenta una sèrie de novetats estètiques, com
el frontal totalment nou, la graella i el paraxocs, el grup òptic més estilitzat i uns nous
fars anti-boira, que li donen a primera vista
una aire més esportiu i agressiu.
A l’interior, una mica més gran que els de
la seva classe, ens mostra un quadre de comandaments rematat amb materials de més
qualitat, i amb acabats més actuals. Aquest
nou model ofereix múltiples opcions de personalització, tant de l’interior com de l’exterior, amb la Línia Pack, que et permet decorar
amb dos grans bandes, tota la carrosseria,
des del davant fins al darrera.
Dotat de noves tecnologies com el nou
sistema multimedia d’informació i comunicació “touch&Connect”, i també l’start&stop
arriba als models diesel, anunciant una gran
reducció pel que fa al consum.

>> F O R D

Nou Ford C-Max, la
imatge de l’energia en
moviment
Més esportiu, més aerodinàmic i d’estil
coupé, el cridaner disseny dels renovats models del C-MAX, comparteixen l’aspecte elegant de la marca, però amb caràcters diferents.
Reflexen diferents necessitats d’espai, i funcionalitat i demostren que els monovolums
poden ser molt atractius sense deixar d’oferir
un baix consum de combustible.
Els detalls cromats ofereixen les línies dinàmiques, la qualitat i el disseny. Uns fars
impactants li donen un aspecte esportiu. Amb
aquest renovat model, et sentiràs envoltat per
la tecnologia intel·ligent, una impressionant
col·lecció que generalment només es troba als
vehicles de luxe, així doncs ofereix un aspecte
més segur, conduïnt d’una manera més eficient.
Els seus motors presenten tecnologies per
oferir el màxim rendiment i un baix consum
de combustible i reduïdes emissions de CO2.

Ford C-Max
Benzina: 1.6 Ecoboost - 150 cv
1.6 Ti-VCT Duratec - 105/125 cv
Gasoil: 1.6 TDCi Dutatorq - 95/115 cv
2.0 TDCi Duratorq - 140/163 cv

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

El nou Opel Corsa, un
model més dinàmic i
juvenil, com eficient

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Disseny i la funcionalitat
es concentren en una
forma, Audi A1
Audi A1
Benzina: 1.2 TFSI - 86 cv
1.4 TFSI - 122 cv
Gasoil: 1.6 TDI - 105 cv

Autèntic en les seves formes, únic al seu
conjunt, equipat per les últimes tecnologies
de comunicació, per estar sempre en contacte
amb el món, i per gaudir al màxim de la carretera.
Els detalls de l’interior evoquen funcionalitat i elegància. Molts d’ells es poden configurar personalment. Dos línies d’equipament,
una amb caràcter emocional i l’altra més esportiva.
El Sistema Start-Stop, apaga automàticament el motor durant els temps d’espera. El
nou sistema de recuperació permet reaprofitar
l’energia de frenat. Ambdós sistemes estan
inclosos de sèrie i ajuden activament a estalviar combustible.
Audi A1, concebut per ciutat, però com tots
els Audi, a l’interior porta els gens del
Motorsports, preparat per qualsevol tipus de
via.
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El Balaguer empata amb el Palamós,
després d’haver guanyat a Llagostera
FUTBOL >> Els
balaguerins continuen a
la zona delicada de la
classificació, i
intentaran sortir-ne a
les properes jornades
12/02/2011

LLAGOSTERA 2
BALAGUER
3
20/02/2011

BALAGUER
PALAMÓS

1
1

Classificació
Tercera Divisió

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Llagostera .............
2. Montanyesa ..........
3. Cornellà ................
4. Pobla Mafumet ....
5. Europa ...................
6. Manlleu .................
7. Reus ......................
8. Vilafranca .............
9. Prat ........................
10.Espanyol B ...........
11.Castelldefels .......
12.Terrassa ................
13.Balaguer .............
14. Amposta .............
15. Gavà ....................
16. Masnou ...............
17. Vilanova ..............
18. Palamós ..............
19. Ascó ....................
20. Premià ................

1. Adrià Fernández 13
2. Jordi Benet ........ 4
3. Genís ................. 4
4. Figueres ............. 2
5. Dago .................. 2
6. César ................. 1
7.Padrones ............ 1
8. Ciruela ............... 1
9.Pons .................. 1
10. Figuerola .......... 1
11. Tenorio ............. 1

49
47
44
43
43
41
40
39
38
37
35
32
30
30
30
28
28
27
21
19

Dago va ser el
millor jugador del
partit disputat davant
el Palamós

Genís en un moment del partit

El Balaguer ha sumat 4
dels 6 punts possibles en
aquesta darrera quinzena,
després de guanyar al camp
del líder, el Llagostera per 2
gols a 3, però ensopegant a
casa amb el Palamós, amb
empat a un gol, en un partit

molt igualat i en que el
Balaguer no va saber aprofitar les ocasions que va tenir
per sentenciar el partit a la
primera part, la qual cosa l’hagués col·locat amb 32 punts
i un xic més allunyat de la zona
perillosa de la classificació.

Dago treu una pilota, en defensa

Amb la resta de resultats
de la jornada, el Balaguer veu
com, tot i pujar posicions a la
taula classificatòria, està a
només 3 punts de la zona de
descens, encara que després
dels resultats, s’hi veuen involucrats fins a 9 equips.
El Balaguer haurà d’intentar sumar tots els punts
posibles dels propers partits per desmarcar-se
d’aquesta zona. Primer en
la seva visita al camp del
Masnou del proper diumenge, i ra la setman següent ebrà al Gavà el diumenge 6 de març, dos dels
equips de la categoria que
també es troben a la zona
delicada de la classificació
de la tercera divisió catalana, amb 28 i 30 punts respectivament.

Propers encontres
27/02/2011 -- 12h.
Camp Municipal de Masnou

Masnou| Balaguer
------------------------------------06/03/2011 -- 17h.
Camp Municipal Balaguer

Balaguer | Gavà

Jordi Dago
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Ha obert CiX, un nou centre
per a la reparació de xapa i pintura de
vehicles multimarca
Va obrir les seves portes el passat dimecres 2 de
febrer amb més de 1.500m2 d’instal·laciones per a
la reparació de xapa i pintura

Cix disposa de més de
1.500m2 dedicats exclusivament a la reparació de xapa i
pintura de vehicles de qual-

sevol marca, amb tecnologia
i màquina d’última generació, pionera en el sector de
l’automoció.
Les bancades estan dotades d’un sistema electrònic
precís, i els box d’alumini permeten un acabat de feina
impecable. L’assecatge per
infrarojos escurça el temps
per a l’entrega del vehicle, i
totes aquestes primícies fan
que el servei sigui d’una gran
qualitat i rapidesa.
Un dels seus pilars forts
és la professionalitat i l’atenció personalitzada, amb un
equip humà especialitzat i
preparat per a les reparacions

de xapa i pintura, i en constant procés de formació.
Disposa d’un servei ràpid
al millor preu, per a que el client estigui el mínim de
temps possible sense el seu
vehicle, però alhora, també
se’ls ofereix un vehicle de
substitució durant la reparació.
En el cas de que s’hagin
de tramitar els partes amb les
assegurances corresponents, Cix vetlla per vostè i la
seva tranquil·litat, fent-se càrrec de totes les tramitacions
oportunes, en la major brevetat possible, encarregant-se
també del cobrament de les
factures a les companyies
d’assegurances.
Amb esperit innovador i
de servei, s’ha posat en marxa aquest centre de xapa i
pintura, al carrer Gaspar de
Portolà de l’Hostal Nou, tot
just darrera de la Renault de
Balaguer.

El nou resort
de 5 estrelles
per al seu vehicle
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Bon paper dels nedadors balaguerins
al campionat infantil de Catalunya
NATACIÓ >> En el campionat hi van participar Nil
Profitós, Arnau Gràcia i Pere Barbosa

Campionat de Catalunya infantil

El passat cap de setmana 11,12 i 13 de febrer s’ha
celebrat el Campionat de
Catalunya de natació Infantil a les instal·lacions del
C.N. Barcelona, tres nedadors del CEN Balaguer Nil
Profitós, l’Arnau Gràcia i en
Pere Barbosa han participat
amb uns molt bons resultats en les diferents proves
disputades. Destaquem la
9a posició catalana per en
Pere en els 200 esquena i la
12a en els 100 esquena, en
Nil el 21 en els 400 metres
lliures i la 24a en els 100 braça i l’Arnau una meritòria
18a plaça en els 100 estils i
la 23a en els 200 esquena.

El Balaguer Villart Logístic guanya al
Collosa de Valladolid i perd a Mataró
TENIS TAULA >> El Balaguer
Villart Logístic va tenir doble
encontre el passat cap de setmana. El dissabte rebia al
Collosa de Valladolid, al qui
guanyava amb un clar 4 a 1,
mentre que el diumenge es
desplaçava a Mataró per jugar el partit aplaçat corresponent a la jornada 13, amb qui
perdia per 4 a 2.
En l’encontre del
dissabte, les del Balaguer van
fer un gran pas per a fugir
definitivament dels llocs de
descens a l’aconseguir la
tercera victòria consecutiva.
Ara, les jugadores del
Villart Logístic hauran
d’esperar fins el 12 de març

Balaguer Villart Logístic

per tornar a disputar un
encontre de lliga, en aquest
cas rebent a casa el
Cassanenc La Selva, un dels
equips que lluiten per la

salvació. D’altra banda, les
jugadores del segon equip
del CTT Balaguer, el Cudós
Consultors, van perdre per 5
a 1 a la pista del líder.

El F.S. Balaguer Cristec
s’imposa 4-0 en el derbi
lleidatà davant el Solsona

Cristec

El Cristec guanya el
derbi provincial que
l’enfrontava el Solsona,
per 4 gols a 0, en partit
corresponent a la 17a
jornada de la Nacional B.
Els
balaguerins
consoliden la seva ratxa
d’imbatibilitat, amb
aquest partit l’amplien a
7 partits en els que han
aconseguit 3 victòries i 4
empats, i de retruc
trenquen la seva mala
ratxa com a locals on no
guanyaven des de la
sisena jornada. L’inici de
l’encontre va ser clau pel
desenvolupament del
mateix ja que Tiri i Tarroja
van ficar per davant el
Cristec amb un clar 2 a 0
quan només es portaven
2 minuts disputats. Els
solsonencs, que van
desplaçar-se una mica
curts d’efectius, no van
canviar però la seva
estratègia defensiva
habitual, mantenint-se
tancats a ¾ de pista i

FUTBOL SALA >> Els
balaguerins ja porten
7 partits consecutius
sense conèixer la
derrota
intentant sortir a la
contra, però sense
resolució en atac. Els
jugadors de Jaume Canal
mantenien la possessió
de la pilota, però no
aconseguien superar la
barrera defensiva visitant,
finalitzant el primer
període sense més
moviment
en
el
marcador. Al segon
període un error defensiu
del Solsona va facilitar
que Valero ampliés
diferències (3-0, min. 23).
El Cristec es trobava cada
vegada més còmode a la
pista, i va tancar el
resultat amb el 4 a 0
mercès a una nova diana
de Valero al darrer minut.

Tel. 973 450 808
Mòbil 617 917 841
BALAGUER
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800 atletes a la Mitja marató i a la
cursa de 10 km, del passat diumenge
ATLETISME >> La prova la va guanya l’atleta Sancho
Ayala de Solsona en categoria masculina i Carme
Auñón del C.N. Martorell en categoria femenina

Podium de la Mitja Marató

La capital de la Noguera
va celebrar el passat diumenge la Mitja Marató Ciutat de Balaguer, i la Cursa
dels 10 km, així com també
la Diada Atlètica, i cal ressaltar que entre les tres competicions es va reunir a prop
de 1.300 atletes. Les inscripcions es van tancar amb un
nombre total d’inscrits de
800 atletes, 300 d’ells en la
Cursa de 10 KM i 500 atletes inscrits a la Mitja Marató. Pel que fa al recorregut,
la sortida va ser des del carrer Urgell, i l’arribada era al
Camp d’Esports Municipal
després de passar per les
poblacions de Gerb i Sant
Llorenç de Montgai. El vencedor de la XXIII ª edició de
la Mitja Marató de Balaguer
va ser Sancho Ayala del
Club Fondistes Solsonès

Sortida de la Mitja Marató

amb un temps final de 1h
12 ’02’’. El segon classificat
va ser Sergi Cases del Atlètic Montblanc amb un
temps de 1h 12’18'’. La primera dona en fer els 21 Km
va ser Carme Auñón del CN
Martorell amb un registre
de 1h 23 ’55’’, seguida de
Carme Millán, corredora de
Maratonians del Segre, amb
un temps d’1h. 30 ‘19’’, mentre que el primer atleta local

va ser Joan Prats amb un
temps de 1h 14' 00’’. Per altra banda el vencedor de la
Cursa dels 10 KM va ser
Xavier Tomasso del Club
Atlètic Berga amb un
temps final de 34 ’53’’,
mentre que la primera dona
va ser Rosa Espachs amb
37' 28’’, i el primer atleta
local masculí va ser Albert
Barri amb un temps de 37
’17’’.
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No cal dir que m’alegra
saber en les teves cartes que
la continuïtat de la vida la
teniu ben normal dins la teva
família. Ara la premsa
espanyola, no en parla gaire
del vostre país, i això ja és
una bona senyal.
Aquí i ara continuem
augmentant els parats. Som
el país que en sap més
d’Europa, i no ens cau ni una
“molleta” del pa promès mil
vegades. Estem gastant
l’adverbi “aviat” per no dir,
“no sabem quan” en
sortirem del pou, i es podrà
suavitzar aquest drama.
Però tinc per segur que
aquest temps de després de
la crisi ja mai serà com el
conegut, i sempre faltarà
llocs de treball. Doncs tenim
massa gent remolcada de
fora de casa, i amb totes les
consignes i ONG’s, que a
tota hora llancen els seus
pregons i la seva acció de
solidaritat,
ho
vec
vertaderament impossible
canviar-ho. El temps que
passa sense fer soroll ens
dirà en el futur si ha estat
encertada tal conducta, avui
és políticament incorrecte
dir això. Jo crec que
treballarem més per l’oblit
que no per l’història en
aquest període viscut ja. I
que per cert, jo et vaig
pronosticar amb molta
anticipació.
La Comunitat Europea
porta un infern a la
imaginació en el seu afany

per fer-se gran i tenir més pes
en el món, no ho
aconsegueix. Ara ja es veu i
en els anys que s’atansen es
veurà encara més. Les
darreres adhesions no han
deixat d’ésser un fracàs ple
de contradiccions, i en unA
altra ocasió te’n parlaré més
llargament. L’esperança de
que un dia vindrà els temps
dels escombriaires i
escombraran tota la
“basura”, s’haurà de
convertir en una realitat.
Perquè per ara sols és una
figura de plastilina de color
confús.
Ara en la nostra
Catalunya bufen vents de
canvi. Com és lògic no
poden complaure a tothom,
però els números canten, i
són ben reals. Que la
solidaritat s’entén malament
n’estic segur, que potser
s’han fet malifetes és un fet.
Però també és cert que tot
ha millorat en un context
general, però a canvi
d’ofegar a tot el poble
productiu amb mesures que
castiguen el calaix i amb
rebuts per pagar cada mes.
No fa gaire temps hi havia
dos
o
tres
mesos
“carregats”, ara cada mes hi
ha rebuts amb unes pujades
brutals. L’estat del benestar
és molt car i tal com som de
“tramposets” se n’ha fet un
gra massa, és com si tots
busquéssim la manera de
compensar el que ens foten.
Caldrà fer unes revisions

molt severes per esbrinar
la veritat. Que s’ha
d’ajudar és just, però el
que ha volgut fer de
paràsit se l’ha de castigar.
No es pot ni s’ha
d’emparar al -segons
Fidel Castro-, “lumpen”
de la societat.
Som una raça de
multiplicadors, qualsevol
esquerda que hi hagi a
una llei es converteixen en
una bretxa de mils de
persones per passar-hi.
Fins ara tot era una visió
de dones embarassades,
que abans no criaven ni a
la de tres. A tot ens
apunten i ens enganyem,
i així ens trobem amb els
interessos variables en les
hipoteques. Amb la
calefacció elèctrica, neta,
segura i amb un rebut
demencial inclòs. Van
treure uns monopolis
franquistes, segons ens
van dir, i n’han creat uns
altres. Per cada esperança
que ens prometen
n’assassinen tres.
Crec que el socialisme
espanyol, inclòs el català,
ha de fer una espècie de
Jubileu, on es faci
recompte dels errors fets.
De les “entrepussades”.
Dels assassinats d’un
Solbes i un Castells, i
ficar-hi remei. Han
d’aprendre de la Iglesia
Católica que el celebra
cada vint-i-cinc anys. Ells,
els socialistes, no poden
esperar tant. Adéu amic.

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

L’actual alcalde de Balaguer, Sr. Miquel Aguilà del PSC, haurà ostentat
aquest càrrec durant 24 anys.
Creus que seria millor limitar els mandats dels alcaldes?

SI

NO

NS/NC

Vota conectant amb www.cerclebalaguer.cat

El Centre Històric
Miquel Aguilà i Barril, alcalde de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Centre Històric de la
nostra ciutat ha estat
sempre, és i continuarà sent
la part més emblemàtica de
Balaguer.
Durant els anys 60 i 70
del segle passat, l’eixample
de la ciutat a l’altre costat
de riu va provocar l’abandó
de moltes cases i pisos del
centre.
És
buscava
habitatges nous i més
assolellats.
Això
va
comportar menys activitat
ciutadana i per extensió
menys activitat comercial i
econòmica en el seu
conjunt. En definitiva va
anar perdent vida sobretot
la part més costeruda i de
carrers més estrets.
Els governs municipals
a partir dels anys 80 i 90
conscients
d’aquesta
problemàtica van iniciar una
sèrie de millores sobretot en
la urbanització dels carrers i
places més importants. Això
va suposar un gran avanç.
Faltava però donar-li un
impuls més fort. Per aquest
motiu fa 6 anys mercès a la
iniciativa del govern de la
Generalitat, mitjançant
l’anomenada «Llei de barris»
es va proporcionar ajuts
extraordinaris per resoldre la
degradació de molts barris
de les ciutats de Catalunya i
entre ells el nostre centre
històric.
Això va permetre
programar una sèrie d’obres
i millores consistents
bàsicament
en
:

eixamplament i nova
obertura de vials i places,
localització de nous
habitatges, implantació
d’equipaments públics (
Casal de ciutat, Jutjats, etc.)
ajuts a la rehabilitació de
cases i comerços, etc., etc.
No obstant encara no hem
completat tot el programa.
Les actuacions previstes
d’un aparcament per 180
vehicles al carrer La Minerva
i la connexió amb el carrer
Cerers, entre altres, encara
està pendent. Confiem que
l’actual govern de la
Generalitat sigui també
sensible a aquesta situació
i puguem aconseguir en els
propers temps l’acabament
d’aquest Pla de millora del
nostre centre històric iniciat
ara fa uns 6 anys.
La nostra voluntat es
poder viure i treballar en el
centre històric amb similars
condicions d’espai i
d’accessibilitat que a les
altres zones de la ciutat,
sense que això suposi
tampoc el trencament total
del seu l’entramat urbà tan
singular i tan característic
com és el nostre. Volem que
tota la ciutadania de
Balaguer se sumi també a
aquests desitjos i que
conegui d’aprop aquestes
realitzacions. És per això que
anunciem per al darrer cap
de setmana del mes de
març, visites guiades amb
els tècnics per explicar tot
el que hem fet.

O P I N I Ó

Som majors d’edat. No ens
considereu altra cosa, si us plau
Josep Ma Roigé, President del Grup Municipal de CiU a
l’Ajuntament de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

No entenc com en el
món de la política alguns
tenen la barra d’adoptar
actituds que només són
comprensibles si pensem
que les prenen considerant
que «el poble» no té
suficient criteri per veure i
entendre el que passa.
En clau de política
catalana. Dubto que algú
trobi lògic o normal que
quan encara no han
transcorregut els cent
famosos dies de marge que
s’atorga a tot nou govern,
l’oposició (especialment als
integrants de l’ex-tripartit)
ja està en peu de guerra. El
nou govern ha volgut, al
meu
entendre,
ser
transparent i no enganyar
respecte la situació real i
greu que s’ha trobat. Les
actuacions concretes han
anat encarades a donar
mostra de serietat, canvi de
rumb, retall d’estructures
polítiques, assumpció de
responsabilitats i s’ha
volgut generar un clima de
nova confiança i d’il·lusió.
Tot això acompanyat
d’algun gest poc important
econòmicament però amb
una càrrega simbòlica que
no voldria desmerèixer. Em
refereixo a que el President
Mas viatgi en classe turista
o que faci, a Madrid, un
menú d’onze euros que
paguem
entre
tots
nosaltres.
I l’oposició, que és qui
ha portat la Generalitat en
els darrers set anys i per tant
la responsable de la situació
(el problema no s’ha
generat en dos mesos), en
lloc de sumar-se a la crida
que va fer el President de fer
pinya donada la situació
actual, ja comença a criticar
unes mesures de retallades
del tot necessàries i
obligades per la situació de
caixa que ells han deixat. I

forçades
també
per
l’exigència de la Unió
Europea respecte el dèficit
global de l’Estat espanyol
que ha generat la política
erràtica i tardana del Sr.
Rodríguez Zapatero.
I sense cap tipus
d’escrúpol ja estan acusant
el govern de victimista, de
sectari i d’estar a favor de
les classes altes, quan el
que està fent, i no ha d’ésser
gens fàcil, és intentar salvar
la continuïtat de l’estat del
benestar, cosa que només
podrà ser sostenible si
s’apliquen mesures amb
valentia política, tot i que
puguin resultar impopulars.
Estic segur que la majoria
de la població, que ja va
parlar el 28 de novembre,
demana a tota la classe
política un esforç de sumar
més que de dividir i de dir
les coses com són més que
embolicar-les.
I en clau municipal.
D’aquí a tres mesos, el 22
de maig, tindrem les
eleccions municipals. Una
altra vegada, l’equip de
govern socialista amb la
mateixa tàctica. Ara, a
quatre o cinc mesos,
aixecarem Balaguer. No en
el sentit figurat, sinó en
aquell que fa pols.
Arranjarem camins, carrers
i voreres i inaugurarem
totes les obres, que farem
acabar corrents i de pressa
encara que aquesta pressa
pugui fer que s’acabin amb
algun
defecte.
Tots
recordem que ara fa quatre
anys van haver de retocar la
passarel·la, a pagar qui?
Aquesta vegada, a més,
ho farà gastant diners que
ha demanat a crèdit a
darrera hora, quan tothom
deia que no era prudent
endeutar-se més i quan el
nivell de deute ja era
escandalós. El Sr. Aguilà es

pensa que la repetició de la
jugada amb aquestes obres
electorals farà que el
ciutadans no es facin les
preguntes que realment
importen per a l’elecció del
millor futur per la nostra
Ciutat. És com si amb un
caramel a darrera hora ens
oblidéssim de la gana que
hem passat durant els
quatre anys. Perquè en
aquests quatre darrers anys
de govern Aguilà, que ja en
porta vint-i-quatre, Balaguer
no ha anat més bé. Els
impostos i les taxes, amunt.
La creació de riquesa i de
llocs de treball, avall. La
despesa
desorbitada,
amunt. La neteja i l’ordre
públic, avall. L’amiguisme i
el sectarisme, amunt. La
participació ciutadana i la
transparència, avall.
El Centre Històric, amb
una inversió en diners com
mai s’havia pogut fer, està
millor que fa quatre anys?
Hi ha més habitatges, més
comerços? En definitiva, hi
ha més vida? La realitat
social de Balaguer, la
cohesió, ha millorat? Tenen
els joves més habitatges
assequibles amb tots el
terrenys que l’Ajuntament
ha venut i totes les
actuacions urbanístiques
efectuades? El comerç local
ha estat recolzat o només ha
servit per fer-li pagar més
impostos? La societat civil
de Balaguer ha pogut
treballar amb l’Ajuntament
com a animador o més aviat
amb la incertesa de si
cobrarien
o
no
la
subvenció?
Aquestes i altres
preguntes són les que els
ciutadans de Balaguer
s’estan fent. I és per això
que no es deixaran enredar
per unes obres de darrera
hora que no responen a un
projecte de Ciutat sinó a
una estratègia electoral.
Els ciutadans som
majors d’edat i volem que
se’ns tracti com a tal. Prou
«caramels» de darrera hora.
Recuperem la il·lusió amb
un projecte de Ciutat
renovat i engrescador que
ha de portar el canvi!
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El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Tot i Res
Quan diem simplement «tot»,
amunt i avall de vegades
i remenem aquest mot
desfent i refent diàlegs,
diem un «tot» inconscient,
perquè dieu-me: Què és «tot»?
O també quan diem «res»,
sabem ben bé què diem?
Quan definim el no-res,
és cert el que el defineix?
O potser si diem «sempre»,
neguem els límits al temps?
Existeix de fet el «sempre»,
o suposant que existeixi,
hi ha de fet alguna ment
que es vanti potser d’entendre’l?
Ni tot, ni sempre, ni res,
més val que no ho diguem gaire,
no fos que fossin errades
de fons absolutament
i algun punyetes present
ens fotés el tema enlaire.
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Presentació del llibre del 25 aniversari
del Centre de Recursos Pedagògics
La Sala d’Actes de
l’Ajuntament es va quedar
petita per acollir la
presentació del llibre a
càrrec de Joan Arjona

El passat dijous 17 de
febrer, el Centre de Recursos
pedagògics de la Noguera va
presentar
el
llibre
commemoratiu del seu 25è
aniversari.
Un llibre que recull tota
l’activitat, les vivències i les
publicacions fetes per
aquest magnífic equip
pedagògic, capitanejat per
Joan Arjona, al llarg de 25
anys
dedicats
a
l’ensenyament
i
la
pedagogia a la nostra
comarca.
Uns 25 anys de feina que
han convertit el Centre de

Presentació del llibre

Recursos pedagògics de la
Noguera, en el centre pioner
en gairebé totes les seves
facetes a les comarques
catalanes, tal i com van
reconèixer les autoritats que
van ser presents a l’acte.
Joan Arjona va fer una
brillant presentació del llibre,
sense entrar en detalls, i sí,
explicant
les
seves

La Sala d’actes plena de gom a gom

vivències,
els
seus
sentiments, els seus records
d’aquests 25 anys dedicats,
com deia la pancarta, de
“Pedagogia viva a la
Noguera”, tasca feta, que
s’està fent i sens dubte
continuarà fent els propers
anys.
Després
de
la
presentació del llibre que va
deixar petita la sala d’actes
de l’Ajuntament de Balaguer
amb més de 230 persones
que van voler estar presents
a l’acte, es va inaugurar
l’exposició a la sala
d’exposicions. Una mostra
de totes aquestes activitats
que s’han organitzat des del
centre de recursos els
darrers 25 anys a la nostra
comarca. Activitats escolars,
treballs d’investigació,
publicacions, i sobretot,
implicació amb la ciutat i la
comarca.

El gastrònom Josep Maria
Morell presenta el seu nou
llibre, “La cuina dels castells”
El proper diumenge
27 de febrer, a partir de les
7 de la tarda, i al claustre
del Consell Comarcal de
la Noguera, es presentarà
el nou llibre de cuina del
gastrònom Josep Maria
Morell, «La cuina dels
castells», editat per pagès
Editors i patrocinat per la
Fundació
Castells
Culturals de Catalunya.
El llibre consta de 100
receptes, la majoria
d’elles d’origen medieval,
i que son els plats que es
cuinaven als castells,
restaurats per l’autor per
tal de que puguin ser
cuinats en les cuines de
les cases d’avui sense
massa dificultats, ja que
són a part de suculents,
fàcils de dur a terme.
Cent receptes entre

Josep Maria Morell

Es presentarà el
proper diumenge 27
de març, a la seu del
Consell Comarcal de
la Noguera
entrants, primers i segons
plats, peixos, carns i
també
dolços
i
llaminadures.
A la presentació del
llibre hi seran presents el
president del Consell
Comarcal de la Noguera,
Vicent Font, l’autor del
pròleg del llibre, Carles de
Montoliu, Baró d’Albi i
president de la Fundació
dels Castells Culturals de
Catalunya, i també
l’alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà.

O C I

Castelló de Farfanya va acollir un
espectacle teatral per recaptar fons
La recaptació de l’obra va anar íntegrament per
finançar l’equip de Club Futbol Sala de Castelló

Un moment de la representació teatral

El passat diumenge 13
de febrer, la sala polivalent
de Castelló de Farfanya, va
acollir la representació original d’un espectacle teatral
amb la presència de més
d’un centenar de veïns de la
localitat.
Cal destacar que la recaptació feta en aquesta representació estava destinada a col·laborar econòmicament amb el Club de Futbol
Sala de Castelló.
Es va representar l’obra
“Xerraires” interpretada per
Lluís Graells i Gabriel Solans,
que a més d’actor, juga a
l’equip de futbol sala de
Castelló.

L’obra “Pluja constant” al Teatre
Municipal, el proper 6 de març
Els policies Joey i Denny
són companys i amics des
de fa molt temps. Joey és
solitari i solter, i Denny està
casat i té fills; ambdós estan
carregats de problemes i
defectes. L’introvertit Joey
lluita contra l’alcoholisme i
en secret està enamorat de
la dona del seu col·lega
Denny, Connie. Denny està
constantment enfadat i obsessionat amb defensar la
seva família de qualsevol
amenaça.
Pluja constant és un
monòleg a dues veus. Joey i
Denny, dos policies de
Chicago, parlen directament
al públic o es dirigeixen l’un
a l’altre. Expliquen la seva
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Balaguer celebra, un any
més, la gran Festa del
Carnestoltes, aquest dissabte

Avatar al Carnestoltes de l’any passat

La rua de Carnaval, el
ball infantil i gran
ball de Carnestoltes i
els concursos de
carrosses i disfreses

Aquest dissabte 26 de
febrer tindrà lloc a
Balaguer la tradicional
festa de Carnestoltes amb
diferents actes que
començaran, com ja és
habitual, a les 5 en punt
de la tarda amb l’inici de la
gran rua que seguirà tot
el recorregut fins arribar a

la plaça del Mercadal on el
rei
Carnestoltes,
escenificat un any més pel
grup la SudaTeatre de
Balaguer, donarà el tret de
sortida a la festa.
Després, els membres
del grup d’animació
infantil
seran
els
encarregats d’iniciar el ball
de tarda a la plaça i
entremig es lliuraran els
premis a les dos millors
carrosses.
A la nit, el gran ball de
Carnestoltes i concurs de
disfresses amenitzat pel
grup orquestral De Gala, a
partir de les 23 hores, al
pavelló Molí de l’Esquerrà.

Pluja Constant

història que, de tant en tant,
no és exactament la mateixa
història.
Aquesta
obra
es
representarà el proper

diumenge 6 de març, a partir
de les 7 de la tarda, al Teatre
Municipal de Balaguer, amb
la interpretació de Joel Joan
i Pere Ponce.

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes

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

26 >>

BREUS

Anuncis breus classificats
MOTOR
------------------------------------ES VEN Peugeot 406
Coupé 2.0i, 140 cv,
climatitzador, interiors de
pell, llanta 17. Molt bon
estat. Només per 3.900 e.
Raó: 615056605.
------------------------------------ES VEN Peugeot 307 HDi,
110 cv, 5W, sport pack.
Any 2004. Molt bon estat.
Raó: 629787920.
-------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------OPORTUNITAT única.
Venda de terreny urbanitzable, 400 m2, a la Sentiu
de Sió (Urb. Sant Miquel).
Situació immillorable.
Preu: 48.000 e. Interessats trucar al: 686001066.
------------------------------------ES LLOGA pis a Balaguer,
c/ Ramon Llull, 8. Solejat,
4 hab., 2 banys. Abstenirse curiosos i insolvents.
De particular a particular.
Raó: 652092918.
------------------------------------ES VEN apartament nou
a l’Av. Països Catalans, 2
hab, a partir de 300 e/
mes. Raó: 973446011.
-------------------------------------

Mercedes-Benz

ES LLOGA pis al c/
Barcelona (davant Sagrat
Cor), 60 m2, 2 hab. + despatx, menjador, cuina,
bany. Amb electrodomèstics. Molt lluminós. Sense gastos de comunitat.
Es demanen referències.
Raó telèfons: 937351718676515830.
------------------------------------ES VEN pis al carrer Sanahuja, 35 de Balaguer.
Preu a convenir. Interessats trucar al telèfon:
649737003 (Judit).
------------------------------------VENC dúplex a l’Av. Països Catalans, 150 m2, terrassa, cuarto de 40 m2 al
costat. Vistes al riu. Oportunitat única. Abstenir-se
curiosos. Interessats telf:
678954170-667476167.
------------------------------------ES LLOGA pis a Bellcaire,
70m2, 2 hab., cuina, menjador, bany. Tot d’obra
nova. Raó : 647650732.
------------------------------------ES LLOGA apartament
a Camarasa, moblat,
foc a terra i vistes al
riu. Lloguer de pàrking
de línia al carrer Sant
Pe r e M à r t i r. Ra ó :
973447752-639920281.
--------------------------------

V. X. ADSUAR

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

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896 - BALAGUER
REPARACI” DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU

VENDA o LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Interessats truqueu als telèfons:
973446161629310479.
------------------------------------ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Cudós. Raó:
973450555 (demanar per
Montse).
------------------------------------ES TRASPASSA pub a
Balaguer, llicència discoteca. Abstenir-se curiosos. Interessats trucar al
telf: 667476167.
------------------------------------OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades a la
millor zona de Balaguer,
al costat del col·legi
Mont-roig. Entre 380-750
m2. Interessats trucar al:
676996765.
------------------------------------VENC plaça de pàrking a
l’avinguda dels Països
Catalans. Tel: 973446011.
------------------------------------ES VEN o es lloga local
ideal per restauració, situat al carrer Escala de
Balaguer. 110 m2. Interessats trucar al telèfon:
600381763.
-------------------------------------

ES VEN pis al C/
Barcelona (Zona Escola
Pia), 90 m2, 4 hab., 2 terrasses, traster, 2 banys.
Preu: 168.283 e. Telf:
973292062-607205510.
------------------------------------ES LLOGA pis al c/
Sanahuja, moblat, totalment equipat, 2 hab.
complertes, galeria, 1
bany. Raó: 973446087.
-------------------------------------

TREBALL
------------------------------------PROFESSORA nativa
dóna classes d’anglès:
repassos i classes de conversa en llengua anglesa,
per particulars i grups organitzats. Raó telèfon:
650422582.
------------------------------------ES PRECISA cambrer/a
per bar a Balaguer. Enviar Currículum i foto recent a l’Apartat de Correus, 21 de Balaguer.
------------------------------------CHICA del país, se ofrece
para cuidar niños o
también gente mayor.
Con experiencia. Telf:
638148552.
-------------------------------------

CONSTRUCCIONS I REFORMES Germans Vidal.
Teulades, banys, façanes,
comunitats, granjes, magatzems, cases antigues.
Reformes en general.
Preu econòmic. Trucar
als telèfons: 973426180690921832.
------------------------------------SE OFRECE chica para
limpiar casas, escaleras,
planchar ropa, fregar
platos. Con muy buenas
referencias. Interesados
llamr al: 667370005.
-------------------------------------

VARIS
------------------------------------ES VENEN eines de paleta i de guixaire. En molt
bon estat. Preu a convenir.
Raó
telèfon:
666025180.
------------------------------------ES VEN vestit de Comunió de nena i complements. Interessats trucar
al: 661014086.
------------------------------------VENC taules i cadires de
menjador, en molt bon
estat. Raó telèfon:
973420029.
------------------------------------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 tel.: 687 509 546
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Telèfons útils
ÀGER
AJUNTAMENT
973 455004
-------------------------------------------------------------------------ALGERRI
AJUNTAMENT
973 426013
-------------------------------------------------------------------------BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445200
IMPIC
973 446606
MOSSOS (URGÈNCIES)
088
MOSSOS D’ESQUADRA
973 457700
GUÀRDIA URBANA
973 450000
CÀRITAS BALAGUER
973 448258
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
CENT. MEDIC RECONX.
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 EVANG. PENT.
973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 445786
629 447113 - 629 377476 -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
--------------------------------------------------------------------------

Farmàcies

GERB
AJUNTAMENT
973 446099
-------------------------------------------------------------------------LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC
973 445018
-------------------------------------------------------------------------LA SENTIU
AJUNTAMENT
973 424005
CASA DEL METGE
973 424058
-------------------------------------------------------------------------LES AVELLANES
AJUNTAMENT
973 454004
-------------------------------------------------------------------------MENÀRGUENS
AJUNTAMENT
973 180205
-------------------------------------------------------------------------MONTGAI
AJUNTAMENT
973 430005
METGE
973 430107
-------------------------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 438004
METGE
973 438003
A.T.S.
973 438062
RESIDÈNCIA
973 438169
-------------------------------------------------------------------------SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC
973 420003
-------------------------------------------------------------------------SANTA LINYA
TELF. PÚBLIC
973 454002
-------------------------------------------------------------------------TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC
973 454003
-------------------------------------------------------------------------TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE
973 180213
-------------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 432008
CASA DEL METGE
973 432055
-------------------------------------------------------------------------VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC
973 454019
--------------------------------------------------------------------------

ÀGER
F. JOSA - C/ La Font, s/n

973455286

------------------------------------------------------------------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.
CAMARASA
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

De les 8 de la tarda del 24 de febrer
a les 8 de la tarda del 3 de març
CLAVER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 3 de març
a les 8 de la tarda del 10 de març
SALA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 10 de març
a les 8 de la tarda del 17 de març
MARCH

Pintura i Decoració

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

SORTIDES
LLEIDA
05.50 (1)(2)
07.15
09.10
11.45
13.45
15.15
17.55
20.30 (3)
LA POBLA
06.40 (4)
12.56
18.05

ARRIBADES
BALAGUER
06.13
07.44
09.39
12.14
14.19
15.44
18.24
20.59
BALAGUER
08.00
14.16
19.25

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.
(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.
(3) El dies 24, 25 i 31 de desembre, només circula entre Lleida i Balaguer.
(4) Els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, només circula enre Lleida i Balaguer.

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

Farmàcies de torn de Balaguer

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

ARRIBADES
LLEIDA
06.49
08.30
10.19
12.54
14.46
16.29
18.59
19.55
LA POBLA
11.00
15.40
22.20

973586466

------------------------------------------------------------------TRIBÓ ALCOBÉ, M.

Horari de trens
SORTIDES
BALAGUER
06.20 (1)
08.00 (4)
09.50
12.25
14.16
16.00
18.30
19.25
BALAGUER
09.39
14.19
20.59 (3)

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
06.10
BARCELONA
feiners
07.55
“
diari
19.44
“
diumenge
19.55
“
diari
19.00 UAB BELLATERRA diumenges lectius
06.10
TÀRREGA
feiners
07.10
"
feiners
08.00
"
de dill. a div. feiners
12.00
"
feiners
15.00
"
feiners
19.30
"
feiners
19.44
"
diumenges
05.55
LLEIDA
de dill. a div. feiners
06.55
"
de dill. a div. feiners
07.41
"
feiners
07.45
"
feiners
07.48
"
feiners
07.55
"
dim, dime, diven.
08.00
“
dill., dim., 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
“
diari
09.50
SEU D'URGELL
diari
16.35
“
diari
09.50
PUIGCERDÀ
diari
13.35
SOLSONA
de dill. a div.
16.35
“
divendres
09.50
PONTS
diari
12.30
“
de dill. a div. feiners
13.35
“
de dill. a div. feiners
16.35
“
diari
18.30
“
de dill. a div. feiners

SORT.
19.50
09.48
17.23
07.00
13.17
18.30
19.44
19.47
07.00
09.48
14.00
17.00
17.23
11.05
18.05
08.40
12.45
15.00
17.00
18.50

DESTINACIÓ
CALENDARI
PONTS
de dill. a div. feiners
ESTERRI D'ÀNEU
diari
“
diari
AGRAMUNT de dill. a div. feiners
“
feiners
“
de dill. a div. feiners
“
diumenge
“
de dill. a div.
ÀGER
feiners
“
feiners
“
feiners
“
dill., dima., dij.
“
diari
LES
diari
“
diari
ALMENAR
de dill. a div. feiners
“
dissabtes
“
de dill. a div. feiners
“
de dill. a div. feiners
“
de dill. a div. feiners

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
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