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Festa de Sant Antoni Abat

Els tres tombs perpetúen la
tradició de la festa de la
pagesia de Balaguer i
comarca
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Tant de temps esperant els desastres de lefecte 2000 i ara resulta que GROC ha
sofert lefecte positiu al començar lany
Després de tant temps parlant de lefecte 2000 nosaltres no ens volíem quedar desafectats i quina millor manera que fer-ho a la
inversa.
Els nostres ordinadors, afortunadament,
no han patit els problemes que han fet malbé
més duna comptabilitat o que han fet patir
per no res a més dun durant mesos, per al
final quedar-se amb les ganes de saber què
era realment això de lefecte 2000.
Nosaltres, no sabem si per afecte o per
lefecte hem volgut convertir les vint o vinti-quatre pàgines quotidianes de la nostra revista en les trenta-dues amb color que avui,
per primer cop, teniu davant vostre. El nou
format, lampliació de continguts, reportatges
i informació daquest GROC del 2000 ha es-

500 milions de folis
Hem tingut la curiositat de fer números de
la nostra revista des del mes de gener de 1987,
quan va sortir al carrer el número 1 fins al dia
davui. Les xifres són fredes i de vegades no
ens fan entendre massa coses, però de totes
maneres són la demostració de la feina feta
durant 13 anys.
Les pàgines publicades sumen un total
de 6.240, el total de revistes que shan repartit
és 24.960.000 i el paper utilitzat per a que tots
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tat fruit de la reflexió durant molt temps ja
que crèiem necessari omplir aquest forat
informatiu que pateix Balaguer i comarca i
que amb el GROC tal com era fins ara resultava insuficient.
Durant els últims dies del passat any
comentàvem que havíem passat lany 13
de la nostra publicació que surt els divendres, és evident que si la superstició
tingués alguna similitud amb la realitat, lany
passat hagués estat un autèntic desastre
per la nostra revista, però afortunadament
cada número va sortir puntual.
Així que, probablement, després de
totes aquestes coses és evident que el
nostre no és lefecte 2000 sinó afecte al
2000, o no!.

vostès hagin pogut llegir les opinions, la publicitat i la informació
de la nostra revista suma la quantitat de 499.200.000 folis.
No creiem que sigui necessari parlar del pes de tot aquest
material, de les hores necessàries per a confeccionar la revista,
ni de la gent que ha col·laborat,
aquestes xifres són prou significatives per sentir-nos satisfets i
per esperar que vostès valorin la
nostra tasca.
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Els Pastorets del
G.E.R., de nou,
per les festes de
Nadal
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Me nalegro i molt que Els
Pastorets hagin tornat a ésser
presents en la programació
dactes daquestes darreres
festes. En un principi podria
semblar un fet puntual, sense
gaire rellevància. Però, per sort, no
ha estat així, i no ha calgut
trencar-shi gaire el cap per
adonar-se que era alguna cosa
que clamava ésser recuperada.
Lany passat lacollida
daquesta representació teatral va
resultar esplèndida. Tanmateix
hom podia pensar que era fruit de
la nostàlgia. Però, enguany,
aquesta carta ja no tenia el mateix
protagonisme, i jugar amb ella
podia esdevenir força perillós.
Calia veure quina seria la resposta
del públic. Al meu semblar ha estat
excel·lent, i no sols per la massiva
quantitat despectadors, sinó per
les opinions a lintermezzo o al final de cadascuna de les dues
escenificacions.
Aquestes opinions són les
que mhan portat a escriure aquest
article, perquè la novetat ha donat
pas a la consolidació. Des
daquestes pàgines molts cops he
expressat la necessitat que tenia
Balaguer de gaudir dun teatre
municipal. No sols per a veure
representacions escèniques de
companyies locals o forànies, sinó
perquè aquest equipament, a més
de contribuir
a desvetllar
culturalment la ciutat i a promocionar-la, fa una cosa més
important, fa Balaguer.
Què vol dir fer Balaguer? Significa que la gent que hi viu es
conegui més, que participi més de
la vida del poble, i gràcies a
aquesta
participació
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aconseguirem estimar més tot allò
que ens envolta i, en definitiva, estimar-nos més. Balaguer és una
ciutat mancada dautoestima.
Recuperant tradicions com la
dEls Pastorets enlairem aquesta
ciutat. No serè jo qui tenyeixi les
tradicions amb
tonalitats
carrinclones. Aquest atribut és
característic de les coses o fets
poc originals, i en aquest cas
loriginalitat del muntatge escènic,
el regeneracionisme i lobertura
són les notes més destacades i
valorades.
Si ja hem estat capaços de
muntar Els Pastorets a nivell local i
consolidar-los, i tenint en compte
que en un seguit de localitats del
país es representa un pessebre
vivent, seria molt agosarat somniar
també en alguna cosa més?...
Josep Maria
Simón i Auberni
NOTA. Al proper número de la renovada revista GROC continuaré
amb els articles lingüístics.

Efectes no
del 2000
Tal com us deia i heu pogut
comprovar, hem entrat a lany 2000
i de desastres ni un. Fe de Déu!!,
quan paper imprimit total per a no
res, i feia riure com es vivia.
Qualsevol et feia una explicació,
que ha estat molt extrany que a
més dun no el fitxés la NASA.
Jo crec que avui -malgrat tots
els avenços en leducació (?)-,
cada dia som més babaus.
Arribarà potser un dia en què es
farà la vertadera interpretació dels
nostres temps i es ficarà el punt a
la i. I qui ho visqui es sentirà
avergonyit de comprovar la
quantitat de vegades que lhan
portat a lhort per aixecar-li la camisa.

Cada dia vas llegint i escoltant
mil i una dites i escrites, amb el
total aplaudiment dels superiors
de qui les diu. Es parla de
solidaritat amb lextrany i no som
capaços dentendre al veí. Es parla de pau i es permet i es dóna
tribuna pública a demagogs, per
ésser president dun partit on la
majoria no saben parlar leuskera.
Veiem i rebem informació del Sudan, dArgèlia, de Nigèria i de
qualsevol punt del món i sempre
per demanar, com si la nostra
presència allà fos imprescindible.
Pobrets dells, que Déu els agafi
confessats!!!. A mesura que els
desastres naturals van succeïnt,
es va oblidant a la primera víctima
i ens fan donar suport al darrer,
principalment si tenen petroli,
riqueses al subsòl, o situació
geoestratègica. Lhiprocresia tan
criticada de la moral victoriana, no
és res comparada amb lactual.
En honor a la llibertat shan
rebentat principis, que si més no,
servien de pauta i de límits. La moral, no necessàriament catòlica ni
cristiana, ens la passem per
lescarranxa, i totes les emocions
que
aquestes
regles
proporcionaven en la nostra
desobediència, avui un xaval de
divuit anys nestà de tornada i sha
de punxar o esnifar per trobar gust
a la vida. Un vertader camí cap a
una total llibertat, certament.
Els nostres caps ens van fent
repetir la lletania amb el propòsit
de què repetint, sempre queda
alguna cosa. Un dia toca la dona
agredida (sexisme), laltre
Nicaràgua (solidaritat), laltre Cuba
(falta de llibertat), i així entre unes
notícies i unes altres, ens van
venent la pel·lícula que ens omplirà
el dia a dia. Ens parlen de les
ONGs, i més duna tremolaria
davant del Garzón de torn. Tot es
dirà, és el cost per un futur millor.
Jo vull desitjar que així sigui, però
molt errat puc anar per no creure
que el final sigui aquest.
Dintre de les nostres
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modernes facultats, tenim també
la de lautoengany. Creiem moltes
vegades -quasi totes-, el que
volem, i si això és dolent encara
més dolent és identificar-nos-hi.
Perquè aleshores la fem nostra,
estem disposats a tot per aquella
possible mentida que ens hem fet
nostra i que lhem convertit en la
nostra veritat. Tot aquest raciocini
mha sorgit del cap veient els
segrestats a lÍndia. A la versió «ibicenca» ja sendevina uns
determinats tocs de novel·la
daventures. A la versió
«lleidatana», més freda, més real,
es nota uns tocs de suficiència.
Una i laltra per a mi no són
autèntiques. Són reaccions a toro
passat qui ni tan sols els ha
esgarrapat per sort. Són els
autoenganys que tan bé funcionen. Ara només cal vendre-ho
com exclusiva a «lHOLA» o
similars, i la cosa sortirà rodona.
I com podeu veure cada dia
tenim més informació i menys
coneixements. La informació ens
arriba sense quasi fer res. El
coneixement de qualsevol cosa,
exigeix fer anar les neurones i tenir
voluntat.
C.G.A.
P.D.- En lentrada de lany nou, va
tocar la campana vella?.

Sem fa difícil
lescriure
Tal com he titulat lescrit, sem
fa difícil escriure sobre el que
passa a Balaguer, donat que si
hem de fer cas dels diaris
provincials que en saben més que
un servidor, a la nostra Ciutat no hi
passa res, perquè mai surt a les
notícies.
Però sí que hi ha una cosa, o
més aviat un fet que em té
preocupat: ¿de quants diners està
endeutat el nostre Ajuntament en
lactualitat, si tenim en compte que
quan hi havia lalcalde Borràs, els
de PSC ens va dir que estàvem a
mil cent milions?
Perquè si una cosa està clara

és que els actuals Municipis
dadministració en saben poc. El
comentari que faig lextrec dels
Butlletins Municipals que ens feia
lanterior Consistori, perquè lactual
tot i sent del mateix partit, aquest
període no nha tret cap.
El Butlletí número 36 del març
daquest any ens fa saber que
entre lAjuntament i el Departament
de Cultura de la Generalitat sha
aprovat un conveni per construir un
edifici destinat a la nova cabuda
de lArxiu Històric Comarcal de
Balaguer, per un cost total de 86,8
milions de pessetes.
Tal com ens diuen, es tracta
dobra nova i duna cabuda com
lantic edifici de lesglésia de Sant
Josep. Tot nou... 86,8 milions.
En lúltim Butlletí que he rebut
el número 38 del maig daquest
any, també ens fa saber que
lAjuntament ha aconseguit una
subvenció de 53 milions de
pessetes del Departament de
Cultura de la Generalitat, a través
del programa especial de
Biblioteques. Paral·lelament la
Diputació sha compromés a fer
una aportació i la resta sha de
suposar que serà Municipal.
El que no tinc clar és com una
Biblioteca que sha dubicar en un
edifici ja construït, i solsament cal
que fer lhabilitació per sales de
lectura, com pot ésser programat
per a que costi 129 milions.
Aquí quelcom falla, si per un
costat un obra nova tutel·lada per
un Organisme Gobernamental
(Generalitat), i un altre
mancomunat municipalment, com
potser que hi hagi una diferència
com per pujar 76 milions.
O a lun en faltarà o a laltre
nha de sobrar... Qui administra?
Ara per motiu de les Festes
Nadalenques, hem vist larbre que
han posat a la Plaça Mercadal,
sabem que ha estat un regal,
perquè no lhan guarnit com els
altres anys, procurant fer les
mínimes despeses donada,
lactual situació econòmica?, i en
canvi li han posat una coraça
metàl·lica que deixava larbre a la
mínima expressió, i que per aquest
guariment lAjuntament haurà de
suportar unes despeses de ves a
saber quant? Qui administra?.
Emili Monge i Gili

rèpliques que els lectors estimin oportunes sempre que es guardi
el degut respecte que mereixen persones i institucions.
Distribució gratuïta a: Algerri, Balaguer, Bellcaire d’Urgell,
Camarasa, Castelló de Farfanya, Gerb, La Ràpita, La Sentiu de
Sió, Les Avellanes, Menàrguens, Os de Balaguer, Sant Llorenç,
Tartareu, Térmens, Vallfogona de B. i Vilanova de la Sal.
Fotos Sant Antoni: Jordi Bonet
Edita: DOSSIER P&M. c/ Sant Lluís, 36, altell.
Tel. 973 44 82 73 / Fax. 973 45 03 11
E-mail:dossierpm@teleline.es - www.teleline.es/personal/dossierpm

Lany 2000 serà el de larribada
definitiva del gas natural a
Balaguer i comarca
Segons fons de lempresa, daquí a pocs dies
siniciarà la posada en servei de les
canalitzacions de la xarxa de gas
Durant aquest any 2000, el gas natural simplantarà a Balaguer
i comarca, després que durant lany passat, siniciés tot el procés de les obres dabastament a les poblacions de Bellcaire
dUrgell, Vallfogona de Balaguer i Balaguer.
Aquests pobles de la Noguera sabasteixen del ramal que
surt de Palau dAnglesola i arriba a Balaguer amb una llargada
de 27 quiloòmetres, i que ha comportat una inversió superior als
650 milions, als quals shan de sumar els més de 350 milions del
cost de tota la xarxa urbana de la capital de la Noguera.
Durant el mes de juny van iniciar-se les obres a Vallfogona
de Balaguer i durant el mes dagost van començar a Balaguer.
En un principi, Gas Natural va anunciar larribada del gas pel
passat mes doctubre, tot i que una sèrie de problemes que van
obligar la companyia a modificar el traçat previst en la població
de Linyola, han retardat larribada del gas a la Noguera, durant
uns mesos. Amb tot i això, el passat mes de desembre, el gerent de Gas Natural a Lleida, Juli Laplana es comprometia davant lAlacalde de Balaguer, Miquel Aguilà, a que a finals del mes
de gener o principis de febrer del 2000, siniciaria la posada en
servei de les canalitzacions de la xarxa de gas a la ciutat de
Balaguer.
Daltra banda, i davant dalgunes queixes de veïns sobre lestat en què quedaven les rajoles reposades, un cop instal·lada la

Obres dinstal·lació de la xarxa del gas a Balaguer

xarxa del gas, Juli Laplana, responsable de
Gas Natural a les comarques de Lleida també va indicar que lempresa Gas Natural es
faria càrrec daquests desperfectes, reposant les rajoles trencades, així com qualsevol tipus de desperfecte ocasionat, al mateix temps que va demanar disculpes per
les molèsties que pugui ocasionar la col·locació de la xarxa del gas, tot i que aquestes són normals i inevitables.
Actualment, el gasoducte que ve de
Vallfogona de Balaguer ja es troba a les
portes de Balaguer, un cop superat lescull
de la C-1313.
Un dels principlas motius esgrimits per
la Companyia per la seva implantació a
Balaguer son les expectatives de creixement industrial i la demanda domèstica
daquest servei, després de que lany 1993
decidissin retardar la seva arribada, a causa del tancament dInpacsa i la crisi industrial daquells primers anys de la dècada
dels 90.

Entrada del ramal del gas a Balaguer
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Gas Natural vol donar cobertura a
més de dos mil clients de la capital
de la Noguera abans dacabar lany
2001, ampliant la xifra en anys
posteriors
Gas Natural sha fixat la xifra de 2000
clients a Balaguer durant els dos primers
anys de servei, xifra que esperen superar en
els anys posteriors, mentre que el nombre
dusuaris previst en tot el ramal, amb les
poblacions de Balaguer, Vallfogona, Bellcaire
i Linyola és de 3.300 en el mateix període de
temps.
Amb lanunci de larribada del gas a
Balaguer són moltes les empreses i les famílies que han decidit reconvertir les seves
fonts denergia, ja siguin pel funcionament
de maquinària o pels diferents sistemes de
calefacció, i connectar-se a la xarxa del gas
natural.
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Balaguer va rebre amb entusiame lany 2000
amb un magnífic castell de focs
Unes 700 persones van acudir a la trobada de la Plaça del Mercadal,
per tal de rebre el nou any, el mateix dia que sestrenaven les
noves campanes de lesglésia de Santa Maria

Presentació de la nova
associació «Comercial 2021,
associació de comerciants»
Serà el proper dijous 20 de gener a la Sala
dActes de lAjuntament de Balaguer on
selegirà la Junta directiva i els Estatuts que
han de regir la nova Associació
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Tot estava a punt per a que la festa fos
un èxit. Un grup de voluntaris de la Parròquia de Balaguer van repartir el raïm i el
cava, quan faltaven pocs minuts per les
dotze de la nit, del passat dia 31 de desembre.
Les campanes, sobretot les noves,
neguitoses, esperaven el moment per
poder iniciar la seva llarga vida entre els
balaguerins, donant el seu primer do de
pit, en un esdeveniment sense precedents com era donar la benvinguda a lany
2000.
A la Plaça del Mercadal shi reuniren
unes set-centes persones amb ganes de

gaudir de la festa. Una festa que es celebrava per primer cop a la capital de la comarca
de la Noguera, i que ja shan aixecat algunes
veus demanant la seva continuitat en propers
caps dany.
Quan arribaren les dotze, i tot degustant
el raïm, les campanes van retocar fins a dues
mil vegades, fent-se sentir per arreu del terme municipal, i donant pas a un sensacional
castell de focs, tot un espectacle pirotècnic
que es va poder observar des de la major
part dels racons de la ciutat.
La Festa va acabar-se als pavellons firals
amb una llarga sessió de ball amenitzada per
lOrquestra Kentucky.

La Junta provisional de lAssociació comercial Balaguer
2021, constituïda el passat mes doctubre a la capital de la
Noguera ha convocat una Assemblea General de lAssociació pel proper dijous 20 de gener, a les 9 del vespre i a la
Sala dActes de lAjuntament.
LOrdre del dia de lAssemblea General començarà amb
la presentació de la Junta, la seva presentació de candidatura i lelecció de la Junta definitiva de lAssociació.
Tots els assistents, podran veure els Estatuts de la nova
Associació durant el mateix dia de lAssemblea General. La
Junta actual els hi presentarà per ser debatuts entre tots els
assistents.
Daltra banda, en la reunió de comerciants també es
presentaran els objectius més immediats de lassociació,
que passen per la petició del Pla de dinamització del comerç de Balaguer, a la Generalitat de Catalunya i a lAjuntament de Balaguer, i establir els contactes necessaris amb
els estaments públics, com lAjuntament, la Cambra de Comerç, la Diputació o el Consell Comarcal entre daltres.
Per aquesta Assemblea han estat convocats tots els comerciants, industrials i empresaris de Balaguer, ja que es
pretén que lAssociació aglutini tots els sectors econòmics
de la Ciutat.
Al llarg dels darrers anys han estat moltes les iniciatives
de diferents grups de comerciants i empresaris que shan
agrupat amb la intenció de crear una associació sòlida per
tal de vetllar pels interessos del comerç balaguerí, algunes
amb més sort que unes altres.
Amb tot, aquesta es una bona ocasió per a qué el sector reflexioni i decideixi unir-se, per tal de treballar conjuntament i rebre els importants canvis econòmics,que de ben
segur, els propers anys ens deparen.

LAjuntament tanca lany
1999 amb vora mil
milions dinversió
LAlcalde Miquel Aguilà fa un balanç positiu
de lany que sha acabat i augura un bon
futur per la ciutat i la seva economia
El proppassat 30 de desembre, en el tradicional dinar
que els membres de lequip de govern tenen amb els mitjans de comunicació locals i comarcals, lAlcalde de Balaguer
Miquel Aguilà va passar balanç a lany 1999, un any
especialment marcat per les eleccions municipals del passat mes de juny.
Un dels aspectes més destacats va ser el capítol de les
inversions de lany, que per primera vegada a la història de
la ciutat, shan acostat als mil milions de pessetes.
Daquests mil milions se nhan executat uns 252 milions, 340 es troben en fase dexecució, 200 milions corresponen a obres que han estat adjudicades i que han diniciar-se en pocs dies, i 196 milions destinats a obres que estan pendents dadjudicació.
Entre la inversió executada, lactual equip de govern va
destacar la passarel·la peatonal sobre el riu Segre, amb un
cost de 50 milions de pessetes, la millora i nous enllumenats amb una inversió de 30 milions, lampliació i reformes
dels dos cementiris municipals amb una inversió de 23 milions de pessetes, mentre que la resta fins als 252 milions
corresponen a diferents urbanitzacions, com el carrer
Montsec, instal·lacions esportives, culturals i infantils, la pa-

Sant Lluís, 47
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BALAGUER

vimentació de camins, i la compra de maquinaria i millora dels
equipaments informàtics i doficina de lAjuntament.
En fase dexecució es troben
inversions com la piscina coberta, amb un pressupost de 164,5
milions de pessetes, i que estarà
finalitzada durant el primer semestre del lany 2000, i la urbanització del Pla Especial Roca
Pallissa, al barri del Secà, amb
una inversió de 174,7 milions de
pessetes.
Aquesta urbanització va iniciar-se durant el mes de juny del
any passat, i estarà totalment acabat a finals de febrer o principis
de març, segons indicaren fons
municipals.
En el capítol dobres adjudicades cal destacar les urbanitzacions dels carrers Sant Lluís, en
el tram que uneix el carrer
Tarragona i el Carrer Les Franqueses, amb un pressupost de 70
milions, i el Riu Corb amb un pressupost de 35,6 milions. La primera fase de la nova biblioteca comarcal també sha adjudicat per
92,8 milions.

Mobiliari Actual
Programes Juvenils
Decoració i Complements
Sistemes de Descans
Projectes d’Oficines

Lautobús supera de llarg les
previsions inicials de viatgers
De setembre de 1998 a setembre de 1999,
han viatjat un total de 83.000 persones

Lequip de Govern de lAjuntament va valorar positivament el funcionament del bus en el primer any de servei.
Segons el projecte inicial, durant el primer any hi hauria uns
60.000 viatgers, que passarien als 75.000 en el segon any.
Les xifres reals donen que durant el primer any han pujat al
bus un total de 83.000 viatgers entre el mes de setembre
de 1998 i el mes de setembre del 1999. El mes de màxima ocupació del bus ha estat loctubre del 99 amb un
total de 8.133 viatgers.
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El Centre Històric i la
piscina coberta, principals
propostes pel 2000
LAjuntament de Balaguer aprovarà en breu el Pla del Centre
Històric, llargament reivindicat per la ciutadania que ha de
servir per millorar les condicions dun barri força degradat
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Lequip de govern de lAjuntament de Balaguer va avançar als
mitjans de comunicació, els que serien els principals eixos de
treball durant lany 2000.
A més de finalitzar les obres adjudicades en fase dexecució,
i les que estan pendents, com la Urbanització del Polígon 1 del
Pla Especial La Miranda, amb un pressupost de 185,2 milions de
pessetes, i la Urbanització del carrer La Garriga, amb un cost
aproximat de 12 milions de pessetes, els pressupostos denguany contemplaran lampliació de la zona urbana a la carretera
de Camarasa, laprovació del projecte del Pla del Centre Històric,
llargament reivindicat pels veïns del barri, que han vist com la zona
sha anat deteriorant, en algunes zones, en els darrers anys. El
nou projecte preveu esponjar aquestes zones més deprimides, i
fer-les més habitables, facilitant lentrada de vehicles i donant
més llum natural als seus habitatges.
Lequip de govern també es proposa un nou plantejament
urbanístic de la Zona Industrial de lantiga Inpacsa i la nova entrada a Balaguer per la carretera de Gerb, com a urbanitzacions
destacables.

Lequip de Govern va avançar els principals eixos de
treball per al 2000

Àrea del Molí de lEsquerrà

Daltra banda, lany 2000 ha de ser
lany de la construcció de la pista
poliesportiva al barri del Secà, com a
continuació de la seva zona esportiva iniciada amb la construcció de les piscines
municipals i els nous vestidors del
Poliesportiu, necessaris amb la construcció de la nova piscina coberta climatitzada, que entrarà en funcionament durant
el primer semestre denguany, segons
indicà lalcalde de Balaguer, Miquel
Aguilà.
Durant aquest any, lequip de govern
socialista també proposa la construcció
dun nou magatzem dobres i serveis, i la
creació dun centre Lúdic-Turístic lligat a
lesport de la busca dor a làrea del Molí
de lEsquerrà. Aquest projecte, elaborat
conjuntament amb la Fundació Bosch
Gimpera de la Universitat de Barcelona,
serà tramès a la Comunitat Europea, amb
la finalitat de rebre ajut econòmic, pel que
serà el primer centre europeu daquestes característiques, compartint el caràcter lúdic i turístic amb el científic.

Un dels objectius per aquest any és la
construcció dun centre lúdic-turistic
lligat a la busqueda dor al riu Segre, a
làrea del Molí de lEsquerrà
En un altre ordre de coses, lAjuntament
de la capital de la Noguera continuarà amb
la seva promoció del turisme i les fires durant tot lany, lobertura del Casal dAvis al
Centre Històric de la ciutat, la construcció
dhabitatges concertats al carrer Ponent, tal
i com va anunciar fa uns mesos, responsables de lInstitut Català del Sol, lentubament
de la resta de la sèquia del Cup a la zona de
La Miranda, entre daltres projectes i inversions a realitzar durant lany que tot just acabem de començar.
Miquel Aguilà també va anunciar que
continuarà reclamant als organismes competents la millora de les comunicacions, com
la carretera de Lleida, la de Tàrrega, i la millora de la línia del tren de Lleida a La Pobla de
Segur.

El Consell Comarcal aposta
per la dinamització juvenil de
cara a lany 2000
Vol incentivar polítiques de Joventut treballant conjuntament amb els regidors de làrea de joventut dels diferents
ajuntaments de la comarca
El Consell Comarcal de la Noguera està estudiant una proposta de dinamització juvenil de cara a lany que acabem diniciar
amb tota una sèrie de propostes molt concretes i dins de tots els
àmbits que afecten els joves.
Quan a la Informació Juvenil, el Consell té com a objectius la
potenciació de lobertura de nous punts dinformació juvenils a la
comarca, així com la seva potenciació en els mitjans de comunicació locals i comarcals, i col·locant cartelleres dinformació juvenils als diferents Instituts dEnsenyament Secundari de la comarca, i organitzant sessions informatives per tal dinformar els joves
sobre els diferents programes europeus de formació i mobilitat
juvenil.
Per a tirar endavant aquests projectes, el Consell vol comptar
amb la col·laboració de les regidories de Joventut dels diferents
ajuntaments de la Noguera, i és per això que a partir del proper
mes de març, té previst un curs per a regidors de joventut, en el
que es recollirà les necessitats i demandes de cada municipi, i
sels informarà de cap a on van les dinàmiques de joventut dacord
amb levolució social de cada moment.

ACTUALITAT i COMODITAT
A L'HORA DE VESTIR-TE

A COTÓ·COTÓ ÉS TEMPS

DE REBAIXES

VINE I VEURÀS L'AMPLI
ASSORTIT DE ROBA.
T E N I M TA L L E S D E L A 3 6 A L A 5 2
TENIM DIFERENTS ESTABLIMENTS A:
IGUALADA (2)
TÀRREGA
MARTORELL (2)
MOLLERUSSA
MANRESA
LLEIDA

i a Balaguer
C/. BARCELONA, 28 · TEL. 973 44 90 02

La I Mostra dArt Jove de la Noguera exposarà a la Sala Lola Anglada de Barcelona
Però sens dubte, un dels principals
objectius del Consell és el fomentar i
potenciar lassociacionisme juvenil i comarcal, establint una sèrie de reunions
periòdiques amb les diferents entitats
de la Noguera, per tal de conèixer les
seves necessitats i inquietuds, tot continuant amb els cursos de formadors del
lleure.
Com ja ve fent en els darrers anys, el
Consell continuarà organitzant, conjuntament amb el Centre de Promoció i
Gestió dIniciatives dAutoocupació Juvenil de Catalunya, del joc de rol per a la
simulació de creació dempreses, adreçat, especialment a lalumnat dels centres densenyament secundari i acadèmies.
El Consell també vol iniciar una campanya de prevenció del tabaquisme i
lalcoholisme entre els joves, al mateix
temps que també està estudiant la possibilitat de realitzar campanyes informatives sobre seguretat viària.
En làmbit cultural, el Consell ja ha
anunciat que lExposició de la I Mostra
dArt Jove de la Noguera exposarà a la
Sala Lola Anglada de Barcelona, i que ja
sestà treballant en la preparació de la II
Mostra dArt Jove.
Daltra banda, el President del Consell Marcel·lí Guillaumet va anunciar la
creació duna orquestra jove de cambra
de la Noguera, formada per joves músics balaguerins i dirigits per Gloria Nogué, professora de música del Conser-

El Consell vol iniciar una campanya de
prevenció del tabaquisme i lalcoholisme
entre els més joves de la comarca de la
Noguera, així com una campanya informativa sobre seguretat vial
vatori de Lleida. Aquesta nova Orquestra comptarà amb un pressupost de dos milions de pessetes, dels quals sen espera recuperar bona part
a través de lOferta Cultural del Consell Comarcal.
Per últim, Guillaumet va voler destacar la política de Medi Ambient encarada als més joves,
difonent la conveniència de donar prioritat a la preocupació per a la salvaguarda del medi ambient i
estimulant que les instal·lacions juvenils vetllin per
lestalvi de les despeses energètiques i el reciclatge de les deixalles.
Per últim, el Consell vol organitzar diferents cursos i activitats de voluntaris per tal de promoure
entre els joves actituds de respecte i solidaritat
entre les diferents generacions.
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El Consell Comarcal està formant 16 joves com
a monitors del lleure infantil i juvenil

Els joves han cursat un total de 100 hores teòriques i ara els hi queda
un total de 150 hores de pràctica
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El Consell Comarcal de la Noguera conjuntament amb la
Secretaria General de Joventut, dins de la proposta de
dinamització de polítiques locals de joventut de lany 2000, han
organitzat un curs de monitors/cap dunitat del lleure infantil i juvenil. El curs en la seva fase teòrica de cent hores sha impartit a la
seu de lens comarcal.
Ara queda una etapa pràctica de 150 hores i lelaboració
duna memòria .
El curs ha estat impartit per lEscola Forca de Barcelona.
LEscola Forca, és una entitat sense ànim de lucre pertanyent
a Escoltes Catalans, dedicada a la formació deducadors i educadores en el lleure infantil juvenil. Des de lany 1982, ofereix tota
una gama de cursos i recursos-formatius, documentals, assessorament, per a que totes les persones que estiguin interessades en aquest camp, puguin desenvolupar i millorar la seva tasca
educativa amb els infants. En total shan inscrit al curs 16 alumnes, dels quals 6 són estudiants de magisteri, 1 llicenciat en dret,
1 estudiant dhistòria, 1 estudiant dINEF, 2 administratius, 2 estudiants deducació social, 1 tècnic de laboratori i 2 estudiants de
treball social.
Per poblacions, 9 dels 16 alumnes són de Balaguer, 3 de La
Sentiu de Sió, 2 dArtesa de Segre, 1 de Bellcaire dUrgell i 1 de
Mollerussa.
Lobjectiu principal del curs és el formar els futurs educadors

i educadores , creant una fornada de gent jove que sigui
capaç de renovar i liderar les
entitats infantils i juvenils de
la comarca de la Noguera, i
daltra banda, crear una bossa de treball per tal doferir els
monitors titulats a les diferents
instal·lacions juvenils de la
comarca.
Els continguts del curs de
monitors del lleure infantil i juvenil han consistit en els diferents aspectes dorganització
i gestió duna entitat daquest
caire, passant des de lexpressió corporal, leducació,
lexpressió plàstica, jocs, fins
arribar a lorganització i gestió, dietètica i planificació
dactivitats.
El curs de monitors va iniciar-se el dissabte dia 18 del
passat mes de desembre, i
sha realitzat en un total de 12
sessions, de mati i tarda, en
les que shan treballat els aspectes esmentats que shan
anat compaginant amb diferents xerrades sobre temes
com el mètode educatiu,
leducació ambiental, les relacions monitor/a-nen/a.
El President del Consell
Comarcal de la Noguera,
Marcel.lí Guillaumet va presidir lacte de cloenda de les
classes teòriques, animant
als participants del curs a
continuar en la seva tasca en
pro dels infants i els joves de
la comarca.

Autoritzats els tres terrenys
dacampada de Mas Portal
Amb una capacitat per a 280 joves Mas
Portal es troba en plena natura al cor de
la Vall dÀger, al peu del Montsec

El Consell Comarcal de la Noguera ha concedit lautorització de funcionament al campament juvenil Mas
Portal, a Agulló, al terme municipal dÀger.
Aquest Campament juvenil consta de quatre terrenys dacampada: Mas Portal, El Clot, Oliveres Velles i
les Oliveres, amb una capacitat total de 280 places.
Mas Portal, un complex juvenil amb casa de colònies, i terrenys dacampada, compta amb tots els serveis bàsics per acollir tot tipus dactivitats relacionada en
el lleure infantil i juvenil.
És per aquest motiu que any rera any, milers de nens
i nenes, nois i noies darreu de Catalunya i de les Comunitats veïnes, passen les seves vacances de Setmana
Santa i dEstiu a Mas Portal, en camps de treball, campaments i colònies organitzades.
Mas Portal està a la vora del Congost de Montrebei,
i al peu del Montsec, el que permet als joves que visiten
Mas Portal el poder realitzar tot tipus desports daventura com lescalada, el piragüïsme, rapel, etc., així com
el poder fer multitud dexcursions per tot el Montsec.

Les
congratulacions
nadalenques
En virtut lavinentesa, hem
tingut la gran satisfacció de
rebre les nadales que ens
enviaren la Corporació municipal, la qual presideix lalcalde, en Xavier Torres i
Guau; el grup local dEsquerra Republicana de Catalunya
(ERC), al càrrec den Vicent
Font i Bernaus; el Sr. Rector
de la parròquia, En Josep
Maria Tella; lAssociació de
Dones Isabelina i qui li és
presidenta, Na Montserrat
Farré; el Sr. delegat de Correus, En Josep Maria Gili i
Rubió; el PSC i lAgrupació
dels Socialistes de Bellcaire
dUrgell; lAPA del CEIP
Bonavista i el seu delegat,
en Josep M. Ticó; la directora de lInstitut dEnsenyament Secundari, Na Ramona
Balagué i Jovell; la Comissió
de Cultura i Festes de lAjuntament, presidida per la tinent dAlcalde, Na Marta
LLop; els nostres familiars i
els nombrosos amics. A tots
els hi restem ben agraïts i,
ensems, plau-nos desitjar
per ells tota la veritable pau,
la felicitat i una gran prosperitat al llarg de lany 2000 i
sempre.

Arribada
històrica
Enmig les corresponents
obres realitzades a la localitat,
en execució del respectiu
projecte, talment per aquests
vols del Nadal, dimarts que
es comptava 20 del passat
mes de desembre, hi hagué
el feliç esdeveniment que de
primera vegada en sortís
aquí, el gas natural, a laixeta
de la cuina que hi ha al
domicili de Na Maria Coll i
Armengol, situat al carrer
Catalunya, núm. 5.

A Bellcaire sha viscut la
il·lusió del Nadal
Per Àngel Periel Navarro

Amb força il·luminació a la pràctica totalitat
dels carrers i places del lloc només que arriba la
nit, per la causa del refulgir afegit que brolla duns
quants dibuixos al·lusius daquestes tan entranyables festes, les quals figures, constituides dalguns centenars de bombetes multicolors que,
de primer cop, en foren enceses vuit dies abans.
Nerem divendres 24 de desembre de lany 1999
quan, igual de puntuals com sempre, començaren les tradicionals celebracions nadalenques.
Si bé que, dantuvi, vingueren les acostumades felicitacions dels familiars, dalguns amics i també de certes entitats -tant se
val si ho fossin aquestes comercials o de gestió-, fetes de persona a persona, mitjançant un escrit o, potser més que mai,
telefònicament; les quals ens serviren per tal dacostar-nos a la tant immediata realitat gloriosa.
Lextraordinària i magnificent solemnitat de la Missa del Gall, linfantil entreteniment de la cagada del tió, junt la fartada
gastronòmica del jorn de Nadal, donaren el pas de seguida a les commemoracions de Sant Esteve i Sant Joan levangelista,
qual evident preludi dels Sants de la Innocència.
I, si tot allò fet i dit la diada de les facècies no mereix pas la menor importància, del relatiu a lenganyador i temut efecte
2000, sortosament, tampoc en sabem res de lamentable ni cal fer-ne resenya dell. Per la qual cosa, ara en principiem
contents un nou període anyal, de cert ple dincognites però, alhora, completament obert a la il·lusió i a lesperança. Felicitats a
tothom!

El programa municipal
desbarjos
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Segons la informació rebuda de lesmentada Comissió de
Cultura i Festes de lAjuntament, existeix el projecte de celebrar el següent durant lany 2000:
· Diumenge 2 de gener, la recollida de les cartes infantils pel
patge de Ses Magestats els Reis Mags dOrient, Melcior,
Gaspar i Baltasar.
· Dimecres 5 de gener, la Cavalcada dels Reis Mags que
repartiran il·lusió i regals per a petits i grans.
· Dissabte 18 de març, arriba a Bellcaire dUrgell la disbauxa
del carnaval. Disfresses.
· Diumenge 23 dabril, es celebra la diada de Sant Jordi. Llibres
i roses en seran els grans protagonistes de la festa cultural per
excel·lència de Catalunya.

BAZAR ESOTERICO

MAITE-PETIT

VIDENTE Y SANADORA
Diplomada por la Sociedad Española de Parapsicología de Madrid

CONSULTAS DE EMPRESAS - TAROT - ALTA MAGIA BLANCA
25 AÑOS DE EXPERIENCIA LA AVALAN - MÁXIMA SERIEDAD
ESCRITORA DE 3 LIBROS DE VIVENCIAS PROPIAS
Visiten la exposición de más de 300 piezas pintadas y decoradas a mano de
marmolina, resina y escayola. Gran surtido en pesebres.
C/ Santa Maria, 19 - CAMARASA
Para consultas horas convenidas telf. 973 420178

· Diumenge 30 dabril. El darrer diumenge del mes dabril
arriba la Festa Major del Pedrís.
· Dies del 19 al 21 de maig. Arriba la nostra festa major
gran, en honor de Sant Pere Celestí.

CONSTRUCCIONS
EN GENERAL
ELECTRICITAT
FONTANERIA
CALEFACCIÓ

Av. 11 de Setembre, 144 2n 2a · 25337 BELLCAIRE D'URGELL (Lleida)
Tel. 973 586293 · Tel. mòbil 616 386402

15 anys dhistòria de
lAgrupament Escolta Balaquí
Lany 1985, un grup de joves provinents del escoltisme confessional van
crear lAgrupament Escolta Balaquí obrint camí a lescoltisme laic a la
nostra ciutat.
Lany 1985 va canviar la tradició de lescoltisme a Balaguer.
Amb la separació del grup escolta Agrupament Escolta Comtes
dUrgell, existent fins aleshores, de caire confessional, va néixer
lescoltisme laic a la nostra ciutat.
El nou agrupament prengué el nom de Balaquí, fent referència al llegat andalusí que va donar nom a Balaguer.
Daixò en fa ja 15 anys i ho volem celebrar amb tots/totes
vosaltres.
Durant aquest curs 1999-2000 es faran tota una sèrie dactes i activitats tan culturals com desplai per commemorar lesdeveniment.
La primera activitat es va realitzar el dia 31 doctubre amb
una excursió conjunta nois/noies amb els familiars a Cellers, mentre que els joves participants sesmerçaven per descobrir el bosc,
pares i mares el deixaven buit de bolets.
Els dies 27 i 28 de novembre, va estar un cap de setmana
molt especial, ja que els nois i les noies de lagrupament escolta
Balaquí van passar una nit al Cau.
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Una Companyia plena d'eneregia
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Sortiren de la Plaça del
Mercadal, pel Passeig de
lEstació i fins als caus que
tenim al carrer Noguera Pallaresa. Un cop instal·lats a
les golfes, els Llops, prepararen unes representacions
i els Raiers la llenya del foc
de camp.
A la nit els pares, mares,
els nois, les noies i altres
convidats van gaudir dun
autèntic foc de camp al jardí
dels Caus. Pels pares cremat de rom, i per la mainada beuratge màgic del bruixot Ki-la-fa.
Acabades les representacions, els acudits i els contes a la vora del foc, els/les
grans cap a casa i els joves
a fer un recorregut cultural
pel Balaguer-nuit...
Al matí ressaca i xocolata amb pastes. Recuperades les forces, olimpíades
vora el riu i per acabar un dinar comunitari als Caus amb

els pares i mares que hi pogueren assistir. Tot força divertit
i digne de recordar, sobre tot el que ens deixem per explicar. Cal anar-hi per saber-ho.
La darrera de les activitats de lAgrupament Escolta
Balaquí va ser la seva participació a la tradicional Fira de
Santa Llúcia, on vàren posar una paradeta de plantes aromàtiques.

MÉS A PROP QUE MAI DE CASA SEVA

TRUQUI'NS

973 181 099

SUBMINISTRAMENT EN 24 HORES
MÀXIMA QUALITAT

M. Tere Alegre Solanes
Ctra. C-1313, s/n.
TÉRMENS
Tels. 973 181 099
973 181 172
Fax 973 181 099
I APROFITI ELS NOSTRES AVANTATGES

LAgrupament Escolta Balaquí va ubicar-se, en els seus inicis, en unes dependències de lantiga Escola Pia, al carrer Miracle, on va estar-hi fins a lenderroc del vell
edifici. Posteriorment, lAgrupament va poder pactar amb RENFE, el lloguer dun dels
edificis que la companyia infrautilitzava al carrer Noguera Pallaresa, on es troben actualment. Després de vàries remodelacions i obres de millora, ledifici, amb pati propi
ha quedat perfecte per a la seva utilització com a Caus.

Adjudicades
les obres de la
nova Biblioteca
Comarcal de
Balaguer
Per 92 milions de
pessetes a lempresa
Arnó e Hijos S.A.

El Ple de lAjuntament de
Balaguer celebrat el passat
mes de desembre va adjudicar les obres de la primera
fase de la nova Biblioteca
Comarcal que subicarà a la
segona planta de ledifici
socio-cultural del carrer Miracle, junt amb lEscola Municipal de Música, que ocupa
la primera planta i el Casal
dAvis del Centre Històric que
subicarà als baixos daquest
edifici.
Les obres de la primera
fase de la nova biblioteca han
estat adjudicades per 92 milions de pessetes a lempresa constructora Arnó e Hijos
S.A., i tenen un termini dexecució de 7 mesos, i per tant
podria estar totalment finalitzada a finals de lestiu
daquest mateix any.
El pressupost total de la Biblioteca ascendeix a uns 130
milions, dels quals, lAjuntament en rebrà 60 com a subvenció de lInstitut dEstudis
Ilerdencs, en tres anualitats
de 20 milions cadascuna, i 53
milions del Departament de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya. Per tant lAjuntament haurà daportar uns 17
milions de pessetes de fons
propis, per al nou equipament cultural que ha de donar cobertura a tots els estudiants de la comarca de la
Noguera.
La nova biblioteca tindrà
més de mil metres quadrats
útils i també acollirà la biblioteca infantil i la fonoteca.

Balaguer tindrà enguany el nou Arxiu Històric Comarcal
El nou equipament cultural subicarà al solar de lantiga Església de Sant Josep, que lAjuntament de Balaguer ha cedit al Departament de Cultura de la Generalitat amb aquesta finalitat
LAjuntament de Balaguer ja
ha finalitzat les obres denderroc de la vella Església de Sant
Josep ubicada al carrer que
porta el mateix nom, en ple
Centre Històric de la capital de
la Noguera, per tal dubicar-hi
el nou Arxiu Històric Comarcal
de Balaguer, que fins a lactualitat es troba al tercer pis de la
Casa Consistorial, en condicions precàries, ja que no té lespai ni les condicions òptimes
que necessita un equipament
cultural daquestes característiques.
Les obres denderroc de
lesglésia propietat de lAjuntament, ha suposat també lenderroc de la façana del segle
XVIII, que en un principi estava
projectat de conservar, tot i que
la direcció tècnica de lobra va
decidir denderrocar-la donat el
seu deteriorament, arrel de lenfonsament de part de la coberta el 24 de juny de lany 1996.
Tant Ajuntament com Consell Comarcal havien reivindicat
llargament la construcció dun
nou Arxiu Històric que ha dalbergar i salvaguardar tota la informació i documentació històrica dels 30 municipis de la comarca de la Noguera.

El projecte va ser aprovat per la Generalitat el passat mes doctubre, amb una
inversió plurianual que cobria el pressupost total de lobra que ascendeix a 92,5
milions de pessetes que finançaran íntegrament.
Generalitat, Ajuntament de Balaguer i
Consell Comarcal de la Noguera van signar el conveni per a la seva construcció,
pel qual lAjuntament cedeix el solar a la
Generalitat que nassumeix lexecució de
les obres.
El nou Arxiu tindrà una superfície de
mil metres quadrats que estaran distribuïts en tres plantes.
LArxiu Històric Comarcal de Balaguer
és un dels primers arxius històrics que es
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LArxiu estarà dotat amb
equipaments òptims per a la
classificació, arxiu i
consulta de la documentació

remodelen i es traslladen dubicació dels
arxius catalans.
El nou Arxiu estarà dotat de la tecnologia punta del moment, així com de lespai necessari. També està previst, segons el projecte, amb tots els equipaments òptims per a la classificació, larxiu i la consulta de documentació.

Les obres de construcció del nou Arxiu Històric Comarcal de Balaguer siniciaran en breu i
la seva finalització està prevista per a finals dany.
LArxiu de Balaguer serà un dels primers de
Catalunya que es trasllada en dependències
pròpies, després de 15 anys docupar el tercer
pis de la Casa Consistorial de Balaguer, en una
situació precària ja que no complia les condicions òptimes per un equipament cultural de les
seves característiques. El nou Arxiu, de mil metres quadrats de superfície estarà dotat de la
tecnologia més novedosa.

El Teatre Municipal acollirà la representació de
lobra infantil «Pinotxo»
El proper diumenge 23 de gener a partir de les 6 de la tarda

La Sala dexposicions de
lAjuntament de Balaguer acull
lobra del japonès Ryosuke Cohen
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Del 21 al 30 de gener, la Sala dExposicions de lAjuntament
de Balaguer acollirà una exposició sobre el tema del mail art, art
correu o art postal, sota el títol Projecte Brain Cell: fulls estampats amb segells dimprimir del japonès Ryosuke Cohen.
Es tracta duna selecció de vint obres destampació sobre
paper, amb tamany DIN-A 3 que el poeta i exartista postal Joan
Borda guarda en arxiu.
Aquesta és la segona exposició sobre mail art o art correu
que sorganitza a la província de Lleida. La primera, també sota
la supervisió de Joan Borda, va tenir lloc al Museu Morera de
Lleida, lany 1987. La mostra en qüestió tractava dun projecte
de postals amb el lema de la Bellesa. En aquella ocasió hi van
participar un total de 116 artistes correu de 26 països.
Brain Cell (Cèl·lula cerebral) és un projecte que consisteix a
imprimir uns fulls estampats -150 fulls per sèrie- amb estampacions enviades per artistes correu - 60 artistes per sèrie, aproximadament - de tot el món.
Un projecte postal que coordina Ryosuke Cohen el qual
manifestà que he batejat el meu projecte amb el nom de Brain
Cell (Cèl·lula Cerebral), perquè lestructura dun cervell a través
del microscopi sassembla al diagrama de la xarxa del Mail Art:
milers de neurones agrupades.

Pol. Ind. Camp Llong. C/ Vent Seré 117. BALAGUER
Tel. 973 450 660 - Fax 973 447 646

·AUTO HI-FI
·TUNING
·PERSONALITZACIONS
·AUGMENTS DE
POTÈNCIA

SERVEI GRUA 24 HS.
Garatge Sport
JOSEP SALUD i PLA

Hostal Nou, 19 - Tel. 973 445438

Tel. mòbil 608.93.96.88

CITROËN

El proper diumenge 23 de gener, el
Llaó. És el narrador del conte i lencarregat
Teatre Municipal acollirà la representació
dexplicar lespectacle en tot moment als
infantil de lobra Pinotxo de Carlo Collodi
nens. En Pinotxo és interpretat per Gabi Moi interpretada per sis actors que ens exreno. No cal dir que és el protagonista de
pliquen la enginyosa història dun nen
lobra. Un titella que es mou sense fils i que
de fusta dotat de vida que veu créixer el
quan diu una mentida, per petita que aquesseu nas quan explica una mentida.
ta sigui, li creix el nas.
Aquesta adaptació, pensada per al
En Geppet, el pare de la criatura és interpúblic infantil, pretén que les nenes i els
pretat per lactor Moisés Aznar. Interpreta un
nens intervinguin en
pobre home que no pot
el conte i en els seus
comprendre com un tros
personatges amb
de fusta es converteix en
Els més petits podran
lajuda dun simpàtic
el seu fill, un pobre home
gaudir amb les aventures
grill anomenat Puck,
que queda impressionat
de Pinotxo, el proper
narrador del conte i
de les dimensions del
diumenge 23 de gener a
que té a les seves
nas den Pinotxo, un pomans un comandabre home que queda
les sis de la tarda
ment a distància que
congelat sota un arbre.
li permet aturar lacLactriu Berta Giraut
ció quan ho desitja per explicar alguna
encarna el personatge de la Petra. És la fada
cosa al públic.
que amb la seva bareta màgica converteix
Pinotxo, és una obra original de Carlo
Pinotxo en un nen de veritat.
Collodi, escriptor italià que destacà en
En Mieu és interpretat per Xavi Elies. És
literatura infantil. Ladaptació que repreun dels gats, el llest. Amb el seu vestit, la seva
senta Carpe de Produccions és den
cua, el seu monocular i el seu bastó enganya
Màrius Walden, crític literari i adaptador
en Pinotxo fins empresonar-lo i tancar-lo en
de nombroses novel·les dèxit.
mig del bosc. En Miau interpretat per Sergi
Lobra, en un únic acte té una duraMartínez es laltre gat, el tonto. Repeteix tot el
da dentre 60 i 75 minuts aproximadaque diu i fa el seu germà, amb tant mala forment, depenent de la participació del
tuna que sempre semporta les garrotades.
públic assistent.
Els més petits podran gaudir de totes
Els sis personatges que surten a
aquestes aventures el proper diumenge 23
lobra són en Puck, interpretat per Salva
de gener a les 6 de la tarda.

Músics balaguerins, protagonistes del
II Concert de Reis al Teatre Municipal
15 joves músics van oferir un concert variat,
mostrant un gran nivell musical

El passat dijous 6 de gener, Festivitat de Reis, el Teatre Municipal de
Balaguer va acollir el II Concert de Reis,
dins de la programació De Nadal a
Reis 1999-2000 organitzat per la regidoria de Festes de lAjuntament.
Un grup de 15 joves músics, dividits en tres grups van oferir un concert
amb peces molt variades, mostrant lalt
nivell musical que posseeixen.
La primera part del concert va estar protagonitzada pel grup CASBASH,
amb Albert Giné al Saxo, Anna Borràs
a la flauta, John Caumons a la guitarra,
Jordi Amorós al piano, Meritxell Farré al
violí i Neus Rafel al violoncel.
CASBASH va oferir diferents peces
dels Beatles, com Lady Madonna, Hey
Jude o Eleanor Rigby, peces clàssiques de blues com St. Louis Blues o
una versió del Noi de la mare, amb arranjaments de Jordi Amorós.
La segona part del concert va es-

tar protagonitzada per Arnau Millà a la
flauta i David Giné a la guitarra, amb
lobra de Astor Piazzola, la historia del
tango
La tercera part del concert va
comptar amb els músics Gemma Freixes, Meritxell Coscollola, Nuria Pasqual
i Sílvia Rufach amb violí, els violoncels
Eva Betbesé i Jordi Gallén, i les flautes de Gerard Nadal i Arnau Millà, amb
la interpretació de Vistes al mar de Toldrà, la Dansa del príncep Igor de
Borodin, i van delectar al públic assistent amb una Suite de marxes populars, i un recull de nadales populars.
Aquests joves músics, la majoria
dells ex-alumnes del Conservatori de
Balaguer, no volen perdre el lligam
amb la seva ciutat, i per segon any
consecutiu han volgut mostrar als balaguerins amants de la bona música,
els seus progressos i la gran qualitat
musical que tenen.

Lobra liquidació de solteres del grup APA tanca la
programació De Nadal a Reis

Amb la interpretació de lobra Liquidació de solteres, amb nombrós públic assistent al Teatre Municipal, el grup APA del col·legi del Carme,
va finalitzar les activitats del programa De Nadal a Reis 1999-2000, el
passat diumenge 9 de gener.
De Nadal a Reis ha estat tot un èxit de participació en totes les
activitats que shan organitzat, destacant les actuacions de teatre i pallassos infantils del Teatre Infantil, i el parc infantil que va acollir els pavellons firals, amb un total de 3.000 nens i nenes durant els cinc dies que
va restar obert.
Però sens dubte, lacte més seguit pels balaguerins va ser la Cavalcada dels Reis Mags dOrient amb la presencia de més de quatre mil
persones
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A J.P. SICA EL
FRED HA GELAT
ELS PREUS

eficàcia

professionalitat

serietat

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

CAMARASA

BALAGUER

REF. 47
Pis de 76 m2. 3 hab.dobles.
Molt assolellat i ventilat
Entrada: 100.000.Al mes: 24.800.FINANÇAT AL 100%!

REF. 56
Pis reformat de 70 m 2 .
Porta de seguretat, terra
de gres
VINE A BUSCAR LES
TEVES CLAUS PER LA
NOSTRA OFICINA.
FINANÇAMENT AL 100%

REF. 37
Pis de 110 m 2 . 4 hab.,
cuina office, bany i lavabo,
terrassa, galeria tancada,
traster, calef., ascensor.
MOLT BONA ZONA.
ENTRADA: 500.000.AL MES: 48.600.-

REF. 7
Pis en zona immillorable.
3 hab., bany i cuina
reformats, vidres de doble
camera. Totalment exterior.
VINGUI L'INFORMAREM!

REF. 54
Casa de dues plantes més
local comercial en molt
bona zona. Gran terrassa,
cuina office amb llar de
foc. VINGUI A VEURE-LA,
LI AGRADARÀ. PREU A
CONVENIR.

REF. 1
Pis reformat de 85 m 2 ,
exteriors d'alumini, galeria
tancada, traster.
ENTRADA: 100.000.TANT SOLS: 35.000.AL MES

BALAGUER

MENARGUENS

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

REF. 13
Últim pis de 95 m2. 3 hab.,
galeria tancada, terra de
gres, traster, ascensor.
LI FINANCEM AL 100%

REF. 3
Pis de 3 hab., bany compl.
i cuina equipada, traster,
2 terrasses.
ENTRADA: 200.000.AL MES: 34.500
MILLOR
QUE
UN
LLOGUER!

REF. 45
Pis cèntric de 120 m 2 .
4 hab., 2 banys compl.,
cuina office, calef., galeria
tancada. A.A, terrassa,
ascensor, traster.
BONA ZONA. VINGUI A
VEURE'L!

REF. 4
Gran casa distribuida en 4
pisos complerts, planta
baixa i esgolfes.
PREU MOLT ECONÒMIC
VINGUI A VEURE-LA!

REF. 44
Gran pis de 130 m2+20 m2
de terrassa, 4 hab., 2
banys compl., cuina
totalment reformada,
traster, calefacció.
ZONA IDEAL.
VINGUI A VEURE'L!

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

REF. 50
Gran pis de 120 m2. 4 hab.,
ascensor, calef., galeria
tancada. Molt bona zona.
VINGUI L'INFORMAREM!

REF. 20
Pis de 135 m 2 , cuina
reformada, calef., saló
menjador amb llar de foc,
terra de gres
ENTRADA: 100.000.TANT SOLS: 32.000.AL MES.

REF. 31
Pis en molt bona zona de
80 m 2 . 3 hab., bany
reformat, terra de gres, ext.
d'alumini amb quarterons.
Mínimes despeses de
comunitat.
POT SER SEU PER TANT
SOLS: 28.200.- AL MES

mirem per la seva llar

BALAGUER

REF. 43
Pis de 90 m2. 4 hab., gran
saló menjador, terra de
gres, bany compl.,
2 terrasses.
Molt assolellat i en molt
bona zona.
TANT SOLS: 37.600.AL MES.

SI TE EL SEU PIS A
LA VENDA, AQUEST
ESPAI GRATUÏT ÉS
PER VOSTÈ!
VINGUI I INFORMI'S
SENSE CAP
COMPROMÍS

Sant Antoni Abat, la Festa Major de la pagesia
A principis de la dècada dels anys cinquanta, la Festa dels Tres
Tombs va obtenir lempenta necessària per la seva consolidació
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Eren els anys de postguerra, i la Confraria de Sant Antoni Abat de Balaguer, de
la mateixa manera que moltes altres associacions i entitats de la ciutat, patia el
desencís de lescassa activitat associativa
i del pocs recursos existents per a poder
subsistir. Els anys 1947-48, la Junta de la
Confraria va posar-se en contacte amb uns
quants joves pagesos balaguerins per tal
de que, amb la seva empenta, portessin
aires nous a la Confraria i per a que organitzessin tot tipus dactivitats. En aquell moment la Confraria de Sant Antoni comptava
amb cent cinquanta associats que aportaven entre una i dues pessetes lany.
Una de les principals activitats que
calia promoure, era la Festa dels Tres
Tombs, que malgrat la seva celebració anual, havia decaigut força, en participació dels
pagesos de la nostra ciutat.
Els nous membres de la Junta de la
Confraria organitzaren, amb molt dèxit els
concursos de carrosses estirades per sis
o vuit mules, i que eren ladmiració del Mercadal durant la Diada de Sant Antoni.
Aquells concursos van protagonitzar la Festa fins a mitjans de la dècada dels cinquanta, en que, poc a poc, varen anar incorporant-se a la Festa dels Tres Tombs, els primers tractors, que anaven substituïnt les
mules i els animals en les tasques del
camp.
Els tractors i la maquinària agrícola en
general va suposar, en molts casos, larri-

bada de la modernització al camp, i com
no podia ser daltra manera, també va suposar un canvi important en la Festa de Sant
Antoni i en les activitats de la Confraria.
El tractor va convertir-se en el protagonista. Els concursos i gimcanes es feien
amb els tractors, i els joves pagesos mostraven les seves habilitats damunt del tractor i no pas damunt dels cavalls i mules.
Durant molts anys, el tractor i la carrossa han simbolitzat els Tres Tombs al Mercadal, amb la participació de centenars de

A mitjans de la dècada dels
cinquanta, el tractor i la maquinària
agrícola van substituir les mules i
els animals com a protagonistes
de la Festa
màquines que bramen durant el dia de Sant
Antoni, travessant el pont i entrant a la Plaça
per ésser beneits pel Rector de la Parròquia,
fins que fa uns anys, els animals han retornat a la Festa. La nova afició als cavalls han
fet que aquests tinguin el seu espai als Tres
Tombs. Fins a ledició de lany 1999, conjuntament amb els tractors, i a partir del 2000
de manera autònoma, durant el diumenge
següent de Sant Antoni.
Però no tot sacaba amb els Tres
Tombs, ja que la Confraria de Sant Antoni
organitza tot un seguit dactes paral·lels per
tal denriquir la festa i la programació de la
Festa Major dels pagesos de Balaguer.

Joan Comelles, president de la
Confraria de Sant Antoni Abat
El nou president ha substituït a lhistòric
Jaume Figuera al front de la Confraria

El passat mes de novembre, Joan Comelles va ser
escollit nou president de la
Confraria de Sant Antoni Abat
de Balaguer i Comarca,
substituïnt a Jaume Figuera,
membre de la Junta de la
Confraria des de 1947, i ànima de la Festa dels Tres
Tombs de les darreres dècades.
Joan Comelles, vinculat
al món agrari balaguerí, va ser
elegit per unanimitat pels
membres de la Junta que ha
quedat formada de la següent manera:
President Honorari:
Mn. Ramon Solé
President:
Joan Comelles Llobet
Vice-president:
Jaume Figuera Pla
Secretari: Francesc Perna
Vice secretari: Jacint Faura
Tresorer: Jordi Giralt
Vicetresorer:
Josep A. Martí Teruel
Vocals i majorals:
Francesc Borrell, Pere
Gatnau, Santiago Font, Joan
Capdevila, Rafael Liñan, Pere
Marsinyach, Josep ALtisent i
Josep Maria Farré.
Joan Comelles ha manifestat que el meu desig és
el de contribuïr amb la continuïtat de la Festa per la Ciutat de Balaguer. La Festa de

Sant Antoni és de les més
populars i tradicionals de les
festes que es fan a Balaguer
i cal conservar-la , i millorarla si cal, ampliant-ne el número de socis. Actualment
som uns 300, i hem de fer
mans i mànegues per poder
fer front a les despeses, tot i
que cal agrair les ajudes que
rebem de les institucions
com lAjuntament, el Consell
Comarcal i la Diputació, així
com de les diferents entitats
i particulars de Balaguer i
comarca.
Segons Joan Comelles,
enguany esperem la presència dun centenar de
tractors i diverses carrosses
fetes per centres escolars i
entitats associatives que es
volen sumar a la festa.
Joan Comelles va voler
destacar com a novetats
denguany, el fet que shagi separat els Tres Tombs
dels tractors i dels cavalls, i
daltra banda, la celebració
dun dinar amb cassola de
tros, substituïnt al tradicional
aperitiu dels altres anys.
Per últim, indicà que la
intenció de la Confraria de
cara al proper any és la de
recuperar les populars gimcanes de tractors, sempre
que trobem el lloc adequat
dins del casc urbà.

Els Tres Tombs, eix
vertebrador de la Festa
La participació dels diferents centres
escolars i entitats de la ciutat fan dels
populars Tres Tombs lacte més
multitudinari de la festivitat de Sant Antoni
Abat a la ciutat de Balaguer
Ledició denguany de la festivitat de Sant Antoni Abat
es celebrarà el dilluns dia 17 de gener, iniciant-se la programació amb el tradicional repic de campanes i toc de
matines a partir de les 7 del matí. Una hora més tard, i en
el marc de lesglésia de Sant Josep es farà la Benedicció
dels tradicionals panets de Sant Antoni, seguida de la Missa
a laltar del Sant.
A les 11 del matí, el Rector de la parròquia de Balaguer,
i President Honorífic de la Confraria de Sant Antoni Abat
de Balaguer, Mossèn Ramon Solé oficiarà una Missa Solemne, en la que el Pare Escolapi, Andreu Trilla serà lencarregat de fer la glossa del Sant.
Aquesta Missa serà amenitzada per les veus de la
Coral del casal de la Gent Gran de Balaguer, acompanyats musicalment per Ernest Solé Fornés a lharmònium.
Un cop acabada la Missa, i presidits per la bandera de la
Confraria, la Plaça del Mercadal acollirà els tradicionals Tres
Tombs, amb la participació de tractors, carrosses, maquinària agrícola, animals domèstics i de companyia.
En aquesta Festa cal destacar la participació de diferents centres educatius i entitats de la ciutat, que any rera
any se sumen a la festa amb la creació doriginals carrosses al·legòriques de temes del camp.
Un cop finalitzats els Tres Tombs, els participants degustaran una cassola de tros en els pavellons firals, on es
farà el lliurament dels premis i trofeus corresponents.
Els actes continuaran el dissabte 22 de gener amb la
celebració del tradicional sopar de Sant Antoní al Restaurant El Faro, que finalitzarà amb un gran ball i la Rifa de

Sant Antoni.
El preu del tiquet pel sopar és
de 5.500 pessetes i es pot adquirir fins el proper divendres 21 de
gener. Tots els assistents seran obsequiats amb diversos regals.
Els actes denguany finalitzaran el diumenge 23 de gener amb
una nova benedicció dels Tres
Tombs, aquest cop amb la participació de cavalls i diferents animals domèstics i de companyia,
a partir de la 1 del migdia.

Els cavalls seran els
protagonistes dels Tres Tombs

El diumenge 23, es celebraran uns altres Tres
Tombs amb cavalls i animals de companyia
Per primera vegada durant els darrers anys, la Confraria
de Sant Antoni Abat de Balaguer ha decidit dividir la Festa
dels Tres Tombs en dues celebracions, una pels tractors i
maquinària agrícola el dilluns dia 17, i una amb cavalls i animals domèstics i de companyia pel diumenge 23 de gener.
Els genets i afrodites que participaran en aquests Tres
Tombs, faran una demostració hípica a partir de les dotze
del migdia al parc de la Transsegre, i posteriorment, a partir
de la 1 del migdia seran beneïts en els Tres Tombs a la Plaça del Mercadal. La Festa acabarà amb un dinar de germanor entre tots els participants.
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El premi escolar denguany
estava dedicat al Xacobeo99

Cinc alumnes del Nostra Sra. del Carme reben
un premi de la Xunta de Galicia
Les alumnes de Primer dESO del Col·legi Nostra Senyora del Carme de Balaguer,
Laura Reñé, Maria Alba Calvet, Elisabet Daza, Mariona Rúbies i Laura Mola van rebre el
passat 17 de desembre, de mans del Conselleiro de Cultura de la Xunta, Xesús Pérez
Varela, el premi Camiño de Santiago, organitzat pel seu departament en col·laboració
amb El Corte Inglés. El col·legi de Balaguer va compartir guardons amb el centre escolar A
Colexiata de Sar de Santiago, el col·legi Nuestra Señora del Pilar, de Saragossa i el col·legi
Lex Flavia Malacitana de Màlaga.
Tots els premiats van rebre del conseller galleg un premi monetari de vint-mil pessetes,
un telescopi, un trofeu del Pelegrí, i diversos regals i obsequis de la Xunta de Galicia i del
Corte Inglés.

s.l.

Química per la construcció

VENEDORS SENSE EXPERIÈNCIA
Som una empresa capdavantera en la química aplicada a la construcció que per ampliació del nostre departament comercial cerquem:

1 persona, PREFERENTMENT SENSE EXPERIÈNCIA EN VENDES,
per formar-la com a venedor tècnic.

·
·
·
·
·
·

Edat de 25 a 35 anys
Cotxe propi
Residència en qualsevol punt de
les comarques esmentades
Estudis nivell mig
Clar esperit comercial
Dedicació exclusiva

C/ Sant Roc, 15

OFERIM

La seva tasca serà visitar constructors a peu dobra, dins les següents rutes:
Lleida-2: Segrià, Garrigues, Pla dUrgell, Urgell i Garrigues

DEMANEM
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El Conseller de Cultura de la Xunta de Galicia Xesús
Pérez Varela fa fer el lliurament dels guardons del premi
del concurs escolar Camiño de Santiago, patrocinat pel
Corte Inglés. Pérez Varela indicà que es demostra una
vegada més que la Ruta Jubilar és un simbol de la unió
dels pobles, de confluència de cultures, de solidaritat,
amistat i companyerisme.
Les alumnes balaguerines del col·legi Nostra Senyora del Carme van viatjar a Santiago acompanyades
duna professora i dues mares.

·
·
·
·
·
·

Formació a càrrec de lempresa
Recolzament continuat
Incorporació immediata
Ingressos superiors a
2.500.000 PTA
Productes de 1a qualitat
Exclusivitat de ruta

08503 GRUB (Barcelona)

Tel. 93 889 17 71

Per concertar entrevista
trucar al telèfon

93 889 17 71

de 8 a 13h o de 15 a 18h
i preguntar per
Srta. Maria Rosa
Fax 93 889 33 46

Lexpedició
balaguerina marxa
el dia 17 cap a
lAconcàgua

Hivern ple
dactivitats del
Centre
excursionista

Els quatre joves alpinistes
balaguerins estaran entre tres
setmanes i un mes per intentar fer el cim més alt del
continent americà

El Centre Excursionista
de Balaguer organitza tot un
ventall dactivitats per aquest
hivern, que sinicien aquest
cap de setmana amb una
sortida a Posets en la que és
necessària lus de grampons,
piolet i arnés.
El proper divendres 21
faran una projecció de diapositives del Nepal al seu local
social a partir de les 22:30
hores.
El diumenge 23 de gener, tots els que hi estiguin interessats faran una excursió a
les Coves del Congost de
Terradets: El Forat de lIOr,
Platjeta i Morissecs.
Per tancar les activitats
daquest gener, preparen un
cap de setmana a Montgarri
amb raquetes de neu, fent
pernoctació al refugi Rosta de
Salardú.

Els alpinistes balaguerins, Jordi Betbesé, Xavi Gràcia,
camp base, a uns 36 quilòmetres de Puente del Inca.
Francesc Allué i Noe Ruiz marxen aquest dilluns dia 17 de geEl camp base, que té el nom de Plaza de Mulas es
ner cap a Argentina, amb la intenció de coronar el pic més alt
troba a 4.200 metres dalçada, des don sortiran els alpidel continent americà, lAconcàgua de 6.959 metres dalçada.
nistes fins al campament número 1, situat a 5.350 metres.
Els quatre montanyencs, molt experimentats al Pirineu i als Alps,
La segona etapa traslladarà els joves alpinistes des
intentaran fer el cim després duna setmana daclimatació dudel campament 1 fins a la zona de refugis que es troba a
rant la qual aniran acostuman el seu cos a lalçada, fent petites
5.800 metres dalçada, i des don intentaran atacar el cim
incursions a les montanyes de la
en un trajecte final que pot
vora de lAconcàgua, ascendint,
oscilar entre les 7 o 8 hores
durant aquesta aclimatació fins als
datac, segons la metereologia
Laclimatació al campament de Plaza
cinc i sis mil metres dalçada.
del moment.
de Mulas serà determinant per lèxit
LAconcàgua es troba ubicat
Per als expedicionaris lesde lascens a lAconcàgua per part
a la província argentina de
tada als 4.200 metres a Plaza
dels quatre alpinistes balaguerins que
Mendoza. El primer intent expedide Mulas serà determinant per
cionari de fer el cim va ser lany
lèxit de lascens, ja que és conintentaran fer el cim a finals de gener
1883, quan lalemà Paul Gussfeldt,
venient arrivar en perfecte esen condicions adverses, i amb
tat a la zona dels refugis a 5.800
poc equipament, va arribar fins als
metres.
6.560 metres. Tot i no fer el cim, aquella expedició va servir per
Si tot va bé i el temps acompanya, lexpedició balaobrir camí a futures expedicions. Així el 14 de gener de 1897,
guerina estarà unes tres setmanes en terres argentines,
ara fa 103 anys, el suís Mathias Zurbriggen va ser el primer en
abans de retornar a la capital de la Noguera. Els alpinistes
fer el cim de lAconcàgua en solitari.
es mostren convençuts destar totalment preparats per
Els joves balaguerins esperen arrivar a Mendoza el dimeaconseguir el cim de lAconcàgua, ja que porten varis mecres 19 de gener, don es desplaçaran, fins a Puente del Inca
sos preparant-se tant psíquica com físicament per la seva
i dallí, a peu o amb mules shauran de desplaçar fins al al
aventura americana.
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GESTORS IMMOBILIARIS
Pis totalment reformat en
venda
al c/ Marcos Comes 90 m , 3 hab. bany
compl., contadors instal.lats, galeries
tancades, preparat per gas natural i traster
de 8 m2
2

Pis en venda

a la Pl. Joaquina Vedruna, de 90 m2. Consta
de 3 hab., cuina-saleta, gran bany compl.,
menjador amb molt bona vista, estufa de
gas-oil, contadors instal.lats, porta blindada,
traster, venda opció moblat. Vingui
l'informarem!

Lloguer local

comercial de 70 m2 al c/ Sanahuja. Situació
immillorable.

Pis totalment reformat de
80 m2 en venda
a la ctra. Camarasa. Cuina i bany nou, 3
hab. dobles, calef. indiv. gas propà, vidre
càmara. Molt assolellat.

Gran nau industrial en venda
a la Ràpita de 560 m 2 útils, totalment
acondic. i dotat de suministres. Lindant amb
terreny urbà de 2000 m2 també a la venda!

Gran pis seminou en venda

al c/ Urgell de 120 m2. Consta de 4 hab., 2
banys compl, traster, calef., terrassa de 16
m2,parket a tot el pis, llar de foc, banyera
hidromassatge, galeries tancades, molt
assolellat. Material de 1a. qualitat

Gran casa pairal en venda a
St. Llorenç de Montgai.
molt ben conservada, 4 hab., 2 banys, llar
de foc, pati posterior i sortida a dos carrer.
Al cantó del pantà

Pis en venda

al c/ Barcelona de 90 m2. 4 hab., bany compl.,
terra i cuina nou, galeries tancades, armaris
encastats, contadors i telèfon instal.lat. Bon
preu de venda

Magatzem de 100 m2

al c/ Bellcaire, totalment acondicionat, wc,
terra, fil musical, despatx, llum, aigua, sostre
placat... Preu interessant.

Pis de 110 m 2 en venda
al c/ Sanahuja. Consta de 3 hab., bany
compl., calef. de gas-oil indiv., galeries
tancades, llar de foc, terra de gres. Totalment
reformat

al camí de Lliris (Balaguer). Finca de
8000 m2. La vivenda consta de 4 hab.,
bany compl., cuina-menjador, gran
magatzem, naus per a granges o
qualsevol possibilitat. Aigua, llum i fossa
sèptica. Zona molt tranquil.la

Constructor: gran terreny
urbanitzable
en venda a Vallfogona de Balaguer.
Situació immillorable per a la costrucció
de cases adosades. 2400 m2 de terreny
dotat d'aigua llum, telèfon i clavegueram.
Condicions fetes a mida.

Es lloguen pisos i locals
comercials a diferents
punts de Balaguer

Venda de pisos nous a
diferents punts de Balaguer.
Informi's!
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Masia en venda

Cases en venda

C/ Sant Lluís, 50 baixos
25600 BALAGUER
Telèfons

973 449314
600 402319

Venda local comercial al c/
Sanahuja

wt, terra, aparador, aigua i llum. Informi's

Pis de 70 m 2 en venda

al casc antic de Balaguer amb llogaters
o sense i a diferents preus.

Venda bloc de tres pisos
en plena construcció

a la ctra. de Castelló. 200 m2 c/u, gran garatge
( 7 cotxes, 5 m. d'alçada) amb wc i oficina.
Zona tranquil.la i molt assolellat. Vingui i li
ensenyarem sense compromís!

Casa de dues plantes en
venda
al casc antic, 150m2 útils, 7 hab., 2 banys.
Calefacció de gas-oil o llenya, llar de foc,
totalment reformada. Gran magatzem de
30m2.

Horta vallada en venda

al Molí de l'Esquerrà, reformat i moblat.
Interessant.

en venda a 2 minuts de Balaguer de 3,5
porques, consta de 2 naus de 60 m2 cada
una. Aigua de pou i llum per força motriu.
Preu a negociar

Pis seminou de 90 m2

Parcel.la vallada en venda

en venda al c/ St. Crist. 4 hab., 2 banys
compl., gran galeria tancada calef. gas-oil,
aire acond., fusteria de roure, parabòlica,
cuina-office, fil musical, armaris encastats
i traster de 18 m 2 . Es queden alguns
moblets fets a mida.

Oportunitat

Pis de 70 m 2 en venda al c/ Girona.
3 hab. Preu molt econòmic.

al c/ Ponent de 1400 m 2 , dotat de
suministres, zona tranquil.la i assolellat.
Preu econòmic.

Local nou en règim de
lloguer
al c/ Sanahuja de 160 m2 útils, terra de
gres, wt, sortida de fums, gran aparador
i possibilitat d'altell. Ideal per a qualsevol
negoci

Canta Rossinyol
per Francesc Serra

Canta Rossinyol
alegra la vida,
el món està trist
tenim alegria.
Canta Rossinyol
el teu cant és dolç
i la cançó és bella,
puja cap al cel
tot el món alegra
ella arriba a Déu
i Déu la troba bella.
Canta Rossinyol
canta una cançó
damor i de lloança
que desperti al món
i recobrem la fe,
pau i germanor
i la confiança.

Canta Rossinyol
canta com abans,
portans alegria
tots estem de dol,
plens de fantasia
què hem fet del món...
què hem fet de la vida?
buscant no sé què
hem perdut la família.
Canta Rossinyol
alegra la terra,
qui canta és feliç
ni té odi ni enveja,
el cant és pregària
resar és esperança
i recobres la calma.
Balaguerins cantem tots
són dies dalegria
ja repiquen les campanes
a dalt a Santa Maria.

La cuesta de enero: unes propostes de lectura
Recomanacions de la Biblioteca

Montse Comajuncosas
Per a tirar endavant amb
empenta i bon humor aquest
primer mes de lany 2000, que
en castellà està definit com la
cuesta de enero, agafem les
divertides propostes de Xavier
Grasset i col·laboradors, a El
món sacaba: com superar el
2000
2000. Un repàs a les plagues
de la civilització, un manual de
navegació per Interné, ... una
història de la història per a posar-nos al dia amb clau dhumor.

Comencem nou mil·lennari
tornarà la primava
i cantarem units tots
volem pau no volem guerra.

Indesinenter
per Miquel Trilla

Encabiu-me el so de les meves notes,
-arpegis valentsa lendins profund
dels vostres acords damors invisibles.
Tan se val si ara no hi són.
És un cant a llurs amors,
composat per quan hi arribin.

Aquest estrés que suposa anar de rebaixes, amb la
cartera mig buida, i passar les
mil i una nits fins que arribin

les festes de Pàsqua a labril,
no res millor que llegir La Concubina del rei
rei. Una tria de les
millors històries de Les mil i
una nits, distretes, somniadores, plenes de riquesa i de
varietat de motius, de diversitat destils i de gèneres.
Continuant amb els contes, Zarzarrosa de Robert
Coover. Una recreació brillant
i provocadora del conte de la
Bella Dorment. Una novel·la
curta, una broma amarga i enginyosa del món dels humans. La primacia del sexe
per sobre de lamor, de legoïsme per sobre la generositat.
Una variació al·legòrica que
confirma a R. Coover com un
escriptor ocurrent, precís i imaginatiu.
I per amors impossibles,
les cinc narracions curtes de
Theophile Gautier a Muertas
enamoradas
enamoradas. Unes narracions
fantàstiques que tenen com a
nexe dunió el retorn, fulgurant
i seductor, dunes dones que
visqueren en un altre temps.
Un brindis per la vida i el plaer.
La passió amorosa i la mort
mai havien estat tant unides:
Mentre no deixem de ser estimades, no estarem mai veri-

tablement mortes.
I cada dia d11 a 1 del matí
i de 5 a 9 del vespre, podeu venir a la Biblioteca a triar, al vostre gust, del nostre ampli ventall
dofertes: llibres, revistes, cassetes, compac disc, vídeos.
El servei de préstec és públic i gratuït, només cal presentar el carnet de lector!!.
Recorda que els dilluns al
matí estem tancats, però en
contra, obrim els dissabtes de
10 a 2 del migdia.

Altres Recomanacions
En la darrera guia de novetats de la Biblioteca Margarida
de Montferrat també es recomana la lectura de llibres com El
jardín de las delicias de F. Ayala,
o el llibre publicat per El Mèdol,
Crestes i crestons: escriptors a
les valls dÀneu.
El Zibaldone dels pensaments de G. Leopardi i editat
per Columna i el darrer llibre de
Teresa Pamies La vida amb cançó: cròniques radiofòniques
radiofòniques,
que inclou les lletres de diferents
boleros, tanquen la llista de novetats de narrativa del mes de
desembre.

Mentrestant,
després de cada dia,
testiro com si res, sense adonar-men,
precís i confiat,
immers en el costum
de fer-te i de refer-me alhora.
Revenen les paraules
justes al record del lloc i les vegades.
Sentors perversos i erotismes purs,
sacuden la memòria dalgun vell adéu.
Et fas i em faig sol·lícit tornaveu,
i et prenc la nit que em dones inefable,
despais immensos i llocs infinits.
No sé si mai, el temps i la cançó,
faran un lloc al vent de la bonança.
Senyals concrets marriben i el ressò
del teu alè claríssim desperança.

CAFETERIA-BAR

- Classes de repàs (Primària, ESO, BUP, FP, COU)
- Tècniques d'estudi
- Tècniques de lectura i comprensió de textos
- Tècniques de redacció
- Preparació per les Proves d'Aptitud per a
Centre de Reforç Escolar
l'Accés a la Universitat (Selectivitat)
- Preparació per a les proves d'accés als
Centre de Reforç Escolar
cicles formatiu de grau mitjà i superior
C/ Barcelona, 36 entresol 1a
GRUPS REDUÏTS
Tel. 973 447911 - BALAGUER
PROFESSORS LLICENCIATS

E

NA

LA
TERMINAL
Av. Països Catalans
Tel. 973 445476
BALAGUER

21

El secreto de la felicidad

Por la Iglesia Cristiana de Balaguer
Un dirigente francés ha dicho que si todo el mundo tuviera suficiente para comer, dinero para gastar y seguridad
desde la cuna hasta la tumba,
nadie pediría más.
A menudo, me he preguntado a mi mismo: esto, haría felices a los hombres? y, rápidamente, me he contestado con
un enfático: «No», conozco a
muchos ricos que son miserables . Son personas que tienen
todas las cosas que pueden
comprarse con dinero, pero
están atormentadas, confusas,
desconcertadas y miserables. Y,
no obstante, cuantas veces he
oído decir: «con que tuviese
solo una pequeña seguridad,
seria feliz» o, si tuviera una buena casa, nuevos automóviles y
una residencia de invierno en
Florida, estaría contento».
Sin embargo Jesús indicó
claramente que la felicidad y el
contentamiento no se basan en
esto. Él declaró que la seguridad y las riquezas no propor-
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cionan en si mismas felicidad y satisfacción al alma.
Jesús ofreció una dramática historia acerca de un hombre que tenia las ideas equivocadas en relación con la pobreza y las riquezas. Este hombre en un para él se dijo una
noche «alma muchos bienes tienes almacenados para muchos años: reposa, come, bebe y disfruta.
...Nunca se le había ocurrido pensar que el alma no
puede subsistir con bienes y que el corazón no puede ser
alimentado con vino y comida.
.... Por su necesidad, y por haber dado excesiva importancia a las cosas materiales, Dios le dijo: Necio... y a
todos aquellos que en cualquier época se han inclinado a
razonar falsamente como él lo hizo, dice Dios: «Así es el
que hace para si tesoro, y no es rico en Dios».
Tenemos un cuerpo con ojos, oídos, nariz, manos y
pies. Este cuerpo tiene deseos y apetitos legítimos: el apetito de comer y beber, el apetito sexual, y el deseo de compañerismo.
Pero la Biblia nos enseña que somos algo más que un
cuerpo: Que en realidad, somos almas vivientes. Nuestras
almas han sido creadas a imagen de Dios. Y lo mismo que
nuestro cuerpo tiene ciertas características y ciertos apetitos, también los tiene nuestra alma. Las características del
alma son personalidad, inteligencia, conciencia y memoria. Nuestras almas ansían la paz, satisfacción y felicidad.
En el mundo que vivimos, prestamos la máxima atención a la satisfacción de los apetitos del cuerpo y ninguna
a satisfacer los del alma. En consecuencia, somos parciales. Podemos ser fuertes física y materialmente, mientras
que, espiritualmente, somos flacos, débiles y anémicos.
Muchas personas se entregan al alcohol intentando
sofocar así los clamores y anhelos del alma. Algunas se
entregan a nuevas experiencias sexuales. Otras esperan
calmar los deseos de sus almas por otros medios. Pero
únicamente Dios satisface por completo, porque el alma
fue hecha para él y, sin Dios, estará desasogada y en secreto tormento.
Hemos venido al mundo sin nada, y sin nada tendremos que abandonarlo. Puedes lector amigo, haber escrito
un libro, ser un inteligente director y promotor en ventas,

Assegurances

Lassegurança de lautomòbil tindrà durant lany 1999 les majors
pèrdues de la seva història
Antoni Bergadà - Cudós ConsultorsLaugment de sinistralitat de lassegurança en el nou reglament del sector daugmentar les
reserves, dibuixen un difícil resultat durant lexercici 1999.
Laugment de els indemnitzacions incloses en el barem que sutilitza per a liquidar sinistres
amb danys corporals així com les reserves efectuades, són els factors que influiran en el resultat negatiu.
Per a fer front a aquesta situació negativa, les primes de les assegurances de lautomòbil
hauran de pujar considerablement, sobre tot entitats amb gran solvència econòmica i que
desitgin donar un servei integral al client, com pot ser la tramitació dun sinistre, en assessorarli en quines garanties són les més adequades a les seves necessitats, etc, i que només és
possible mitjançant la red dagents i oficines.
Amb tot això, creiem que les mesures preses per les autoritats de trànsit com són els
controls de velocitat i dalcoholèmia, no són suficients si cada conductor no és conscient de
que posar-se a mans dun volant comporta un risc constant daccident i que hem de ser
prudents a lhora de conduir. Només així podrem disminuir els accidents i per tant tots sortirem
beneficiats.

un artista de talento, un hombre rico y haber conquistado fama
y fortuna., pero sin los dones de inteligencia, imaginación, personalidad y energía física que provienen de Dios... Que seríamos?... Venimos de la nada, y si somos algo es porque Dios lo
es todo. Si el retirase, aun por breves instantes, su poder de
nosotros; si nos limitase por un momento el aliento de vida,
nuestra existencia física no sería nada y nuestras vidas serían
arrastradas a una eternidad infinita.
¡Lo más maravilloso de todo es el hecho de que hay remedio! ¡hay prevista una medicina! ¡El hombre puede ser perdonado de todos sus pecados, pueden ser apartadas las redes
de araña que haya reunido en su vida!... Muchos millones de
personas diariamente hallan la verdadera felicidad en Jesús. Tu
no has sido creado para el fracaso has sido creado para el
éxito y para vivir en completa felicidad. Les invitamos a oír el
mensaje de la palabra de Dios que puede cambiar totalmente
su vida.

Informació laboral

Festes laborals per al 2000
Josep A. Simó
-Cap Àrea Laboral Gabinet JM TeixidóSegons ordre de 29 de
juliol de 1999 (DOGC. 1308-99) i Ordre de 17 de novembre de 1999 (DOGC.
25-11-99), el calendari de
les festes laborals a
Catalunya per al 2000 és el
següent: 1 de gener, Cap
dAny; 6 de gener, Reis; 21
dabril, divendres Sant; 24
dabril, Pàsqua Florida; 1 de
maig, festa del Treball; 15
dagost, lAssumpció; 11 de
setembre, Diada Nac. de
Catalunya; 12 doctubre,
Festa Nac. dEspanya; 1 de
novembre, Tots Sants; 6 de
desembre, dia de la Constitució; 8 de desembre,
Nadal; i 26 de desembre,
Sant Esteve.
De les tretze festes esmentades, nhi haurà una a
triar entre el 6 de gener, el
24 dabril i el 26 de desembre, que tindrà caràcter de
recuperable.

Excepcionalment
aquest any, lacord assolit
pel Consell de Treball de
Catalunya amb data 13 de
juliol de 1999, recomana arriba als acords i pactes necessaris per a que no es treballi el 24 de juny (Sant
Joan).
Les festes locals de els
poblacions del nostre revoltant quedarien de la següent
manera: Algerri, 1-02 i 2008; Avellanes, 18-03 i 6-08;
Balaguer, 9 i 10-11;
Bellcaire, 19-05 i 9-09;
Camarasa, 17-01 i 25-04;
Castelló de Farfanya, 17-01
i 9-11; Gerb, 5-08 i 9-11;
LHostal Nou, 7 i 8-07; La
Ràpita, 14 i 15-07; La Sentiu, 12-05 i 29-09;
Menàrguens, 21-01 i 1-09;
Os de Balaguer, 5-08 i 2909; Sant Llorenç de Montgai,
25-05 i 10-08; Térmens, 2001 i 12-09; Vallfogona de B.,
29 i 30-09; i Vilanova de la
Barca, 14-08 i 2-10.

CENTRE D'ASSESSORAMENT FISCAL, JURÍDIC,
LABORAL, GESTORIA, COMPTABLE,
GESTIÓ DE PATRIMONIS,
SOCIETATS, COMUNITATS i ASSEGURANCES
Pl. Pau Casals, 6 pral. Tel. 973 450555 Fax 973 450809 25600 BALAGUER
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La plantilla està molt motivada
per disputar la segona volta
Carles Viladegut: «Lactual temporada és
de les més complicades que hem disputat
en els últims anys»

Carles Viladegut, entrenador del Club de Futbol
Balaguer ha valorat molt positivament lestatge daquests
cinc dies, ja que ens ha permès carregar les piles, i
conviure tots junts durant totes les hores del dia. El treball
físic el podíem fer tranquil·lament a Balaguer, però en un
estatge estàs moltes hores junts, i això crea caliu dequip,
i es poden fer sessions dobles de treball cada dia. Daltra
banda, la pràctica desports com lesquí de fons o el
futbol sala són més amens pels jugadors i això sempre
és important.
Carles Viladegut va destacar la bona harmonia que
existeix actualment entre els membres de la plantilla. Hi ha
una unió com poques vegades havia vist en un equip, i
això és el més important de cara a la segona volta. Nosaltres tenim molt clar que lúnic objectiu del club és aconseguir jugar el play-off i aconseguir lascens, i per això
lluitarem fins a final de temporada.
Segons Carles Viladegut ara comença lhora de la
veritat. És important haver aconseguit el campionat dhivern, però la veritat és que el campionat que importa i que
val és el de final de temporada. Estem en una fase decisiva i cal estar en plenes condicions físiques per arribar al
final. Serà una lliga molt complicada ja que hi ha set o vuit
equips amb condicions destar entre els quatre primers».

El Futbol Club Balaguer encara la temporada
després de proclamar-se campió dhivern de la
Tercera Divisió Catalana

El FC Balaguer va proclamar-se, el passat
19 de desembre, Campió dhivern de la tercera divisió catalana, de lactual temporada
1999-2000, sens dubte una de les més
competitives dels darrers anys, donada la
participació de set o vuit equips amb clares
aspiracions de jugar el play-off dascens,
premi reservat a tant sols els quatre millors
equips del campionat de la regularitat. En la
primera volta, el Balaguer va mostrar-se molt
segur, aconseguint uns resultats
excepcionals, amb tant sols dues derrotes,
per la mínima i als camps del Gavà i el
Cornellà, essent lequip menys golejat, amb
deu gols en contra en els 19 partits disputats,
i el cinquè equip més golejador, amb 33 gols
a favor.
Per tal de mantenir-se en aquest nivell, la

pràctica totalitat de la plantilla del Futbol Club
Balaguer ha realitzat durant aquestes vacances
nadalenques un mini-estatge a Andorra, per tal
de carregar piles i retornar a la competició lliguera
amb totes les forces i poder continuar en la línia
de la primera volta i intentar mantenir el liderat de
la tercera divisió catalana.
Lestatge hivernal va celebrar-se des del
passat diumenge 26 fins al dijous 30 de desembre, i durant aquests dies, els jugadors van
realitzar dues sessions diàries de preparació física.
Cada matí els jugadors van practicar esquí
de fons a lestació hivernal dOrdino mentre que
la sessió de tarda la realitzaren al polisportiu de
lAldosa, practicant futbol sala, i altres esports
complementaris per la seva millor preparació
de cara a la segona volta.
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El Balaguer es reafirma en el liderat de la 3a
Divisió amb una victòria davant el Girona per 0-1
Gràcies a un magnific gol de Goyo en el minut 18 de la primera part,
que sentencià lencontre

F.C. Girona
F.C. Balaguer

0
1

C.F
C.F.. Girona
Girona.- Ivan, Grabulosa (Pujol,76), Ortega, Novad, Unai,
Andrés, Fran, Toti, Embola (Cabrera, 57) Precado, Juli (Manel,
57)
C.F
C.F:: Balaguer
Balaguer.- Eduardo, Goyo (Fortuny, 71) Ortiz, Claramunt,
Tenorio, Bernat, Menchón, Emili, Viladegut, Campabadal, Joel
(Parés, 90).
El Balaguer no podia començar millor la segona volta del
campionat de la Tercera Divisió Catalana, amb una victòria per
la mínima davant el Girona, que ha servit per a que els homes
que dirigeix el mister Carles Viladegut, es reafirmin en el liderat
de la categoria de bronze i mostrin als equips contraris que no
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és una casualitat que hagin aconseguit el campionat dhivern.
El Balaguer va sortir molt ben posicionat en defensa, ja
que el Girona és un equip que es mostra molt ferm al seu
propi camp, on ha deixat escapar poquísims punts.
El Balaguer molt aviat va ensenyar les seves intencions, i

al minut 18, Goyo aprofitava
una de les ocasions del seu
equip per avançar-se en el
marcador .
El gol de lequip vermell,
va posar nerviós lequip que
entrena Bengoetxea, que
mai va saber trencar la fèrria
defensa dels homes de
Carles Viladegut, que en cap
moment van perdre la intensitat necessària per mantenir la seva porteria sense
gols.
Amb aquesta victòria, el
Balaguer es consolida com
lequip menys golejat de la
categoria amb tant sols 10
gols en contra, en els 20
partits disputats, el que li
dóna la mitjana de 0,5 gols
per partit, mentre que nha
marcat 34, que el situa en la
cinquena posició dels
equips més golejadors de la
tercera divisió catalana.
El diumenge 16 de gener el Balaguer rebrà al municipal al històric Europa, un
equip que malgrat no haver
començat gaire bé el campionat, poc a poc sha anat
fiançant en la classificació,
ocupant la setena posició.
Cal recordar que el Balaguer
va aconseguir una important
victòria al Nou Serdenya en
el partit danada per 1-2. Per
aquest important partit, lentrenador del Balaguer no
podrà comptar amb el davanter Viladegut, que va ser
expulsat per doble amonestació al camp del Girona, i
haurà didear una nova línia
atacant junt amb Joel.

CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ
1.BALAGUER ...... 42
2.Espanyol B ................ 41
3.Mataró ....................... 39
4.Palamós .................... 39
5.Cornellà ..................... 37
6.Tàrrega ...................... 34
7.Europa ....................... 31
8.Gavà .......................... 29
9.Girona ....................... 28
10.E.Badaloní ............... 27

11.Tortosa .................... 26
12. Badalona ................ 24
13. Manlleu .................. 23
14. Guíxols ................... 23
15. Reus ....................... 22
16. Horta ...................... 22
17. Vilobí ...................... 21
18. Barcelona C ............ 20
19. Banyoles ................ 19
20. Vic ............................ 7

«Una victòria molt treballada i
importantíssima per les
nostres aspiracions»

Carles VIladegut es mostrà molt satisfet del
treball fet pels seus jugadors sobre el terreny
de joc del Girona
El mister Carles Viladegut es mostrà molt satisfet un cop
acabat el partit disputat a Girona, en el que el Balaguer
aconseguí una important victòria per la mínima davant el
Girona que entrena Bengoetxea.
Carles Viladegut indicà que «els meus jugadors han fet
una gran feina. Shan mostrat molt seriosos en tot moment i
mai han baixat la guardia. La victòria davui és molt important
de cara a les nostres aspiracions de jugar la lligueta dascens».
Davant de lEuropa, lonze més probable que saltarà sobre el terreny de joc serà el format per Eduardo, Ortiz, Goyo,
Tenorio, Claramunt, Emili, Menchón, Òscar, Joel, Parés i
Campabadal.

V. X. ADSUAR
Agència Oficial
CAVA DE CIGARS · ARTICLES FUMADOR · TIMBRES

i...més coses
C/ Dr. Fleming, 45 - Tel. 973 451219 - BALAGUER

Mercedes-Benz

Venda de vehicles nous i usats

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

El Club Bàsquet Balaguer guanya in-extremis el
C.B. Regió 7 Igualada per 68-66
Lequip que entrena Josep Maria Torres perdia de tres punts al descans
i només va poder capgirar el marcador als minuts finals

C.B: Balaguer (68)
(68).- Saureu (8), Ordeig (14), Marvà (8), Capell
(9), Betbesé (8) -cinc inicial- Solís (5), Hernaiz, Rubies (1), Morales
(9), Folguera (6), Companys.
Igualada (66)
(66).- Mora (23), Pons (8), Roda (10), Morrall (13),
Canadell (10) -cinc inicial- Alonso (2), Corcelles, VIsart.
Parcials.- 6-8; 16-19; 27-26; 36-39 (descans), 38-43; 48-51; 5657; 68-66 (final).

El bon encert en el tir
exterior dels homes que
entrena Josep Maria
Torres va fer que els
dIgualada no sen
anessin en el marcador
i va resultar deteminant
pel resultat final

Especialistes en Banquests,
Bodes, Comunions i Convencions
2 salons a la seva disposició

Un lloc diferent per les teves celebracions
Ctra. 1313 Lleida-Puigcerdà, km. 22 (A 2 km de Balaguer) - Tel. 973 447085

El
Club
Bàsquet
Balaguer va guanyar a casa,
en un partit en que tots dos
equips, els locals i el Regió
7 Igualada, anaven molt
igualats en la taula
classificatòria.
Després de la parada
obligada per les festes nadalenques, els homes que entrena Josep Maria Torres volien emportar-se una victòria
en el primer partit de lany
davant la seva afició.
A la primera meitat els
dos equips van sortir decidits
a emportar-se el partit, i les
diferències mai van ser superiors als tres punts.
Un bon encert en el tir
exterior per part dels balaguerins va fer que els jugadors de lIgualada no marxessin en el marcador.
A la segona meitat, una
sèrie de bons atacs per part

de lequip visitant va fer que sen anessin de sis punts faltant
quatre minuts per acabar lencontre. Però una ràpida reacció
dels del Balaguer va fer que igualessin el marcador i que amb
dos tirs lliures convertits a manca de 24 segons per acabar i
en el següent atac una recuperació de pilota, va ser suficient
per a que els dos punts es quedessin a casa, per la mínima.
La victòria és importantíssima pels de la Noguera per continuar en una zona tranquil·la de la classificació.
El proper diumenge 16 de gener, el C.B. Balaguer es desplaça a la pista de lOlesa on disputarà el partit corresponent
a la quinzena jornada, a partir de les 18:15 hores.

Lequip femení es va imposar
a lA.A.E.E.T. per 44-35
La jugadora de lequip local LLena va ser
la màxima encistelladora del partit amb
un total de 13 punts

C.B. Balaguer.- Llena (13), Adell (3), Ribalta (2),
Guardia (2), Domingo (8) - cinc inicial- Rovira (11),
Padulles (5), Montané, Gil, Bach, Galiano, Cucó.
A.A.E.E.T.- Guinovert (12), Pros (4), Traguany, Roca
(8), Vilanova (5) -cinc inicial- Montfort (4), Martinez (2),
Ulldemolins, Ribe, Solé, Villard.
El Club Basquet Balaguer femení va imposar-se per
44-35 al A.A.E.E.T. en un partit apàtic, on les pèrdues
de pilota van ser la principal constant, tant per les locals
com per les visitants.
El desconcert de lequip visitant que no va saber
reaccionar a la defensa que va ser sotmesa, juntament
al poc encert de les de Balaguer que no van saber aprofitar les ocasions de les que va gaudir, van fer que el
partit fos aburrit i tingués poca vida tant sobre el parquet del Poliesportiu de la capital de la Noguera, com
pel resultat que reflexà el marcador al final dels 40 minuts.
El partit va estar arbitrat pel col·legiat Sr. Verde, que
no va tenir cap problema en tot el partit.
Aquest cap de setmana lequip femení senfrontarà
al C.B. Maristes Montserrat, actual lider de la categoria
de Segona Catalana, i que fins a la data no ha perdut
cap partit.
Lencontre es disputarà el dissabte 15 de gener, a
partir de les 7 de la tarda, a la Pista del Poliesportiu de la
capital de la Noguera.

DISCOS - PEL·LÍCULES - VIDEO JOCS - PAPERERIA
Lloguer de jocs de PLAYSTATION
2 dies 400 ptes. - 1 setmana 975 ptes
C/ Sanahuja, 26 - BALAGUER - tel. 973 44 31 28
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El Club Futbol Sala ViplàBalaguer va empatar a 5 gols
a la pista del Bonaire T.A.I.C.
El passat 18 de desembre el Futbol Sala Viplà
Balaguer va aconseguir un punt in-extremis empatant a
cinc gols a la pista del Bonaire. Al primer minut Joan va
avançar els balaguerins, tot i que la iniciativa sempre la va
portar lequip de Terrassa que va crear molt de perill, tot i
que la bona actuació del porter Marcos va impedir la golejada i sarribà al descans amb un 3-2 pel Bonaire.
El Viplà va empatar el partit als pocs minuts de la
segona part, però dos errors defensius consecutius van
posar un 5 a 3 en el marcador al minut 32. Dani Vives
ordenà la pressió en tota la pista, i va donar resultat, ja
que Xavi Garcia va retallar diferències en el minut 35 i el
Viplà va gaudir de bones oportunitats per empatar.
Quan tot semblava que el partit acabaria amb victòria local, el Bonaire va caure en un error tàctic ja que a
manca de 9 segons disposava dun còrner i va voler jugar-lo en atac, en comptes daguantar la pilota al darrera.
El porter Jesús va agafar la pilota i propiciant un ràpid contraatac, Xavi Garcia va empatar el partit a 3 segons pel final davant de la desesperació local, que veien
com sescapava un punt molt valuós i que tenien assegurat.

El Viplà no pot
guanyar el primer
partit de lany
Lequip que entrena Dani Vives
no va poder sumar els tres primers
punts de lany 2000 i que haurien situat lequip entre els tres primers de
la taula classificatòria de la Primera
Divisió Nacional B, al caure per 4-5
davant el Rubí B, trencant una ratxa
de cinc partits sense perdre.
Els balaguerins van dominar el
partit i van gaudir de les millors ocasions, però el rival va ser molt més
efectiu de cara a porta. La primera
part va finalitzar amb el resultat de 32 pels balaguerins, amb gols de Xavi
Garcia, Fernando i Joan, donant una
clara sensació de superioritat davant
un rival situat sis punts per sota en la
classificació. A la segona meitat va
continuar la mateixa tònica, però un
error defensiu i un gol en pròpia porta va avançar als barcelonins i va provocar que el Viplà tractés de remuntar per la via ràpida.

El partit es va convertir en un atac a gol constant
però la pilota es negava a entrar a la porteria del Rubí.
Els visitants, per contra, en una jugada aïllada van marcar el sisè, davant la desesperació local. A falta dun
minut per la conclusió, Xavi Garcia retallava diferències
marcant el cinquè gol local que seria definitiu. En el darrer minut de joc el Viplà va arribar a estavellar un parell
de pilotes al pal en dues jugades dirigides per David i
Joan.
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CASA EN VENDA A MENÀRGUENS de 2 pisos
i magatzem. 4 hab., moblada. EN BON ESTAT.
Ref. 301
PIS EN VENDA. 80 m2. 3 hab., 1 bany,
comptadors instal·lats. Mínimes despeses.
PREU INTERESSANT. Ref. 225

PIS SEMINOU EN VENDA. 120 m2. 4 hab., 2
banys, traster, calef. central, A.A. Informis
sense compromís. Ref. 206.
PIS EN VENDA. 150 m2. 4 hab. dobles, 2 banys
compl., calef., A.A., cuina completament
nova, terrassa de 30 m2, traster. Molt bona
situació. Ref. 203
PIS EN VENDA. 3 hab., exterior, traster, vidres
càmera. Serveis mínims. REFORMAT. Ref. 212.

LOCAL EN LLOGUER al c/ S. Diego de Califòrnia
de 154 m2, comptador instal·lat. Ref. 406
TRASPÀS BAR-RESTAURANT en ple
rendiment, carrer cèntric. TOTALMENT
EQUIPAT. Ref. 901
PIS EN VENDA PER ESTRENAR. 130 m2. 4 hab.,
2 banys complerts, calefacció, parquet a tot
el pis. MOLT BONA SITUACIÓ. Ref. 223

PIS EN VENDA. 130 m2 en zona molt cèntrica.
4 hab., 2 banys, calef., tot exterior i molt
assolellat. Ref. 224

PIS EN VENDA 70 m2. 3 hab. TOTALMENT
REFORMAT el bany, cuina i portes,
comptadors instal·lats i recent pintat.
OPORTUNITAT. Ref. 216

APARTAMENTS DE LLOGUER A LA MUNTANYA,
«A PEU DE PISTES». Vingui linformarem dels
interessants preus de dilluns a divendres i de
caps de setmana.

PARCEL·LA EN VENDA a la Urbanització Sant
Miquel de 400 m2, amb tots els serveis de
les instal·lacions (bar, piscines, etc), molt ben
situada. OPORTUNITAT. Ref. 605

LOCAL COMERCIAL EN LLOC MOLT CÈNTRIC de
245 m2, lloguer i possibilitat de venda,
completament arreglat, terra, aparadors,
magatzem, etc. Ideal per a botiga. Ref. 505

TERRENY EN VENDA a les afores de Balaguer
(1 km), 1.250 m2, dos naus de 60 m2 tot
vallat, amb aigua, llum i força. VINGUI
LINFORMAREM. Ref. 604

PIS EN VENDA. 75 m2. 3 hab., bany, cuina
reformada amb cuina vitro, amb electrodomèstics, traster. INFORMIS. Ref. 226
SOLAR EN VENDA A CASTELLSERÀ de 4000
m2 aprox., sortida a tres carrers. Ref. 602
TERRENY EN VENDA a Sant Llorenç de
Montgai de 4.500 m2, lloc ideal amb vistes
al pantà i amb línia de llum. Ref. 606
LOCAL EN VENDA de 60 m2, molt ben situat
i preparat per oficina amb tot el mobiliari.
Ref. 408
TERRENY EN VENDA a Balaguer de 600 m2
en zona urbana, ideal per construcció de
pisos o cases unifamiliars. Preu a consultar.
Ref. 413
NAUS EN VENDA a Vallfogona de Balaguer.
420 m2 cada una. Ref. 401

ALTELLS DE LLOGUER A DIFERENTS
PUNTS DE BALAGUER

Descans nadalenc del
XI torneig de Futbol
Sala dHivern
Els 21 equips participants
tornen a la competició aquest
cap de setmana

Després de la parada obligada de les
festes nadalenques aquest cap de setmana del 15 i 16 de gener retorna el XI torneig
de Futbol Sala dHivern que es disputa als
pavellons de la Cros.
Fins al moment la classificació actual
del dos grups queda de la següent manera:
GRUP A
BERLÍN FS .................... 19
CFS VALLFOGONA .... 18
ELS TRES FOGONS ..... 15
CSK BALAGUER .......... 13
LOS MAESTROS .......... 10
LES AVELLANES ............. 9
CAN SISCO ................... 7
NECONSA-GLOBUS ..... 7
BAR DILEMA ................. 6
INEM LLAMPECS .......... 6
REVIVAL ......................... 4
GRUP B
CAFETERIA KEOPP'S ... 22
TRAM BOGART ........... 16
RAIDERS ...................... 15
SALA CATS ................... 15
FUSTES BALAGUER .... 12
BTK BARRES I ESCACS 11
SNOW BAR .................... 9
CONST. RIBAGORÇA .. 6
EL CALIU D'EN TON. ... 3
MECIR, S.A. ................... 3

El Club Tennis
Balaguer reformarà
les piscines del club

Tal i com ho va decidir
lAssemblea General de socis
del passat 17 de desembre
El passat 17 de desembre, la Sala
dActes de lAjuntament de Balaguer va
acollir lAssemblea General Extraordinària
de Socis del Club Tennis Balaguer, amb
la finalitat de presentar, per part de lactual
Junta Directiva, el projecte de reforma total de les piscines del club.
El projecte va ser aprovat per unanimitat i els socis del Club Tennis Balaguer
comptaran amb unes de les instal·lacions
més modernes de la comarca de la Noguera, daquestes característiques.
Daltra banda, cal destacar que
lequip júnior masculí continua amb la seva
marxa triomfal en el campionat Provincial
Terra Ferma, i que en el darrer cap de setmana va treure uns resultats excel·lents.
LLOC

PUNTS JORN. JUGA.

1. P. ESTRUCH JR. ................. 41 ................ 30
2. JM. BRUFAL ....................... 36 ................ 30
3. J. CAPDEVILA ..................... 30 ................ 28
4. P. ESTRUCH ........................ 24 ................ 18
5. D. GUTIERREZ .................... 23 ................ 23
6. JM. MARQUES ................... 21 ................ 17
7. F. QUINTILLÀ ...................... 17 ................ 18
8. X. ESTRUCH ....................... 16 ................ 14
9. R. CALVETE ........................ 16 ................ 16
10. P. ARAN ............................. 16 ................ 16
11. S. MUÑOZ ........................ 16 ................ 15
12. A. OLARTE ........................ 15 ................ 17
13. X. BIEL .............................. 13 ................ 20
14. C. BRUFAL ........................ 13 ................ 11
15. X. GARCIA ......................... 11 ................ 28
16. R. TUFET ........................... 11 ................ 16
17. D. LORENZO .................... 11 ................ 11
18. C. ALCÁNTARA ................. 11 ................. 7
19. M. MATEU ......................... 10 ................ 13
20. J. VILARASAU .................... 9 .................. 9
21. JM. VIDAL .......................... 8 .................. 7
22. C. GUÀRDIA ...................... 4 .................. 5
23. O. GAVÀ ............................. 2 .................. 6
24. P. MARIA ............................. 0 .................. 0

Fran Gil del Club Tennis
Balaguer va imposar-se a Marc
Puértolas per un contundent 6/
3; 6/2. Per la seva part, el balaguerí Ramon Gesé també va
desfer-se amb comoditat de
Francesc Pelegrín per un doble
6/3.
En el partit que enfrontava
a Genis Vidal i Jordi Rodríguez,
el balaguerí va guanyar en tres
sets per 6/4; 5/7, i 6/0 en el tercer set., mentre que Xavier
Ribalta rematava la feina amb un

clar triomf sobre Patrick Wogeli
per 6/4 i 6/1. En el partit de dobles la parella formada per
Ribalta-Gesé va vèncer a
Puértolas-Pelegrín per un doble
6/3.
Aquest cap de setmana
del 15 i 16 de gener, i com ja és
habitual en el club durant
aquestes dates, la Junta ha organitzat un cap de setmana a
esquiar. La pista escollida enguany és la de Cerler.

XIIIè campionat de Billar Americà
al bar Fleming de Balaguer

P. Estruch Jr. continua primer en la classificació
amb 30 jornades jugades i 41 punts
Malgrat que Pere Estruch Jr. es manté primer en la taula de
classificació, hem de dir que hi ha molts jugadors que encara no
porten ni la meitat de les jornades jugades, per la qual cosa no
es pot veure ben clar els jugadors que optaran al play-off un cop
acabat aquest XIIIè campionat.

BAR
FLEMING
Dr. Fleming, 37
Tel. 973 446932
BALAGUER

c/ Dr. Fleming, 37 baixos · BALAGUER
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LA
BRASERIA , es
traspassa restaurant pizzeria
a la Pl. Mercadal, 11 de
Balaguer. Raó al tel. 973
445337.
ES BUSCA pis de lloguer a
Barcelona. Raó al tel. 973
445515.
VENDO Ford Scorpio 2.5
TD 115 cv, octubre 93. A.A,
D.A., C.C., E.E ., airbag,
antinieblas. Muy cuidado,
siempre en garaje. Razón al
tel. 973 424158. A partir de
las 21h. noche.
ES VEN pis al c/ Urgell
xanfrà c/Jacint Verdaguer de
Balaguer. 130 m2 acabats
de 1a qualitat i pàrking opcional. Preu a convenir. Raó
als tels. 973 443110 a partir
de les 4h. tarda o al tel. 607
496196.
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ES VEN àtic al c/ St. Lluís,
79. 3 hab., menjador, cuina,
quarto de bany i terrassa.
Raó al tel. 973 451011 (a
partir e les 8h. tarda).

ES COMPRA scalextric
sencer, trens elèctrics i exin
castillos. Es paga bé. Urgeix.
Raó als tels. 626 945992 973 390530 (preguntar per
Toni o Silvia).
ES VEN O ES LLOGA
garatge tancat davant de les
Germanes Carmelites. Bon
preu. Raó al tel. 973 443162.
A partir de 2/4 de 10 de la
nit.
ES LLOGUEN pàrkings
tancats al c/ Sanahuja, 36.
(Davant
Germanes
Carmelites). Raó al tel. 973
450555. (Srta. Montse).
ES VEN pàrking tancat
darrera St. Domènec. Nou.
Raó al tel. 607 938962.
ES VEN vespino F9, color
blanc. Raó al tel. 973 446449.

A.P.I.: Ma. Carme Torrentó Capdevila
C/ Sant Jaume, 15
Tel. 973 445561
Balaguer
-A BALAGUER, pis en venda a la pl.
Mercadal semi-nou, impecable. 3
hab. dobles, 2 banys, gran terrassa
amb magnífica vista al riu.
-A BALAGUER venda casa c/Pintor
Borràs. Bon preu.
-VENDA NAU INDUSTRIAL, de 1051
m2 contrucció obra vista, 6m. d'alçada, a 22 km de Balaguer. Molt
bon preu de venda.
-TORREDEMBARRA, restaurant de
250 m2, primera línia de mar, al centre
del Ps. Marítim, a pocs metres del port
esportiu i pesquer. Ideal per a professional del sector. BONA INVERSIÓ.
-A BALAGUER, es venen 2 pisos al c/
l'Escala. Habitables. Preu econòmic.
-A BALAGUER, esllga 4art pis al c/
Barcelona sense ascensor.
-A BALAGUER es lloga 2on pis al Ps.
Estació, sense ascenosr.
-A BALAGUER venda de casa al c/del
Pont amb vistes al Riu, de 2 pisos i
baixos. 200m2 aprximadament.
-A BALAGUER es ven 2on pis al c/
Urgell de 2ona mà. 130 m2 aprox. 4
dormitoris dobles, traster, sala de planxar. Ccuina, quarto de bany i menjador molt grans.
-A BALAGUER, es lloga magatzem de
300 m2 amb pati exterior i interior de
200 m2 vallats. Llum industrial i aigua
ciutat. Consta de taller, oficines, vestidors i sanitaris.
-A BALAGUER es lloga pis semi-moblat. Impecable. Amb calef., ascensor i pàrking. Al Ps. de l'Estació

-A BALAGUER en venda. Magnífic altell comercial completament reformat
amb calef. central. Situació a Pere III.
Molt ben preu
-EN VENDA Torre Blanca del Carlà.
Catalogada en la gran enciclopèdia catalana al volum 4. Pàg 621. Situada a
Gerb. Aigua ciutat. Celler de 30 m2.
Plantes baixes 501 m2, planta 1ª 345
m2, planta 2ª 90 m 2. Piscina amb depuradora. Resta de terreny vallat, reg.
gratuït de 7800 m 2. Ideal per
Hosteleria.
-ES VEN casa gran a Gerb, antic bar,
tot muntat, ideal per a petit supermercat. Primer pis amb 8 hab. i dos banys.
Planta de 200m2.
-ES VEN parcel.la urbanitzable de
400m2 a l'Urbanització Sant Miquel
de La Sentiu de Sió.
-EN VENDA casa a la Vall de Boí. Obra
nova, sense acabar, amb permisos reglamentaris i plànols. Aigua de 1a qualitat, llum ciutat.
-A OS DE BALAGUER en venda casa
pairal molt antiga, per adecentar i poder viure dos famílies. Al mig del poble. Bon preu de venda.
-A BALAGUER en venda pis amb vistes al riu. Armaris encastats, traster,
2 dormitoris grans, banyera
d'hidromassatge, instal.lació A.A., cuina equipada. Pàrking opcional
- ES VEN finca de secà de 14 porques, aprop de Balaguer. Ctra. Les Avellanes. Bon preu.

ES VEN bresol prenatal nou,
sense estrenar. Raó al tel.
973 760119. Preferiblement
migdies o nits.
ES VEN Seat Ibiza crono
1.5. Molt bon estat. Radio
Cassette. L-O. Bon preu. Raó
al tel. 973 760119. Preferiblement migdies.
SE VENDE piso de 90m2 a
la Pl. Joaquina de Vedruna.
4 hab., comedor, galeria cerrada. También se vende almacén cerrado delante de
las monjas. Razón al tel. 973
450063.
SE VENDE caravana semi
nueva de 7 plazas. Compuesta de avancé y accesorios. Precio: 850.000.- Razó
al tel. 973 448042 (llamar a
partir de las 9h. noche).

ES TRASPASSA negoci
en ple rendiment. Raó al tel.
973 447800.
ES VEN pis al c/ Girona. 75
m2. 3 habitacions. Preu a
convenir. Raó al tel. 973
446602.
SE VENDE moto trial Beta
Tecno del año 96. Matriculada. Color negro metalizado, embrague hidráulico de
cc 370. Precio: 380.000.Razón al tel. 973 447762.
COMPRARIA a preu
raonale un tros de terra de 3
a 6 porques amb aigua
abundant per a fer hort. Raó
al tel. 973 447627.
SE OFRECE mujer joven
para cuidar niños o hacer tareas del hogar. Razón al tel.
630 535658.

OCASIÓN se vende de
particular a particular Honda
VFR 750 modelo 92 color
roja, como nueva, culatin
transformación 1-2 plazas,
cubiertas Metzeler nuevas, kit
de transmisión cadena color
oro (con retene super-reforzados), -plato-piñón nuevo,
bateria nueva, bujías nuevas,
aceite de filtro nuevos, pastillas de freno nuevas,
latiguillos de freno pinzas
delanteras de aluminio en
color de la moto, líquido hidráulico de frenos y embrague nuevos, kit de escape
con silencioso en aluminio
Yosimura, seguro con asistencia en viaje Km. 0 pagado hasta noviembre del
2000, antirrobo disco, pulpo
tela-araña, guantes levior
racing con protecciones en
kewlar, etc... solo hay que
comprarse el casco. Precio
incluyendo transferencia
825.000.- Razón al tel. 629
385388.

CONSULTING i GESTIÓ
IMMOBILIARIA

Jacint Verdaguer, 19 baix. - Tel. 973 447958
BALAGUER

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

M&Basic

EDIFICI MOLÍ
ÚLTIMA FASE EN CONSTRUCCIÓ
Facilitats de pagamanet.
Mínima entrada.
T.V., Tel. 973 446011 - 629 725 009

NECESSITA

operàries per als
seus tallers de
confecció.
Interessades
trucar al telèfon
973 448273

ES PRECISA ajudant /a de
cuina adelantat. Raó al tel.
973 447085.
ES NECESSITA ajudant
de perruqueria. Raó al tel.
973 449256. Trucar a partir
de les 8h. de la tarda.

Per anuncis en aquesta
secció dirigir-se a DOSSIER P&M, c/ Sant Lluís, 36
altell de Balaguer.

ES VEN Nissan Patrol any
95. 83.000 km. Molt bon
estat. Molts extres. Preu:
1.800.000.-Raó al tel.
696970239

OCASIÓN se vende, de
particular a particular,
Citroën Xantia 1.8i 16v SVX
semi-nuevo, full equip (filtro antipolen, air bag,
pretensores pirotècnicos,
aire climatizado, código
anti-arranque, tapicería terciopelo, pintura metalizada,
eqipo hi-fi con cargado de
6 CD, etc...) color gris plata, matriculad en Lleida en
marzo del 96, 78.000 Kms,
neumáticos nuevos, cambios de aceite filtros, bujías,
correas alternador y distribución al día, con facturas
taller. Garantizado. Preció
incluyendo transferencia
1.600.000.- Razón al tel.
629 385388.

SOFEREIX senyora per fer
neteges en general, planxa
o cuidar nens. Raó tel. 973
450035 (Trucar als migdies o
a partir de les 8 de la tarda).

TALLER DE RESTAURACIÓ. Es restauren tot
ipus de mobles. Per a més
informació trucar als tels.
973 448691, 629 119174.

ES VEN BMW525i, amb
molt bon estat matrícula L1687-O.
Full
equip:
Climatitzador, sostre elèctric
solar, alrma i comandament
a distància, ordinador
dabord, acabats en pell,
llantes daleació, equip de
so, color gris metalitzat. Preu:
900.000.- Raó al tel. 607
841967.

A BALAGUER

Residencial
Urbà

T E L È F O N S O Ú T I L S
BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445200
GUÀRDIA CIVIL
973 445353
GUÀRDIA URBANA
973 450000
CONSELL COMARCAL
973 448933
BOMBERS
973 445080
CAP II
973 446028
SERVEI D'URGÈNCIES
973 447714
I.N.SEGURETAT SOCIAL
973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MÈDIC DE
RECONEIXEMENTS
973 448113
CREU ROJA
973 445796
RENFE
973 445503
ALSINA GRAELLS
973 445476
TAXIS PÚBLICS
973 445022
CORREUS
973 445826
JUTJAT N.1 973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2 973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS 973 451177
DESPATX PARROQUIAL
973 445342

ESGLÉSIA EVAN. PENTECOSTAL 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044
973 445786
973 447113
973 390862
FUNERARIA P. BUCHACA 973 446772
GROC
973 448273
BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT
973 586005
DISPENSARI MÈDIC
973586249
GUÀRDIA CIVIL
973 586016
CAMARASA
AJUNTAMENT
973 420009
GUÀRDIA CIVIL
973 420008
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT
973 428007
GERB
AJUNTAMENT
973 446099
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC
973 445018

MENÀRGUENS
AJUNTAMENT
973 180205
CASA DEL METGE
973 180213
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 438004
METGE
973 438003
A.T.S.
973 438062
ESCOLES
973 438061
RESIDÈNCIA
973 438169
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC
973 420003
ESCOLA DE NATURA
L'ARC DE SANT MARTÍ
973 420250
LA SENTIU
AJUNTAMENT
973 424005
CASA DEL METGE
973 424058
TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 432008
CASA DEL METGE
973 432055

H O R A R I O D E O T R E N S
SORTIDES
BALAGUER
07.32 (1)
14 .03
19.37

ARRIBADES
LLEIDA
08.17
14.48
20.22

SORTIDES
BALAGUER
09.25 (1)
10.20 (2)
14.00
21.30 (3)

ARRIBADES
LA POBLA
11.03
11.58
15.43
23.08

SORTIDES
LLEIDA
08.40 (1)
09.35 (2)
13.15
20.45

ARRIBADES
BALAGUER
09.25
10.20
14.00
21.30

(1) No circula el diumenge, ni els dies 12/X, 1/XI, 6,7,8 i 25/XII del 99 1 i 6/I, 21,22 i 24/IV, 1/V del 00.
(2) Circula diumenges i els dies 12/X, 1/XI, 6,7 , 8 i 25/XII del 99 1 i 6/I, 21, 22 i 24/IV, 1/V del 00.
(3) No circula els dies 24 i 31/XII
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HORARIOD'AUTOBUSOS
SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
06.10
BARCELONA
feiners
18.50
"
diumenges
07.30
TÀRREGA
feiners*
12.00
"
dissabtes
15.00
" feiners, dissabtes NO*
* enllaç amb Barcelona
07.48
LLEIDA
feiners
07.55
" feiners , festius no diumenge
09.15
"
feiners
10.54

diumenges

F
BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10
F. CLAVER- Sant Lluís, 6
F. MARCH- S. Jaume, 2
F. SALA- Pl. Mercadal, 38

SORT.
13.30
15.15
17.50
09.50
16.30
14.06
14.06
17.09
13.15

A
973450214
973445384
973445280
973445087

R

DESTINACIÓ
CALENDARI
LLEIDA època i dies escolars
"
feiners dissabtes NO
"
diari
SEU D'UR-PUIGERDÀ
diari
"
diari
SOLSONA
dilluns, dimarts
dijous, dissabtes feiners
PONS dimecres i divendres
ESTERRI D'ÀNEU
feiners
AGRAMUNT
feiners

M

À

BELLCAIRE D'URGELL
BRUFAU TUDELA, J.I.
973586466
CAMARASA
GASPAR OSPITAL
973420200
CASTELLÓ DE FARFANYA
ARASA PLA, G.
973428070

19.45
14.00
17.00
SORT.
09.15
11.00
12.30
13.30
16.00
16.30
19.00

C

AGRAMUNT feiners, dissabtes, NO
ÀGER
dill., dim., dij
"
dimecres, div. diss.
LLEIDA-BALAGUER
CALENDARI
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a diumenge
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres

I

E

S

LA SENTIU DE SIÓ
MONTSERRAT MIRATS
973425051
OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT. NÚRIA
973438136
VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151

FARMÀCIESODEOTORN
Propera construcció de vivendes
unifamiliars de 140m2 útils
amb jardí de 75 a 300m2
entre el
c/ Riu Corb i el c/ Franqueses

T.V., Tels. 973 44.60.11 - 629.725.009

De les 9 del matí del 14 de gener
De les 9 del matí del 21 de gener
De les 9 del matí del 28 de gener
De les 9 del matí del 4 de febrer

a les 9 del matí del 21 de gener
a les 9 del matí del 28 gener
a les 9 del matí del 4 de febrer
a les 9 del matí del 11 de febrer

SALA
MARCH
ALDAVÓ
CLAVER

Les 10 diferències

Sopa de Lletres
S NO T A L GE R R I H EMPOG
NUTOAA V E L L ANESACC
EON R A S E B L A S R EGNA U
US I RR E P COSGE R P AMA
G E R E T NOU T E SU E L RA S
R L S L P TOB S B LGES UR D
A L N A E I L E A A C A OM I A A
N E EMRUD LM L C L A P T S E
E NM E R A O L F O R A D A DA T
MEROS I L SN I NBDR EUR
U P E E NA BOO L N T A E S E T
OS T NOP E T SOADGEGN T
RRUB I OE TBE L L CA I R E
A E T N UM L L E B N I ME I N T

Pintor-Decorador

Josep
Rosiñol

c/ Botera, 10 2n -2a - Tel. 973 443195
BALAGUER

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,
OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS
COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.
C/ Balmes, bloque A, 4º - 1ª BALAGUER

En aquesta sopa de lletres podreu trobar el nom de
23 pobles de la comarca de la Noguera. amb les
lletres que sobren es pot llegir una frase referent a la
Sopa de Lletres.
A vellanes, Camarasa, Balaguer
Balaguer,, P
Ponts,
onts, Bellcaire, La
oradada, Artesa de
Foradada,
Sentiu, Menàrguens, Térmens, F
Segre, Cubells, Montgai, Gerp, Algerri, Àger
Àger,, Albesa,
Torrelameo, Bellmunt, P
enelles, Oliola, Rubió, T
iurana,
Penelles,
Tiurana,
Alòs.

PAPERERIA ELVI
MATERIAL ESCOLAR
LLIBRES DE LECTURA
LLIBRES DE TEXT
C/ Barcelona, 38
Tel. 973 450630
BALAGUER

INSTAL·LACIONS

ESCACS. Acaba la partida
per Josep Oms, Mestre Internacional

Juguen blanques i fan mat en
dues jugades

DANI ALBURQUERQUE
ELECTRICITAT · FONTANERIA
CALEFACCIÓ
AUTOMATISMES
SISTEMES DE SEGURETAT
PORTERS AUTOMÀTICS
Sanahuja, 3 · 25600 Balaguer (Lleida)
Tels. 973 446437 · 626 323459

Forn SEGRE

1. Dxc6 1...Pxc6
2. Aa6+++

SOLUCIONS
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Tels. 973 451064-629 741057

Solucions a les
10 diferències

Especialitats en
croissanteria, magdalenes
cassolanes, pa de pagès i
pans especials

Sabor d'abans
Sant Lluís, 7 - Tel. 973 448339
BALAGUER

ANUNCIS EN GROC
Tel. 973 448273
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Com es vulgui dir,
a SOHO tenim
p r i m e r e s
marques a preus
IMPRESSIONANTS

TOT L'ANY

D r . F l è m i n g , 4 5
T e l . 9 7 3 4 4 3 1 1 8
B a l a g u e r

