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PORTADA
Diada de Sant Jordi

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

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

El proper dilluns 23 d�abril, reviurem un cop més la
Festivitat de Sant Jordi, celebrant la Diada del llibre i la rosa.

Antigament, les classes aristocràtiques, en aquests dies
celebraven festes cavalleresques com tornejos, de les que
eren excloses les classes populars i que es celebraven al
Born on les dames eren obsequiades amb roses i flors.

Segles després, el costum d�obsequiar l�estimada amb
una rosa es va anar estenent fins arribar a ésser, com ho és
en l�actualitat, una festa típica celebrada arreu de Catalunya
per tothom.

La mateixa data, coincideix amb el dia del llibre que
commemora la mort de Miguel de Cervantes i de
Shakespeare i que pretén potenciar i donar difusió a una de
les eines més importants del desenvolupament educatiu
de l�home, com és el llibre.

A la nostra ciutat, a més del premi literari escolar que es
convoca anualment dins del Pla Municipal de Dinàmica
Educativa, l�Associació de Comerciants Balaguer 2021
organitza un mercat de Sant Jordi al passeig de l�Estació
amb parades de llibres, roses i tot tipus d�articles relacionats
amb la Diada. A més ubicaran una carpa on els diferents
autors balaguerins signaran les seves obres durant el dia.

També és costum que durant aquests dies es presentin
les novetats editorials locals. El passat dissabte es
presentava el «Llibre de costums, privilegis i ordinacions de
la Ciutat de Balaguer» de Robert Cuellas, el proper 12 d�abril
es presentarà «Nunca más» de Patricio Villalobos, el 14
d�abril es presentarà el nou llibre de Rafel Santapau
«Endavant sempre (cent vegades)», i cal dir que també ha
vist la llum la novel·la «La vida assistida» del balaguerí Eduard
Ribera, Premi de novel·la Breu de Mollerussa 2011.

Del llibre i la rosa

Quan em vaig assabentar
de l�obertura dels nous espais
d�aparcaments, un d�ells força
a prop de l�estació
d�autobusos, concretament
al c. del Dr. Fleming, entre el
passeig, de l�Estació -penseu
quin nom li posarem quan,
ben aviat, desaparegui el tren-
i c. Tarragona,   vaig pensar

que ja no caldria que els
cotxes envaïssin l�espai -no
senyalitzat ni habilitat per a
estacionament- que dóna
accés a la passarel·la i al parc,
els dies de mercat. Però, no!
Anava ben equivocat. Alguns
automobilistes, sembla que
amb l�aquiescència dels qui
manen,  prefereixen no
utilitzar el pàrquing situat a
baix al riu o el citat
anteriorment i, d�aquesta
manera,  continuen posant,
dissabte sí i l�altre, també, en

perill, vianants i també
infants, els quals, pel fet que
no hi ha cap separació entre
la plaça i el parc, sense
adonar-se�n, ultrapassen la
zona lúdica. Fins ara, no ha
succeït res. I espero i desitjo
que res no passi. Però, la
possibilitat existeix. Quan
hom puja a governar vol fer
canvis. Hi ha coses que, si
funcionen o són necessàries,
no cal tocar-les. Però,
aquesta, potser sí. O No?...
-------------------------------------------------
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El Castell Formós acull l�espectacle Viu
la Passió els dies 6,7 i 8 d�abril

Quatre-centes persones
participaran enguany a les
representacions de Viu la
Passió de Balaguer, un es-
pectacle que es podrà veure
als voltants del Castell For-
mós els dies 6, 7, 8 d�abril.

L�espectacle, a més a
més, introdueix canvis de de-
corats, vestuaris i passa a
tenir 12 quadres. Així ho va
explicar el codirector de Viu
la Passió, Miquel Aige, que
va destacar que aquest any
han aconseguit un rècord de
participants.

Miquel Aige va destacar
també que, després de 12
anys, l�espectacle de la

Passió s�ha convertit en un
ritual per molta gent, tant
pels espectadors com per les
persones que hi participen,
entre les quals no només hi
ha balaguerins, sinó també
veïns de la comarca i altres
que passen uns dies de
vacances a la zona. �Malgrat
que les representacions es
fan durant un cap de

Viu La Passió

setmana que la gent
acostuma a marxar de
vacances, hem constatat
que la gent repeteix i que
aquesta és una cita
ineludible en el calendari�, va
afegir.

L�espectacle Viu La
Passió el conformen un total
de 12 quadres escènics en
els que es representen les
últimes hores de Jesucrist:
el mercat, l�entrada triomfal
de Jesús a Jerusalem, l�últim
sopar, la crucifixió o la
resurrecció de Crist, entre
altres.

Durant els tres dies que
es representarà l�espectacle
de Viu la Passió, es faran
quatre sessions diàries de 45
minuts cada una
aproximadament.

La primera sessió tindrà
lloc el divendres dia 6, a partir
de les 20.45 hores amb
entrada.

Viu la Passió

Un total de 400 persones
participen directa o
indirectament en
l�organització de
l�espectacle religiós

El passat dimecres 21
de març, una filtració
d�aigua a causa de la
pluja va provocar un
incendi i greus danys al
transformador que
Endesa té al carrer Sant
Francesc d�Assís, a la
vora de l�Hospital Jaume
d�Urgell, provocant una
apagada en aquell sector
de la ciutat.

La companyia
elèctrica va solucionar el
problema en 24 hores, tot
i que va instal·lar un
generador provisional,
recuperant l�energia
elèctrica al cap de poc
temps.

La companyia re-
novarà aquest trans-
formador avariat, que és
del anys setanta.

Amb aquesta mo-

dificació es permetrà
millorar el servei als
usuaris i evitarà futurs
problemes en el
subministrament elèctric.

Precisament, l�avaria
de la passada setmana es
va produïr a causa d�una
filtració d�aigua al lloc on
es troba el transformador.

Gràcies al fet que tots
els transformadors de la
ciutat estan connectats,
els abonats van poder
recuperar el servei al cap
de poca estona.

Una filtració d�aigua
inutilitza un dels
transformadors elèctrics

Generador provisional

El transformador del
carrer Sant Francesc
d�Assis, a la vora de
l�Hospital, instal·lat
l�any 70, serà renovat
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L�onzena edició de la
Festa del Cavall i la IVa
Jornada d�Hípica de
Balaguer s�obre enguany
als escolars de la ciutat.

Concretament, l�orga-
nització ha repartit butlle-
tes entre els alumnes que
cursen 4rt i 5è de primà-
ria per tal que s�inscriguin
als tallers que es faran en
el marc del certamen. L�al-
calde de Balaguer, Josep
Maria Roigé, el regidor de
Cultura i Festes, Miquel
Aige, el president de l�as-
sociació Amics dels Ca-
valls de la Noguera, Mi-
quel Sumarroca, i el cap
de l�oficina comarcal
d�Agricultura, Ildefons
Mateu, van presentar la
passada setmana, la nova
edició de la festa, que es
farà els dies 14 i 15 d�abril.

El dissabte al matí el
Centre Eqüestre Lliri Blau
de Linyola farà quatre
tallers, per la tarda es farà
una gimcana infantil i una
sessió d�equinoteràpia.

La jornada festiva del
diumenge, començarà
amb el tradicional esmor-
zar dels participants als
Tres Tombs i, a partir de
les 13 hores, es farà la
benedicció dels animals
de companyia i els tres
tombs a cavall per la plaça
Mercadal.

Els dies 14 i 15 d�abril es
celebrarà una nova edició de
la Festa del Cavall

Presentació de la Festa del cavall

El dissabte es
realitzaran diferents
tallers destinats als
escolars de la ciutat i
la IV Jornada d�Hípica

Ja està en funcionament el nou
pàrquing del carrer Jacint Verdaguer

L�ajuntament ha posat en
marxa el nou pàrquing ubicat
entre els carrers Jacint
Verdaguer i Gregorio Marañón,
que compta amb unes 35
places, a més d�un espai
reservat per a les motocicletes.
Es tracta d�un pàrquing que
desconges-tionarà  tant el carrer
Urgell com el Jacint Verdaguer,
on hi ha una llar d�infants, el
centre educatiu Estel i
dependències de la Tresoreria
de la Seguretat Social.

Està previst posar-ne en
marxa un altre al carrer Àngel
Guimerà, prop del CAP i del
centre històric. La brigada
municipal s�encarrega
d�habilitar aquests espais.Pàrquing del carrer Jacint Verdaguer

Marató de donació de sang a Balaguer,
el proper dissabte 14 d�abril

El proper dissabte 14
d�abril es farà a l�Ajuntament
de Balaguer la Marató de
Donació de sang, a partir de
les 10 h del matí i fins a les
10 h de vespre.

Durant el dia es faran un
seguit d�activitats per tal
d�amenitzar la jornada, on
participaran entitats de
Balaguer com la Colla Sar-
danista, l�Escola de Música,
l�Associación Rociera i tam-
bé es farà un concurs de pas-
tissos obert a tothom.

Properament s�obrirà un nou pàrquing a la zona del
carrer Àngel Guimerà, aprop del CAP i el centre

La Marató de donació de sang es farà a l�Ajuntament
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Catalogació de cinc varietats trobades
que formen part de l�Arca del Gust

L�any 2008, Slow Food va
engegar el projecte Cultures
Trobades amb la voluntat de
retrobar la cultura alimentària i
agrària de ponent, sobretot les
varietats autòctones, les recep-
tes i totes aquelles persones
grans que les custodiaven.

Per això, aquest any s�ha
fet una primera catalogació
d�algunes de les més emble-
màtiques varietats cultivades a
la Noguera. Cinc d�elles han
passat a formar part de l�Arca
del Gust de Slow Food, un
recull internacional de varietats
en perill de desaparició.

Per explicar-nos aquesta
bona notícia, van convocar a
una acció pública que va tenir

L�ajuntament de
Balaguer, a través del pro-
grama Thao-Salut Infan-
til, va repartir 1.600 peces
de fruita per les escoles
de la ciutat, col·laborant
així amb el Pla de Con-
sum de Fruita a les Esco-
les de la Generalitat que
s�aplica durant tot el curs.

La fruita es va portar a
les escoles Gaspar de
Portolà, Escola Pia, La
Noguera, Àngel Guimerà
i Mont-roig, i es van
distribuïr peres, pomes i
taronges.

Amb aquesta acció,
l�ajuntament pretén
complementar el citat pla

de consum de fruita, que
consisteix en distribuïr
gratuïtament fruita fresca
als escolars de cicle inicial
i mitjà de primària (nens i
nenes de 6 a 10 anys) de
centres educatius
inclosos en àrees del pla
de millora de barris o de
projectes similars.

Els objectius són
oferir fruita gratuïta en els
esmorzars dins del centre
escolar, informar sobre els
beneficis de l�augment
del consum de fruites i
verdures, i sobre la seva
diversitat, caracterís-
tiques, producció,
estacionalitat, etc. I
proposar el consum de
fruites com una
alternativa excel·lent al
consum entre els més
petits a menjar altres
aliments amb menys
qualitat nutricional.

És una iniciativa de la
Unió Europea.

L�Ajuntament reparteix 1.600
peces de fruita fresca entre
els escolars de la ciutat

Fruita fresca pels escolars

L�acció està
emmarcada dins del
programa Thao,
esmorzars saludables
dels centres escolars

Es van oferir petites elaboracions amb varietats en recuperació

lloc el passat dissabte 31 durant
el mercat de Balaguer, amb una
molt bona participació, on s�hi
presentà la primera edició de

Postals trobades, i alguns
cuiners van oferir petites
elaboracions amb varietats en
recuperació.

El Cercle organitzà una xerrada sobre
l�asfixia econòmica de Catalunya

El Cercle de Promoció
Econòmica i d�Iniciatives de
Balaguer i Comarca va orga-
nitzar el passat divendres
una conferència sobre l�asfí-
xia econòmica de Cata-
lunya. La Conferència va
anar a càrrec del Dr. Xavier
Cuadras, professor titular de
la UPF i director de l�Escola
Superior de Comerç Interna-
cional de Catalunya. Mitja
hora abans de l�inici de la
conferència es va presentar
al vestíbul de l�ajuntament el
llibre «Sense Espanya. Ba-
lanç econòmic de la inde-
pendència», del qual n�és un
dels autors, el propi Xavier
Cuadras.La xerrada va ser el passat divendres 30 de març

A càrrec del director de l�Escola Superior de
Comerç Internacional de Catalunya, Xavier Cuadras
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Centre Mèdic Pere IIICentre Mèdic Pere III
Dr. Jaume Canal - Medicina General i mútues

Tel. 607 787 338

Bonaventura Baró - Psicòleg
Tel. 679 297 689

Avinguda Pere III, número 10 entresòl. - 25600 Balaguer (Lleida)

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

(Visites: hores concertades)

La família de
LEONOR FITÉ MITJANA

vol agrair a la Residència Santa Maria,
per les cures rebudes

durant la seva estança al centre.
També agrair a familiars, amics i coneguts

les mostres de condol rebudes.

Gràcies a tots.

Uns 500 alumnes aprenen a circular
per carretera a través d�un parc mòbil

L�ajuntament ha instal·lat
un parc mòbil de trànsit al
pavelló Molí de l�Esquerrà
per tal que els alumnes de
3r, 4rt i 5è de primària de la
ciutat prenguin consciència
que com a ciclistes també
són usuaris de la via públi-
ca, la qual cosa significa que
tenen uns drets, però també
uns deures que complir.

Durant els dies que esta-
rà instal·lat el parc passaran
per les instal·lacions uns 500
alumnes dels centres pú-
blics i privats de la ciutat de
Balaguer.

L�activitat s�emmarca
dins del Pla Municipal de Di-
nàmica Educativa.Parc Mòbil al Molí de l�Esquerrà

400 escolars dels centres de Balaguer
participen a la Fira de Jocs de pati

El passat 30 de març, l�al-
calde de Balaguer, Josep
Maria Roigé, i el director del
Servei Educatiu de la Nogue-
ra, Joan Arjona, donaven el
tret de sortida a la XVIII Fira
de Jocs de Pati al pavelló
Inpacsa. La jornada lúdico-
esportiva que congrega més
de 400 escolars de 3r i 4rt de
primària dels diferents cen-
tres educatius de la ciutat,
pretenia aconseguir recupe-
rar els hàbits de jugar al car-
rer.

Un total de 22 grups escolars passaran pel parc
mòbil on aprenen les principals senyals de trànsit

Fira de Jocs de pati

L�ajuntament de
Balaguer ofereix durant
les vacances de Setmana
Santa una nova edició de
la Setmana X-Trem, un
seguit d�activitats espor-
tives dirigides als esco-
lars de la ciutat.

Com a novetat, en-
guany s�amplia l�oferta
als nens que cursen P4.

Pel que fa a les activi-
tats els nens es dividiran
en dos grups, en funció
de l�edat. Així,  pels nens
nascuts entre el 2001 i el

2007 s�oferiran activitats
plàstiques i manualitats,
a més d�una àmplia ofer-
ta esportiva.

Pels nascuts abans
del 2001, les activitats se-
ran més dinàmiques,
amb tallers a l�aire lliure,
sortides amb BTT i activi-
tats aquàtiques a la pisci-
na coberta municipal.

Les inscripcions es
podran formalitzar a la
pàgina web:
www.esports.balaguer.cat
o a l�administració de la
piscina coberta.

D�altra banda durant
tota la setmana, la llar d�in-
fants Putxinel.lis també
acull les Estades infantils
per als nens i nenes de 0 a
2 anys, amb un horari in-
tensiu de de 8,30 a 15 ho-
res.

Oferta d�activitats esportives
i culturals pels escolars
durant la Setmana Santa

Setmana X-Trem

L�oferta va des de les
estades infantils a la
llar d�infants fins a la
Setmana X-trem pels
més grans
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El patronat de Sant Miquel organitza
un curs d�autoestima i ansietat

La localitat de Tartareu,
ha organitzat durant els dies
22 i 27 de març, un curs en
dues sessions d�autoestima
i ansietat.

El curs ha estat dirigit per
Núria Grañó Solé, psicòloga
i psicoterapeuta, amb l�assis-
tència d�un bon grup de per-
sones del municipi.

El curs ha estat organit-
zat pel Patronat de Sant Mi-
quel de Tartareu.

Sentir-se alegre i feliç és
una decisió personal, depèn
de l�actitud i de la forma de
pensar, aquest ha estat el
lema del curs, que ha tingut
bona acceptació entre els
veïns.Grup que va participar al Curs de Tartareu

Omnium Cultural i el filòleg Joan Veny
guanyadors del Premi Jaume d�Urgell

El jurat del premi Comte
Jaume d�Urgell va decidir ator-
gar ex aequo el XXIIIè premi
Comte Jaume d�Urgell a
Òmnium Cultural, en reco-
neixement per la seva llarga
trajectòria en la defensa, pro-
moció i normalització de la
llengua catalana, i a Joan Veny
i Clar, filòleg mallorquí, que
ha dedicat bona part de la
seva obra a l�estudi dels di-
versos dialectes de la llengua
catalana.

Pel que fa a Joan Veny,
nascut el 1932 a Campos
(Mallorca), el jurat destaca
que és una figura acadèmica
de primer ordre, que ha con-
tribuït amb la seva obra a pre-

El curs va anar a càrrec de la psicòloga Núria Grañó
i es va fer en dos sessions a Tartareu

El poble de Tragó de
Noguera va desaparèixer
a l�any 1962 per la
construcció de la presa de
Santa Anna a la Noguera
Ribagorçana.

El poble va quedar
gairebé tot sota les
aigües i la gent que hi
vivia van haver d�anar a
viure a altres poblacions.

Alguns fills,
descendents i
simpatitzants de Tragó
han creat l�Associació
Amics de Tragó de
Noguera amb la finalitat
de promoure, i organitzar
tota classe d�actes
encaminats a preservar la
memòria de l�antic terme

de Tragó de Noguera.
Els antics veïns i els

descendents de la gent de
Tragó, es troben cada any
el diumenge desprès de
Sant Jordi a l�indret de les
restes de l�antic monestir
cistercenc de Santa Maria
de Vallverd, a les
immediacions del poble
de Tragó, data en que es
celebrava la festa major
del poble.

L�associació ha
organitzat un seguit
d�actes que començaran
a partir del 15 d�abril amb
una caminada popular pel
terme i acabaran el 28
d�octubre amb una
trobada a Lleida.

L�acte més important
serà el dia 29 d�abril que
tindrà lloc una festa/
trobada que sobresurti de
la dels altres anys, donat
que serà el 50è aniversari
del despoblament
definitiu de Tragó de
Noguera.

Tragó de Noguera celebra el
50 anys des de la desaparició
del poble sota les aigües

Tragó de Noguera

L�Associació Amics de
Tragó de Noguera vol
promoure i preservar
la memòria del poble
de Tragó

Jurat del Premi Jaume d�Urgell

servar i a difondre el català. El
jurat estava presidit per Josep
Maria Roigé, i integrat per
Miquel Aige,  Vicenç Villatoro,

Josep Maria Solé i Sabaté,
Josep Vallverdú, Francesc
Canosa,  Miquel Pueyo,
Josep Borràs i Joan Biscarri.
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Santa Linya organitza una caminata
amb visita comentada fins a Monclús

El passat dilluns 26 de
març, el Director dels Ser-
veis Territorials de la
Vicepresidència i Gover-
nació i Relacions Institu-
cionals de la Generalitat,
Jordi Souto Andrés, va
visitar diverses obres del
Puosc i altres que s�estan

portant a terme al muni-
cipi d�Àger dins del pro-
grama «Viure al Poble».

Posteriorment va fer
un recorregut pel casc
antic d�Àger i va passar
per l�ajuntament per
signar al llibre d�Honor de
la població.

Jordi Souto visita les obres
que s�estan fent a Àger

Un moment de l�estada a Àger

Participants a la caminada

El passat diumenge dia
25 de març, una quarantena
de persones entre el Centre
Excursionista de Lleida, ve-
ïns del poble de Santa Linya
i d�altres veïns provinents de
la comarca, es van reunir per
fer la caminada de 15 quilò-
metres (anada i tornada) des
de Santa Linya a Monclús
per fer l�itinerari amb visita
comentada: marc geològic,
entorn de Monclús, ermita
de Sant Urbà, castell, molí
d�oli, cova...

Una visita molt
interessant pel seu
contingut, un espai únic amb
l�objectiu de conèixer racons
valuosos dins de la nostra
comarca de la Nogeura i dins
del cicle de caminates que
estan organitzades pel
municipi.

Una quarantena de participants del Centre
Excursionista de Lleida i veïns de la població van
participar de la caminada de 15 quilòmetres
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 629 359 238 - 629 993 701

Pl. Mercadal, 37 1r-3a � BALAGUER

El dia 29 de març va
tenir lloc la Junta
Executiva del Consorci
Grup d�Acció Local
Noguera-Segrià Nord, en
la qual es van aprovar els
ajuts del programa
Leader corresponents a la
convocatòria de l�any
2011.

En aquesta convoca-
tòria, van fer la sol·licitud
de l�ajut trenta-vuit
empreses privades i un
ajuntament.

Les ajudes Leader són
ajudes que es regeixen pel
principi de concurrència
competitiva i els
expedients es valoren en
funció de criteris com els

llocs de treball que es
generen, la creació i
ampliació d�empreses en
poblacions petites, els
serveis que s�incorporen
en els municipis rurals i la
viabilitat del projecte
empresarial.

Segons aquests
barems un total de trenta
empreses privades i un
ajuntament del territori del
GAL Noguera - Segrià
Nord han estat els
beneficiaris dels
1.171.535,45 e que s�han
atorgat. L�import  dels
ajuts a les empreses ha
suposat entre el  25% i el
40% de les inversions que
aquests agents
econòmics preveuen fer,
que en total sumen a prop
de 3,5 milions d�euros.

El programa LEADER
va dirigit a totes les
empreses i emprenedors
que vulguin fer inversions
per a la creació d�una
empresa.

Més d�un milió d�euros per a
petites empreses de la
comarca de la Noguera

Consell comarcal de la NogueraConsell comarcal de la NogueraConsell comarcal de la NogueraConsell comarcal de la NogueraConsell comarcal de la Noguera

A una trentena
d�empreses, a través
dels fons del
programa leader de la
Unió Europea

Els consells de la Noguera i del Pallars
Jussà assumiran el Consorci del Montsec

Els consells comarcals
de la Noguera i del Pallars
Jussà assoliran el govern i
la gestió de les activitats de
desenvolupament econò-
mic i dels serveis que fins
ara duia a terme i prestava el
Consorci del Montsec, en-
capçalat per la Generalitat. La
mesura entrarà en vigor
previsiblement el primer dia
de gener del 2013.

Així ho ha aprovat la Jun-
ta de Govern del Consorci
del Montsec, que preveu un
procés de transició fins al 31
de desembre d�enguany,
amb l�assumpció efectiva
per part dels dos consells
comarcals dels serveis del

encarregats de liderar i assu-
mir la continuació de la tas-
ca feta fins ara pel Consorci
del Montsec, amb l�acompa-
nyament de la pròpia Gene-
ralitat i la Diputació de
Lleida. D�aquesta manera, es
pretén contribuïr  a la racio-
nalització i simplificació del
sector públic i el correspo-
nent estalvi de les despeses
de l�estructura de gestió.

La continuació de l�objec-
tiu de desenvolupament
econòmic de la zona d�influ-
ència del Montsec es concre-
tarà en la creació de la Co-
missió de Seguiment del
Montsec, en substitució del
consorci. La nova comissió
estarà integrada pels con-
sells comarcals de la Nogue-
ra i el Pallars Jussà com a
encapçaladors del projecte,
i també en formaran part la
Generalitat i la Diputació de
Lleida.

Consorci del Montsec.
La Generalitat, per la seva

banda, cedirà l�ús dels equi-
paments del Consorci del
Montsec sobre els quals
n�ostenta la propietat i garan-
tirà la transferència als con-
sells comarcals dels recur-
sos necessaris per a la con-
tinuïtat del projecte origina-
ri de dinamització de l�eco-
nomia turística dels munici-
pis de l�àmbit  del Montsec.

Amb aquesta reorien-
tació el Govern català pretén
reforçar el paper dels con-
sells comarcals com a ens
impulsors de les activitats
econòmiques del territori, de
manera que seran ells els

El Consorci del Montsec, serà gestionat a partir del gener de 2013 pel Consell Comarcal
de la Noguera i del Pallars Jussà

La mesura contribueix a la reducció de l�estructura
del sector públic i enforteix el paper dels consells
comarcals en l�impuls econòmic del territori
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El proper dilluns 23 d�abril, Catalunya
celebrarà el dia del llibre i la rosa

El proper dilluns 23
d�abril, Catalunya tornarà a
viure una nova Festa de
Sant Jordi, el dia del llibre i
de la rosa.

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 i
de la comarca.

El Passeig de l�Estació
serà l�escenari del mercat de
llibres i roses escollit per l�As-
sociació de Comerciants
Balaguer 2021 amb l�organit-
zació de diferents actes per
la diada i signatura de llibres
pels autors.Festa del llibre i la rosa

Patricio Villalobos presenta el seu
llibre �Nunca más�, el 12 d�abril

El proper dijous 12
d�abril, a partir de 2/4 de 9
del vespre, la Sala d�Actes de
l�Ajuntament de Balaguer
acollirà la presentació del lli-
bre �Nunca más�, de Patricio
Villalobos Rojas, a càrrec de
Carol Blàvia, treballadora
social i antropòloga.

El llibre és una denuncia
per l�augment de la violèn-
cia de gènere contra les do-
nes, arreu del món, i és una
crida a dir prou a aquesta vi-
olència.

Per Sant Jordi, els carrers i places s�ompliran de
parades de llibres i roses per celebrar la diada

Llibre �Nunca Más� de Patricio Villalobos

El balaguerí Robert
Cuellas, llicenciat en Filo-
logia Clàssica i autor de
la traducció del pergamí
de la concessió del mer-
cat per part de Pere I, va
presentar �Llibre de Cos-
tums, Privilegis i Ordina-
cions de la ciutat de
Balaguer�.

Aquest còdex es con-
serva actualment a l�Arxiu
Comarcal de la Noguera i
conté els privilegis que
els comtes d�Urgell i reis
van atorgar a Balaguer al

segle XIII, així com els
costums i ordinacions
que regien la vida del mu-
nicipi fins el 1435.

L�autor ha volgut anar
als textos originals per fer
una revisió de la història
medieval, i, en concret,
per conèixer de primera
mà el funcionament
municipal de Balaguer
durant la baixa edat
mitjana.

Així, a través dels
textos del manuscrit,
podem observar que
l�entrada d�aliments a la
ciutat, la seva conservació
o venda queden regulats
a través de les
Ordinacions de Mercat.

En el llibre també hi
trobem les constitucions
de la primera Paeria de
Balaguer.

Presentació del llibre de
Robert Cuellas a
l�Ajuntament de Balaguer

Presentació del llibre de Robert Cuellas

Conté els privilegis
que els comtes
d�Urgell i reis van
atorgar a Balaguer al
segle XIII
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

La ciutat vertical
Autor: Bea Cabezas
Gènere: Novel·la

Un malson al meu
armari
Autor:  Mercer Mayer
Gènere: Infantil (+4)

Família
Autor: Ba Jin
Gènere: Novel·la

Un retrat excepcional
de l�ocàs d�una família
xinesa, en els temps en
què els joves van
començar a rebel·lar-se
contra tradicions
mil·lenàries.

L�autor hi retrata la
decadència i desintegració
d�una família benestant i
tradicional xinesa.

Des del moment de la
seva publicació, l�any 1931,
Família va esdevenir molt
popular entre els sectors
més inquiets de la joventut
xinesa. Ba Jin és considerat
un dels autors més
importants de la narrativa
xinesa del segle XX, i
Família, és una novel·la de
caràcter autobiogràfic que
va escriure amb només 27
anys, és, sens dubte, la
seva obra mestra.

Nova York, 1929. En
Daniel, un jove arquitecte
que treballa en la
construcció de l�Empire
State, rep una nota del seu
pare. Fa divuit anys que no
en sap res, però no
arribarà a temps de tornar-
lo a veure amb vida. Al
minúscul apartament on
l�ha citat, només hi trobarà
el seu cadàver amb dos
forats de bala a l�esquena
i un manuscrit amb una
dedicatòria per a ell. Serà
gràcies a aquest
document que descobrirà
la història del seu pare, en
Joan Casas, un nen que
va emigrar de Barcelona a
la Nova York de 1880 i es
va anar guanyant el seu
lloc als perillosos carrers
del Lower East Side de
Manhattan.

«Un malson al meu
armari» tracta el tema de les
pors infantils, està narrat en
primera persona i conté una
gran dosi d�humor i de
tendresa. El nen
protagonista del conte
decideix rebel·lar-se contra
els seus temors i s�enfronta
al seu malson imaginari
que, al cap i a la fi, no serà
tan temible com ell creia.

Les il·lustracions són
gravats amb color de gran
expressivitat que ens
presenten a un monstre
dolç i entranyable que
alhora pateix les seves
pròpies pors.

Especialment indicat
per als més petits �i per als
que no ho són tant� que
segueixen veient bestioles
quan es queden a les
fosques.

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

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

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

Indesinenter

Savi i bonic el temps,
un temps qualsevol,
el temps que vulgueu,
és el gran regal.
Mes, no pas per ell mateix, no,
només ho és en tant en quant,
en ell reposem la vida,
que el temps només ens serveix
per saber que en ella som,
en la vida, per res més.
Savi i bonic el temps,
alimenta l�alegria,
enllà de la llum i tot,
de la nítida presència,
del que toquem i el que no,
perquè el temps per on passem
no és pas res en si mateix,
que el temps en si no existeix,
només mesura que hi som.
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Classificació
Tercera Divisió
1. Prat ........................ 64
2. Espanyol B ............ 54
3. Pobla Mafumet .... 52
4. Terrassa ................. 52
5. Manlleu ................. 51
6. Vilafranca ............. 51
7. Cornellà ................ 50
8. Santboià ................ 47
9. Rubí ....................... 46
10. Castelldefels ...... 43
11. olot ...................... 43
12. Gavà .................... 42
13. Montanyesa ....... 40
14. Balaguer (-1) ..... 38
15. Vic ........................ 37
16. Europa ................. 37
17.Vilanova ............... 34
18. Gramenet (-1) .... 32
19. Amposta ............. 30
20. Masnou ............... 24

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Ermengol ......... 10
2. Oscar Imaz ......... 4
3. Gabernet ............ 3
4. Xavi Gracia ......... 2
5. Edith ................... 2
6. Salat ................... 1
7. Benet .................. 1
8. Jony Fernandez . 1
9. Figuerola ............ 1
10. Roi .................... 1
11. Jony Fornier .... 1

Un gol de Jony
Fornier en temps de
descompte va donar
un punt al Balaguer en
el seu encontre davant
el Manlleu. Els bala-
guerins perdien 0-2 al
minut 88, però dues
jugades molt similars
protagonitzdes per
Gabernet, van fer que
Oscar Imaz i Jony
Fornier poguessin em-
patar un partit que
s�havia posat molt
complicat pels bala-
guerins.

Jony Fornier

El CF Balaguer empata amb el Manlleu
(2-2), en el temps de descompte

25/03/2012

ESPANYOL B 6
BALAGUER 0
01/04/2012

BALAGUER 2
MANLLEU 2

Isern lluitant amb un atacant del Manlleu

Planagumà intenta controlar entre Gabernet i Egea

Propers encontres

06/04/2012 --  12h
Camp Municipal de

Balaguer
Balaguer |Gramenet

-------------------------------------
14/04/2012  --  18 h
Camp Municipal de

Balaguer
Balaguer| Gavà

-------------------------------------
22/04/2012  --  12 h

Camp
Nou Sardenya

Europa| Balaguer

FUTBOL>> El Balaguer va
aconseguir empatar, in-extre-
mis davant el Manlleu, en el
temps de descompte, des-
prés d�anar perdent per 0-2.
Oscar Imaz al minut 88 i Jony
Fornier al minut 92, van acon-
seguir un punt d�or de cara a

la salvació matemàtica d�un
Balaguer que aquest diven-
dres jugarà el partit ajornat
amb la Gramenet, i que, de
guanyar-lo, faria un pas de
gegant per la permanència,
ja que deixaria a 9 punts un
rival directe que marca el
descens, a manca de sis jor-
nades per la finalització del
campionat de lliga.

Una setmana abans, el
Balaguer va patir una de les
golejades més abultades
des de que juga a tercera di-
visió, perdent per 6-0 a la ciu-
tat esportiva de Sant Adrià.

Després del partit
d�aquest divendres sant, el
Balaguer no jugarà el seu
partit amb el Santboià, ja que
l�equip barceloní té alguns
jugadors convocats amb la

selecció catalana. El partit es
podria jugar el dimecres 18
d�abril.
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Segona victòria consecutiva del Cristec
Balaguer a la pista del Monistrol, 6-7

El Cristec tornarà a jugar el proper 14 d�abril al pavelló

El Cristec Balaguer gua-
nya a la pista del Montserrat-
Monistrol, per 6 gols a 7, en
partit corresponent a la 20a
jornada de la Nacional B.

Segona victòria consecu-
tiva dels balaguerins en un
partit d�anada i tornada en el
que els atacs es van imposar

a les defenses, destacant els
4 gols de Nieto i els 3 de
Tarroja per part del Cristec.

Ja de bon començament
ambdós equips es van
mostrar força ambiciosos en
atac, encara que el Cristec es
va mostrar més resolutiu i
Tarroja, amb dos gols
consecutius va donar el
primer avantatge als
balaguerins (0-2, min. 7).
Semblava que els jugadors
de Jaume Canal, a poc que
estiguessin fins en defensa,
es podrien portar una victòria
fàcil de la pista del cuer, però
un gol en pròpia porta i un
xut des de la frontal van
permetre els barcelonins
empatar l�encontre abans
d�arribar-se al descans.

El segon període va
mostrar moltes alternatives

FUTBOL SALA>> Els
Balaguerins, que
descansen durant la
setmana Santa,
retornaran el dissabte
14 d�abril al pavelló

en el marcador. Nieto va
avançar de nou els de La
Noguera (2-3, min. 24), però
la manca d�intensitat
defensiva dels balaguerins va
facilitar que els locals es
fiquessin per única vegada
per davant en el marcador (4-
3, min. 33). El Cristec, però,
no va baixar els braços, i en
només un minut va capgirar
el resultat amb nous gols de

Tarroja i Nieto, encara que tot
seguit el Monistrol va tornar
a empatar en un partit
embogit (5-5, min. 35). En el
darrers minuts el Cristec va
ajustar la seva defensa i,
aprofitant els espais que
deixava el rival, va marcar dos
nous gols mitjançant el seu
protagonista atacant Nieto.
Els locals van escurçar al
darrer minut.

El Cristec va aconseguir la segona victòria consecutiva
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Els nedadors balaguerins triomfen al
Trofeu Màster del Penedés

Bons resultats en el Tro-
feu Màster  del Penedès, dis-
putat aquest dissabte passat
24 de Març a les instal·-
lacions del C.N. Vilafranca.

El CEN Balaguer va
aconseguir com a resultats
més destacats femenins  en
categoria +45  l�Imma Torné
primera  en els 100 esquena
amb rècord i segona en els
200 lliures,  en categoria
masculina tenim en +25 a
l�Albert Barri primer
classificat en els 100 i 200
estils i rècords del club i
finalment en  Marc Auberni
també primer en els 100
estils i segon en els 800
lliures.Nedadors del CEN Balaguer

David Bach rep el reconeixement com
a esportista rellevant del 2011
NATACIÓ>> La Secretaria
General de l�Esport va reconèi-
xer en el 8è Acte de Reconeixe-
ment als Esportistes i Entitats
de Lleida més rellevants del
passat 2011al nedador del CN
Balaguer, en David Bach per les
dos medalles aconseguides
(una d�argent i una de bronze)
en el Campionat Estatal de Na-
tació Adaptada celebrat a Mà-
laga. En total es va fer el reco-
neixement a 162 esportistes
individuals, i a diversos equips
de les comarques de Lleida.

NATACIÓ>> Imma Torné, Marc Auberni i Albert
Barri aconsegueixen excel·lents resultats

El Club Bàsquet
Balaguer masculí, va
aconseguir una important
victòria, el passat
dissabte al pavelló
poliesportiu de Balaguer,
davant el Font Castellana
A, per 73-66. Amb aquesta
victòria, els balaguerins
es col·loquen setens a la
taula classificatòria de la
Segona Catalana, amb
un total de 14 victòries i
10 derrotes. la propera
setmana, l�equip sènior

masculí descansarà i el 14
d�abril retornarà a la pista
del tercer classificat, el
C.B. Cic A de Barcelona,
que té una victòria més
que els de la Noguera.

Per altra banda,
l�equip femení va perdre
en la seva visita a la pista
del Cervera Mobel Línea
per 63-41.

Les balaguerines
s�han situat en la desena
posició de la taula amb 10
victòries i 14 derrotes, i el
proper diumenge 15
d�abril, després de la
parada de Setmana Santa,
les balaguerines rebran al
pavelló poliesportiu al
basquet Molins A, que
actualment és el sisé
classificat amb 12
victòries.

El masculí del C.B. Balaguer
aconsegueix una victòria
davant el Font Castellana

Club Bàsquet Balaguer

BÀSQUET>> Per
contra, l�equip femení
va caure en la seva
visita al C.B. Cervera
Mobel Línea per 63-41

David Bach
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El Balaguer organitza una trobada de
Babies amb la participació de 7 clubs

El passat dissabte, el CF
Balaguer va organitzar un
torneig de babies al camp
municipal d�esports de
Balaguer amb la participació
d�un centenar de nens
provinents de diferents
equips de Tàrrega, Ponts,
Pardinyes, Pinyana, Lleida i
River Monzon.

El torneig era de carácter
lúdic i no competitiu i es va

estructurar en dos grups
amb quatre equips que
jugàven partits de 15 minuts.
L�ajuntament de Balaguer
també  va col·laborar  lliurant

Participants a la Trobada de Babies

a tots els nens una peça de
fruita tot fomentant
l�esmorzar saludable, una
pràctica dins del Programa
Thao.

El Villart Logístic va
perdre 4-2 davant el Vic
TENNIS TAULA>> El
Balaguer Villart Logístic va per-
dre davant el Fotoprix Vic, líder
de la Superdivisió, per 4 a 2.

En el primer partit Tingting
Wang es va enfrontar a la
jugadora número u de la
selecció espanyola i actual
campiona d�Espanya Sara
Ramírez, a qui va aconseguir
vèncer en un partit molt
disputat per 2 a 3. En el segon,
la jugadora del Balaguer Yan
Lan Li va caure davant Nan

Wang per 3 a 1 . A continuació
Anna Biscarri no podia fer res
davant la número u de Suècia
Matilda Ekholm i queia per 3 a
0.

En el partit de dobles la
parella Wang/Li queia també
davant Ramírez/Ekholm per 3
a 1.

Tingting escurçava diferèn-
cies imposant-se a Nan Wang
per 1 a 3 , però finalment Anna
Biscarri queia davant Sara
Ramírez per 3 a 0.

FUTBOL>> Un centenar
de joves futbolistes van
gaudir d�una matinal
esportiva no competiti-
va, de caràcter lúdic

El Club d�escacs
Balaguer ha aconseguit el
desitjat ascens a la
segona divisió catalana,
assolint el subcampionat
de la categoria preferent
lleidatana, després de les
victòries en les dues
últimes jornades.

En la 9a ronda, el
Balaguer s�imposà al
Mollerussa a domicili pel
resultat de Mollerussa
0.5 � Balaguer 9.5. El matx
va estar disputat i igualat
encara que el resultat no

ho reflexa, sense patir cap
derrota en les deu partides
disputades i cedint només
unes taules.

Era una ronda
decisòria perquè el segon
lloc de la classificació
estava en joc, el
campionat ja era
matemàticament pel Torà;
i el subcampionat se�l
jugaven tres equips:
Balaguer, Vilanovenc i
Vallfogona.

La ronda clau va ser la
8a, on s�enfrontaven els
dos màxims aspirants a
l�ascens: per una part el
C.E. Balaguer vers el C.E.
Vallfogona; el matx va
resultar igualadíssim
decantant-se a última
hora vers els jugadors
locals del club d�escacs
balaguerí.

L�equip del Club Escacs
Balaguer ascendeix a Segona
Divisió Catalana

El Club Escacs Balaguer a Segona Divisió Catalana

ESCACS>>Guanyà
en la decissiva
darrera ronda al Club
Escacs Vallfogona, en
un partit molt igualat

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

Els somnis, somnis són
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Recoi quantes coses
han passat!

Una vaga que havia de
ser general, va acabar en
capità a les grans ciutats i
en soldat ras a les petites.
Un Ple de l�Ajuntament on
van faltar els creadors
d�una part d�aquest dèficit
que ara uns altres han de
tractar de cobrir amb me-
sures no del tot agrada-
bles. Pensar només en les
solucions que diuen tenir,
on els deutes impagables
ballarien el twist, fa esbor-
ronar. De sempre els dits
grans partits d�esquerra no
han solucionat mai els
problemes per ells creats.
Ara el PSOE i els seus
fillets de províncies poden

El  Grup Socialista de
l�Ajuntament de Balaguer
arran d�una carta adreçada
pel Sr. Roigé a tots els
regidors sobre assumptes
relacionats amb els
treballadors de
l�Ajuntament i la seva
difusió als mitjans de
comunicació, volem fer les
següents valoracions.

En primer lloc
considerem que és d�una
gran impertinència adreçar
una carta a tots els
regidors demanant
prudència i discreció en
temes de personal i
preguntes sobre aquest
assumpte en el Plenari.

Quina autoritat política
i ètica té el Sr. Roigé per
fer aquesta petició quan
ell, ara fa tot just un any,

El cinisme del Sr. Roigé
Grup municipal Socialista de Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

falsejava informació sobre
temes de personal de
l�Ajuntament ens els seus
pamflets que repartia a tota
la població quan era
oposició.

Nosaltres sempre hem
tingut una gran cura i
discreció en aquests temes i
la continuarem tenint. Serem
molt responsables. No
obstant continuarem fent
preguntes en el plenari sobre
aquests temes i altres que
creguem convenients.

No farem com ell, que
denuncia i menysté el
conveni actual de la plantilla
aprovat per unanimitat de tot
el consistori anterior i amb
el seu vot favorable. Quanta
contradicció i quant cinisme
despunta l�actitud del Sr.
Roigé. Un conveni, per cert,

que ha mantingut
l�anomenada paga
d�absentisme (reflectida a la
premsa darrerament) durant
els darrers anys i que fou ja
aprovada durant el primer
trimestre de l�any 1995 essent
l�Alcalde el Sr. Josep Borràs
de CiU.

Aquesta situació de
denúncia del conveni i arran
de la famosa auditoria de
personal que ha costat als
balaguerins uns 8.000 e per
cap baix, està provocant una
sèrie de canvis de llocs de
treball i reducció de
complements que manté en
un neguit permanent a l�actual
plantilla de personal. Una gran
inquietud i preocupació que
no ens convé. Podem afirmar
que, en conjunt,  tenim un
gran equip humà de treball al
nostre municipi.

En la presa de possessió
de l�actual equip de govern el
nostre portaveu Miquel Aguilà
va  fer un especial èmfasi en

aquest aspecte i que
defensaria, raonablement, la
seva integritat humana i
professional. Per tant en el
Ple de la corporació hem
preguntat i continuarem
preguntant tot allò que
creguem oportú i necessari
pel bon govern de la ciutat. I
com ara fem també, ho
donarem a conèixer a la
opinió pública a través dels
corresponents mitjans
informatius públics i privats.
Només faltaria!!!

Finalment volem
constatar també que el Sr.
Roigé esta instaurant a
l�Ajuntament l�actitud dels
règims de govern
dictatorials. Del règim de la
por. De l�estàs amb mi o
contra. Quin desvergonyi-
ment i quanta insolència
traspua la manera de
governar del Sr. Roigé!. Com
pot provocar aquest
daltabaix sobre el personal
de l�ajuntament quan la seva

primera mesura de govern va
ser contractar tres persones
de confiança política amb un
cost d�uns 125.000 e per fer
unes feines que fins llavors
ja es venien fent amb una
gran eficàcia i
professionalitat amb el
personal que ja teníem. Una
d�elles amb un sou de 3.400
e per 14 pagues mensuals,
per fer d�assessor personal
d�allò que s�anomena
gabinet d�alcaldia. Per cert,
sembla ser que aquest
gabinet s�ha engreixat
darrerament amb una altra
persona més.

Així no podem anar
enlloc.!!

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

anar a les manifestacions,
però que no oblidin que van
fer de �palmeros� d�aquell
desastre dit Zapatero durant
molts anys. I aleshores eren
l�estampa de la felicitat.

Andalusia continua vo-
tant socialista. Jo no vaig
creure  mai que el PP gua-
nyés i menys amb el Sr.
Arenas. Amb tot el dit de cor-
rupció, de vici, d�enxufisme,
i �martingales� de tot caire,
el poble andalús no pot tren-
car  amb tota una història que
ha estat molt bona per ell
com a col·lectivitat, i en con-
cret als pobles petits.

No hi ha cap dubte que el
sentiment de que separats
d�Espanya ens aniria millor
va augmentant, i quan pitjor

sigui la situació econòmica
més augmentarà. Potser una
postura un xic més pensada
d�Esquerra Republicana hi
pugues influïr encara més.

En aquest sentiment la
seva vaguetat és tota la seva
força, però també, la seva de-
bilitat. Fa pocs dies vaig as-
sistir a una conferència del Sr.
Xavier Cuadras i Morató, una
part del que va dir, era respon-
dre a la pregunta; �És viable
econòmicament una
Catalunya independent?�. Al
posterior sopar-col·loqui que
va tenir lloc a Cal Xirricló (mo-
dern Mecenas culinari). De tot
el dit es va poder treure la con-
clusió que el conferenciant va
deixar més interrogants
oberts, que no, respostes ben
definides. Alguna cosa ja la he
dit i altre les callo com tot-
hom, malgrat tot, crec que en
comparació a molts, he dit
molt més que ells, amb la lli-
bertat que els anys em donen.

A part del que jo cregui, per
la Constitució que es va vo-
tar en el seu moment, qual-
sevol Autonomia pot ser es-
borrada per l�Estat Central en
uns casos ben concrets. Dit
això és fàcilment intel·ligible
que parlar de decisions molt
serioses s�han de mesurar
amb peus de plom per les
conseqüències col·laterals.
El capital que avui té un en-
tramat laberíntic serà el pri-
mer en oposar-s�hi. L�Europa
enyorada no ens voldrà, per
ser una Comunitat d�Estats
no de nacions, que no estan
per a ficar un problema més
dintre d�elles. Us podeu ima-
ginar el mosaic de movi-
ments independentistes que
es despertaria davant del
nostre cas. Ni parlant! És tot
un món de futurs negatius
que no es volen afrontar ni
es poden afrontar. Es poden
afegir quaranta raons més,
no cal. Tot es quedarà amb

més paraules, amb més se-
nyeres, amb més premsa es-
crita amb català.

Coses semblants a les
d�ara s�han intentat infinitat
de vegades i mai han reeixit.
Aquest és un tema que sona
i fa somiar alguns idealistes
que jo estimo i valoro, però
els dirigents amb el cap fred
en parlaran mentrestant no
s�hagi d�aconseguir. Si aquí
no tenim ni una identitat
prou definida, si cada dia
se�ns diu que la
multiculturalitat és un gran
bé per a tots. Si som quatre
gats i estaran contents quan
ens donaran uns quants mi-
lions i ens diguin que som
els millors del món.

En resum ni som prou
testarruts per sentir-ho amb
força, ni tenim el poc seny
d�entendre-ho com a vital per
nosaltres. I continuarà es-
sent un somni.
-------------------------------------------------
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Ment primordial i ordinària
Francesc Cucurull Torra
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sr. Director:
Totes les persones

d�aquest món tenen en si
mateixes la ment primordi-
al, però aquesta està molt
amagada i distorssionada
per la ment ordinària.

La major part de la nos-
tra vida està dominada per
la ment ordinària i molt po-
ques vegades ens adonem
que posseïm la ment pri-
mordial.

Sintetitzant molt els as-
pectes de la ment ordinària,
podríem dir que es tracta de
la ment que domina la nos-
tra personalitat.

La ment ordinària està
molt especialitzada en tota
mena de tripijocs i sempre
vol tenir raó de totes les co-
ses. És una mena de cuiras-
sa que no deixa veure res
més a la persona humana, a
part del món dels aposats.
Així, la ment ordinària, es va
nodrint cada dia de la dis-
cussió i també augmenta la
seva força sobre la ment pri-
mordial.

La pau, l�amor i la joia no
pertanyen  a la ment ordinà-
ria sinó a la ment primordial
que, malgrat que està molt
envoltada de la ment ordinà-
ria, sempre està disponible
perquè la persona pugui ac-
tuar segons ella mateixa.

Tots els aspectes nega-
tius que veiem en el món que
ens envolta són fruit de la
ment ordinària. Tots els as-
pectes positius que veiem
en el món són fruit de la
ment primordial. La ment pri-
mordial i la ment ordinària
són com les dues cares
d�una moneda: si una mo-
neda només té una cara és
inservible.

D�aquí sorgeixen unes
preguntes molt importants:
si la ment primordial i la
ment ordinària són aspectes
diferents d�una mateixa
cosa, perquè la ment ordinà-
ria domina sobre la ment pri-
mordial? si repasséssim la
nostra vida com si veiéssim

una pel·lícula i després l�ana-
litzéssim, ens adonaríem que
l�edat de la infantesa perdu-
ra, sempre en estat de que-
rella, contra la major part
d�allò que ens envolta. Els
diners, les possessions, la
fama, la comoditat i la
competitivitat han estat els
nostres principals aliats.
Aquí es pot veure clarament
que la ment ordinària ens té
dominats i ens el seu terreny.
Si ampliéssim la pel·lícula de
la nostra vida a la del món
sencer, veuríem que el món
és, ni més ni menys, el re-
sultat d�aquesta ment ordi-
nària i, naturalment, és el
nostre propi resultat.

Si veiem això tan clar,
perquè no domina la ment
primordial en nosaltres? Na-
turalment, això depèn no-
més d�una cosa elemental:
descobrir el nostre gran im-
postor per tal de poder fer
tot el possible perquè ja no
sigui el nostre dominant.

La ment primordial és
molt difícil de veure a prime-
ra vista perquè:
- és massa senzilla per veu-
re-la,
- és massa fonda per pene-
trar-la,
- és massa intemporal per
cercar-la,
- és massa infinita per limi-
tar-la.

La ment ordinària la po-
dem conèixer a través de la
nostra personalitat. La ment
primordial solament la po-
dem conèixer a través de la
unitat. La ment primordial no
és nostra ja que si ho fos, la
tindríem en exclusiva i pro-
bablement la organitzaríem
en institucions. La ment pri-
mordial és l�origen de tot allò
que es manifesta.

Nosaltres som la part
d�aquesta manifestació i te-
nim la ment ordinària com a
degradació o producte virtu-
al. Aquesta és dualitza a tra-
vés de la unitat i en sorgeix
la diversitat. Això és el sentit
de la vida i la seva síntesi.

Per aquells que no
coneguin el nostre municipi,
dir-los que aquest, a banda
de ser una meravella i estar
situat a la Noguera Alta, està
format per quatre pobles: Les
Avellanes, Santa Linya,
Tartareu i Vilanova de la Sal.

Quatre pobles que de
vegades sembla oblidar-se-li
a l�alcaldessa donat que no
tots reben el mateix tracte per
part de l�Ajuntament.

La Junta de l�Associació
de Veïns de Montalegre de
Vilanova de la Sal ens dirigim
a l�alcaldessa per manifestar-
li el nostre malestar i el
sentiment de discriminació
per com tracta el nostre poble
en comparació a altres del
municipi. Un fet que es ve
produint des de fa temps i que

Carta a l�alcaldessa de les
Avellanes i Santa Linya
Junta de Veïns de Montalegre de Vilanova de la Sal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

molts i moltes considerem
que ha arribat el moment de
denunciar-ho.

Pensem fermament que
és el poble de Tartareu qui
majoritàriament es beneficia
d�obres públiques realitzades
o projectades per l�Ajunta-
ment que vostè presideix.
Només cal repassar les
infraestructures fetes a
Tartareu en els darrers anys i
les projectades per aquest
any 2012; i les fetes i
projectades a Vilanova de la
Sal.

Mentre a Tartareu la
inversió «sobrepassa el milió
d�euros» (Plaça 350.000 e,
Centre de Dinamització
365.800, Complex esportiu i
piscina  (primera fase) 110.000
e, obres al Castell: 90.000 e,

pobles amb encant 29.000
e, Telecomunicacions
47.000 e,...etc) a Vilanova
la inversió «amb prou
feines arriba als 300.000
e» (piscina, baranes,
cunetes, camí de Privà).
Un greuge comparatiu
que deixa en total
indefensió als veïns de
Vilanova.

És per aquest motiu
que li demanem pública-
ment que rectifiqui en les
decisions preses i que la
millora econòmica de
127.900 e presentada per
l�empresa adjudicatària
del centre de
dinamització, la desviï a fi
d�acabar les piscines i
vestidors de Vilanova;
d�aquesta manera
acabaria aquesta obra ja
començada, faria un
important exercici de
justícia i demostraria que
sap escoltar al poble quan
aquest parla.

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

Sr. Director:
Pere Alonso, Gerent de l�Hospital Jaume d�Urgell
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vull agrair molt sincera-
ment l�actuació quen van te-
nir els professionals del Parc
de Bombers de Balaguer,
Artesa de Segre, dels respon-
sables Delta 0 i Eco 0, de la
Comissaria dels Mossos d�Es-
quadra de Balaguer i del cos
de Policia Local de Balaguer
durant l�incendi que es va
produir el passat dimecres, 21
de març, per la nit a l�Hospi-
tal Jaume d�Urgell. La rapide-
sa amb la que van arribar al
centre i el seu comportament
va ser exemplar en tot mo-

ment i gràcies a la seva dili-
gència es va evitar que l�in-
cendi al transformador elèc-
tric d�Endesa, situat al soter-
rani de l�edifici, es propagués
per la resta de l�Hospital.

Vull agrair-los, especial-
ment, la sensibilitat que van
mostrar amb els pacients de
la primera planta de salut
mental que vam haver de
desallotjar. També vull agrair,
en el meu nom i en el de tots
els treballadors del centre, la
presència de l�alcalde de
Balaguer, Josep Maria Roigé,

i dels membres de l�equip
de govern que ens van
acompanyar en tot mo-
ment i van supervisar per-
sonalment les tasques
d�extinció de l�incendi. Vo-
lem agraïr-los que ens
oferíssin amb la màxima
celeritat un espai alterna-
tiu per a que els pacients
desallotjats poguessin
passar la nit. Una mesura
que, finalment, no va ser
necessària ja que els 24
desallotjats van poder
dormir a les seves habita-
cions.

A tots ells moltes grà-
cies i felicitats per la feina
feta.
------------------------------------------

Vota mitjançant la web: www.cerclebalaguer.cat
SI        NO      NS/NC

Creus que la vaga general del 29 de març, farà canviar d�opinió
el Govern central en quant a la reforma laboral?
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El passat dissabte 24
de Març va tenir lloc la I
Duatló La Noguera Esport
organitzada pel Club
Pedala.cat i el Càmping
La Noguera a Sant Llorenç
de Montgai.

La cursa, en la que
van participar gairebé 90
atletes, va transcórrer per
diferents indrets de la
Noguera com Gerb o
Vilanova de la Sal.

En un inici els
participants van haver de
superar un recorregut de
6 quilòmetres de cursa a

peu pels voltants del
Càmping La Noguera amb
un desnivell acumulat de
360 metres. Al mateix
Càmping els participants
van fer el canvi al ciclisme
i damunt de les seves
bicicletes, els atletes van
recórrer per un traçat de
28 quilòmetres amb un
desnivell acumulat de 400
metres, fins a Vilanova de
la Sal. Un cop arribats al
càmping, el Duatló va
finalitzar amb un circuit de
1�5 quilòmetres de cursa
a peu dins les mateixes
instal·lacions del
Càmping La Noguera.

El campió absolut en
categoria masculina va
ser Antoni Carulla amb un
temps d�1:22:52 i la
campiona femenina Lola
Brusau amb un temps
1:42:49.

Antoni Carulla i Lola Brusau,
guanyen la primera Duatló La
Noguera Sport

Duatló la Noguera Sport

En aquesta primera
edició de la Duatló la
Noguera Sport hi van
participar uns 90
atletes d�arreu

Els bombers de Balaguer van celebrar
el dia del seu patró Sant Joan de Déu

Els Bombers de
Balaguer van celebrar la Fes-
ta del seu Patró, el passat
25 de març amb diferents
activitats per petits i grans.

La festa va començar el
dissabte amb una sortida
popular amb bicicleta fins a
Sant Llorenç. L�endemà diu-
menge la jornada festiva, hi
va haver unflables, cars, po-
nis, i diferents jocs. Al
migdiaes va fer un dinar
popular, al mateix parc de
bombers. Festa del Patró dels Bombers de Balaguer

Celebració de la festa dels balaguerins
nascuts l�any 1961, el dissabte 24

Més de cent persones
van participar el passat dis-
sabte 24 de març, a la troba-
da dels nascuts l�any 1961.

Els participants van inici-
ar la festa amb una visita gui-
ada a l�església de Santa
Maria i les Muralles de la ciu-
tat i posteriorment van ser
rebuts per l�alcalde de
Balaguer, Josep Maria Roigé
i van visitar una exposició
d�objectes, imatges i records
dels últims cinquanta anys.

La festa commemorativa,
amb 88 persones nascudes
l�any 1961, va acabar amb un
sopar i festa molt emotiu al
restaurant del santuari del
Sant Crist.Trobada dels nascuts l�any 1961

Els participants van visitar l�esglèsia de Santa
Maria i les Muralles i van acabar amb un sopar
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Jornades de degustacions i demostracions
en dos establiments de Les Avellanes

La marca de Les Avellanes
Cacauxocolates del Forn del
Joan, va celebrar els passats
diumenges 18 i 25 de març
unes jornades de portes ober-
tes per tal de mostrar l�art en
l�elaboració de les típiques fi-
gures de Pàsqua de xocolata.

Les jornades consistiren en
l�explicació de la procedència
de la xocolata, així com les se-
ves varietats, i la posterior ela-
boració dins les diferents vari-
ants d�aquest preuat i llaminer
producte.

L�èxit de les jornades ho ra-
tifiquen les més de 50 perso-
nes que hi van assistir el pri-
mer diumenge, en dues sessi-
ons, i les més de 75 que hi van
assistir el següent diumenge
dia 25.

D�altra banda, el passat 31
de març, i en motiu del seu pri-
mer aniversari, el Rebost del

Demostració de l�elaboració de figures de Pàsqua de
xocolata a càrrec del Joan de Cacauxocolates

El Rebost del Montsec i la marca Cacauxocolates de
Les Avellanes celebren dues sessions per degustar
els seus productes i mostrar la seva elaboració

Montsec de Les Avellanes, va
convidar als seus clients a una
jornada de degustacions fetes
pels mateixos proveïdors que
van poder explicar de primera
mà la procedència dels seus
productes i també les seves ca-
racterístiques. Això, va portar
un intercanvi d�opinions entre
productors i consumidors de
l�establiment.

A l�acte hi van participar els
productors de formatges
Vilavella, de conserves naturals

Cal Sencill, els apicultors de
Vilanova de la Sal Ca La Terese-
ta; representants de vi Vall de
Baldomar, formatges Tros de
Sort i paté Mas Serralló. Tam-
bé es van degustar productes
del Moviment Slow Food Ter-
res de Lleida, així com embo-
tits, galetes, vins i olis de la co-
marca.

El Rebost del Montsec ro-
mandrà obert tots els dies de
Setmana Santa, del 30 de març
fins el 9 d�abril.

Degustació de productes autòctons i de proximitat a El
Rebost del Montsec de les Avellanes
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-------------------------------------
NAU DE 950 m2, total-
ment equipada en llo-
guer al Polígon Industri-
al Campllong. Raó:
646987349.
-------------------------------------
LLOGUER de pis nou a
Vallfogona de Balaguer, 1
hab., moblat, amb renta-
dor. Preu: 250 e/mes. Co-
munitat inclosa. Raó:
679606061.
-------------------------------------
OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades  a
Balaguer, al costat del
col·legi Mont-roig. Entre
380-750m2. Interessats
trucar al telèfon d�infor-
mació: 676996765.
-------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
21m2 al c/ St. Pere Màrtir,
preu 90 e/mes. Aparta-
ments a Camarasa, total-
ment equipats i amb vis-
tes al riu. Pàrking al c/
Urgell. Interessats trucar
als telèfons: 973447752-
639920281.
-------------------------------------
LLOGUER de locals a Bell-
caire d�Urgell, 55 m2, obra
nova. Telf: 676996765.
-------------------------------------
BALAGUER: lloguer de
pisos, despatxos i places
d�aparcament. Raó:
973443800.
---------------------------------------

ES LLOGA torre a l�Horta
d�Amunt, 2 hab., bany,
cuina-menjador, amb ter-
reny per hort. Raó:
699798857.
-------------------------------------
SÓC NOIA jove que bus-
ca pis per compartir a
Balaguer. Interessats tru-
car al: 627579332.
-------------------------------------
VENDA pàrkings, al c/
Sant Jaume (entrada per
la Banqueta) a partir de
7.000 e, també al c/
Barcelona, 72 a partir de
9.000 e. Raó telèfon:
676116396.
-------------------------------------
ES LLOGA magatzem co-
mercial al c/ del Pont de
Balaguer, 600 m2

(aproxímadament), una
sola planta. Raó telèfon:
659897555.
-------------------------------------
ES LLOGA dúplex a
Bellcaire d�Urgell, d�obra
nova, amb gran terrassa,
3 hab., 2 banys. Raó:
973450051 (trucar de 9 a
13.30 h).
-------------------------------------
ES VEN casa adossada a
la Ràpita de particular a
particular, 140m2+50m2

pàrquing+80m2 de pati.
4 hab., 3 banys. Opció a
mobles. Abstenir-se curi-
osos. Raó telèfon:
973450855.
-------------------------------------

VENDA de cases d�obra
nova, 150m2 amb garaig i
jardí a la Fuliola. Preu:
170.000 e negociables.
De particular a particular.
Preu: 653950185-
620287216.
-------------------------------------
VENDA o LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Raó:
629310479-629715431.
-------------------------------------
ALQUILER DE PISO en
Balaguer, todo exterior, con
excelentes vistas y piscina.
3 hab., baño, aseo, comedor,
cocina y calf. central. Telf:
691710779 y e-mail:
t691710779@gmail.com
-------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------
ES DONEN classes parti-
culars d�anglès de primà-
ria i ESO. Raó: 973445126.
-------------------------------------
ES PRECISA oficiala de
perruqueria per portar
perruqueria a Montgai.
Raó: 645917791.
-------------------------------------

CONSTRUCCIONS I RE-
FORMES Germans Vidal
Guardiola, 27 anys d�expe-
riència. Teulades, banys,
façanes, comunitats, gran-
ges, magatzems, cases
antigues. Reformes en
general. Preu econòmic.
Tels:973426180-690921832.
-------------------------------------
PROFESSORA nativa
dóna classes particulars
d�anglès, individulals o
grups. Tel: 650422582.
-------------------------------------
PERRUQUERIA Virgi
Castel, precisa oficial/a.
Presentar Currículum.
-------------------------------------
ES PRECISA camarera
per bar. Enviar Currícu-
lum Vitae + foto recent a
l�Apartat de Correus, 70
de Balaguer.
-------------------------------------
SEÑORA joven busca
trabajo como
dependienta, limpieza,
cuidar gente, camarera o
ayudante de cocina. Con
experiencia y buenas
referencias. Razón:
642623548.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
VENC taules i cadires de
menjador. T: 973420029.
-------------------------------------
COMPRO monedes, joies
(d�or i plata), bitllets antics,
postals, fotos, llibres, publi-
cacions, còmics, cromos, lli-
bres de Festa Major i Fira
Balaguer, Grocs (100 pri-
mers números). Qualsevol
cosa relacionada amb
Balaguer. Raó: 676803205.
-------------------------------------
SE VENDE mesa de corte
construcción nueva (marca
Rubí). Batidora para ce-
mento cola (marca Rubí) y
elevador de 150-200 kgs.
Tels: 619662765-973448436.
-------------------------------------
OPORTUNITAT la botiga de
roba i confeccions Anto-
nieta Pascual de Térmens,
fa saber als seus clients i
interessats que per tanca-
ment del negoci, ofereix tots
els seus articles, inclosos
vestits de festa i cerimònia
a meitat de preu. Obert to-
tes les tardes de dimarts a
dissabte (ambdós inclosos).
-------------------------------------
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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 902 422242
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 605010097

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

MONTGAI

PERE SOLANS 973430110

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

Horari de trens

Horari d�autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.55 � diari
19.55 � diari
19.00 UAB BELLATERRA diumenges lectius
06.10 TÀRREGA feiners
07.10 " feiners
07.50 " de dill. a div. feiners
12.00 " feiners
15.00 " feiners
19.30 " feiners
07.10 LLEIDA de dill. a div. feiners
07.40 � diari
07.45 " feiners
07.48 " feiners
07.55 " dim, dime, diven.
08.00 � dill., dij., diven.
09.15 � feiners
10.45 " diumenge
10.50 " de dill. a div. feiners
12.00 � de dill. a div. feiners
13.10 � de dill. a div. feiners
13.30 � de dill. a div. feiners
14.45 � de dill. a div. feiners
15.15 � de dill. a div. feiners
15.18 � de dill. a div. feiners
17.51 � diari
18.05 � diari
19.10 � de dill. a div. feiners
19.21 � diumenge
09.50 SEU D'URGELL diari
16.35 � diari
09.50 PUIGCERDÀ diari
13.35 SOLSONA dill., dima., dij., div.
16.35 � divendres
09.50 PONTS diari
13.35 � de dill. a div. feiners
16.35 PONTS diari
19.10 � de dill. a div. feiners
19.50 � de dill. a div. feiners

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
13.37 ESTERRI D'ÀNEU diumenge
17.22 � diari
20.07 � diari
21.21 � de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT feiners
19.47 � de dill. a div.
07.00 ÀGER feiners
13.37 � diumenge
14.00 � dime., div., dis.
17.00 � dill., dima., dij.
17.22 � diari
20.07 � diari
21.21 � de dill. a div.
11.05 LES diari
18.05 � diari
08.25 ALMENAR de dill. a div. feiners
15.15 � de dill. a div. feiners
12.45 � dissabtes

SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
07.00 de dill. a div. feiners
07.45 de dill. a div. feiners
09.10 feiners
09.15 diari
10.00 de dill. a div. feiners
11.00 feiners
11.10 de dill. a div. feiners
12.30 feiners
13.00 de dill. a div. feiners
14.10 de dill. a div. feiners
15.00 de dill. a div. feiners
16.00 diari
16.35 diari
18.30 de dill. a div. feiners
19.00 de dill. a div. feiners
19.20 diari
20.00 de dill. a div. feiners
20.35               de dill. a div. feiners

De les 8 de la tarda del 5 d�abril a les 8 de la tarda del 12 d�abril ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 12 d�abril a les 8 de la tarda del 19 d�abril CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 19 d�abril a les 8 de la tarda del 26 d�abril SALA

NOUS

HORARIS
SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
08.00 (1) 08.30
14.16 14.46
18.10 18.39
21.05 21.34
BALAGUER LA POBLA
09.39 11.00

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
07.15 (1) 07.44
09.10 09.39
17.30 17.59
20.30 20.59
LA POBLA BALAGUER
12.56 14.16

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.

OPORTUNITAT ES VEN
Peugeot 206 HDI comercial, any 2002

ECONÒMIC

Raó tel. 973 447 705
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