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Què en penseu?...
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Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Centre Mèdic Pere III
Dr. Jaume Canal

Medicina General i mútues
Tel. 607 787 338

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

Fa poc que hem tingut
l�oportunitat de visitar el nou
centre cultural, multifuncional,
polivalent, per a les entitats i
per a les  associacions... situat
al final del carrer del pintor
balaguerí Francesc Borràs i que
arriba fins a la plaça de Sant
Salvador. La idea que pretén

recollir l�obra i així s�expressa
en la seva construcció és evocar
el món rural i en especial,
l�agrari. És per aquest motiu
que hi ha elements prou clars,
que van des d�una era, al nom
que els creadors han donat a
l�equipament: Lapallavacara. És
evident que en temps de crisi
econòmica i, encara més, si és
pluvial, s�ha de segar més arran
que mai, perquè s�ha d�estalviar
i aprofitar-ho tot.  I la distribució
dels espais ho corrobora.  Cal

felicitar els autors del disseny.
Ara bé, espero que se�m
permeti dissentir del nom. Si
és un centre per al poble, que
sigui aquest qui li doni el nom.
No seria la primera vegada que
hom canvia la denominació.
Així ho hem vist en places,
carrers i algun que altre
equipament.  Ho expresso amb
el màxim de respecte i sense
voluntat d�instigar una revolta,
ni de segadors ni de cap altre
ofici rural o urbà.

Doble racció de màgia
El proper cap de setmana, Balaguer es convertirà, per

segon any consecutiu en la capital de la màgia, amb la
celebració del II Festival de Màgia Ciutat de Balaguer.

El festival està dirigit pel mag Selvin, un dels millors
mags humoristes del nostre país, que ha reunit 4 dels millors
grups de màgia del món, per presentar-los a Balaguer, en
una gal·la que estarà dirigida pel mag Lari i gravada i
retransmesa en diferit per Televisió de Catalunya, en Alta
Definició.

L�èxit mediàtic de la primera edició del festival, que va
celebrar-se l�any passat i retransmès per la televisió catalana
diverses vegades durant l�any, ha consolidat una gal·la que
ha estat considerada una de les millors i de més qualitat
visual de les que es fan a l�Estat Espanyol.

Un espectacle que en un principi estava previst pel
dissabte 16 d�abril a les 10 del vespre, i que s�ha topat de
cara amb un altre gran espectacle, com és la retransmissió
del partit de futbol entre el Reial Madrid i el F.C. Barcelona.
L�organització del festival ha optat per variar l�horari, passant
la gal·la del festival de màgia a les 7 de la tarda, i oferint a
tots els espectadors i al públic en general de la ciutat, a
poder gaudir de la transmissió del partit de futbol, en pantalla
gegant, al mateix teatre municipal. Dos espectacles al preu
d�un!!

Una bona iniciativa per part del Teatre Municipal que
permetrà gaudir de la millor màgia mundial sobre el seu
escenari, amb Sebastien Dethise, Adrian Soler o la
companyia Abbozzi, i de la millor màgia mundial sobre el
camp amb Messi, Cristiano Ronaldo, Xavi, Xabi Alonso,
Iniesta i Casillas, entre d�altres.

>>BALAGUER
800 persones a la jornada de portes
obertes del casal de ciutat

Fira Balaguer es troba al 95 per
cent d�ocupació
----------------------------------------------
>>COMARCA
La Noguera, present a la Fira
Internacional de Turisme

Os de Balaguer celebra una nova
edició de la Trobada de Campaners
----------------------------------------------
>>CULTURA
El proper 23 d�abril, Balaguer
celebrarà Sant Jordi

Nou portal a internet per a les
entitats balaguerines
--------------------------------
>>ESPORTS
El Balaguer en caiguda lliure
després de dos derrotes

El Cristec continua la seva ratxa
amb una nova victòria a casa
----------------------------------------------
>>OCI
Presenten el cartell de
l�espectacle �Viu la Passió�

PORTADA
Festival de Màgia
de Balaguer
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Unes 800 persones
han visitat el casal de
ciutat i les obres de
millora del centre històric,
durant el cap de setmana
de portes obertes. A les
visites hi varen assistir els
arquitectes del projecte,
l�arquitecta municipal, i
representants del
consistori.

Després d�un breu
parlament de
benvinguda de l�alcalde
Miquel Aguilà,
l�arquitecta redactora del
projecte va explicar a tots
els assistents l�obra, com
també, en to anecdòtic,
va voler donar a conèixer
el perquè d�aquest
original nom que se li ha
donat, lapallavacara, fent
una comparació de
l�equipament amb una

era com a lloc de trobada
de la gent, de diferents
status socials, mossos,
propietaris, gent més
gran, gent jove i molt propi
del nostre territori. 

Aquest espai disposa
de diferents sales per
poder-se adaptar a totes
les necessitats dels grups
que l�utilitzaran així com
també una gran sala,
espai per a les noves
tecnologies, uns estudis
de gravació i un espai per
a la cafeteria.

800 persones visiten el nou
casal de ciutat, Lapallavacara,
i les obres del centre històric

Jornada de portes obertes al casal de ciutat
Lapallavacara

Durant el cap de
setmana de portes
obertes amb visites
guiades per
l�arquitecta

Una pista esportiva i un parc lúdic de
salud al parc del Molí de l�Esquerrà

Aquesta setmana passa-
da van començar les obres
d�adequació del parc del
Molí de l�Esquerrà.

Les obres consistiran en
l�adequació del terreny,
instal·lació d�una pista es-
portiva polivalent, d�un parc
lúdic i de salut (finançat per
la Diputació de Lleida ), una
zona d�aparcament que do-
narà servei als diferents equi-
paments de la zona i una
plantada d�un centenar de
xops que donarà identitat al
parc en qüestió.

La superfície total de l�ac-
tuació per aquest parc, és
d�uns 10.000 m2 aproxima-
dament.Adequació del parc del Molí de l�Esquerrà

Fira Balaguer es troba al 95 per cent
d�ocupació en la seva 50a edició

El passat 30 d�abril es
presentà el cartell de la 50ena
edició de Fira Balaguer, que
enguany es celebrarà els pro-
pers dies 29, 30 d�abril i l�1
de maig, en el Pavelló
Inpacsa.

La Fira que ja es troba al
95% d�ocupació, seguirà
apostant pels sectors econò-
mics més importants del
nostre territori: el comerç en
general, la construcció i l�ha-
bitatge, l�alimentació natural
i artesana i els serveis.

Les obres d�arranjament es realitzaran durant
aquest mes d�abril, davant del pavelló del Molí

Presentació del cartell de la 50a Fira Balaguer
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Els alumnes de l�Es-
cola Taller Minerva de
Balaguer complementen
la seva formació amb una
visita a l�Ecocentre «Les
Obagues» de Juneda.
Aquesta visita forma part
dels mòduls de Sensibi-
lització i Conscienciació
del Medi Ambient i de
Coneixement de l�Entorn.

Van participar en la
sortida un total de
quaranta alumnes de les
e s p e c i a l i t a t s
d�Assistència Social,
d�Electricitat, de
Sensibilització Ambiental
i d�Instal·lacions i
Manteniment de jardins i
zones verdes

emmarcades dins dels
projectes «Noves Cases
per Nous Oficis» i «Acció
4.3» promoguts per
l�Escola Taller i
l�Ajuntament de Balaguer.

Aquests alumnes
acompanyats de l�equip
docent  i de dos guies de
l�Agència d�Energia de
Lleida van visitar el passat
divendres 25 de març
l�edificació bioclimàtica
de l�Ecocentre «Les
Obagues» de Juneda. La
visita ha permès conèixer
una petita instal·lació
solar fotovoltaica, una
caldera de biomassa i
diferents sistemes per a
l�aprofitament passiu de
l�energia solar a través
d � i n s t a l · l a c i o n s
bioclimàtiques en els
edificis, com teulades
ventilades, murs, terres i
sostres radiants o
sistemes de ventilació
creuada entre altres
aplicacions.

Els alumnes de l�Escola Taller
Minerva visiten L�ecocentre
�Les Obagues� de Juneda

Visita a les Obagues

Aquesta visita, els
serveix per completar
la seva formació de
sensibilització i
concienciació

Jornada de portes obertes al Centre
Sant Domènec, creat per Càritas

El passat dissabte 2
d�abril es celebrà una jorna-
da de portes obertes al nou
Centre Sant Domènec de
Balaguer, situat a la Plaça
Josep Carner-Ribalta, s/n.

Aquesta infraestructura
ha estat creada per Càritas
Diocesana a Balaguer amb
l�objectiu d�aglutinar els ser-

veis socials que fa d�atenció
als més necessitats i les ac-
tivitats de dinamització i tre-
ball dels projectes que lidera
en reinserció laboral, en for-
mació juvenil i d�adults i en
reforç escolar de tota l�àrea
d�influència.

L�edifici s�ha remodelat
profundament: 550m2 de

planta i una zona exterior de
1.124 m2 que permeten
acollir activitats de taller de
natura als usuaris i gaudir
d�un espai de lleure d�una
part i de l�altre encabir la
gestió dels ajuts i de les
projectes que estan en
marxa.

Hi ha espais destinats a
tallers, a aules multifun-
cionals, una ciberaula i sala
d�actes.

Aquests espais a més,
estan oberts a la ciutadania
en general i també a les
entitats de la població de
Balaguer.

El Centre Sant Domènec
preveu beneficiar durant
aquest any 2011, a un total
de sis-centes persones, a
través dels diversos
programes que té, com els
d�acolliment i assistència en
general.

Centre Sant Domènec

Jaume Gilabert, primer ponent del
cicle de sopars-col·loqui del Cercle

Jaume Gilabert va ser el primer ponent

El Cercle de Promoció
Econòmica i d�Iniciatives de
Balaguer i Comarca està
organitzant el II Cicle de
Sopars- Col·loqui per aquest
any 2011, amb el tema per
desenvolupar sobre l�acció
política i econòmica a la
Noguera.

El primer dels sopars va
ser, el passat divendres 1
d�abril, i va comptar amb la
presència del president de
la Diputació, Jaume
Gilabert.

El segon dels sopars es
celebra aquest divendres 8
d�abril, amb el president del
Consell Comarcal de la
Noguera, Vicent Font,
mentre que tancarà aquest
segon cicle el Delegat del
Govern, Ramon Farré el
proper divendres 15 d�abril.

Jaume Gilabert, president de la Diputació va ser el
primer dels ponents. Aquest divendres és el torn de
Vicent Font i tancarà el cicle, Ramon Farré
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Els millors mags del món es reuniran
al II Festival de Màgia de Balaguer

El cap de setmana del 16
i del 17 d�abril tindrà lloc a la
ciutat de Balaguer el 2n Fes-
tival Internacional de Màgia.
La gala, dirigida pel Mag
Selvin i presentada pel Mag
Lari, comptarà amb actuaci-
ons de diferents mags i
companyies internacionals
de reconegut prestigi.

El mag Adrian Soler
(Veneçuela), resident als
EUA, realitzarà dos números
de màgia molt creatius.
Prince of illusions (Holan-
da), un dels mags més es-
pectaculars d�Europa en la
especialitat de grans il·-
lusions. Triomfador als mi-
llors teatres i casinos de Las
Vegas. Sebasthien Bethise
(Bèlgica), l�únic mag interna-
cional que combina la mani-
pulació, l�aparició de boles
amb jocs malabars i una

Abbozzi

Els propers dies 16 i 17 d�abril, al Teatre Municipal
a les 19 hores. El dissabte, després del festival, el
Teatre ofereix el Madrid-Barça en pantalla gegant

gran sorpresa final. La com-
panyia Abbozzi (Catalunya),
Premi Nacional de Màgia.
Una de les companyies més
revolucionàries i creatives
dels darrers temps al nostre
país, triomfadora en la dar-
rera edició de la Marató de
TV3. Entre actuació i actua-
ció, els mags Selvin i Lari
oferiran diferents números
de màgia còmica.

Televisió de Catalunya,

enregistrarà íntegrament la
funció del dissabte en alta
definició.

Per la seva part, El Teatre
Municipal donarà la possibi-
litat a tots els espectadors
que vagin a veure el Festival
de Màgia el dissabte, a gau-
dir en directe, en pantalla
gegant i en alta definició del
partit de futbol entre el
Madrid i el Barça al mateix
Teatre.

Sebasthien Bethise
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Del 7 al 10 d�abril el
Consell Comarcal de la
Noguera serà present al
Saló Internacional de
Turisme de Catalunya
(SITC) a Barcelona.

A més de promoure
els atractius naturals i
patrimonials del territori i
l�oferta de les diverses
activitats de turisme
actiu, cultural i de natura
de què es pot gaudir a la
comarca, el Consell
Comarcal de la Noguera
presenta al SITC com a
novetat els itineraris
relacionats amb els
Espais de la Memòria de
la comarca, el nou
material de difusió que ha
editat sobre el conjunt de
l�oferta turística de la
Noguera.

Per atansar a la
comarca el turisme

interessat en la
recuperació de la memòria
històrica, després de
recuperar i senyalitzar
diversos espais de
patrimoni memorial, a
l�estiu del 2010 es van
inaugurar els itineraris
que recorren un conjunt
de vestigis de la Guerra
Civil, com ara trinxeres i
fortificacions.

Tots els Espais de
Memòria de la Noguera
són de visita lliure, però
també s�hi poden
concertar visites guiades.

La Noguera serà present al
Saló Internacional de Turisme
de Catalunya (SITC)

Espais de la memòria històrica de la comarca

Es presentaran els
itineraris relacionats
amb els espais de la
memòria Històrica de
la comarca

Tres restaurants de la Noguera
guardonats amb el �Km 0 Slow Food�

Tres cuiners de restau-
rants de la comarca han es-
tat guardonats amb el dis-
tintiu «Km 0 Slow Food».

Ferran Adrià va ser l�en-
carregat de lliurar el distin-
tiu a Mercè Camins (Casa
Mercè de Fontdepou), Enric
Millà (El Dien de Vallfogona
de Balaguer) i Ramon Gas-
pà (Lo Ponts de Ponts), en
el marc del Fòrum Gastro-
nòmic Girona 2011.

El guardó reconeix la
tasca dels cuiners en la pro-
moció dels productes autòc-
tons propers al restaurant i
dels productes ecològics,
que utilitzen en les seves
respectives cuines.Restaurants guardonats

Joves de la Noguera participen al
projecte �Joventut en acció� a Itàlia

Tècnics de l�Oficina Jove
de la Noguera i membres de
l�Associació Juvenil La Gar-
sa d�Ivars, van participar  en
unes jornades de participa-
ció europea a la ciutat italia-
na de Borgoricco, a la pro-
víncia de Pàdua.

En el decurs de les jorna-
des, una cinquantena de jo-
ves catalans i italians van
debatre sobre els recursos i
els punts forts i febles de la
participació en els seus res-
pectius països.

Casa Mercè, El Dien i Lo Ponts, van rebre el guardó
de mans del gastrònom Ferran Adrià

Joves de la Noguera a Itàlia
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El 9 i 10 d�abril, Os de Balaguer acull
una nova Trobada de Campaners

L�acte de presentació
del programa del
Voluntariat per la Llengua
2011, va tenir lloc el pas-
sat dia 22 de març, a la
sala d�actes de l�Ajunta-
ment de Balaguer.

En aquesta sisena edi-
ció del programa s�han

constituït trenta-cinc pa-
relles a la capital de la co-
marca de la Noguera,
quatre de les quals repe-
teixen des de l�any passat,
i que durant deu setma-
nes es reuniran per parlar
en català, tot aprenent la
llengua.

35 parelles lingüístiques, en
el voluntariat per la llengua

Acte de presentació del programa

Trobada de Campaners a Os de Balaguer

Os de Balaguer acollirà
la XXIV Trobada de Campa-
ners i la XIII Fira de la Cam-
pana, el proper cap de set-
mana del 9 i 10 d�abril.

Els actes començaran el
9 d�abril amb el Pregó de la
festa a càrrec d�Antxon
Aguirre Sorondo, etnògraf
guipuscoà, especialista en el
món de les campanes, a par-
tir de les 8 del vespre. El pre-
gó anirà seguit d�un concert
a càrrec de Mario Prieto.

La Fira i la Trobada de
campaners es farà el diu-
menge 10 d�abril, amb la re-
buda, a partir de les 10, l�es-
morzar de germanor i la
Mostra de Tocs a partir de
les 10,30 hores.

Després de la Missa de
12, cantada per l�Orfeó bala-
guerí, hi haurà un dinar po-
pular.

La 24ena edició de la Trobada i la 13ena de la Fira
de la Campana comptarà amb els millors campaners
de les comarques catalanes
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El Centre d�Obser-
vació de l�Univers d�Àger
va acollir la passada
setmana  la trobada anual
de treball dels inves-
tigadors d�institucions
catalanes que treballen
en el projecte de la missió
espacial GAIA de
l�Agència Espacial
Europea.

Aquest projecte té
per objectiu l�observació
de més de mil milions
d�estrelles de la nostra
galàxia, que constituïrà
una base observacional
sòlida per estudiar la
formació i evolució de la
Via Làctia.

En els propers anys,
està previst que a
l�Observatori Astronòmic
del Montsec es realitzin
observacions comple-
mentàries a aquesta

missió.
Un dels aspectes

fonamentals de la missió
és el tractament de
l�enorme quantitat de
dades que el satèl·lit
obtindrà i el seu complex
processat fins a deduïr-
ne les dades científiques.

En aquesta trobada
d�Àger, al Centre
d�Observació de
l�Univers, que reuneix a
una trentena d�astrò-
noms i enginyers de
diversos indrets de la
geografia europea.

Trobada anual d�investigadors
europeus al Centre
d�Observació de l�Univers

Trobada científica al COU d�Àger

S�hi van reunir una
trentena d�astrònoms
i enginyers de
diferents països
europeus

Jornada de Turisme Rural al voltant de
l�oferta complementària, a Les Avellanes

El passat 24 de març es
va celebrar la «I Jornada de
turisme rural al voltant de
l�oferta complementària»  a
Les Avellanes i la van
inaugurar la Directora dels
Serveis Territorials d�Agricul-
tura a Lleida, Cristina Bosch i
l�alcaldesa de Les Avellanes i
Santa Linya, Carme Garrofé.

Hi van participar una
setantena de persones de la
Noguera, Segrià, Pallars,
Urgell, Pla Urgell i Solsonès
entre altres i es va parlar dels
ajuts del programa de
desenvolupament rural del
DAAM, de normatives i de
subvencions en turisme
rural.Jornada de Turisme Rural a les Avellanes

El passat 26 de març es va inaugurar
l�ermita de Sant Urbà de Santa Linya

El passat dissabte 26
de març es va inaugurar la
recent restaurada ermita de
Sant Urbà a la població de
Santa Linya, dins del mu-
nicipi de Les Avellanes-
Santa Linya.

Aquesta obra de restau-
ració, ha estat realitzada
amb fons de l�1% Cultural
del Ministeri de Foment
de l�Estat i també amb fons
del Institut d�Estudis
Ilerdencs de la Diputació
de Lleida.

Amb la presència de l�alcaldesa, Carme Garrofé i la
Directora dels SSTT d�Agricultura, Cristina Bosch

Ermita de Sant Urbà
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a � BALAGUER

C U L T U R AC U L T U R AC U L T U R AC U L T U R AC U L T U R A

Fa  800 anys que el rei
Pere I va atorgar a Bala-
guer el mercat setmanal
dels dissabtes. Qui era
aquest rei? Per què no se�l
recorda amb massa
gratitud?

Portem els balague-
rins sang dels Víkings en
les nostres venes? Està
degudament documentat
que l�any 858 una
expedició de saqueig va
remuntar l�Ebre fins a
Pamplona. Això diuen els
llibres d�història. La
llegenda afegeix que part
de la flota d�aquesta
expedició va pujar pel
Segre fins a Balaguer.

Us heu fixat en el
volum de muntanya que
agafa el Castell Formós?
Aquest turó ha d�estar,
amb tota certesa, farcit de
passadissos i dependèn-
cies i com a mínim un pou
que arribi al nivell del
Segre. Diuen que, fins i tot,

hi ha enterrat un tresor.
Què hi ha de cert?

El campanar dels
moros té a la part més alta
un comunidor. A les
acaballes del segle XIV hi
van tenir lloc uns
successos que les
autoritats religioses i
polítiques van intentar
ocultar. Què va passar?

Aquestes i onze
narracions més de
Llegendes de temàtica
diversa són el contingut
d�aquest llibre que ens
presenta Francesc Amorós
per l�edició d�aquest Sant
Jordi, un regal de ben
segur entretingut i molt
curiós.

Francesc Amorós presenta el
seu nou llibre de llegendes
balaguerines per Sant Jordi

Francesc Amorós

�A l�ombra del
campanar� de
Francesc Amorós amb
il·lustracions de
Frederic Letamendi

El proper dissabte 23 d�abril, Balaguer
celebrarà la Festa de Sant Jordi

El proper dissabte 23
d�abril, Catalunya tornarà a
viure una nova Festa de
Sant Jordi, el Dia del llibre i
de la rosa, que esperen no
veure�s molt afectats pel fet
que la festa sigui el dissab-
te de Setmana Santa, enmig
de les vacances.

Les parades de llibres i
roses tornaran a omplir car-
rers  i places de la capital de
la Noguera, presentant les
darreres novetats editorials,
per als lectors balaguerins.

El carrer d�Avall i el pas-
seig de l�Estació seran els
eixos principals dels punts
de venda d�enguany, per
aquesta festivitat.Sant Jordi l�any passat

Les entitats i associacions de Balaguer
ja tenen el seu nou portal d�internet

El passat 25 de març es
va presentar una nova web
anomenada Portal d�Enti-
tats, promoguda per l�Ajun-
tament de Balaguer i patro-
cinada per la Diputació de
Lleida. La ciutat de Balaguer
ha estat la tercera en aplicar
aquest nou servei, desprès
de Tàrrega i Solsona, on està
funcionant perfectament.

La presentació ha anat a
càrrec d�en Jaume Roqué, di-
rector de l�empresa adjudi-
catària del projecte i de l�Ori-
ol Llovet, coordinador muni-
cipal del mateix. El nou por-
tal ajudarà les entitats a te-
nir un espai propi digital on
poder promocionar la seva
entitat i les activitats orga-

S�espera que el fet de caure en dissabte de
Setmana Santa, no afecti les vendes de llibres

Presentació del nou portal d�entitats

nitzades, creant una nova
eina d�informació i difusió.
La prova pilot s�ha fet amb
quatre entitats de diferent
àmbit  i ara es farà extensiva

a tota la resta d�entitats de la
ciutat.

L�adreça d�aquest nou
portal de les entitats, és
www.balaguerentitats.cat
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Se n�adonava adonant-se�n,
entre figures de fang,
que calien moltes passes
per donar un pas endavant.
Camí sense camí, incert viatge,
besllum de l�horitzó, confús miratge
de tants i tants camins sense final.
Fixacions profundes
clavades entre celles
ignorant el seu per què.
De vegades són el bé,
de vegades són maleses
que es planten ben bé al davant
emmirallades de ple
en la llum d�algun parany
embolicat amb promeses.
Se n�adonava adonant-se�n,
un capvespre sojornant,
que també les malfiances,
d�àngel custodi li fan.

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

Un antic músic
d�orquestra de ball
decideix, un bon dia, fer la
maleta i viure un mes a
casa de cadascuna de les
seves tres filles.

L�home és un
supervivent, un indivi-
dualista, un murri que
sempre ha anat a la seva.
Ara se sorprèn de la vida
de les seves filles i dels
nous models de família. El
món va molt de pressa.

Descol·locat però gat
vell, fa una crònica
divertida i sense manies
del que passa al seu
voltant.

�L�home de la maleta�
arrossega una ferida de la
infantesa. Quan intenta
guarir-la, una situació
imprevista li capgira la vida.

Aquest llibre ha rebut
el Premi Sant Jordi 2010.

Faust, el terrorista
Autor: Francesc Puigpelat
Gènere: Ciència

Les aventures de Tom
Sawyer
Autor: Mark Twain
Gènere: Infantil (+ 11 )

Pierre és l�àlies de
Nicolau Solà, un terrorista
català que havia militat a
Terra Lliure i és reclutat per
Al-Qaeda. L�organització
l�envia a Tunísia, on li
encarrega de participar en
un atemptat al sud del país,
que s�haurà de perpetrar en
el curs d�un viatge turístic.
La crònica dels set dies que
preludien l�atemptat, inserit
en una espiral d�intriga i
violència. Pierre haurà de
sobreviure a les bales, a la
policia, la CIA i el desert.
També s�haurà d�afrontar
alguns fantasmes del seu
passat a Terra Lliure: el retorn
de Julie, una antiga nòvia
també terrorista, i la
presència intangible de
Roger, mort per un cotxe
bomba al Garraf l�any 1992,
poc abans de l�operació
Garzón.

Tom Sawyer viu en un
poble a la vora del
Mississipí. Té algunes
obligacions a fer, com anar
a l�escola, assistir als oficis
religiosos, rentar-se i dur
sabates. Però a ell no li fan
cap gràcia totes aquestes
coses que li imposen.
Prefereix anar amunt i
avall, en llibertat i descalç,
amb el seu inseparable
amic Huckleberry Finn.
Perquè ell creu que els
arbres són per enfilar-s�hi i
convertir-los en vaixells
pirata, els companys, la
perfecta tripulació, i la
vida... una aventura per
disfrutar!

Reedició del clàssic de
Mark Twain en motiu de la
celebració del centenari de
la seva mort, amb unes
il·lustracions fantàstiques
que acompanyen el text.

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

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

L�home de la maleta
Autor: Ramon Solsona
Gènere: Novel·la
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El Balaguer, en caiguda lliure, perd
els seus partits a Amposta i Terrassa
FUTBOL>> L�equip està
a un sol punt de la zona
de descens directe, i ha
de canviar la dinàmica
si no vol tenir problemes
al final de temporada

El Balaguer continua en
caiguda lliure, després d�ha-
ver perdut els dos darrers
partits consecutius que
l�equip vermell ha jugat fora
de casa.

Els homes entrenats per
Lluís Elcacho van perdre

A falta de sis partits pel
final de temporada, el
Balaguer es troba a un sol
punt de la zona de descens
directe, i es troba en una zona
perillosa ja que es pot veure
afectat pels descensos com-
pensats dels equips catalans
de la Segona B, i a l�espera
dels possibles ascensos
dels equips de Tercera a Se-
gona B.

Aquest primer diumen-
ge, el Balaguer té una altra
final contra el Premià, cuer
de la classificació, i que a
priori es un equip assequi-
ble pels interessos locals,
però el diumenge següent
haurà de visitar el camp de
la Pobla de Mafumet, equip
que actualment ocupa la se-
gona plaça.

estrepitosament a Amposta
per un abultat 4-0, i una set-
mana més tard, van perdre a
l�Olímpic de Terrassa, per 3-
0. En total set gols en contra
i cap a favor, es un trist ba-
gatge en aquestes alçades
de temporada.

Ruben Egea

Adrià Pons

27/03/2011

AMPOSTA 4
BALAGUER 0
03/04/2011

TERRASSA 3
BALAGUER 0

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Adrià Fernandez14
2. Genís .................. 5
3. Benet .................. 4
4. Figueres ............. 2
5. Dago ................... 2
6. Figuerola ............ 2
7. Padrones ............ 1
8. Ciruela ................ 1
9. Pons ................... 1
10. Cesar ................ 1
11. Tenorio ............. 1

El centrecampista
Ciruela és un dels
jugadors més regulars
de l�equip al llarg del
que portem de
temporada, i una peça
imprescindible en
l�onze de Elcacho.

Propers encontres

Ciruela

10/04/2011 --  17h.
Camp Municipal

de Balaguer
Balaguer| Premià

-------------------------------------
17/04/2011  --  12h.

Camp Pobla Mafumet
Pobla Mafumet| Balaguer

Classificació
Tercera Divisió
1. Llagostera ............. 62
2. Pobla Mafumet .... 54
3. Reus ...................... 53
4. Montanyesa .......... 53
5. Europa ................... 53
6. Cornellà ................ 51
7. Manlleu ................. 51
8. Prat ........................ 48
9. Espanyol B ............ 46
10.Vilafranca ............ 44
11.Gavà ..................... 44
12.Castelldefels ....... 43
13.Terrassa ................ 42
14. Amposta ............. 38
15. Vilanova .............. 34
16. Balaguer ............ 34
17. Palamós .............. 34
18. Masnou ............... 33
19. Ascó .................... 25
20. Premià ................ 23
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El Cristec continua amb la seva ratxa
victoriosa guanyant l�Esparreguera 4-3

El CFS Balaguer �
Càmping La Vall d�Àger,
equip Aleví A de l� Escola
balaguerina, es va procla-
mar la passada setmana
campió provincial de la
categoria, a l�imposar-se
a la pista de l�Acle
Guissona a l�equip local

per 1 gol a 5. L�equip bala-
guerí assoleix el campio-
nat quan encara resten
quatre jornades per a la
finalització, després
d�una gran trajectòria  fins
al moment ja que ha gua-
nyat els 16 partits que ha
disputat.

L�Aleví A del C.F.S. Balaguer es
proclama campió provincial

Aleví A del C.F.S. Balaguer

Cristec Balaguer

El Cristec guanya l�Espar-
reguera, per 4 gols a 3, en
partit corresponent a la 22a
jornada de la Nacional B.
Emocionant partit l�ofert pels
dos equips més en forma en
aquesta segona volta de
campionat, amb moltes al-
ternatives en el marcador, i
que finalitza la victòria d�uns
locals que van gaudir de més
ocasions.

L�inici d�encontre va ser
trepidant, amb oportunitats
per ambdues bandes, i amb
un Esparreguera que va col-
pejar d�inici (0-1, min. 2) però
amb ràpida reacció local que
va empatar tot seguit mitjan-
çant Lluís (1-1, min. 3).

Fins al final alternances
en el marcador, i victòria d�un
Balaguer Cristec que la pro-
pera setmana visita la pista
del Salou.

Els balaguerins ja porten dotze jornades sense co-
nèixer la derrota i 6 victòries consecutives que el
situen com el millor equip de la segona volta
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Excel·lents resultats dels balaguerins
en la lliga catalana de natació

Molt bons resultats
aconseguits aquest dissab-
te  dia 19 de març  a la 4a
jornada de la  lliga Catalana
de natació Aleví, 5a Infantil i
en el Trofeu organitzat pel
CN Mollerussa, amb la par-
ticipació d�uns 100 nedadors
de 6 clubs de la província.

Com a resultats més
destacats tenim en
categoria Infantil el primer
lloc d�en Pere Barbosa en els
50 lliures, els tres primers
llocs per en Nil Profitós,
Marc Camarasa e Ismael
Profitós en els 50 braça,
segon en els 50 papallona
per l�Arnau Gràcia i sisè  en
Marcel Porta en els 100
estils.

En Categoria Aleví
primer lloc per  en Roger
Sanahuja en els 100 lliures i
200 papallona, també

Eric Demarchi

NATACIÓ>> D�altra banda, Eric Demarchi
aconsegueix la 41ena posició absoluta estatal dels
50 m lliures als campionats d�Espanya a Madrid

primera en els 200 papallona
per la Núria Ortiz, segona en
els 50 lliure per l�Emma
Garcia, cinquena la Jèssica
Peró en els 100 lliures i Xavier
Bonet setè en els 50 lliures i
vuitè l�Oriol Bach, la mateixa
posició per en Oriol Paris en
els 200 estils.

En categoria Absoluta
primera classificada l�Anna
Auberni en els 100 esquena i
200 papallona i també l�Eric

Demarchi primer en els 50
lliures i 100 estils.

D�altra banda, el
nedador i únic representat
de la província de Lleida Eric
Demarchi del CEN Balaguer
ha aconseguit aquest cap de
setmana una meritòria 41a
posició absoluta Estatal en
la prova dels 50 metres
lliures amb un temps de
24"82, als campionats
celebrats a Madrid.

Nedadors balaguerins
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El Balaguer Villart
Logístic no va tenir
opcions davant la
fortalesa de l�actual líder
de la Superdivisió, el
Fotoprix Vic, i va caure per
un clar 4 a 0. En el primer
partit, Tingting Wang
només va poder guanyar-
li un joc a la jugadora
xinesa de l�equip local Fu
Yu, i va perdre per 3 a 1. A
continuació la jugadora
sueca Matilda Ekholm va
guanyar per un clar 3 a 0 a
Yan Lan Li (11-6; 11-9; 11-
3), i en el tercer partit
l�actual millor jugadora
espanyola del rànquing,
la catalana Sara Ramírez
va guanyar també a Anna
Biscarri pel mateix
resultat de 3 a 0 (11-1; 11-
8; 11-9). Tampoc en el
partit de dobles les
balaguerines no van
aconseguir vèncer, i la
parella Wang/Li cedia
davant Ekholm/Ramírez

per 3 a 0 (11-8; 11-4; 11-7).
Una previsible derrota
davant un Fotoprix Vic
que es configura com el
probable guanyador de la
Superdivisió d�aquesta
temporada i a qui a hores
d�ara només li podria fer
ombra el UCAM
Cartagena, precisament el
proper rival del Balaguer
Villart Logístic, que
visitarà terres murcianes
el proper dia 16 d�abril.

Les balaguerines
però, malgrat la derrota,
conserven intactes les
seves opcions de mante-
nir-se en la categoria la
propera temporada.

El C.T.T. Balaguer Villart
Logístic perd per 4-0 davant
el líder el Fotoprix Vic

CTT Balaguer Villart Logístic

TENNIS TAULA>>
Les balaguerines
mantenen les opcions
de mantenir-se en la
propera temporada

Més de 400 nens i nenes de Balaguer
participen a la Fira de Jocs de Pati

El passat 25 de març, l�al-
calde de Balaguer, Miquel
Aguilà, el regidor d�esports,
Juanjo Tenorio i el director
del Servei Educatiu de la
Noguera, Joan Arjona, do-
naven el tret de sortida a la
XVII Fira de Jocs de Pati al
pavelló Inpacsa.

La jornada lúdico-espor-
tiva que va congregar més
de 400 escolars de 3r i 4rt de
primària dels diferents cen-
tres educatius de la ciutat,
pretenia aconseguir que du-
rant un dia tots els nens i
nenes practiquessin l�activi-
tat física, al mateix temps
que recuperessin els hàbits
de jugar al carrer.Fira Jocs de pati

El 15 de maig, Balaguer acollirà el 1r
gran premi d�Inèrcia Ciutat de Balaguer

El proper diumenge 15
de maig, dins dels actes de
la Festa de la Coca, l�Ajunta-
ment de Balaguer, l�Institut
Municipal Progrés i Cultura
i   la Federació d�Inèrcia de
Catalunya organitzaran el 1r
Gran Premi d�Inèrcia Ciutat
de Balaguer.

En aquesta baixada hi
participaran participants fe-
derats de tota Catalunya, tot
i que també hi podran parti-
cipar els carretons fabricats
per particulars que no esti-
guin federats, sempre hi
quan compleixin els requi-
sits de seguretat que espe-
cifica les bases per aprticipar
a la baixada.

Va celebrar-se el passat divendres 25 de març amb
la participació dels centres escolars de la ciutat

Un dels vehicles participants

La baixada té uns 700m
de recorregut, on començarà
en un punt establert per
l�organització entre els

carrers Àusàs Marc i Serra
Vicenta, i acabarà amb
l�arribada a la plaça del
Mercadal.

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

REPARACIO DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU
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Res ha canviat
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Des de fa uns dies hem
vist com arribaven a les
nostres llars papers de tot
tipus. Els més llamatius, fins
i tot, amb un luxe fotogràfic
de les actuacions fetes.
Altres amb retalls biogràfics,
per donar-nos a conèixer una
persona dins la seva vida
diària. No cal dir que són els
dos partits majoritaris.

Si un tingués la
pretensió de seguir tots els
actes, xerrades, presen-
tacions, col·loquis i demés,
quatre dies de la setmana es
veurien forçosament alte-
rats. Per encert la gent farà
una tria.

Quan es parla de
repensar Balaguer, jo no puc
creure que amb una opinió
de molts, es pugui arribar a
tenir una �repensada�
encertada, i si em permeteu
dir-ho, ni a pensada s�arri-
barà. L�acord no deixarà
d�ésser un exercici de bona
voluntat, i de més paraules
amb la situació de captar
uns vots. D�aquí a voler fer
entendre més diàleg dels de
dalt amb els de baix, té totes
les condicions d�una sana
intenció més.

Doncs, les llistes
tancades són tot un símbol
del tancament dels polítics
una vegada elegits. Són
només fills del Partit.

Al darrer fulletó del PSC-
PSOE que jo tinc, diu coses
prou grosses com per fer
sospita del desinterès del
candidat de CIU (?). I també
en diu d�altres que fan
pensar que ens prenen per

Un dels eixos bàsics de
la Secció Local d�ERC és
treballar de forma
constructiva pel progrés
de Balaguer, al servei dels
seus ciutadans i
ciutadanes i de cap manera
entrar en debats tristos i
desagradables que, en
política, pensem que no
s�haurien de produïr ni per
tant haver-los de justificar.
Molt a pesar nostre, una
vegada més, ens veiem
obligats a donar resposta
a les declaracions que no
s�ajusten a la veritat, del Sr.
Alcalde de Balaguer i el seu
grup municipal,  en relació
al transfuguisme.

En la revista
informativa del PSC de
març/abril 2011, el grup
que governa l�ajuntament
de Balaguer declara: «...és
trànsfuga aquella persona
que es passa d�un partit a
un altre. A l�Ajuntament de
Balaguer, cap regidor s�ha
canviat de partit...»

Els detalls de la seva
expulsió del partit ja els
varem explicar en anteriors
escrits. El cas en concret
de transfuguisme, va ser
estudiat per la «Comisión
de seguimiento del pacto
antitransfuguismo» que es
va celebrar el 27 de
desembre de 2010  i el seu
dictamen va ser clar: ...»la
conducta del concejal no
adscrito del Ayuntamiento
de Balaguer elegido en la
lista presentada por ERC-

No estem d�acord Sr. Alcalde, sí
que hi ha hagut transfuguisme
Secció Local d�ERC a Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

AM, incorre en un supuesto
de transfuguismo, en el
sentido de traicionar a sus
compañeros de lista y de
grupo, pactando con otras
fuerzas para mantener la
mayoría gobernante,
convertiéndola en absoluta.
En segundo lugar, la
situación de transfuguismo
debe igualmente referirse al
Alcalde del Ayuntamiento de
Balaguer que se ha visto
beneficiado por la conducta
del concejal trànsfuga al
disponer ahora de una
mayoría absoluta en el
gobierno, siendo el único
responsable directo de la
incorporación del concejal
trànsfuga al equipo de
gobierno y de los
nombramientos efectuados
en su favor.

En conclusión, ambas
conductas encajan en la
tipología de trànsfuga, tal
como prescribe el tan citado
Código de Conducta contra
el Transfuguismo.

Este es nuestro
dictamen, que emitimos en
Madrid, con fecha de 15 de
noviembre de 2010.»
Sobren comentaris.

Podeu llegir el dictamen
complet en la següent
adreça electrònica:
www.esquerra.cat/balaguer

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

imbècils. Em refereixo al cas
del Sr. Escoda. En aquells
dies, ja passada la fira de
Salàs i no havent-hi res a la
vista, per comprar i vendre,
el mateix Sr. Escoda encara
deia  que era militant
d�Esquerra. La defensa que
el Sr. Aguilà feia de la decisió
del Sr. Escoda, en un ple de
l�Ajuntament, pot passar per
una peça mestra de la
llibertat individual i de l�ànsia
de servir al poble del
trànsfuga. D�aquell Ple no hi
he tornat a anar més. El fet
va ser que als dos regidors
d�Iniciativa que es van
mantenir ferms al tractat, i
van marxar del govern
municipal, ja tenia el recanvi.
Ara cal pensar que no
abandonarà al fred i calor del
carrer aquest home que tant
bé l�ha servit. Jo li pregaria
que el fiqui a la seva llista,
doncs té la costum d�estar
viu, i és tot un exemple i
missatge per la joventut.

Com sembla que el
manifest dels 115 (?)
empresaris ha fet efecte, al
desenvolupament de la
campanya del candidat de
CiU, ens quedarem sense
saber els fills adoptius de
l�Ajuntament, i podem dir
que aquí pau i demà glòria.
La il·lusió no es menja, però
alimenta, i continua la
buidor estomacal, al cap
d�una estona.

Per tant hem de pensar
que desprès d�aquesta
quaresma tindrem un
diumenge de rams, i
coneixerem les llistes que

fins ara són una endevinalla
a major glòria del número u.
Els actuals acudits polítics,
tan correctament vestits de
la �democràcia� actual, dóna
per això i més. Els mateixos
jocs amb els números del
deute que tots llegim a la
premsa fan feredat, perquè
al problema de que es
vulguin explicar avui, s�ha
d�afegir que no té públic per
entendre-ho. L�actual govern
de la Generalitat que ha
trobat els calaixos buits i
foradats, ha d�escoltar als
qui han fet la malifeta. I un
pensa que la veritat és, que
durant aquests set anys de
tripartit, almenys quatre van
ser bons anys, i els diners
van entrar al Tresor Públic
empentejant-se els bitllets
de 500 euros uns als altres.
Res ha quedat. Entre
maragallades i Srs.
Montillas, Estatuts que
naixeren morts, i si són nació
o porró, han fet
desesperançar al poble.
Hem vist com assassinaven
a persones competents que
volien mesura i seny amb la
despesa, com el Sr. Solbes i
el Sr. Castells. Mentrestant
els polítics ballaven el
corresponent saltiró de la
cardina, no pensant en res
que no fos augmentar el
dispendi i el seu
nacionalisme de boca i
butxaca.

Si això és d�esquerres, de
progrés i nacionalista, s�ha
de repensar en una altra
esquerra, en una altra classe
de progrés, i en un
nacionalisme no tan
insensat.

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

www.revistagroc.com
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El canvi a Balaguer. Austeritat.
Josep Ma Roigé, candidat de CiU a l�alcaldia de
Balaguer
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Un Ajuntament al servei
de tots, amb una prioritat:
aixecar econòmicament
Balaguer, però amb pocs
recursos al calaix. És per això
que hem de començar a
parlar d�austeritat.

Una prèvia: Hem viscut
per sobre de les nostres
possibilitats durant massa
temps. L�Ajuntament, la
Generalitat, el govern central,
tots.

Ens cal austeritat. Hem
de deixar de gastar en tot allò
prescindible per tal de fer el
mateix o més amb menys, tal
i com ja fan ara les famílies i
les empreses de Balaguer.
Dir-ho pot resultar fàcil, però
fer-ho ja requereix més
actitud i força.

Cal ser valents,
políticament valents, per
portar-ho a terme. No hem de
debilitar l�Ajuntament però li
hem de treure greix i donar-li
musculatura, que és molt
diferent. Hem de poder
prendre decisions perquè la
garantia de la continuïtat de
les polítiques socials, de la
prestació de serveis als
ciutadans o del creixement
econòmic passen per
l�austeritat. Hem de tenir
diners per a gastar-los en allò
que és de debò prioritari.

Farem que es deixin de
malgastar diners en allò que
no cal, i que se�n gastin més
si és necessari en tot allò que
ens ajudi a sortir de la crisi.
Tenim exemples molt
recents, per no citar-ne altres
tant o més significatius i que
es repeteixen cada any, com
un mal costum adquirit amb
tants anys del mateix govern.

Aquests darrers dies tots
hem rebut a casa, a tot color,
amb paper més que bo i amb
una tirada de 7.000 exemplars,
10 pàgines de fotografies que,
a ningú se li escapa, volen ser
propaganda electoral. I pagat
amb diners públics. Per cert,
si mireu a l�interior veureu que
la impressió s�ha realitzat en
una impremta de fora de

Balaguer. No tenim a
Balaguer impremtes que
puguin fer la mateixa
feina?
També hem rebut un sobre
per a promocionar la
recollida selectiva. Mireu la
qualitat del paper (no parlo
del missatge sinó de com
s�ha fet arribar) i no llanceu
l�imant de nevera el cost del
qual no coneixem. Aquí no
hi consta l�impremta però
no crec que hagi estat,
tampoc, de Balaguer.

I no ens descuidem
l�atractiu quadern sobre el
centre històric.
Propaganda que llueix al
paper però que no fa que
el casc antic hagi recuperat
la «vida» que tots som
conscients que li falta. Ni
comerços, ni habitatges, ni
neteja...  Això sí, molta
propaganda.

No puc acabar sense
deixar clar un missatge
important. Sé que algú
amb mala intenció està
fent córrer que si canvia el
govern municipal perdran
la feina els empleats, el
personal dels plans
d�ocupació i no se qui més.
Que ningú tingui por al
canvi. Que tothom que
treballa a l�Ajuntament i ho
fa correctament sàpiga
que el canvi no l�afectarà
negativament. No dic el
mateix d�alguns càrrecs
polítics o de confiança que
han de reduïr-se com s�ha
fet al Govern de la
Generalitat.

El canvi a Balaguer farà
que els diners de tots es
gastin d�una manera més
eficient i això ajudarà a
mantenir els llocs de
treball i a millorar els
serveis que els ciutadans
de Balaguer reben del seu
Ajuntament.

Austeritat és garantia
de bona gestió.

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

Un any més, el 23 d�abril
(aquest any cau en
dissabte sant), al nostre
país es celebrarà la diada
de Sant Jordi, patró de
Catalunya, i que com és
tradició tindran un especial
protagonisme els llibres i
les roses així com la
col·locació de senyeres als
balcons, jocs florals i
concursos literaris, i
d�altres activitats culturals.
Aquesta tradició, que
coincideix amb el dia
mundial del llibre,
consisteix en que els
homes regalin una rosa
vermella a la seva estimada
com a símbol del seu
amor, i les dones un llibre,
però que es pot modificar
pel gust de cadascú!

La tradició de Sant Jordi a Catalunya
Josep Ma Castells Benabarre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Altre cop, la plaça del
Mercadal de la nostra capital
(aquest any celebra els 800
anys que es fa el mercat
setmanal) s�omplirà de
botigues i paradetes on es
vendran llibres i roses i com
és habitual també n�hi haurà
al Passeig de l�Estació i en
altres punts de la ciutat.

Crec que tots els
ciutadans de Balaguer i dels
pobles de les nostres
contrades han de participar
d�alguna manera en aquesta
festa, que cada any aplega
milers de persones en un
ambient festiu, cultural
i literari. Durant la tarda i el
vespre es faran actes
institucionals. Entre d�altres
al monument L�Escull de la
capital, ubicada a l�Avinguda

Opinión sobre una notícia antigua
Maria Pilar Altisent Solé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esta opinión que llega
con retraso sobre el tema
que deseo opinar, creo me-
rece estar en las páginas re-
servadas de la opinión de
los lectores, y en esta con-
fianza paso a comentar.

Durante los pasados
meses de diciembre y ene-
ro se vino anunciando en la
revista la obra del grupo tea-
tral, La Sucrera de
Menàrguens, con el título
�No parlaré a classe�, el títu-
lo ya deja entrever que se
trata de una comedia diver-
tida, pero ya no es digno, ni
divertido aprovechar el es-

pacio, y anuncio para criticar
el franquismo, pues se nota
en ello mala fe, esta crítica
además de poco constructi-
va, es pobre porque despre-
cia algunos valores que bien
nos vendrían en nuestra so-
ciedad actual, dicen que el
sistema educativo católico
era absurdo, e impuesto con
dogma autoritario. Díganme,
señores ¿Es que acaso el sis-
tema actual de educación no
está impuesto? Y además
con los resultados peores de
nuestra historia, y los más
bajos de Europa, y si a esto le
añadimos las confrontacio-

Vota conectant amb www.cerclebalaguer.cat

SI        NO      NS/NC

Països Catalans. 
Desitjo que ni la crisi ni

la coincidència amb el
dissabte sant no sigui
excusa per no comprar el
llibre i la rosa a la persona
que més estimem.

Com és habitual, aquest
dia també serveix per que
alguns escriptors signin
llibres i facin promoció de la
seva activitat literària.

Una altra forma
innovadora i
més econòmica, serà
l�enviament de roses i
poemes digitals (és a dir,
per internet, sobretot
pel facebook  i per e-mail),
però que això no canviï
l�esperit tradicional
d�aquesta festivitat!

nes entre alumnos y profeso-
res, entre profesores y padres,
y el bulling escolar que en mu-
chos casos ha repercutido y
ha creado estados emociona-
les negativos, y todo por fal-
ta de aquella moral que tanto
se critica, aún que no se quie-
ra reconocer. Sinceramente si
con el tiempo se quisiera ha-
cer una comedia que retrata-
ra el sistema actual educati-
vo, en vez de hacer reir haría
llorar. Atentamente.

Creus que l�elevada immigració que existeix a Balaguer,
la majoria sense un lloc de treball,

és un factor de greu preocupació per a la ciutat?
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Montgai organitza un festival musical
la nit del diumenge de Pascua

Montgai organitza un
festival de música la nit an-
terior a la celebració de la
Mona. La primera edició del
Net Music Festival tindrà
lloc els dies 24 i 25 d�abril a
la zona esportiva d�aquesta
població de la Noguera.

La festa comptarà amb
la presència dels grups
Monkey Music i TDR així
com una sessió de dj�s
centrada en Drum & Bass,
un tipus de música
electrònica que va sorgir a
Anglaterra a principis dels
anys 1990. El gènere es
caracteritza pels breaks
accelerats, combinats amb
poderoses línies de baix.Montgai

Presenten el cartell de Viu La Passió
que es celebrarà del 22 al 24 d�abril

Els directors de Viu la
Passió, Roser Cayuela, Josep
Cases i Miquel Aige van pre-
sentar el cartell de l�edició
d�enguany i van explicar com
seria enguany l�espectacle.

També van agrair el
suport de l�ajuntament de
Balaguer així com altres
administracions que any rera
any estan al costat d�aquest
espectacle plàstic musical
que es celebrarà els dies 22,
23 i 24 d�abril, al Castell
Formós.

Hi participaran grups com Monkey Music i TDR, així
com una sessió de DJ�s Drum and Bass

Els dies 9 i 10 d�abril
la ciutat de Balaguer
acollirà una nova edició de
la «Festa dels Cavalls»
amb la peculiaritat que
enguany acollirà un
magnífic torneig medie-
val, el diumenge a les 11
del matí i al parc de la
Transsegre, tot comme-
morant la celebració dels
800 anys de mercat a
Balaguer.

La festa començarà el
dissabte al matí amb una

sortida a cavall pel terme
municipal de St. Llorenç
de Montgai i ermita de
Montalegre, organitzada
per l�associació de
marxes a cavall de
Catalunya que enguany
també participaran a la
festa.

El diumenge serà més
festiu i començarà la festa
amb un esmorzar popular
per a tots els cavallistes
participants als tres
tombs a cavall que donarà
el tret de sortida a les
activitats matinals que
consistiran en la passeja-
da dels nens amb els
camells i cavalls per la
vora del riu, el gran torneig
medieval i acabarà la festa
amb la benedicció dels
animals  al Mercadal.

Aquest cap de setmana arriba
una nova edició de la Festa
dels cavalls a Balaguer

Festa del Cavall

Un torneig medieval, al
parc de la Transsegre
commemorarà els 800
anys de mercat a
Balaguer

Presentació de Viu La Passió
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-------------------------------------
NATIVA dóna classes de
francès. Tel: 669599948.
-------------------------------------
SE OFRECE señora seria
y responsable, de toda
confianza y además muy
cariñosa, para cuidar
gente mayor. Mañana
tarde o también noches.
Canguro por la noche.
Horario a convenir.
Económico. Buenas
referencias. Razón:
665644343-625688577.
-------------------------------------
SE OFRECE chica para
limpiar casas, escaleras,
planchar ropa, fregar
platos. Responsabilidad
y eficiencia. Muy buenas
referencias. Razón:
667370005.
-------------------------------------
PROFESSORA nativa
dóna classes d�anglès:
repassos i classes de con-
versa en llengua anglesa,
per particulars i grups or-
ganitzats. Interessats tru-
car al: 650422582.
-------------------------------------

CHICA del país, se ofrece
para cuidar niños o
también gente mayor.
Horario a convenir. Con
mucha experiencia.
Interesados, llamar al te-
lefono: 638148552.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS I RE-
FORMES Germans Vidal.
Teulades, banys, façanes,
comunitats, granjes, ma-
gatzems, cases antigues.
Reformes en general.
Preu econòmic. Trucar
als telèfons: 973426180-
690921832.
-------------------------------------
ES PRECISA dependent/
a, per botiga d�alimenta-
ció. Bona presència. En-
viar Currículum Vitae +
foto recent a l�Apartat de
Correus, 21 de Balaguer.
-------------------------------------

IMMOBLES
-------------------------------------
VENC plaça de pàrking a
l�Avda. Països Catalans.
Raó: 973446011.
-------------------------------------

VENDA de pàrkings, c/ St
Jaume (entrada Banque-
ta), a partir de 7.000 e i al
c/ Barcelona, 72 a partir
de 9.000 e. Raó:
676116396.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament
nou a l�Av. Països Cata-
lans, 2 hab, a partir de 300
e/mes. Raó: 973446011.
-------------------------------------
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.
-------------------------------------
SE ALQUILAN pisos de 2
y 3 hab., comedor office,
baño, despensa y terraza.
Mueblados. Abstenerse
sin referencias. Razón:
973445675 (tardes/
noches).
-------------------------------------
ES LLOGA pis a Bellcaire,
70m2, 2 hab., cuina, men-
jador, bany. Tot d�obra
nova. Raó : 647650732.
-------------------------------------

VENDA o LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Tels:
973446161-629310479.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer, llicència disco-
teca. Abstenir-se curio-
sos. Raó: 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.
-------------------------------------
ES VEN xalet amb
parcel·la urbanitzada de
2.300 m2, amb tots els ser-
veis. Excel·lent situació, a
distància còmoda des de
Balaguer. De particular a
particular. Raó:
679212459.
-------------------------------------
ES VEN o es lloga local
ideal per restauració, si-
tuat al carrer Escala de
Balaguer. 110 m2. Raó te-
lèfon: 600381763.
-------------------------------------

ES LLOGA apartament a
Camarasa, moblat, amb
foc a terra i vistes al riu.
Lloguer de pàrking de lí-
nia al c/ Urgell. Raó:
973447752-639920281.
-------------------------------------
SE ALQUILA 3r piso en c/
Bellcaire de Balaguer.
Teléfonos: 973451260-
639703089.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
ES VEN vestit de Comu-
nió de nena i comple-
ments. Raó: 661014086.
-------------------------------------
VENC taules i cadires de
menjador, en molt bon
estat. Raó: 973420029.
-------------------------------------
COMPRO monedes, bit-
llets antics, postals, fotos,
llibres, publicacions, lli-
bres Festa Major i Fira,
Grocs (100 primers núme-
ros). Qualsevol cosa
realcionada amb Bala-
guer. Raó: 676803205.
-------------------------------------
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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
--------------------------------------------------------------------------
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
--------------------------------------------------------------------------

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

Telèfons útils
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. 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

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
06.20 (1) 06.49
08.00 (4) 08.30
09.50 10.19
12.25 12.54
14.16 14.46
16.00 16.29
18.30 18.59
19.25 19.55
BALAGUER LA POBLA
09.39 11.00
14.19 15.40
20.59 (3) 22.20

Horari de trens

Horari d�autobusos

(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.

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
05.50 (1)(2) 06.13
07.15 07.44
09.10 09.39
11.45 12.14
13.45 14.19
15.15 15.44
17.55 18.24
20.30 (3) 20.59
LA POBLA BALAGUER
06.40 (4) 08.00
12.56 14.16
18.05 19.25

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 24 de març a les 8 de la tarda del 31 de març CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 31 de març a les 8 de la tarda del 7 d�abril SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 7 d�abril a les 8 de la tarda del 14 d�abril MARCH

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. DESTINACIÓ CALENDARI
19.50 PONTS de dill. a div. feiners
09.48 ESTERRI D'ÀNEU diari
17.23 � diari
07.00 AGRAMUNT de dill. a div. feiners
13.17 � feiners
18.30 � de dill. a div. feiners
19.44 � diumenge
19.47 � de dill. a div.
07.00 ÀGER feiners
09.48 � feiners
14.00 � feiners
17.00 � dill., dima., dij.
17.23 � diari
11.05 LES diari
18.05 � diari
08.40 ALMENAR de dill. a div. feiners
12.45 � dissabtes
15.00 � de dill. a div. feiners
17.00 � de dill. a div. feiners
18.50 � 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

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
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