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22 de febrer: Balaguer-Barça

La semifinal de la Copa
Catalunya al Municipal
dEsports
1

Nova associació de veïns

LEixample de Balaguer presenta la junta de la nova
associació de veïns

Expedició «Balaguer-Aconcàgua»
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Les inclemències del temps
impedeixen als joves
balaguerins coronar el cim
més alt de sudamèrica
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I si guanyem al Barça?
En portada:

Claustre de Sant Domènec
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La afecció futbolera de Balaguer estem
denhorabona amb lencontre de semifinals
de la Copa Catalunya. Tot un Barça a
Balaguer!!
Dentrada, tothom fa els comptes del
Gran Capitán i pot donar la sensació de que
la visita del Barça a la nostra ciutat és un riu
de diners, però els números daquest enfrontament són uns altres.
No vull entrar en valoracions de si per tossudesa, per prepotència o simplement per
il·lusió sha decidit disputar aquest partit en
el Camp Municipal dEsports de Balaguer,
deixant de costat altres opcions com podria
ser el camp de la Unió Esportiva Lleida.
Dient les coses daquesta manera els
socis i simpatitzants podem pensar que és
un comentari fora de to o que no magradaria veure al Barça a la nostra ciutat, però la

Què en penseu?...
Hem pogut llegir en la premsa més
propera, i aquesta revista també nés
testimoni, que lAjuntament de Balaguer i el
Consell Comarcal de la Noguera o el Consell
Comarcal de la Noguera i lAjuntament de
Balaguer volen obrir una nova etapa, que
segons sembla vindrà marcada per la
col·laboració. Tant de bo que aquest fet no
sesvaeixi com la boira i que els acords presos per a la construcció dun abocador
controlat de runes o la millora del barri històric
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realitat no és aquesta.
El fet de jugar aquí, suposa una despesa denllumenat, grades i diferents
instal·lacions que queda fora de les possibilitats del Balaguer, que evidentment demana lajut de lAjuntament. El resultat és
una despesa que anirà al voltant de 6 milions de pessetes per noranta minuts de joc.
Fent balanç de la qüestió resulta que
la panacea sha convertit en números vermells i sha desaprofitat una oportunitat dor
per eixugar un dèficit pressupostari que
sarrossega de fa un anys.
I ara venen les preguntes: I si guanyem
al Barça? 6 milionets més per veure a
lEspanyol?
Desafortunadament, quan el cor ens
batega tant fort no ens deixa funcionar el
cap i això es paga.
de la ciutat esperonin a ambdós ens a
tirar endavant projectes comuns. Ens
han pintat des de molts anys enrera
que lany 2000 obriria una època de
progrés galopant, que trencaria motlles
en innovació i modernitat. Davant
daquest canvi de numeració anyal
veus escèptiques mormolaven un no
serà tant. Potser no serà tant, però si
ambdues institucions vencen recels
daltres èpoques, voleu dir que alguna cosa no serà? Com a mínim,
shaurà intentat... i ja és molt...
Josep M. Simón
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El Groc del 2000
Llegint i badant

4

Aquesta vegada mha passat allò de
conegués i valorés. Estic segur de què no
què el llegir quasi em fa perdre lescriure.
és així. Molta gent es mou per la llei del
Un xic de feina no prevista i la lectura dun
pèndol, i raona: «com jo no sóc com
home desconegut, mha ficat a les portes
aquells, tinc désser dels altres». I cau en
del final de setmana, sense una ratlla eslerrada de no ser conscient.
crita.
Ara mateix veiem als del PP que no ho
No volent que el meu plaer sigui meu
fan malament. Millor dit, ho fan més bé del
tan sols, us vull dir el nom de lautor culpaque molts pensàvem que ho podrien fer.
ble de la meva badoqueria, sanomena Pär
Malgrat tot no acaben de convéncer, ni als
Lagerkvist i és suec, desconec si és viu
que es pot dir han sortit beneficiats pel seu
però sí que conec el detall dhaver
govern. Per què?, jo no ho sé pas.
merescut el premi Nobel de Literatura de
Continuen «pegats» en les enquestes als
1951. Això vol dir haver-se dedicat a la lletra
socialistes, i aquests no canvien ni les cares
escrita, tota la vida. Jo he llegit tres obres
ni quasi res, i tenint problemes interns van
seves, i em fa vergonya dir que des de
col·locant peons on els plau.
1971, estaven esperant-me a lestanteria.
Sabaixen els impostos. Sagilitza la
Vull dir que els vaig
gestió administrativa. Es
comprar en aquells ja
recula amb la xifra de
llunyans anys.
lautor. Es toca amb
Si el llegiu, us
prudència el problema
Molta gent es mou per la llei
desitjo que pugueu
basc. No hi ha la
del pèndol, i raona: com jo
fruir del plaer que jo he
persecució fiscal danys
no sóc com aquells, tinc
tingut, en cas de no
passats. Fins i tot,
désser dels altres.
ser així, abusant de la
sembla que es va per un
I cau en lerrada de no ser
vostra benevolènça ja
bon camí dintre daquest
conscient.
em
dono
per
orgue de gats de la
perdonat. El temps,
Comunitat Europea, i
de segur, no el
malgrat tot no acaba de
perdreu.
quallar la confiança en
Una vegada justificat, passo una mica
ells. Que recoi deu passar?
de revolada per tota una sèrie de coses
A vegades penso que el socialisme deu
que tots vivim encara que no vulguem. En
tenir un encant per si mateix davant del ser
la política del cada dia podem veure una
humà. Innegablement sí que és amo i
sèrie de moviments, que ni Déu els pot
senyor duna massa obedient i sorollosa.
entendre. Pactes i tractes, silencis i sorolls.
Cal veure només, el concert que han muntat
Les millors cares per dir les mentides més
al general Pinochet. I vull preguntar, i dara
recargolades. Els optimismes falsos com
endavant hi haurà cap dictador que marxi
un duro sevillà. Els jutjats plens de membres
del poder estant viu?
de governs que un mateix hagués votat a
Que bé ho fan el Fidel Castro i el
cegues apostant per la seva integritat.
Milosevich en no moures ni un pel del poQuanta veritat hi pot haver? Qui ho sap?
der absolut. De sempre sha dit que, a un
Una cosa és certa, el perjudici seria ingall que vigili no hi ha gallina que li canti.
calculable si la gent es mogués pel cervell
i per lapreci a unes idees que de veritat
C.G.A.

Hem vist amb goig la nova imatge en que es presenta el
GROC del 2000. Deu vulgui que tingui la prosperitat que es
mereix i que els que hi col·laboren tinguin salut per continuarhi.
Amb la nova imatge i el nou format, dóna per explaiar-hi
moltes més notícies locals de les que fins ara la col·laboració
darticulistes aficionats hi ha fet.
En aquest últim número, ens hem assabentat dun gran
nombre de projectes que hi ha al Municipi, i que molts
ignoràvem, potser per manca de la informació que els polítics
locals ens prometeren fernos arribar puntualment,
quan al demanar-nos el vot
Bo és que hagi
ens van prometre fer-ho.
inquietuts per part del
Que Balaguer necessita
jovent.
un enrenou urbanístic és un
Ja comença a ser hora
fet. Que hi ha carrers a la
que la joventut
ciutat que mereixen una
sinvolucri
en les coses
actuació especial, també és
serioses
de
la ciutat.
cert. Que a Balaguer
necessitem fer unes zones
especials i adequades per
encabir-hi o per aparcar-hi vehicles, és una veritat
inqüestionable.
El que ningú té massa clar és si els propietaris dalguns
daquests terrenys en que lAjuntament té previst o ha pensat
fer servir de zones especials per vehicles, hi vindran bé. Així
com tampoc és massa clar que algun propietari vulgui deixar
que la seva propietat sigui com a pas per a vianants.
Que Balaguer necessita una nova reestructuració és un
fet.
També ens congratulem daquesta nova iniciativa portada a terme per veïns, comerciants i industrials joves que han
constituït lAssociació Comercial «Balaguer 2021». No tinc clar
que vol dir el vint-i-u que hi ha rera el dos mil, vol significar
que els joves que formen lAssociació tenen 21 anys?, o que
li donen una vida a lAssociació fins al 2021?, perquè millor
que mequivoqui però fins ara a Balaguer associacions, o
entitats que hagin superats els 21 anys, sols hi ha les de
caire religiós, diguin-se Confraries de pagesos o la de dones
del carmel, o la de filles de Maria o lOrfeó Balaguerí que fins
fa poc estava sota laixopluc de la Parròquia de Balaguer.
Però bo és que hi hagi inquietuds per part del jovent, ja
comença a ser hora que la joventut sinvolucri a les coses
serioses de la Ciutat, bo que comencin pel comerç i la
indústria, que serà el que ens farà sortir daquest immobilisme
tan accentuat, però, després que es fiquin en política local,
que també estem mancats duns bons personatges amb
saba nova, amb inquietuds noves i sense aquell regust de
polítics vells que sols solen fer bo lacudit que diu «qui dia
passa any empeny».
Emili Monge i Gili

Edita: DOSSIER P&M, SL
Imprimeix: Diari de Ponent, SL
Dipòsit Legal: LL-81-1987
Tirada: 5.000 exemplars
Distribució: gratuïta

Director: Pedro Pérez
Direcció Comercial i Administració: Sisco Alarcón
Equip de Redacció: Joan Bové, Mònica García, Sisco Alarcón, Pedro Pérez, Àngel Periel. Comercial: Xavi Astasio
Col·laboradors habituals: Josep M. Simón, CGA, Emili Monge,
Francesc Serra, Miquel Trilla, Josep Oms
GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són
exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seves.
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens
comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin

oportunes sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions.
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

Balaguer comptarà amb una nova
residència geriàtrica de 40
places al Centre Històric
Els promotors, empresaris balaguerins,
invertiran més de cent milions en el nou
equipament del carrer Sant Jaume

Lantiga Casa Riasol, edifici ubicat a la cantonada entre el
carrer de Sant Jaume, la Plaça del Jutge i el carrer de La Banqueta, i que en el seu temps va acollir el Liceu Escolar de
Balaguer, ha estat adquirida per un grup dempresaris de la
capital de la Noguera, que volen enderrocar ledifici i construir
una residència geriàtrica, amb capacitat per 40 persones.
En un moment en que a Balaguer es parla de la revitalització
del Centre Històric, i més després de laprovació de la modificació de les Normes Subsidiàries en aquesta àmplia zona de
la ciutat, aquest grup dempresaris, vinculats, alguns dells amb
el sector de la hostaleria, volen invertir més de cent milions de
pessetes, per tal de construir un nou edifici de quatre plantes,
en un punt vital daquest nucli històric balaguerí, molt a prop de
la Plaça de Sant Salvador, i davant mateix duna nova via de
connexió amb lEixample, com és la passarel·la peatonal entre
els dos ponts.
Els promotors daquesta residència geriàtrica volen iniciar
les obres com abans millor, i és per això que ja han iniciat els
tràmits administratius per tal de demanar els permisos necessaris per lenderroc de ledifici i la futura construcció de la residència. Per ells, la ubicació del nou equipament és excel·lent,
ja que «totes les habitacions seran exteriors, i donaran, la majo-

ria delles al carrer de la Banqueta, amb vistes al
riu Segre, i al parc de la Transsegre, que són
vistes força boniques i agradables».
Actualment, les dues residències
geriàtriques existents a Balaguer, es troben amb
una plena ocupació, i els promotors daquesta
nova assseguren que serà en règim de col·laboració amb la Generalitat
Les obres denderroc de lantiga casa Riasol
començaran, segons les previsions, durant el
mes de març denguany, i sespera que la nova
residència geriàtrica del Centre Històric pugui
estar totalment acabada per entrar en funcionament a lestiu de lany 2001, ja que el termini
dexecució de lobra és de 14 mesos.
Lentrada en vigor de la nova residència geriàtrica crearà un total de 10 nous llocs de treball
directes, entre personal especialitzat en geriatria
i el personal administratiu del nou equipament,
que comptarà amb servei mèdic, infermeria,
podologia, animació socio-cultural, cafeteria,
salons recreatius i de lectura i perrruqueria.

Ben aviat ens podreu visitar
Plaça Pau Casals, 1 - Tel. 973 450702 - BALAGUER

FLECA - PASTISSERIA - BOLLERIA
COQUES - CAFÈS - TÈ...

La residencia geriàtrica promoguda
per empresaris balaguerins i que
crearà 40 noves places suposarà
una inversió superior als cent
milions de pessetes

Les obres denderroc de lantiga
Casa Riasol siniciaran en breu,
segons els promotors, que preveuen
que el nou equipament entri en
funcionament lestiu del 2001

La nova residencia geriàtrica podria
crear un total de 10 llocs de treball
repartits entre el personal
administratiu i el personal
especialitzat en geriatria
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La urbanització de la Miranda
siniciarà durant la primavera
daquest any 2000

Primer surbanitzarà el polígon 2 amb un pressupost de
més de 110 milions de pessetes i un termini dexecució
de deu mesos

El Xalet Montiu, un edifici que sha de
preservar pel futur
6

Dins de la urbanització del Pla Especial de la Miranda, els redactors del
projecte han fet un punt i a part amb el Xalet Montiu, i el seu tractament dins de
la futura urbanització que ha de servir per potenciar el sud del Centre Històric.
Ledifici modernista de propietat municipal i recentment restaurat pels
alumnes de lEscola Taller Minerva serà totalment visible des dels seus quatre
costats, rodejat de zones enjardinades, des del Portalet fins al carrer Àngel
Guimerà.

El Portalet es prolongarà, paral·lel al
riu fins a la variant de la C-148
Pel que respecta al polígon 1, la reparcel·lació del qual es va aprovar
durant lany 1999, té un pressupost de 134 milions de pessetes.
La urbanització daquest pla comportarà la possibilitat de construir més
de 250 habitatges unifamiliars de baixa densitat, amb edificis de planta baixa més una planta al carrer Àngel Guimerà, de planta baixa més dues plantes i de planta baixa més tres plantes a la façana de davant del riu Segre.
Les obres comportaran lobertura de la Miranda, pel Portalet, amb una
avinguda paral·lela al riu Segre i fins a connectar-se amb la sortida de Balaguer
a la variant de la C-148 i cap a la carretera de Menàrguens.
Per tal de poder desenvolupar totalment aquesta urbanització del Pla
Especial de la Miranda, haurà calgut, prèviament, la construcció del desviament i encanonament pel carrer Àngel Guimerà, de la sèquia del Cup, en
tota la llargada del Pla Especial.

V. X. ADSUAR
Agència Oficial
Mercedes-Benz

Venda de vehicles nous i usats

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

Amb la licitació de les obres durbanització del polígon 2 del Pla Especial de la Miranda, Balaguer veurà
com es desencalla un dels plans urbanístics més llargs, i alhora més necessaris per al futur residencial de
Balaguer.
El Pla de la Miranda va ser aprovat definitivament per la Comissió
dUrbanisme de Lleida lany 1986,
mentre que el projecte de
reparcel·lació daquest polígon 2 no
es va aprovar fins el 1995 per lAjuntament de Balaguer. Era el primer pas
per tal de donar sortida a la urbanització duna àmplia zona que es troba al Sud del Centre Històric, riu avall,
delimitat pel carrer Germà Peralba, el
riu Segre, el carrer Àngel Guimerà i la
variant de la C-148.
El Pla està dividit en dos polígons,
el numero 1 delimitat pel carrer Germà Peralba i el carrer Sant Francesc,
entre el Consell i el Teatre, i el núme-

ro 2, en el tram entre el carrer Sant
Francesc i la variant.
Per motius urbanístics, serà
aquest segon polígon per on siniciarà la urbanització, que té un pressupost superior als 110 milions de pessetes i un termini dexecució de 10
mesos. Aquest polígon 2 , està divi-

La urbanització de La
Miranda farà possible la
construcció de 250
habitatges de baixa
densitat de planta baixa
més una, dues o tres
plantes, segons la
localització del solar
dit a la vegada en tres fases constructives. Una primera durbanització
dels vials i serveis, una segona en la
que surbanitzarà la Plaça que es troba entre el Consell Comarcal i el carrer Àngel Guimerà amb un pressupost de vora 23 milions de pessetes
i una tercera corresponent a la construcció duna plaça mig soterrada a
lalçada de la continuïtat del Portalet,
amb capacitat daparcament per 50
vehicles, i damunt la construcció dun
mirador sobre el riu Segre. El pressupost del projecte bàsic daquesta
plaça supera els 50 milions.
En aquesta zona és on lactual
equip de govern, té la intenció de
construir la segona pasarel·la
peatonal que connectaria amb el
parc de la Transsegre,

Una setantena de veïns
acudeixen a la primera
visita als barris de
lAlcalde Miquel Aguilà

La falta durbanització de dos carrers i la
manca de neteja en algunes zones, principals queixes dels veïns de la zona visitada
LAlcalde de Balaguer, Miquel Aguilà i els regidors de
Promoció Ciutadana, Montserrat Serra i de Governació, Miquel Quílez van fer la primera de les visites als diferents barris de la Ciutat, experiència pionera a les comarques de Lleida
i que organitza la regidoria de Promoció Ciutadana per tal
dacostar els serveis municipals als ciutadans.
El primer dels barris escollits va ser el sector est de
lEixample entre la via del tren i lHostal Nou.
Miquel Aguilà va poder parlar amb una setantena de
veïns durant tota la tarda, a més de visitar la residència Comtes dUrgell.
Les queixes i suggeriments dels veïns es van centrar
bàsicament, en la petició de la urbanització del carrer Verge
de Montserrat, que ha de suportar el trànsit dels usuaris del
col·legi Gaspar de Portolà, i el carrer Sant Pere Màrtir, així
com la plaça on conflueixen els dos carrers a lalçada del
carrer Sant Diego de California.
Miquel Aguilà es va comprometre a buscar solucions a
les dues urbanitzacions, tot i que va indicar que calia estudi-

ar si saplicava una solució provisional o definitiva.
Una altra de les queixes va
venir dels veïns del carrer
Bellcaire, que han de suportar
cada dia, el fet que làrea comercial Caprabo deixi les seves
deixalles en contenidors i palets
davant del magatzem de càrrega i descarrega de la seva propietat, ubicat al mateix carrer.
Aquest fet crea molèsties als
veïns, que shan queixat reiteradament.
Segons Miquel Aguilà, des
de lAjuntament ja sha comunicat a lempresa que no dipositi més les deixalles al carrer,
evitant les molèsties.
Daltra banda, els veïns
també van fer daltres queixes
referents a la manca de contenidors, de zones daparcament
i dels problemes de trànsit del
barri.
Aguilà va utilitzar un despatx de lInstitut de Batxillerat
Ciutat de Balaguer per rebre un
total de 25 visites de veïns, entre les 7 i les 9 del vespre.

Els veïns mostren la seva
satisfacció per la millora de
lenllumenat públic

També agraeixen la col·locació del
semàfor de la cruïlla entre el carrer Urgell i
el carrer Bellcaire
Els veïns de la zona visitada per lAlcalde i els regidors
del consistori balaguerí, van mostrar la seva satisfacció per
la millora de lenllumenat públic dels carrers Bellcaire, Sant
Diego de California i Sant Pere Màrtir durant els darrers mesos i també per la col·locació del semàfor davant de lInstitut de Batxillerat Ciutat de Balaguer, en la confluència entre
els carrers Bellcaire i Urgell.
Daltra banda, Miquel Aguilà va anunciar que durant el
mes de febrer, la regidoria dObres i Serveis dedicarà els
seus esforços a millorar les mancances denunciades pels
veïns de la zona, sempre que sigui factible.
La visita del darrer divendres del mes de febrer es farà
a la zona sud de lEixample, en el tram comprés entre el
Passeig de lEstació i el carrer Franqueses. Segons Miquel
Aguilà, es visitarà aquesta zona, aprofitant la recent creació
duna Associació de Veïns daquest barri.

DISSABTE 4 DE MARÇ

· A les 5 de la tarda tradicional RUA DE CARNESTOLTES
fins a la Plaça Mercadal
· A la Plaça Mercadal actuació del Grup d’Animació LA TROCA
· A la nit, i als Pavellons de la Cros, BALL DE CARNESTOLTES amb
l’orquestra ACROPOLIS
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Es crea una nova associació de veïns per defensar els interessos de leixample balaguerí
Albert Coma escollit president de la nova junta

Josep Maria Morell grava un
programa per Canal Cocina

8

El restaurador gastronòmic balaguerí Josep Maria Morell
serà el protagonista dun dels programes del Canal Cocina
de Via Digital, que es dedicarà a la nova cuina catalana.
Josep Maria Morell presenta en el programa, un total de vuit
plats, tots ells relacionats amb el món dels caragols . Caragols a la gormanda, conill i caragols amb samfaina, amanida de caragols, canapès de caragols, bacallà amb
salsa del Montsec, peus de porc amb caragols, caragols a la llauna i caragols caramel·litzats conformen un
ampli menú que els espectadors de Canal Cocina podran
gaudir durant tot el mes de març, i dos cops per setmana.
A més, lequip del programa televisiu, va aprofitar la seva
estada a la capital de la Noguera per tal de gravar imatges
dels seus monuments, de lhorta balaguerina i del parc de la
Transsegre.

Els veïns demanen una rotonda a la cruïlla del carrer Barcelona amb el carrer Almatà

Durant el passat mes de gener, sha
creat una nova Associació de Veïns a
Balaguer. Es tracta de lAssociació de Veïns
i Propietaris del Barri de lEixample de
Balaguer, que vol aglutinar tots els veïns dels
carrers compresos entre el passeig de lEstació i la Variant de la C-148, i el Carrer Noguera Pallaresa i lAvinguda dels Països
Catalans. Una àmplia zona de la part nova
de la ciutat, i que actualment es troba amb
un ritme frenètic de construcció immobilià-

La junta ja ha demanat visita a
lalcalde per tal de donar a
conèixer les seves intencions
com a associació de veïns
ria.

La nova entitat veïnal neix amb lobjectiu de vetllar pels interessos de tot aquest
barri que té prop de cinc mil habitants, i un
comerç creixent.
Lassociació serà lencarregada de
defensar els interessos tant urbanístics
com socials del barri i serà la Junta de lEntitat, presidida per Albert Coma, lencarregada de contactar amb les diferents administracions per tal de canalitzar i donar a
conèixer les seves inquietuds i demandes,
així com lelaboració de propostes per tal
de millorar la qualitat de vida dels seus veïns.
Entre les primeres peticions que ha fet

la nova Associació de veïns és la construcció
duna rotonda per tal de regular el trànsit a la
cruïlla del carrer Barcelona amb el carrer Almatà.
Durant aquest mes de febrer, la nova Junta
enviarà una carta personalitzada a cada veí del
barri per tal de donar-se a conèixer, i iniciar
daquesta manera tot un seguit dactivitats que
ja estan mig programades, com són lorganització dactes, festes i cursos de caire lúdic i
cultural. En aquest sentit lAssociació de Veïns i
Propietaris de lEixample de Balaguer ja està
preparant una carrossa per la festa de Carnestoltes que es celebrarà el proper 4 de març.
A més del seu president, Albert Coma, la
nova Associació de veïns està formada per
Josep López com a vice-president, Pere Muixí
com a secretari, i Laura Farré, Rosa Maria Barrera, Vicent Laborda i Rosa Maria Moreno com
a vocals.
Una de les primeres coses que ha fet la nova
Junta de lAssociació de Veïns de lEixample
balaguerí és demanar una visita amb lAlcalde
de la Ciutat, Miquel Aguilà per tal de presentar
la nova associació i els seus objectius més im-

mediats.

Les obres de la carretera entre
Les Avellanes i Fontdepou estan
pràcticament acabades

La Direcció General de Carreteres assegura que
la quarta fase, entre Fontdepou i Àger
començarà a finals daquest any 2000

Les obres de la carretera milloraran laccès a la zona

Durant les darreres setmanes shan vingut realitzant les darreres obres de millora de la carretera dÀger, en el tram comprés
entre el convent de Santa Maria de Bellpuig de Les Avellanes i la
població de Fontdepou, dins del terme municipal dÀger, en la
que ha estat la tercera fase de les obres de millora de la C-904.
Un dels darrers treballs de les obres que sestan executant
han consistit en millorar considerablement la travessa de la població de Les Avellanes, així com leixamplament tant de lentrada com de la sortida de la població.
Paral·lelament a la tercera fase, la Direcció General de Carreteres també ha urbanitzat els tres quilòmetres des de la cruïlla
de la carretera dÀger fins a la població de Tartareu, tram que es
trobava força deteriorat.

Les obres han suposat
una important millora
daquest tram de carretera
que porta cap a la Vall
dÀger, i fins i tot, en el tram
que va des de la cruïlla de
Tartareu fins a Fondepou,
sha construït un tercer carril per vehicles lents, donada la forta pendent
daquest primer tram dascens al port dÀger, i a lespera de que es pugui incrementar el tràfic per aquesta
carretera.
Aquest tercer carril
continuarà en la quarta fase
en el tram que uneix
Fondepou amb la localitat
dÀger, i de la qual ja està
redactat lEstudi informatiu.
Ara es redactarà el projecte constructiu, i segons
va informar el Delegat de
Carreteres a Lleida, Jordi
Benet, aquesta quarta fase
podria adjudicar-se abans
de finalitzar lany 2000.
Després daquesta
quarta fase quedaria per
construïr una cinquena i última fase que uniria Àger
amb el Doll, passant per La
Règola, lestudi informatiu
de la qual, també es farà
aquest any.
Les obres daquesta
carretera han estat llargament reivindicades des de
fa temps pels veïns de la
Vall dÀger, i més a partir
de la construcció de la carretera del Doll.

Una carretera necessària per
potenciar una zona deprimida
La millora de la carretera beneficiarà
leconomia autòctona de la Vall dÀger

La millora de la carretera que uneix Balaguer amb la Vall
dÀger i que connecta amb la carretera del Doll ha estat
llargament reivindicada pels veïns de la Vall que, en el moment de la construcció de la carretera del Doll, van veure
fortament mermada la seva capacitat dacollida del trànsit
dels turistes que viatgen cap a les comarques pirinenques,
especialment els dos Pallars.
La reivindicació sha fet especialment forta durant les
dues darreres dècades, en les que les poblacions de les
Avellanes, Fontdepou i Àger, han vist com la seva economia
autòctona ha anat perdent força, malgrat lesforç important
que ha suposat la pràctica dels esports daventura durant
els darrers anys.
La millora en la carretera, iniciada fa uns cinc anys amb
el primer tram entre Balaguer i la cruïlla dOs de Balaguer, la
segona fase entre aquesta cruïlla i el Monestir de Santa Maria
de Bellpuig de Les Avellanes, i la tercera, entre el Monestir i
Fontdepou, han fet que els veïns comencin a creure en la
recuperació de leconomia de la Vall.
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Inversió de 21 milions de pessetes en el
cinquè Pla de Consultoris mèdics
Les inversions afecten als consultoris de La Sentiu, Torrelameu, Vilanova de lAguda,
Baronia de Rialb i Albesa. Amb aquestes shauran cobert totes les demandes existents
dels municipis de la Noguera

La població dAlbesa es
prepara per una nova edició
de la seva cassolada popular
El proper 18 de març, coincidint amb la
inauguració del centre cívic municipal
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La població noguerenca dAlbesa es prepara per celebrar una nova edició de la seva cassolada popular, en la
que totes les colles del poble i dels pobles veïns que hi
vulguin participar elaboren diferents cassoles de tros, amb
arròs, de caragols, amb peix... al gust del consumidor.
La Festa es celebrarà el proper 18 de març, i els cuiners treballaran de valent durant tot el matí, per a que les
cassoles estiguin a punt al migdia en el que es reuniran
uns cinc-cents comensals com ja es habitual cada any, al
voltant de la festivitat de Sant Josep.
Enguany, aprofitant la festa popular, sinaugurarà el mateix dia, el nou centre cívic ubicat a la vora de les Escoles
Municipals.
Aquest nou centre lúdico-cultural ha suposat una inversió de prop de 9 milions de pessetes, finançats entre lAjuntament dAlbesa i el Departament de Benestar Social, i lobjectiu és que serveixi de zona desbarjo per lAssociació de
la Gent Gran que sestà constituïnt i per lAssociació de
Dones dAlbesa.
El centre cívic consta duna gran sala amb diferents
espais com el de la televisió, de lectura, el de manualitats o
lespai lúdic on es podrà jugar a cartes, entre daltres jocs.

La Comissió de Govern del
Consell Comarcal de la Noguera
va aprovar el passat 4 de febrer
laplicació del cinquè Pla de Consultoris mèdics de la Noguera.
En el Pla daquest any, els
consultoris que sen beneficiaran
dels ajuts i subvencions del Consell Comarcal són el de la Sentiu,
amb una subvenció de 4,5 milions
de pessetes, sobre un pressupost
de 8,9 milions; el consultori de
Torrelameu amb una subvenció de
6,5 milions sobre un pressupost de
lobra de 12,6; tres milions pel consultori de Vilanova de lAguda pressupostat amb 5,3 milions, i sis milions per a la Baronia de Rialb, amb
un pressupost global de 9 milions.
Daltra banda, el Pla també
preveu la remodelació del consultori dAlbesa, amb una aportació
dun milió sobre un pressupost de
dos milions i mig.
Amb laplicació daquest cinquè pla de consultoris, el Consell
Comarcal de la Noguera finalitza
les seves actuacions en aquest
camp, ja que no hi ha, en aquests
moments, cap altra demanda de
construcció dun nou consultori o
de remodelació dels existents.
El Consell va iniciar els plans
de consultoris lany 1995, i durant
aquests cinc anys ha invertit més
de 60 milions als que shi hauran
de sumar els 21 del darrer pla.
Les poblacions que durant
els darrers anys shan vist beneficades daquestes subvencions
per la construcció o remodelació
dels seus consultoris han estat
Térmens, amb una subvenció de
9 milions per obra nova i la compra del mobiliari, Sant Llorenç de
Montgai amb 5,5 milions per la
construcció del nou consultori; 2,5
milions per Les Avellanes; 2 milions per la reforma del consultori
de Vallfogona de Balaguer; i 8 milions pel nou centre de Bellcaire
que tenia un pressupost de 11 milions.
En el següent pla els benefi-

La Sentiu, un dels pobles afectats pel Pla de Consultoris

ciaris van ser Foradada, amb una aportació de 2 milions, Preixens que en va rebre 3 i Vilanova de Meià que
va rebre una subvenció de 3,5 milions sobre un pressupost total de 4,5 milions.
Un dels projectes que han rebut més subvenció
ha estat el consultori de Alòs de Balaguer, amb una aportació del consell comarcal de 7,5 milions amb un pressupost global de 11,5.
Algerri i Ivars de Noguera van remodelar els seus
centres sanitaris i van rebre 1,6 i 1,4 milions respectivament, mentre que Gerb, Vilanova de la Sal, Bellmunt i
Rubió van construir nous consultoris amb subvencions
entre els 2 i els 5 milions de pessetes cadascun.
Montgai també va millorar el seu consultori amb una
aportació de vuit-centes mil pessetes i Cubells va canviar el mobiliari, rebent un total de 1,4 milions.
Les aportacions fetes pel Consell Comarcal representen el 70 per cent dels pressupostos globals de les
obres de nova construcció, remodelació i compra de
mobiliari de les 22 poblacions beneficiades de tota la
comarca de la Noguera.

El Consell Comarcal ha invertit, en els darrers
cinc anys, un total de 81 milions de pessetes,
subvencionant els diferents consultoris mèdics
de 22 poblacions de la comarca de la Noguera

Amb aquest cinquè Pla de consultoris, el
Consell dóna per finalitzat el programa, ja que
no hi ha , actualment, cap demanda de cap
municipi en aquest sentit

El Consell Comarcal aprova un
pressupost de 531,5 milions pel 2000
Dels quals 70 milions estan destinats a Inversions reals

El Ple del Consell va aprovar la
permuta de terrenys amb
lAjuntament de Balaguer
Gràcies a la qual podrà desenvolupar les
obres dampliació de la seva seu

El Ple del Consell Comarcal de la Noguera del passat divendres 4 de febrer, va
aprovar, entre daltres punts de lordre del
dia, els pressupostos que han de regir lens
comarcal durant lany 2000. Els pressupostos ascendeixen a 531,8 milions de pessetes, dels quals 107,3 corresponen a despeses de personal, 176,9 corresponen a
despeses de material, subministraments i
altres, 31,4 corresponen a despeses financeres, 70 milions a Inversions reals, i 144
milions a transferències de capital.

El Consell Comarcal de la Noguera
invertirà més de 60 milions de
pessetes en lampliació de la seva
seu, i 47 milions en el cinquè pla de
consultoris mèdics
Dels 70 milions del capítol dinversions
reals, destaquen els 21,1 milions destinats
a la segona anualitat de les obres dampliació de ledifici del Consell Comarcal, que
tenen un pressupost total de 60 milions.
Precisament, la Comissió de Govern del
Consell de la setmana passada va adjudicar les obres de construcció de lala sud
per un import de 50,8 milions de pessetes
a lempresa Construccions Ribagorça de
Balaguer, mentre que ladjudicació dels serveis de calefacció i de climatització van ad-

judicar-se a lempresa Clibasa per 11,9 milions de pessetes.
Laltra gran partida del capítol dinversions és la que el Consell dedica al Pla de
Consultoris amb una aportació de més de
47 milions de pessetes.
Quant al pressupost dingressos, lEns
Comarcal ingressarà 25,4 milions de taxes i
altres ingressos, que corresponen,
majoritàriament al servei de tractament de
residus i al conveni de recollida selectiva.
La major part dingressos provenen de
les transferències daltres administracions,
amb un total de 294 milions, dels quals 258
venen de la Generalitat de Catalunya i vora
35 milions de la Diputació de Lleida i dels
Ajuntaments.
El capítol de Transferències de capital,
pel qual el Consell ingressarà 187 milions
de pessetes, gran part corresponent al
PUOS 2000, amb 140 milions de pessetes,
21,5 milions de la Diputació pel Pla de Consultoris, i 25 milions dels Ajuntaments, pel
mateix concepte.

Lens comarcal presidit per
Marcel·lí Guillaumet gestionarà els
140 milions de pessetes finalistes,
que singressaran per les diferents
obres dins del PUOS 2000

El Consell Comarcal en ple va aprovar per unanimitat la
permuta de terrenys amb lAjuntament de Balaguer, pel qual
el Consell serà el propietari duna part dels terrenys que
lAjuntament té a Sant Francesc, tocant a la seu de lEns
Comarcal, a canvi dun terreny de propietat comarcal, a la
vora de la Comissaria dels Mossos dEsquadra, que passarà a mans municipals.
Gràcies a la permuta, El Consell Comarcal podrà desenvolupar les obres dampliació del Consell, en la seva ala
sud. Les obres van adjudicar-se en el mateix ple comarcal.
Daltra banda, els consellers comarcals també van aprovar liniciar els tràmits oportuns per tal de construir un abocador de runes comarcal, en els terrenys que el Consell té
dins el terme municipal de Balaguer i que va adquirir fa uns
anys per ubicar-hi labocador comarcal de residus sòlids
urbans, i que posteriorment va canviar dubicació.
Per últim, el Consell comarcal de la Noguera va aprovar
ladjudicació dajuts individuals de desplaçament als alumnes dels barris del Secà i del Firal de Balaguer, pel present
curs 1999-2000 i a la resta dalumnes de la comarca que
han de desplaçar-se per a la realització dels seus estudis
obligatoris, en els centres de Balaguer, Artesa de Segre,
Ponts o Bellcaire dUrgell.
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Ple Extraordinari Municipal de
lAjuntament de Bellcaire
El Ple aprovà el pressupost per a lany 2000, el
Pla Especial Agroindustrial, i la continuïtat de
Miquel Valls com a Jutge de Pau de Bellcaire

Dun espai reservat per als autobusos

El lloc reservat per a la parada dels autobusos sempre està ocupat per
altres vehicles

Per Àngel Periel Navarro

12

Amb les formalitats acostumades i sota la presidència de
lalcalde, Xavier Torres i Guau, si bé comptant-se la justificada
inassistència del regidor de Convergència i Unió, Xavier Bergé
i Mediavilla, divendres 28 del passat mes de gener, a la sala
dactes municipal, va reunir-se en sessió extraordinària el Consistori bellcairenc.
Tot seguint el preceptiu ordre del dia, al llarg la junta de
menció es varen aprovar lacta de lanterior sessió, el pressupost de lany 2000, la modificació dun crèdit del pressupost
de lany 1999, diverses llicències dobres, algunes factures, el
Pla Especial Agroindustrial del poble - malgrat que sols duna
manera provisional-, el recurs de reposició quant dunes llicències dobres de Transalfals i de la Societat Cooperativa
Catalana Limitada del Camp Sant Isidre i, digual mode, també es donà per bona una rectificació de linventari de lany
1999.
Talment, dunanimitat en fou escollit Miquel Valls i Palau de
continuar com a Jutge de Pau i, tanmateix haver-lo rebutjat els
regidors dEsquerra Republicana de Catalunya, Jaume
Matamala i Farré restà lúnic candidat de substitut digual càrrec.
Finalment, va estar realitzat latorgament de les subvencions aprovades.

CONSTRUCCIONS
EN GENERAL
ELECTRICITAT
FONTANERIA
CALEFACCIÓ

Qualsevol dia darrera laltre, hom pot observar com tots els conductors dels autobusos
de les diferents línies regulars del transport públic de viatgers per carretera, els quals habitualment efectuen llurs parades a la travessa de Bellcaire dUrgell, en latenció de la precisa
baixada i pujada dels passatgers, es veuen obligats de realitzar aqueixes a la pròpia carretera,
enmig duns constants perills, a causa que, de continu, hi ha daltres vehicles ocupant el lloc
reservat a la seva aturada.
Per la tal motivació i, encara més, adreçant-nos a la prevenció duns possibles accidents,
preguem lorganisme competent vulgui disposar siguin pintades adientment les senyals indicatives allí existents; tot i que, així la vertical com lhoritzontal, a hores dara en són gairebé
esborrades del tot.

Vers la Festa de Santa Àgueda

LAssociació de dones «Isabelina», de Bellcaire celebra la Festa de Santa
Àgueda amb un sopar al pavelló esportiu
Havent la intenció dhonrar la venerable Santa Àgueda, la qual verge, en la defensa de la seva
fe i de la pròpia castedat va ésser martiritzada a Catània (Sicilia) lany 251, lAssociació de Dones
Isabelina, de Bellcaire dUrgell, va organitzar una singular vetllada, el proppassat dissabte 5 del
present mes de febrer al pavelló esportiu local.
Un excel·lent sopar, constituït de xatonada de bacallà, pollastre farcit a la jardinera, tulipa de
xocolata amb sorpresa, vi, cava, cafè aràbiga i licors afirma de preludi magnífic a la qual hom
suposa ha de ser una alegre i força divertida tanda de ball a seguir, amenitzada pel duo Josep
Maria i Aurora.
Endemés, mercès el bon gust de la tan amable directiva de les isabelines, al transcurs de
lesbarjo shi van rememorar els enyorats ball de ram, de lescombra i de la capsa.

EXPOSICIÓ
ARTESANIES

MAITE-PETIT

QUADRES, MIRALLS DECORATIUS i MANUALITATS

del 5 al 13 de febrer

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

SERVEI GRUA
24 HS.

Horari de visita:
Laborables de 6 a 9 de la nit
Dissabtes i festius de 12 a 2 tarda
i de 6 a 9 de la nit

MAITE PETIT

C/ Santa Maria, 19
Tel. 973 420178
CAMARASA

CITROËN

Garatge Sport

JOSEP SALUD i PLA
Hostal Nou, 19
Tel. 973 445438

Tel. mòbil 617 357705

Havaneres i La presa, oferta cultural del
Teatre Municipal per aquest mes de febrer

Lobra dirigida per Manel Dueso substitueix Penjats de Tim Firth

Audicions dels alumnes de
lEscola Municipal de Música
LEscola Municipal de Música de Balaguer inicia el proper dilluns 14 de febrer, tot un seguit daudicions musicals
dels diferents departaments de lEscola.
En aquestes audicions, tots els alumnes de lEscola,
de cadascun dels instruments, toquen davant dels seus
pares, familiars i públic en general que hi vulgui assistir,
mostrant tots aquells coneixements musicals que han adquirit durant el present curs lectiu.

Homenatge a lhavanera

El grup Les Veus de lEstany, de la Catalunya Nord, és el
principal grup daquella zona dun total de 6 grups que hi ha al
Rosselló. El seu fundador és Francesc PrÍncep. Està format per
quatre guitarres i un acordió.
El grup Peix Fregit és un veterà del gènere liderat pel Mestre
Bastons, compositor de moltes havaneres actuals, amb peces
com A cau dorella, La Xavala, o Lola la tavernera.

Especialistes en Banquets,
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

La programació estable del Teatre Municipal ens porta per aquest mes de febrer,
molta varietat despectacles tant teatrals com
musicals. Aquest dissabte 12 de febrer, el Teatre acull un recital dhavaneres a càrrec del
grup Les Veus de lEstany de la Catalunya
Nord i el grup de Calella de Palafrugell Peix
Fregit. Lacte sengloba dins dels actes de
Any 2000, any dhomenatge a lhavanera organitzat pels Amics de lhavanera de Lleida.
El concert començarà a les 9 de la nit i el
preu de lentrada és de 500 pessetes.
Els actes culturals continuaran el proper
dissabte 20 de febrer amb la representació
de lobra la presa de Conor McPherson i
dirigida per Manel Dueso. Aquesta obra no
estava dins de la programació dhivern, ja que
en el seu lloc estava programada lobra Pen-

jats. Per motius aliens al Teatre Municipal
aquesta obra no pot venir la data indicada, i
serà la presa la que es podrà veure al municipal, interpretada per Boris Ruiz, Josep
Jullen, Xavier Capdet, Miquel Gelabert i Àngels Bassas.
La presa, no deixa de ser una metàfora
de la vida. Una presa representa un mur que
sobtadament impedeix la continuïtat dun riu,
un obstacle com tants en podem trobar en la
vida. A una banda laigua saquieta, senfosqueix, sacomoda. A laltra, laigua passa, es
revolta i crea energia, electricitat, llum. Cadascú escull el seu lloc i només el temps ens
dirà si lelecció ha estat lencertada. El dia 20
de febrer a les 7 de la tarda, la solució. Venda dentrades a partir del 8 de febrer a la taquilla del mateix Teatre.
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LAjuntament de Balaguer té prevista ledició dun
«llibre homenatge» als autors balaguerins

Es presentarà el proper 14 dabril amb una conferència de Sergi Pàmies
i la inauguració duna exposició del fons local de la Biblioteca

Lexposició «Memòria duna
fidelitat. Balaguer i lEscola
Pia», fins el 27 de febrer

La bona acollida per part de la gent ha fet
allargar el període de lexposició
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Memòria duna fidelitat. Balaguer i lEscola Pia és lexposició de producció pròpia del Museu de la Noguera, projectada per a lany 1999 i respon a un esdeveniment important de la ciutat: la implantació de Lescola Pia a Balaguer
feia 300 anys. Des del 1699 lEscola Pia ha estat vinculada a
la ciutat en tots i cadascun dels afers polítics, socials, econòmics i urbanístics. Es tracta doncs daprofitar aquests elements per a dissenyar una exposició que faci un repàs a la
història de Balaguer des de finals del segle XVII fins a finals
del segle XX.
Lobjectiu de la mostra era fer una exposició no sols dedicada a lEscola Pia de Balaguer, sinó una mostra dhistòria
moderna i contemporània de la ciutat, a través dun llenguatge expositiu totalment diferent al que fins ara sestava
acostumat, novedós i que recull plantejaments de lanomenada nova museologia. La mostra que restarà oberta fins
el 27 de febrer i que ha estat visitada per 1.500 persones
proposa una ambientació central a lentorn de la qual circula lespectador, dedicada a la nostra classe, laula escolar
de tots.

CAVA DE CIGARS · ARTICLES FUMADOR · TIMBRES

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

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

Des de la regidoria de
Cultura de lAjuntament de
Balaguer, sha creat una comissió en la que hi participen
lalcalde Miquel Aguilà i la regidora de Cultura, Teresa Bernat, entre daltres, per tal de
preparar ledició dun llibre homenatge als autors balaguerins, dels quals hi ha obra al
fons de la Biblioteca Margarida de Montferrat i al a
Domènec Carrové de
Balaguer.
El llibre constarà duna
primera part en la que es llistaran tots els autors i les seves obres; una segona part en
la que sescolliran deu o dotze autors literaris, dels quals es
publicarà un dels fragments
més significatius de la seva
obra, una tercera part dedica-

da als il·lustradors, i una darrera part dedicada als llibres publicats per les entitats i associacions de la ciutat. Entre els
autors literaris dobra més completa, dels quals sen publicarà un fragment de la seva obra, cal destacar a Teresa
Pamies, Josep Carner Ribalta, Carles Maria Sanuy, Eduard
Ribera, Sebastià Armenter, Francesc Burguet, Josep Coma,
Francesc Puigpelat i Rafel Molina entre daltres.

El Pare franciscà Francesc Gamissans publica el
seu darrer llibre «De tot cor»
Amb pròleg de la periodista Núria Oriol i publicat per Editorial Claret
El Pare franciscà Francesc Gamissans
ens sorprèn, aquesta vegada, amb un nou
llibre de tot cor publicat per Editorial Cla-

ret i amb il·lustracions dAntoni Victòria, i amb
pròleg de la periodista Núria Oriol.
De tot cor, està escrit amb un llenguatge planer, intel·ligent, net i el que és més important, entenedor per al lector que, amb la
lectura daquestes pàgines coneixerà un
home, el pare Gamissans que encomana
tranquil·litat, saviesa, bondat...
Lautor ha volgut dividir la seva obra,
amb cinc grans apartats i cadascun dells
format per curtes narracions, però molt profundes i que obliguen al lector a reflexionar
sobre aquelles coses més senzilles que ens
envolten en la vida quotidiana, o sobre aquelles persones que ens envolten, amb les
seves virtuts i els seus defectes. Els cinc
parts del llibre són Evocacions, on ens parla
del cos i de lensenyament; Esdeveniments;
Persones dentre les quals cal destacar la
narració dedicada a Gandhi o a Helder
Càmara; Actituds, defensant el no tenir por
o el tema de ladopció dels infants i la Fe,
acabant amb un cant a la vida.

El Claustre del convent de Sant Domènec ja ha estat
restaurat dels seus problemes amb laluminosi

Les obres de restauració del claustre gòtic de Sant
Domènec iniciades a principis del passat mes de juny, ja estan totalment acabades, i per tant, ja shan retirat totes les
bigues que patien daluminosi, i han estat substituides per
daltres de noves.

La part del claustre que ha
estat restaurat correspon a les
ales nord i oest, així com la terrassa de lala nord que dóna a la
residència geriàtrica Sant
Domènec, ubicada a la vora del
claustre.
La terrassa ha estat totalment
pavimentada, ja que tenia greus
problemes dhumitat que filtraven
sobre el claustre. La barana de
ferro que havia a la terrassa, sha
substituït per una altra feta dobra
que serà recoberta de pedra artificial.
Les bigues que han patit aluminosi van ser col·locades al
claustre durant la dècada dels
anys 60, quan el Ministeri de Cultura, a través de la Direcció General de Belles Arts va fer la restauració parcial del monument.
Lany 1997, un estudi fet per
larquitecte Josep Maria Ollé va
detectar la malaltia de les bigues
del claustre, decretant-se la seva
urgent restauració, per tal de treuren el perill més immediat.
Tècnics del Departament de
Cultura van visitar el claustre durant el passat mes de maig i van
anunciar laportació de més de

6 milions per poder fer front
a les despeses de la restauració. Aquests diners
procedeixen de l1 per cent
cultural.
De totes maneres, les
obres efectuades només
han tret el perill més immediat, i el monestir i el claustre necessiten duna veritable restauració, una restau-

Tot i desaparéixer el
perill, el monestir
neccessita una
gran restauració
ració definitiva que shauria
diniciar amb el buidat de
terra del jardí, que causa
molta humitat al monument.

El monestir de Sant Domènec, és una joia de
lart gòtic a la ciutat de Balaguer
Entre el patrimoni artístic de Balaguer, el
monestir de Sant Domènec, declarat Monument
Històrico-Artístic és una de les grans joies de
lart gòtic.
Lesglésia i el claustre formen un conjunt
unitari que és visita recomanada tant pels estudiosos de lart gòtic com per tots aquells que
vulguin gaudir duns moments de pau i tranquil·litat.
Lesglésia, duna sola nau amb diverses
capelles laterals, ha estat restaurada durant els
darrers anys, fent-la més confortable per als
devots, mentre que el claustre qu està considerat com un dels més esvelts de Catalunya,
ha vist com en els darrers mesos, sha solucionat el problema de laluminosi de les seves bigues, tot i que no és suficient, ja que realment
cal un projecte seriós que permeti una restauració total i definitiva.
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Expedició «Balaguer - Aconcagua» : Una operació
de rescat i el mal temps impedeixen fer el cim als
quatre alpinistes balaguerins

Van arribar fins al camp 3 (campament Berlín), a 5.800 metres dalçada

16

Els components de lExpedició andina, Balaguer- Aconcàgua 2000, Jordi
Betbesé, Francesc Allué, Xavier Gràcia i
Noè Ruiz, van tornar el passat diumenge
6 de febrer, després de 21 dies daventura pels Andes argentins. Els alpinistes van
ser rebuts per familiars i amics a laeroport
del Prat de Barcelona.
Els joves alpinistes balaguerins no han
pogut fer el cim de lAconcàgua, tot i que
van quedar-se a les portes. Només la participació en un rescat dun membre duna

expedició argentina i la mala climatologia que ha fet
aquest mes de gener als Andes, van privar als expedicionaris el poder realitzar el seu somni, mai
aconseguit per alpinistes balaguerins.
Els expedicionaris van sortir de Barcelona el passat 17 de gener. Un vol de 17 hores els portà a
Mendoza, fent parada a Amsterdam, Sao Paulo,
Buenos Aires, San Juan i arribant a Mendoza el 18
de gener al vespre.
El 19 al matí van fer en autobús els 180 quilòmetres que separen Mendoza de Puente de Inca al
Valle de Horcones. Allí van carregar els seus equipatges i el material a les mules i van iniciar la travessa a peu de Playa Ancha, uns quaranta quilòmetres
desèrtics, que els van portar fins al campament base,
a Plaza de Mulas, que es troba a 4.370 metres dalçada.
Des del dia 21 fins al 24 de gener, els alpinistes
es van dedicar a aclimatar-se a lalçada i al terreny,
fent petites incursions per lentorn del camp base, i
el mateix dia 24, ja van fer lascensió cap al campament 1, anomenat Canadà, a 4.950 metres. El dia
25 van pujar al camp 2, o Nido de Cóndores a 5.450
metres dalçada i van retornar al campament 1.
Lendemà ja van tornar cap a Nido de Cóndores
on van fer nit, amb la intenció de, el dia 27, situar-se

al camp 3, i el 28 de gener atacar el cim de lAconcàgua, punt
més alt del continent americà.
El dia 27 al matí, quan els expedicionaris estaven a punt
de sortir cap al campament 3, van rebre la demanda dajuda
duna expedició argentina que estava acampada al campament 2, ja que un dels seus membres, un noi de 38 anys,
amb molta experiència a lHimalaia i als Andes, estava molt
malament, probablement amb un edema pulmonar.
Els alpinistes balaguerins van fabricar una llitera amb els
pals de les tendes i gràcies a una emissora de lexpedició
argentina van poder avisar a lequip de rescat del camp base.
No obstant, lexpedició balaguerina va iniciar el descens amb
el malalt.
Malauradament, quan van trobar-se amb lequip de rescat, a poca distància del camp base, a Plaza de Mulas, lalpinista argentí ja era mort, després de patir un edema pulmonar
i un de cerebral a causa de la falta doxigen.
Malgrat que els alpinistes catalans es trobaven en perfectes condicions físiques van quedar moralment desfets per
lincident, i tot i que van tornar a pujar fins al campament 2, on
van estar-hi durant el que quedava del dia 27 i el 28.
El dia 29, dos membres de lexpedició, en Xavier Gràcia i
en Noè Ruiz decidiren abandonar lintent de fer el cim, i retornar al campament base, molt afectats per la mort del muntanyenc argentí.
Daltra banda, en Jordi Betbesé i Francesc Allué, decideixen continuar laventura andina i pugen fins al campament 3
anomenat Berlín, a 5.800 metres dalçada.
Quan lendemà ja havien datacar el cim, lanunci de mal
temps per lendemà i pels dies següents, fa que els dos alpinistes donguin també per acabada laventura i retornaren cap
al campament base, amb els seus companys.

La mort dun alpinista argentí, en el moment que els
expedicionaris balaguerins lestaven auxiliant, va
afectar la seva moral, tot i que físicament estaven en
una forma immillorable per intentar fer el cim al pic
més alt del continent americà, amb 6.954 metres

En Jordi, en Francesc, en
Xavier i en Noè van fer
una aclimatació perfecta
els dies que van estar al
campament base i al
campament 1, i van
trobar-se perfectament
durant tota lascensió fins
als campaments 2 i 3.
Lalimentació dels quatre
joves balaguerins durant
els dies que han estat al
parc de lAconcàgua, ha
estat a base de papilles,
sopes i pures deshidratats.
La beguda, en grans
quantitats, a base daigua
amb aromatitzants de
llimó i taronja.
La única nota negativa de
lexpedició va ser la lenta
reacció del servei de
rescat de lAconcàgua,
que va fer que els alpinistes balaguerins haguessin
de baixar un expedicionari
argentí malalt que va
arribar sense vida al
campament base.
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Malgrat no haver pogut fer
el cim de lAconcàgua, els
alpinistes balaguerins no
estan gens decebuts de la
seva aventura, en la que
han coronat un pic, el
Cerro Manso de 5.580
metres dalçada i han
estat a les portes de
lAconcàgua.

El pitjor mes de
gener dels
darrers 25 anys

lAconcàgua sha cobrat un
total de 7 vides durant el
passat mes de gener
La que és la muntanya més alta
del continent americà, lAconcàgua,
és també una de les més «transitades» quan arriba el mes de gener.
Enguany, segons les notícies
meteorològiques de la zona, ha estat el pitjor mes de gener, i de les 50
expedicions que durant el mes han
intentat fer el cim, tant sols ho han
aconseguit una quinzena, la majoria
delles a principis de mes, ja que
durant la segona quinzena, les baixes temperatures i el fort vent que fa
a la cara nord de lAconcàgua, han
fet que moltes expedicions haguessin de retirar-se sense poder arribar
als 6.954 metres del cim.
Els alpinistes balaguerins van
patir aquestes baixes temperatures
al campament 2, on van arribar, dins de les

tendes a 18 graus sota zero, tot i que
el fort vent a lexterior, donava una
temperatura de sensació dentre 25 i
30 graus negatius.
Pels quatre muntanyencs de
Balaguer, «lexperiència ha estat molt
positiva. A part de laccident, que ens
va afectar moralment, estem satisfets
perquè físicament estàvem al cent per
cent, i no vam tenir ni un sol mal de
cap, el que vol dir que havíem fet una
bona aclimatació tant al camp base,
com al camp 1».
El que no ha agradat massa als
balaguerins ha estat la mateixa muntanya de lAconcàgua. «La veritat és
que és una muntanya on tot és pedra, no hi ha gairebé neu, que és el
que ens agrada i on ens trobem bé, i
per la vessant nord, que és la que
hem intentat, el fort vent molesta
moltíssim».
Pels balaguerins, una de les coses més positives ha estat el contacte amb la gent. «Són molt oberts, i ens
han ajudat amb tot el que hem ne-
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cessitat. Són gent de muntanya, formidables».
Per acabar, els joves balaguerins diuen
que no estan en absolut decebuts per no
haver pogut fer el cim, ja que «no lhem fet
per motius psicològics, i no físics. Lexperiència, en conjunt ha estat positiva que és
el que realment compta».
Des daquestes ratlles volem felicitar, de
veritat, els joves esportistes que han portat
el nom de Balaguer fins al més
alt dAmèrica.

Millorem...
LIS (II)

El col·legi la Noguera protagonista duna
experiència pionera en els centres lleidatans

Organitza una multivideoconferència juntament amb un centre escolar
grec i un altre de finlandès, dins el projecte Comenius
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El col·legi públic La Noguera de Balaguer va viure,
el passat 28 de gener una
experiència pionera en els
centres educatius lleidatans i
que sengloba dins del projecte Comenius de la Unió
Europea. Lacte escolar va
consistir en una multivideo-

conferència, és a dir una connexió simultània de so i imatge entre tres escoles que
participen en el projecte europeu, com són Tolon Koulu
de Forssa (Finlàndia), lÉcole
«Jeanne dArc» de El Pireu
(Grècia) i la Noguera , amb
una línia RDSI de Telefònica i

via satèl·lit.
Lobjectiu daquesta activitat era conèixer un nou
mitjà de comunicació i les
seves possibilitats. Des del
col·legi va realitzar-se una
salutació als alumnes i professors dels altres dos centres, la presentació de treballs i activitats relacionades
amb el projecte, la demostració de la confecció dun
instrument musical amb materials reciclats, la ballada
duna sardana i el Cant de
lhimne oficial de la Comunitat Europea. En activitat activitat hi van participar el Centre de Recursos Pedagògics
de la Noguera, el PMAV del
Departament dEnsenyament, una classe de lIES La
Caparrella i Telefònica.

El Centre de Recursos convoca el Premi
Comarcal de Treballs de Recerca Educativa
Dins del Pla Comarcal de Dinàmica Educativa

Per tal de fomentar lesperit de recerca i la
creativitat científica entre els alumnes densenyament secundari, batxillerat i cicles formatius
de la comarca de la Noguera, el Pla Comarcal
de Dinàmica Educativa convoca el Premi Comarcal de Treballs de Recerca Educativa adre-

çat als alumnes esmentats. El premi està
obert a tots aquells treballs dinvestigació
sobre llengua, literatura, història, geografia, art, economia o qualsevol altre àmbit
relacionat amb la comarca de la Noguera. Poden ser de tipus experimental o teòric i sempre hauran de tenir obligatòriament, un tutor (professor/a) que els dirigeixi i assessori.
El treball guanyador semportà un premi de cent mil pessetes, mentre que el
segon serà de 75.000 i el tercer de 50.000
pessetes. Els professors dels treballs guardonats també senduran un premi de
25.000 pessetes. Tots els participants rebran un obsequi. Els treballs shauran de
presentar al Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera abans del 28 dabril.

Josep M. Simón i Auberni

En lanterior número em referia a la paraula lis. Un
mot del tot incorrecte i que és una traducció literal al català
del pronom personal plural castellà les. En aquest article
donaré la seva traducció correcta.
La llengua castellana té, com a pronoms per a
aquesta funció sintàctica, le, per al singular, i les, per al
plural; en català no ocorre el mateix.
La forma li és lapropiada per al singular: Si ve amb
mi li podré presentar ..., Encara no li hem dit res. No té
una forma per al masculí i una per al femení, sutilitza li
per a ambdós gèneres.
I per al plural, tant si és masculí com si és femení, els.
Lis he dit que al
Per tant, lexpressió correcta de la frase Lis
Els he dit que al soci
soci no sel pot enganyar... seria Els
no sel pot enganyar.... Com es pot observar el pronom
els pot referir-se a ells i també a elles.
Quan el pronom els ha danar darrera el verb sutilitza
la forma los, i també indistintament si es tracta dells o
delles. Aquesta és lerrada que comentava de la
participació de casament que havia rebut: Tenim el plaer
lis saber .... Calia haver escrit: Tenim el plaer de
de fer-lis
los saber ....
fer-los
Dóna la circumstància que los també és el pronom
de complement directe masculí plural Els regals, no hem
los
los, Fa dies que han arribat els discos, però
pogut obrir-los
los
encara no hem pogut comprar-los
los. Aquesta coincidència
no ens ha de preocupar ja que la sintaxi es preocupa de
determinar quina és la funció específica per a cada cas
en particular.

EXERCICIS

1- Ompliu els buits amb li, els o los. Fixeu-vos amb el
verb que ve després si està conjugat en singular o
plural.
1- Crida en Joan i digues-.... que vingui .
2- .... vaig donar la notícia i no en van fer gens de
cas.
3- .... faig saber que aviat rebran el nou volum.
4- Cal portar-.... la documentació per tal que puguin
començar
5- A totes elles ..... vaig fer arribar lavís.
2- Esmeneu les possibles errades:
1- Lis farem arribar lacord pres.
2- Li farem arribar lacord pres.
3- Lis fem arribar lacord pres?
4- Hem de fer-lis arribar lacord pres.
5- Cal fer-li arribar lacord pres.
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Mans Unides de Balaguer vol aconseguir un milió
i mig de pessetes per un projecte al Paraguai
Organitza diferents actes durant els propers mesos amb la finalitat de
recaptar els fons necessaris pel projecte escollit per enguany

Sortides a la neu del Centre
Excursionista de Balaguer

Esquí de muntanya i raquetes de neu durant
els caps de setmana del mes de febrer

La Companyia «La Sucrera» de Menàrguens va actuar per recollir diners

La Comissió de Mans Unides de
Balaguer, ha presentat el programa dactes
que portarà a terme durant els propers dies,
per tal de recaptar fons pels seus projectes
denguany.
Mans Unides sha caracteritzat, des de
sempre, pel seu paper bàsic, col·laborant
amb la gent que lluita contra la pobresa, la
fam, la desnutrició, la malaltia, la manca
dinstrucció, el subdesenvolupament, però
que no tenen els recursos necessaris per
tirar endavant. Mans Unides, amb les seves
campanyes de recollida de diners ajuda a
tirar endavant aquells projectes que serveixen per millorar la vida als països subdesenvolupats, per poder donar-los-hi una oportunitat, amb projectes que incideixin direc-

tament en la realitat social de cada comunitat.
La Comissió de mans Unides de
Balaguer sha fixat, per enguany, el recollir la
quantitat dun milió i mig de pessetes, per
poder dur a terme un projecte a Guayaki Kuá
i Capiatá a lEstat de Caaguazú, al Paraguai,
i que consistirà en ajudar a elevar el nivell de
vida i salut de la seva població, mitjançant la
industrialització i la introducció denergia solar
en el procés delaboració dherbes medicinals per lús de la comunitat i la comercialització, així com formant professionalment
promotors de salut, creant fonts docupació
rural i fomentant el treball associatiu.
Per tal de recollir els diners necessaris
per tirar endavant aquest projecte, Mans Unides de Balaguer va organitzar, el passat diumenge 6 de febrer, una representació teatral a càrrec de la Companyia La Sucrera de
Menàrguens amb lobra Ens ha caigut la
sogra al Teatre Municipal de Balaguer.
Daltra banda, aquest 11 de febrer organitza un esmorzar simbòlic a tots els centres
escolars de la capital de la Noguera, mentre
que totes les esglésies de Balaguer, dedicaran la col·lecta del diumenge 13 de febrer
al projecte de Mans Unides.
També el dissabte 26 de febrer, la Casa
parroquial de Balaguer acollirà un sopar simbòlic per recaptar fons i acabaran els actes
amb un estand a Fira Balaguer que es celebrarà els dies 28, 29 i 30 dabril i 1 de maig,
on vendran roba per la llar, com ja venen fent
habitualment en les darreres edicions del
certamen firal de la ciutat.

Durant els dos propers caps de setmana, el Centre Excursionista de Balaguer té previstes dues sortides a la neu.
Els dies 19 i 20 de febrer està organitzada una excursió al
Cap de Blanhiblar, de 2.242 metres dalçada a la Val dAran
on es practicarà lesquí de muntanya.
Daltra banda el cap de setmana del 26 i 27 de febrer, el
Centre organitza una sortida amb raquetes de neu, de dificultat mitjana al Pic de Casamanya (2.768 m.) a Andorra.
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Literatura infantil: un món per descobrir
Recomanacions de la Biblioteca

Mercé Simón
LHora del Conte presenta
aquest divendres 11 de febrer,
Història dun arbre a càrrec
dImma Torné, a partir de dos
quarts de 7 de la tarda, a la Biblioteca Infantil Margarida de
Montferrat.
Daltra banda, la secció infantil
de la Biblioteca ja ha editat la guia
de les novetats infantils de lhivern
2000.
Un total de 62 títols per a totes les edats i tots els gustos, tot
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i que des daquestes ratlles en
destacarem alguns per les seves
peculiaritats.
En les novetats I1, és a dir, per
als més petits i fins als 6 anys, cal
fer esment dels llibre-jocs i els
contes de roba per als més
jovenets de la biblioteca. Els llibres den S. Cowley, amb títols tan
suggerents com Llanetes el juganer, Mísia la golafre, Negreta la gateta o T
om el trapella
Tom
trapella,

tots ells de leditorial Beascoa i publicats durant lany 1999. Dins
daquest apartat dedicat als més
menuts, també cal destacar un
dels contes més acceptats pels
nens i nenes usuaris de la biblioteca infantil com és el den M.
En Barbablanca i el treNewman, En
sor pirata
pirata, un llibre que a més de
llegir, obliga als nens a desenvolupar les seves habilitats. També
destacar el conte El dia que
Pigasso va conèixer Muutisse de
N. Landen. No podem tancar
aquest espai sense anomenar el
conte Catxumbo
Catxumbo publicat per La
Galera lany 1999, escrit per Pep

Molist, vell conegut dels nens i nenes de Balaguer ja que va estar
molts anys com a bibliotecari a la
Margarida de Montferrat.
Dels llibres destinats als nens
de 7 a 9 anys, hem de destacar
els reculls de contes, tan buscats
pels pares i mares. Entre les noExplicam un
vetats hi trobem el Explicam
conte 3 de M. Tobella, i la col·lecció dE. Blyton, Els millors contes per a 5, 6, 7 i 8 anys de la
editorial Columna.
També hi trobem contes teleocahontas
visius com el P
Pocahontas
ocahontas de I.
Parin, o El superheroi de la tele
de J. Albanell, i publicat per
Barcanova.

http://www
.balaguer
.net
http://www.balaguer
.balaguer.net
Web oficial de lAjuntament de Balaguer
en què hi podem trobar informació sobre la
ciutat, els seus equipaments, la seva cultura, les seves festes, els seus esports, llocs
per visitar i una agenda cultural per tal de
seguir els esdeveniments que hi tindran lloc.
http://emedia1.mediainfo.com/emedia/
Un dels buscadors més potents que hi
ha avui a la xarxa. En aquest podem definir
què anem a cercar per temes, tipus de medi,
zona geogràfica. Inclou també guies de
ciutats i serveis. Aquest buscador està amb
llengua anglesa.
http://www
.loslibros.com
http://www.loslibros.com
Gran biblioteca de llibres amb més de
150.000 títols. Des dun deslligable podem
entrar en qualsevol de les seves quaranta
seccions temàtiques. També podem utilitzar
el seu buscador per trobar un autor, un títol
o pel seu ISBN.

http://www
.sportec.com/www/acb/
http://www.sportec.com/www/acb/
main.htm
Pàgina de lACB que fa referència a tot
el que envolta al bàsquet nacional i europeu.
Una de les seves seccions fixes permet
accedir a la informació sobre els jugadors i
entrenadors que han participat en la lliga
ACB. Un servidor amb abundant informació
i amb interessants dades estadístiques.
En lapartat de I3, per a
jovenets de 10 a 12 anys, les novetats de lhivern ens presenten
llibres amb títols com Lull de
lagulla de J . Armangué, o F
esFesme un petó. Larissa Laruss de L.
Hartmann, entre molts daltres.
Però el millor que podeu fer,
es anar-los a veure i a llegir a la
Biblioteca Infantil de dimarts a divendres de 12 a 1330 i de 17 a
20,30 i els dissabtes al matí de 10
a 13,30 h.

C/ Noguera Pallaresa, 6
25600 BALAGUER

Tel. 973 446482

http://www
.buscacine.com/
http://www.buscacine.com/
Una interessant WEB amb nombroses
dades del cinema espanyol. En aquesta hi
podem trobar continguts que fan referència
a actors, actrius, guions, bandes sonores,
sèries de televisió, festivals, crítiques,
publicacions etc...

Lúltim Déu sap
qui lenterrarà!
Mires la gent pel carrer
sembla que tot és alegria
més de quatre parlen sols,
i vivim de fantasia.

Tots volem un cotxe nou
perquè els temps ho demanen,
el mal de cap per pagar-los
la solució: bancs i caixes.

Es trenquen els matrimonis
no hi ha pau i alegria
fills i pares no sentenen
i així anem per la vida.

La discoteca està al dia
allí ens podem ambientar
el cubalibre al davant
mai és tard... si pots arribar.

Sembla que tot és salut
i la gent fa bona cara
si vas als ambulatoris
tot és ple i no si pot cabre.

Visca la felicitat
no cal pensar amb el demà
tots anem campi qui pugui
i lúltim...
lúltim Déu sap qui lenterrarà!

El Transport sanitari català a concurs
Lempresa Transport Sanitari de Catalunya S.L.U. creada per la Creu
Roja, lany 1999, una de les candidates per a la gestió del transport

Francesc Serra

Els distintius de Creu Roja desapareixeran de les ambulàncies

Indesinenter
No sé què vol
aquell mirar tant dolç.
La pregunta amagada,
enceta un món desperances
i tot es queda més sol.
Com jo, com tu, com tothom.
Si parlessis,...
sembassarien somnis,
o taïllaries més.
Cadascú és ell, només amb ell.
Un llarg camí dinfinituds,
-barrat el dia a dia
per traves subtilsalimenta afanys emparedats fa massa.
Cegueres de mirar lluny,
o qui sap si massa curt.
Si cridessis fort,
cap de les males herbes,
intentaria créixer
al parterre de casa.
Tavelles madures de llegums exòtics,
sem pengen al coll.
Si em mires el cor,
teixamplaré la vida.
Generosament.
Salvat com estaré de pèrfids atzucacs,
pals a les rodes i falques malignes,
que sempre i a tot hora fan tan mal.
De cada dia sec i sense pluja,
ten passarà factura lestiu ben aviat,
llevat que de lamor la terra eixuta,
mudar-la decideixis per hort assaonat.
Miquel Trilla

Lempresa Transport Sanitari de Catalunya
S.L.U. creada per la Creu Roja el juliol del 1999
per assegurar el servei dambulàncies a tot
Catalunya, es presenta als 48 lots del concurs que el Servei Català de la Salut va convocar per a la gestió del transport sanitari a
Catalunya.
TSC, al presentar-se a tots els lots del concurs, tracta devitar, dins les condicions fixades pel Servei Català de la Salut, que cap
zona de Catalunya resti sense cobertura
dambulàncies.
Per altra banda, cerca garantir els llocs de
treball dels 1.300 treballadors que té Creu Roja
Catalunya dedicats al transport sanitari.
Fins ara aquest servei es va realitzant, mitjançant contracte entre el Servei Català de la
Salut amb la Creu Roja a Catalunya (45 % del

El Club Bonsai organitza
un curs diniciació
El Club Bonsai Balaguer organitza un curs
diniciació i tallerde bonsai, a partir del proper
dimarts 22 de febrer, al local del Club als
baixos del carrer Sanahuja, 14.
El curs constarà dun total de 12 hores, i
es celebrarà els dimarts i els dijous de 8 a 10
del vespre. El preu per a la realització del taller és de cinc mil pessetes, i inclou una safata
i un bonsai.
Els interessats poden inscriures els
dissabtes a la tarda al local del club o el mateix
dia 22 de febrer. També poden trucar al telèfon
973 451381.

mercat), i amb altres empreses privades de
transport sanitari que cobreixen el 55 % restant.
Levolució de la societat fa convenient
que Creu Roja es decanti per latenció daltres necessitats i sectors més desafavorits,
deixant a lAdministració Pública i al sector
privat la cobertura del transport sanitari.
Després de transferir a TSC la seva activitat de transport sanitari, la Institució seguirà
treballant pels més desvalguts -a través de
les gairebé 120 oficines locals de Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona-, realitzant tasques
de prevenció i primers auxilis, socors i emergències, atenció als desafavorits, cooperació internacional, promoció dels drets humans, defensa del medi ambient, promoció
dels valors de la pau i la Creu Roja Joventut.
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¡Dios queire que usted
esté sano!
Iglesia Evangélica de Balaguer
Es la voluntad de Dios que usted sea sanado, pero su fe no
puede operar más allá de su conocimiento de la palabra de
Dios.
La Bíblia dice: «Mi puebo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios». Es la voluntad de Dios que usted viva una
larga vida en esta tierra, sin enfermedad en su medio y que viva
satisfecho.
La ley de Dios acerca de la siembra y la cosecha es muy
clara. Usted nunca disfrutará de la cosecha a menos que haya
sembrado cuidadosamente la semilla y haya cuidado el terreno.
Lo mismo ocurre con la sanidad.
Si siembre semillas de duda y de incredulidad, su cosecha
será un fracaso. Por eso es necesario que el hombre conozca la
palabra de Dios porque la Bíblia producirà en usted un pensar
de fe esperanza y amor.
Muchos llamados cristianos hoy son como el ranchero. Están tratando de segar una cosecha cuando nunca plantaron ninguna semilla.
Pues bién, con Dios y en referencia a la sanidad es igual,
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Consells a lhora de
conduir
Com utilitzar bé els frens si es porta ABS
Antoni Bergadà -Cudós Consultors-

No tots els conductors que condueixen un vehicle amb ABS
saben com treure profit davant una frenada demergència.
El sistema només actua quan es prem el fre amb força,
moment en el qual el pedat començarà a vibrar, amb la qual
cosa entrarà en funcionament. Sha de mantenir la pressió i
prémer lembrague al mateix temps per a que el motor no
empenyi i a més a més no es pari.
El volant sha daccionar cap a la direcció que es vol anar,
ja que lABS, a limpedir que es bloquegin les rodes el vehicle conservarà la direccionalitat.

solo cuando usted conoce la palabra de
Dios, podrá saber que la voluntad de Dios
para usted es que sea bendecido y prosperado, y viva una larga vida.
Como padre, cuando usted ve a su
hijo enfermo o trsite o sufriendo, usted daría todo lo que tiene para lograr liberación
para él. Su corazón anhela eso. Dios es
de la misma manera con sus hijos. Él desea que usted reciba todo su poder gratuitamente para que usted suelte su fe y
crea. Y para ello es necesario que descubra lo que los envangelios dicen. Decubra
cual es su voluntad, deje que Dios fluya
en su vida. Solo cuando conocemos la Palabra podremos creer en Dios y tener la fe
que salva, sana y nos libera de todas las
ataduras que hay en el hombre.
Si usted tiene una enfermedad mortal
y el doctor le ha dicho que tiene solamente
un corto tiempo para vivir, la palabra de
Dios será vida para usted. La palabra prolongará su vida y causará que usted cumpla sus dias sobre la tierra.
¡La Palabra de Dios es vida para aquellos que la hallan!
Pero, ¿Qué hay de aquellos que no la
hallan?. Ellos son mencionados aquí, por-

Para todo esto y mucho más:
¡CRISTO TIENE LA RESPUESTA!
Si usted está dispuesto a creer, la Biblia dice:

«Al que cree, todo les e sposible».

¡VENGA A ESCUCHAR UN MENSAJE QUE
PUEDE CAMBIAR SU VIDA!
LE INVITAMOS A RECIBIR UN MILAGRO DE PARTE
DE DIOS EL PRÓXIMO DOMINGO 13 DE FEBRERO

Iglesia

Evangélica

Palabra de Fe

Ctra. Camarasa, 25
Tel. 973 445996
617 231931
BALAGUER

que aquellos que no la hallan son aquellos que
perecen por falta de conocimiento. Aquellos
que la hallan son aquellos que son sanados y
viven larga vida sobre la tierra.

Tractament antiarrugues
Francesc Bonet Dalmau -Perfumeria DalmauA partir duna certa edat el pas dels anys no deixa de notarse per igual en totes les pells. Petites arrugues comencen a
marcar-se amb més profunditat i la pell té una progressiva pèrdua de fermesa.
Per combatre aquests problemes hi ha moltes classes de
tractaments dins dun cert nivell, tots amb molta qualitat i efectivitat.
Ara bé, un dels principis actius més poderosos avui en dia
en aquesta classe de tractaments, és sens dubte el Retinol
(també anomenat vitamina A), que combat la flacidesa cutània
amb fermesa. Sha de tenir en compte que no tots els productes amb Retinol tenen la mateixa efectivitat. Per una banda la
diferència de concentració del producte pot variar, i per una
altra el sistema utilitzat per transportar-lo a la pell pot ésser més
o menys efectiu.
La tecnologia més avançada del mercat és la que combina laplicació del Retinol de dues formes diferents.
- La primera dactuació immediata a la superfície (Retinol
Lliure) que aporta un efecte «lifting» que allisa la pell i atenua
les arrugues, a més de donar un aspecte relaxat i uniforme.
- La segona dacció a llarg termini i que actua amb profunditat (Retinol encapsulat) que penetra fàcilment i actua als nivells més interns, estimulant la producció de col·lagen i elasti-

ESTÈTICA

CENTRE D'ASSESSORAMENT FISCAL, JURÍDIC,

Tractaments
facials i corporals
Maquillatge
Depilació
Manicura i pedicura

LABORAL, GESTORIA, COMPTABLE,
GESTIÓ DE PATRIMONIS,
SOCIETATS, COMUNITATS i ASSEGURANCES
PERFUMERIA · COSMÈTICA · OBJECTES DE REGAL

Pl. Pau Casals, 6 pral. Tel. 973 450555 Fax 973 450809 25600 BALAGUER
Ps. de Ronda, 57 baixos Tel. 973 282818 Fax 973 282929 25006 LLEIDA

¿BUSCA UNA RESPUESTA?

¿TIENE PROBLEMAS DE DROGAS?
¿ALCOHOL? ¿ESTÁ INTENTANDO SALIR DE
UNA SITUACIÓN QUE CREE IMPOSIBLE?
¿NECESITA UNA RESPUESTA PARA SU
VIDA? ¿ESTÁ ENFERMO?

ARTICLE DE VIATGE · BOLSOS · COMPLEMENTS...

SOLÀRIUM
Ultra ràpid - 4 minuts

C/ Sant Lluís, 36-38 - Telèfon 973 445398 - BALAGUER

na. Daquesta manera afavoreix la regeneració de les cèl·lules de la pell.
Tot això combinat amb un
actiu específic per combatre
lefecte dels radicals lliures,
que poden danyar lADN cel·lular, com per exemple el
Complex Protylin que protegeix lADN cel·lular i estimula
el procés de regeneració natural. Així la pell aprèn a auto
defensar-se contra lenvelliment.
Només cal tenir en compte, que a pesar désser un
dels principis més efectius del
mercat, no tots els productes
que laportin, poden tenir els
mateixos resultats, tot depenent de la seva qualitat.

El F.C. Balaguer continua imparable cap a la
consecució del campionat de la tercera divisió
El Balaguer-Barça de Copa
Catalunya, el 22 de febrer

El Camp Municipal de Balaguer quedarà
petit davant la visita de lequip blaugrana
El dimarts 22 de febrer és el dia escollit per la Federació Catalana de Futbol per disputar la primera semifinal
de la Copa Catalunya que enfrontarà al F.C. Balaguer
contra el primer equip del F.C. Barcelona.
La noticia no ha caigut massa bé en el si de la directiva del equip de la Noguera, ja que haurà de fer tots els
preparatius per aquest històric partit, en tant sols 15 dies.
Club i Ajuntament hauran dacondicionar el camp,
posant-hi més llum ja que el partit serà retransmès en
directe per la Televisió de Catalunya, ampliant la capacitat daforament del camp municipal, amb la col·locació
de grades desmuntables i shaurà dhabilitar el pavelló
polisportiu com a sala de premsa.

CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ
1.BALAGUER ...... 52
2.Mataró ....................... 51
3.Espanyol B ................. 50
4.Palamós .................... 48
5.Cornellà ..................... 46
6.Tàrrega ...................... 38
7.Gavà .......................... 37
8.Europa ....................... 34
9.Girona ........................ 33
10.E. Badaloní .............. 33

11.Tortosa .................... 29
12. Vilobí ...................... 28
13. Horta ...................... 27
14. Barça C ................... 27
15. Manlleu .................. 27
16. Guixols ................... 27
17. Banyoles ................. 26
18. Reus ....................... 26
19. Badalona ................ 24
20. Vic ............................ 7

Lequip que entrena Carles Viladegut
sestà mostrant com lequip més regular de
la tercera divisió catalana, després dels dos
darrers resultats, en que va empatar a casa
amb el Gavà, en un partit en que els
balaguerins no van jugar massa bé, i van
aconseguir empatar el partit, quan anaven
perdent per 0-1, i posteriorment, el passat
diumenge va imposar-se, a base desforç i
treball al difícil Horta, a casa seva per un
merescut 2-3, demostrant que és un equip
que sap posar-se el mono de treball i lluitar
fins al final, ja que durant el partit van aixecar,
per dues vegades, un marcador advers.
La fermesa defensiva de lequip, és sens
dubte, un dels motius dels bons resultats de
lequip, amb un Eduardo que es troba en
estat de gràcia, i una línia defensiva autoritària,

disciplinada i tècnica, que fa que als rivals
els sigui molt difiícil poder organitzar atacs
amb possiblitats dèxit.
Aquest diumenge, el Balaguer rebrà al
Reus a casa, en un partit, que a priori, no ha
de tenir problemes per guanyar i continuar
mantenint el liderat de la tercera divisió,
mentre que el diumenge 20 de febrer, lequip
que entrena Carles Viladegut visitarà el camp
del Manlleu.
Els resultats dels darrers diumenges, han
fet que el play-off dascens sigui cosa de cinc
equips, com són el Balaguer, el Mataró,
lEspanyol B, el Palamós i el Cornellà, ja que
equips que a priori comptaven per estar entre els primers, com el Tàrrega, Gavà o Europa han quedat despenjats pels mals resultats
de les últimes jornades.

Nou servei a la comarca
TAXI DE 8 PLACES

24 hores de servei · Llargs i curts recorreguts
Trasllats i recollides - Aeroport · Trasllats a festes i comiats de solters
SERVEIS ESPECIALS: Empreses, Col·legis, rehabilitació, missatgeria, paqueteria

Tel. mòbil 667 580303 - Tel. 973 451082
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El C.B. Balaguer guanya davant el ADT Gas
Natural i perd davant el Reus Ploms

Lequip es siutua en la zona còmoda de la classificació amb 27 punts
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Els dos compromisos amb equips tarragonins del C.B. Balaguer, shan saldat amb una victòria davant els de Tarragona i una derrota a la
pista del Reus Ploms.
Els homes que entrena Josep Maria Torres
van imposar-se còmodament al ADT Gas natural per 61-58, en un importantíssim partit ja que
el ADT Gas natural era un rival directe en la taula,
ja que estaven empatats a punts, en la zona mitja de la classificació.
El partit va començar malament pels locals
amb un 0-7 desconcertant al principi del partit,
tot i que reaccionaren i van anar-sen al descans
amb un ajustat 27-26, deixant obertes les possibilitats per al segon temps.
En la segona part, la constant van ser petites
avantatges dentre 5 i 6 punts per ambdós
equips, amb una gran lluita sota les cistelles.
En el tram final, els locals van apretar en defensa, i amb el cap molt més fred que els visitants van saber aguantar el resultat positiu fins al

final de lencontre.
El passat dissabte, el Balaguer va visitar
la pista del difícil Reus Ploms, on va perdre
per un resultat de 67-58.
El partit, malgrat el resultat final, va ser
força igualat fins al darrer minut.
En el minut 13 de la primera part els balaguerins dominaven el marcador amb un
clar 9-22, tot i que la reacció local no es va
fer esperar i sarribà al descans amb una
avantatge visitant de quatre punts, amb un
marcador de 26-30.
A la segona part el Reus Ploms va sortir
molt més centrat i van igualar el marcador
amb una forta defensa. Fins al final del partit, el Reus dominà el marcador amb diferencies mínimes, fins al darrer minut, en que,
el Balaguer, per intentar guanyar va cometre
algunes faltes que no serviren per als interessos dels de la Noguera.
Aquest dissabte 12 de febrer, el Club
bàsquet Balaguer jugarà al Poliesportiu, a
partir de les 7 de la tarda, en el que lequip
balaguerí espera el suport dels aficionats locals.

CLASSIFICACIÓ
1.. C.B. OMAVI NAVAS ................ 34
2. SATTEX 81-C.B. OLESA ........ 32
3. C.B. VILANOVA. ..................... 31
4. BEEP - REUS PLOMS ............ 29
5. C. B. SANT BOI ...................... 29
6. C.B. LHOSPITALET ............... 29
7. C. B. BALAGUER ................ 27
8. C. B. SANTFELIUENC ............ 27
9. ALBERT DISSENY .................. 27
10. C. B. CASTELLAR SONY ....... 26
11. A.D.T. GAS NATURA .............. 26
12. C.B. REGIO 7 IGUALADA ...... 25
13. S.E.S.E. WALL STREET INST. 24
14. JAC SANTS ............................ 23
15. C. B. GAVÀ ............................. 21
16. C. B. ESPARREGUERA .......... 19

Lequip femení cau per la
minima davant el ADT Pryca

Lequip que entrena Santfeliu va empatar
el partit a 37, i va perdre al final 40-42
Lequip femení del Club Bàsquet Balaguer, va caure
derrotat en el partit corresponent a la dissetena jornada de la Segona Catalana, el passat 5 de febrer.
El partit es va jugar amb molta intensitat per part
dambdós equips, tot i que les locals es van adormir
una mica a linici i el marcador es va posar en un 0-8
al minut 5. Poc a poc, les locals van entrar en calor i
van anar retallant diferències fins arribar al descans
amb un 18-20 per les de Tarragona.
En la segona part, la igualtat va ser la tònica general, i el partit va finalitzar amb empat a 37, forçant la
pròrroga.
En els cinc minuts afegits, una pèssima actuació
arbitral, amb decisions que afavoriren a les visitants,
aquestes van emportar-se el partit per un marcador
ajustat de 40-42.
BALAGUER. Llena (6), Padulles (8), Adell (9),
Domingo (4), Montané -cinc inicial- Rovira (4), Galiano
(2), Guardia (4), Ribalta (3), Balart i Oliver.
ADT PRYCA. Tarifa (5), Hernández (15), Vergara (4),
Masip (6), Exposito - cinc inicial- Quílez (6), Miguel
(3), Miró (3), Castro i Guimart.

Cara i creu dels equips masculins del Tennis
Balaguer en els campionats de Catalunya
En el Campionat de Catalunya de Tennis, lequip Infantil masculí va derrotar per
6-0 al C.T. Masnou, amb victòries de Xavier
Nart, Guifre Ricart, Jaume Farreny i Gerard
Bondia; i en dobles la parella Nart-Bondia
i la formada per Ricart-Higueras, van imposar-se en els seus respectius partits.
Daltra banda, lequip júnior masculí
va caure davant el C.N. Reus per 2-5. Me-

tre Fran Gil i Gerard Ferrer guanyaven els
seus respectius partits, Ferran Ribalta,
Alan Castillo, i LLorens Rubio perdien en
els seus enfrontaments. En dobles, les
parelles formades per Gil-Ribalta i FerranCastillo també van perdre els seus partits. També cal destacar que lequip Júnior Femení conserva la categoria dArgent
a lhaver eliminat al C.T. Sant Boi.

Lequip aleví del Club Tennis Balaguer

El Viplà Balaguer només suma un punt en
els dos darrers partits disputats i
sallunya dels primers llocs de la taula

Va regalar un empat davant el ADER Tarragona quan
guanyava de quatre gols, i va perdre a la pista del Martorell
El Viplà- Balaguer ha passat una
quinzena negativa quant als seus interessos, cedint un empat a casa davant el ADER Tarragona, en un partit
en que els balaguerins van dominar
durant tota la primera part i bona part
de la segona.
Durant els primers minuts, els de
Balaguer amb un joc espectacular van
dominar totalment i David al minut 5,
Xavi Garcia al minut 9, Xavi Vendrell al
13 i de nou Xavi Garcia als minuts 18
i 19, donaven un clar avantatge als
locals per 5 gols a 2 amb els que sen
van anar als vestidors.
A linici de la segona part, el
Balaguer ampliava el marcador gràcies a una gran jugada de Ferran, marcant el 6-2 que semblava definitiu.
Però a partir daquell moment, les
errades van presidir el partit, i els visi-

tants van aprofitar locasió per anar
marcant gols i acostar-se al marcador.
Amb el 6-4 el nerviosisme va apoderar-se dels locals que van veure com
en els minuts finals els van empatar i
fins i tot haguessin pogut perdre el partit
en els darrers segons.
Daltra banda, en el partit del passat diumenge, a la pista del Miró
Martorell, lequip balaguerí va caure per
un 6-4, en un partit de poca qualitat
tècnica i en el que els arbitres barcelonesos van escombrar sempre cap a
lequip local. Els balaguerins van anarsen al vestidor amb lavantatge en el
marcador per 1-2. Lempat no va arribar fins al minut 31 de partit, i a partir
de llavors, les decisions arbitrals, beneficiant els de casa van fer que els
de Martorell marquessin un gol darrera
un altre fins al 5-2. El Balaguer va acos-

tar-se perillosament fins al 54, tot i que els locals van sentenciar amb un altre gol a falta
dun minut per la conclusió.
Lentrenador del ViplàBalaguer, Dani Vives ha manifestat que aquesta mala ratxa de resultats ens ha fet perdre moltes opcions per estar
entre els primers de la classificació. Esperem que aquest
cap de setmana que ens enfrontem al líder, puguem trencar aquesta línia i ens emportem la victòria cap a Balaguer.

CLASSIFICACIÓ
1.. SAN MIGUEL ............................... 34
2. POMAR AAVV .............................. 27
3. ESPLUGUES. .............................. 27
4. SICORIS ASISA ........................... 26
5. SANT QUIRZE ............................. 25
6. BONAIRE ..................................... 24
7. VIPLA BALAGUER .................. 22
8. LAG. CAMBRILS .......................... 20
9. KIS RIONE ................................... 20
10. PINTURAS LEPANTO .................. 19
11. MIRÓ MARTORELL ..................... 18
12. RUBÍ B ......................................... 16
13. SANT ANDREU ........................... 15
14. SANTFELIUENC .......................... 13
15. ADRIANENSE .............................. 12
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BALAGUER

REF. 7
Pis de 3 dormitoris al
c/
Barcelona.
Totalment reformat.
Terrassa, tot exterior.
Molt assolellat.
E N T R E G A
IMMEDIATA!

BALAGUER

REF. 4
Casa de 4 plantes.
Planta baixa, buhardilla.
Ideal per a promotors.
P R E U
M O L T
ECONÒMIC.

BALAGUER

REF. 50
Pis en magnífica
situació de 120 m2. 4
dormitoris, terrassa,
galeria tancada,
ascensor, calefacció.
ARA ÉS EL MOMENT!

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

REF. 56
GRAN OPORTUNITAT!
Pis molt acollidor
reformat. Zona cèntrica.
Llest per entrar-hi a
viure.
NO
DUBTIS
A
VISITAR-LO

REF. 51
Pis amb gran terrassa,
bany complet reformat,
galeria tancada.
TANT SOLS 29.800.AL MES.
IDEAL
PER
A
PARELLES!

REF. 57
Gran pis semi nou de
120 m 2 en molt bona
zona. Opció de pàrking
tancat, calef. ind.,
a s c e n s o r, a r m a r i s
e n c a s t a t s , t r a s t e r.
MOLT INTERESSANT!

REF. 27
Pis comunicat amb el
traster interiorment.
Cuina i bany reformat,
3 dormitoris, preparat
per calefacció de gas
natural.
ENTRADA: 100.000.AL MES: 24.515.-

REF. 37
Altell nou de 80 m 2 .
Lavabo, vidres de doble
c à m e r a . E N M O LT
BONA ZONA
VINGUI L'INFORMAREM!

BALAGUER

REF. 1
Pis tot reformat. 3
dormitoris, galeria
t a n c a d a , t r a s t e r,
exteriors d'alumini,
armaris encastats.
ENTRADA: 100.000.UNICAMENT: 35.000.AL MES.

BALAGUER

REF. 53
Pis de 3 dormitoris,
calef., traster. Moltes
possibilitats.
PREU NEGOCIABLE!

BALAGUER

REF. 13

2

Àtic de 95 m en zona
ideal. Gran terrassa,
galeria tancada, ascensor,
traster.
ENTRADA: 100.000.AL MES: 43.500.FINANÇAT AL 100%

LA SENTIU

REF. 38

2

Casa de 190 m . 2 banys
complets, cuina office
equipada. Tot moblat,
esgolfes, calefacció de
gas-oil, exteriors
d'alumini, terra de gres.
No deixi de veure-la.
MOLT INTERESSANT!

SI TE EL SEU PIS A LA
VENDA AQUEST
ESPAI GRATUÏT ÉS
PER VOSTÈ.
NO DUBTI INFORMI'S!

BALAGUER

REF. 42
Pis molt assolellat de
92 m2. Ascensor, bany
complet,
armari
encastat.
NO PAGUI MÉS PER
UN
LLOGUER
PODENT ÉSSER
PROPIETARI!

BALAGUER
REF. 44
Magnífic pis de 153 m2
en zona única. Cuina
office reformada, gran
terrassa, calef. ind.,
ascensor, traster. Opció
de pàrking.
GRAN OPORTUNITAT!

VALLFOGONA
REF. 61
Gran terreny de
3.267 m2 totals. 1400
m2 urbà i la resta rústic.
PREU
MOLT
ASSEQUIBLE.
V I N G U I
L'INFORMAREM!

BALAGUER

REF. 45
Gran pis de 120 m2 molt
assolellat. 4 dormitoris,
bany i lavabo amb
banyera, cuina office,
ascensor, calef., A.A.,
terrassa, traster
NO BUSQUI MÉS, ÉS
EL PIS IDEAL!

BALAGUER

REF. 14
En venda gran botiga
de prestigi en zona
ideal.
V
I
N
G
U
I
L'INFORMAREM
EN TOT DETALL!

El Club E. lEstel es proclama campió del
VIII Territorial de Bàsquet de lACELL
Special Olympics celebrat a Balaguer
La prova esportiva va comptar amb la presència de més
de dos-cents esportistes dels diferents centres de
discapacitats psÍquics de les comarques de Lleida

La Capital de la Noguera va
acollir el passat dissabte 5 de febrer, i per primera vegada, el VIII
Campionat Territorial de Bàsquet
de lACELL Special Olympics.
La prova, va comptar amb la
presència de més de dos-cents
esportistes dels nou centres de
discapacitats psíquics que hi ha a
les comarques de Lleida, com són
els de Lleida ciutat, Almacelles,
Mollerussa, Juneda, Tàrrega,
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Sudanell i Balaguer.
Els pavellons de la Cros van acollir les proves adaptades dels nivells
A i B, les proves individuals i la competició de bàsquet del nivell B.
Daltra banda, el Pavelló
Poliesportiu va acollir el torneig de
bàsquet del nivell C, que per segon
any consecutiu va guanyar el Club
Esportiu lEstel de Balaguer, seguit
dApromi de Juneda i dAcudam Stars
de Mollerussa.

XI torneig de Futbol Sala
dHivern
Després del descans nadalenc els
equips han tornat a la competició

Tots els participants al VIII Campionat ACELL Special Olympic van rebre
una medalla commemorativa, mentre
que els guanyadors van rebre un trofeu, lliurat per lAlcalde de Balaguer, Miquel Aguilà.

XIIIè campionat de Billar
Americà al bar Fleming de
Balaguer

Pere Estruch Jr. continua encapçalant
la classificació provisional
Malgrat que encara falten vàries jornades per
acabar, els primers llocs de la clasificació estan ocupats per jugadors que en anteriors edicions ja havien
fet un bon paper, exceptuant C. Guàrdia que degut a
les poques jornades que ha disputat -tant sols cincencara es troba en les darreres posicions daquest
XIIIè Campionat de Billar Americà.

Lobjectiu principal daquest campionat provincial ACELL Especial
Olympics, és el dafavorir la competició
per fomentar la pràctica de lesport entre les persones que tenen alguna
discapacitat psíquica.

LLOC

PUNTS

JOR. JUG.

1. P. ESTRUCH JR. .......... 45 .............. 33
2. JM. BRUFAL ................ 40 .............. 33
3. P. ESTRUCH ................ 35 .............. 25
4. J. CAPDEVILA ............. 31 .............. 32
5. JM. MARQUES ............ 28 .............. 24
6. D. GUTIÉRREZ ............ 27 .............. 27
7. A. OLARTE .................. 27 .............. 26
8. S. MUÑOZ ................... 26 .............. 23
9. P. ARAN ........................ 24 .............. 22
10. X. ESTRUCH ............. 23 .............. 21
11. C. ALCANTARA ......... 19 .............. 14
12. JM. VIDAL .................. 19 .............. 18
13. F. QUINTILLA ............. 17 .............. 18
14. R. CALVETE ............... 17 .............. 19
15. X. BIEL ....................... 13 .............. 23
16. C. BRUFAL ................ 13 .............. 10
17. X. GARCIA ................. 12 .............. 31
18. R. TUFET ................... 12 .............. 18
19. D. LORENZO ............. 11 .............. 15
20. M. MATEU ................. 10 .............. 13
21. J. VILARASAU ............ 9 ................ 9
22. C. GUARDIA ............... 4 ................ 5
23. O. GAVÀ ..................... 2 ................ 6
24. P. MARIA ..................... 0 ................ 0

Lequip Fustes Balaguer juga en el Grup B

Un cop finalitzada aquesta jornada la classificació actual de la competició en els dos grups queda
de la següent manera:
GRUP A

GRUP B

BERLÍN FS ........................ 28
CFS VALLFOGONA ............. 24
LOS MAESTROS ................ 22
CSK BALAGUER ................ 16
ELS TRES FOGONS ............ 15
LES AVELLANES ................ 15
INEM-LLAMPECS .............. 12
BAR DILEMA .................... 10
NECONSA-GLOBUS .............. 8
CAN SISCO ......................... 7
REVIVAL ............................. 4

CAFETERIA KEOPP'S .......... 28
RAIDERS .......................... 24
BTK BARRES I ESCACS ...... 20
SALA CATS ...................... 18
FUSTES BALAGUER ........... 18
TRAM-BOGART ................. 17
SNOW BAR ...................... 12
CONST. RIBAGORÇA .......... 10
MECIR, SA ......................... 7
EL CALIU D'EN TON. ............ 5

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

c/ Dr. Fleming, 37 baixos · BALAGUER

«Barbar-i-tats» i bon vi
Al carrer Barcelona, 64, Bàrbar ofereix el seu ambient jove,
extrovertit i dinàmic amb una àmplia selecció de plats combinats, entrepans de tot tipus i les seves pizzes a la pedra.
Però lespecialitat de la casa són les seves barbar-i-tats,

Què fer?

un menú degustació de tapes,
elaborades amb una gran exquisidesa.
Tot regat amb una escollida bodega, amb lapartat dels
vins de la comarca de la Noguera, sense oblidar els vins
de les Denominacions dOrigen, Ribera del Duero,
Navarra, Rioja, i una selecció
dels millors blancs gallecs.
Pels més joves, la sala de
jocs amb billar, futbolí i minigolf a la primera planta.
Un local ideal per passar
una estona sol o en companyia.

TEATRE MUNICIPAL

Dissabte 12 de febrer a les 9 de la nit
HAVANERES
Amb «Les Veus de lEstany» de la Catalunya Nord
i «Peix Fregit» de Calella de Palafrugell
Diumenge 20 de febrer a les 7 de la tarda
LA PRESA
Obra teatral interpretada per Boris Ruiz,
Josep Jullen, Xavier Capdet, Miquel Gelabert i
Àngel Bassas.

SALA DEXPOSICIONS GRUP DART 4

Durant el mes de febrer
Exposició del fons dart «Art 4» amb obres de
diferents artistes

SALA UBBE

Dos ambients diferents en un mateix lloc.
Els dissabtes i diumenges, tria el teu ambient

SALA CATS

Dissabtes i diumenges: Gresca, disbauxa,
música... diversió

Viu el multiambient
Passeig de l'Estació - BALAGUER

Ps. Estació
BALAGUER

Pl. Pau Casals - BALAGUER

Passeig

de

l'estació,

C/ Barcelona, 64
Tel. 973 443048 · BALAGUER

62

-

BALAGUER

TOT PER
ENDUR
BA
GUETES
BAGUETES
TORRADES
PIZZES
AMANIDES
Passeig de l'estació, 47-49 Balaguer PATATES XIPS

☎ 973 450529

PIZZES A LA PEDRA
PLATS COMBINATS
AMPLI ASSORTIT EN TAPES
Especialitat de la casa:

Barbaritats
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ES LLOGA xalet a 1km.
de Térmens. Ctra. 1313.
Raó al tel. 973 180066.

ES LLOGUEN pàrkings
tancats al c/ Sanahuja, 36
Davant
Germanes
Carmelites. Raó al tel. 973
440555(Srta. Montse).

EMPRESA constructora
necessita peons. Raó al
tel. 973 446454 o al c/
Doctor Flèming, 21
baixos.

ES VENEN mobles de
menjador i una habitació
en molt bon estat. Preu a
convenir. Raó al tel. 973
445235.

ES VEN pàrking tancat
darrera St. Domènec. Nou.
Raó al tel. 607 938962.

ES VEN pis al c/ Gregorio
Marañón (blocs de la
Caixa) 90 m2 útils. 4 hab.,
2 galeries. Molt assolellat.
Mínimes
despeses
descala. Ideal per una
parella jove. Raó al tel. 973
451284. Trucar de 10 del
matí a 2 de la tarda.

EMPRESA INTERNACIONAL sector financiero. Precisa para su expansión en Lleida, personas
que ambicionen carrera
profesional y ganancias
máximas. Interesados enviar Currículum vitae y
fotografia reciente a
ASOCE PUBLICIDAD Ref.
Carmax. Apart. Correos,
37 Balaguer.

ES VEN Seat Ibiza Crono
1.5. Molt bone stat. Radio
Cassette. L-O. Bon preu.
Raó al tel. 973 760119.
Preferiblement migdies o
nits.
ES VEN bresol prenatal
nou sense estrenar. Raó al
tel.
973
760119.
Preferiblement migdies o
nits.
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LA BRASERIA, es
traspassa restaurantpizzeria a la Pl. Mercadal,
11 de Balaguer. Raó al tel.
973 445337.
ES TRASPASSA negoci
en ple rendiment. Raó al tel.
973 447800.

A.P.I.: Ma. Carme Torrentó Capdevila

C/ Sant Jaume, 15 - BALAGUER
Tel. 973 445561

-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.
-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 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 lloga pis semi-moblat.
Impecable. Amb calef., ascensor i pàrking.
Al Ps. de l'Estació

ES LLOGA apartament
nou moblat a Balaguer.
Ascensor i calef. Molt
cèntric. Raó al tel. 973
447521 - 973 448562.
ES NECESSITA ajudant
de perruqueria. Raó al tel.
973 449256. Trucar a partir de les 8h. de la tarda.
ANUNCIS BREUS EN
GROC. Compres, vendes, lloguers, motor,
treball... Interessats dirigirse a Dossier P&M, c/ Sant
Lluís, 36 altell.
-A BALAGUER en venda altell comercial
completament reformat amb calef. central. Pere III. Molt bon 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 m2. 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.
-EN VENDA fisca rústica de 3 jornals de
regadiu amb una sola parada, entre
Bellcaire i Linyola, prop carretera.
-A BALAGUER, esllga 4art pis al c/
Barcelona sense ascensor.

SE VENDE moto Trial
«Beta Tecno» del año 96.
Matriculada. Color negro
metalizado. Embrague hidráulico de CC 370. Precio 325.000.-. Razón al tel.
973 447762.
ES VEN Furgon Renault
Master matrícula L-AD.
Pràcticament nova. Preu a
convenir. Raó tel. 617
231930.

ES VEN pàrking al c/
Sanahuja.
Davant
Germanes Carmelites.
Raó als tel. 973 448442 o
al 973 448709.
SE VENDE 1er piso de
200 m2 en la c/ Gregorio
Marañón. 4 hab., 2 cuartos de baño, 1 cocina
grande y terraza. También
se vende almacén muy
grande debajo mismo del
piso. Razón al tel. 973
446542.
ES VEN pis de 153 m2
+ 31 m2 de terrassa al c/
Barcelona.
Cuina
totalment reformada, A.A.,
calef. i traster. Raó al tel.
696 990544.
ES VEN casa amb
terreny de 1900 m 2 a St.
Llorenç de Montgai.
Davant del llac. Raó al tel.
606 596914 (Trucar a partir de les 7h. tarda).
ES PRECIS SA noia/
senyora per cuidar nen i
fer feines de la llar.
Interesades trucar a partir
de les 9 de la nit al tel. 973
450916.

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

ES VEN àtic en zona
cèntrica de Balaguer. 150
m2
+
terrassa.
Completament moblat per
entrar-hi a viure. A.A., llar de
foc,
banyera
hidromassatge, etc. Raó al
tel. 609 368369 - 619
479906.
ES NECESSITA senyora
de la neteja amb
experiència, pels matins en
casa particular. Raó als tels.
626 174442 (Trucar de 12
a 2 del matí i de 8 a 10 de
la nit).
SE VENDE moto de «Cros
RM 250 cc» del año 94 en
buen estado. Preció
330.000.-. También se vende equipo completo, formado por botas «Fox
Morma 99/00», traje pantalón, camiseta, ufo 98, faja
ufo 98, rodilleras Axo, casco, guantes. Todo por
57.000.- valorado nuevo en
120.000.-. Interesados llamar al tel. 973 447762.
COMPRARIA curves
exteriors descalèxtric, ref.
8402, un pont sencer ref.
8414 i una gran xicane ref.
8418. Raó tel. 973 448273,
només tardes, preguntar
per Joan.

TIENDA DE
ELECTRODOMÉSTICOS

Se precisa persona joven y
dinámica con experiencia
en venta de
electrodomésticos,
preferiblemente gama
marrón, para próxima
ampliación de sus
instalaciones.
Razón telf. 973 448273

CONSULTING i GESTIÓ
IMMOBILIARIA

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

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

VENDA DE
PÀRQUINGS TANCATS
al carrer Jaume Balmes
HOSPITAL

· 15m2
· Màximes facilitats
· Finançament
a la seva mida

SANT DOMÈNEC
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A BALAGUER

Residencial
Urbà

T E L È F O N S O Ú T I L S
BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES)
088
MOSSOS DESQUADRA
973 450450
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

SORT.
13.30
15.15
17.50
09.50
16.30
14.06
14.06
17.09
13.15

A

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

R

973450214
973445384
973445280
973445087

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

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

C

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
De
De
De

les 8
les 8
les 8
les 8

de
de
de
de

la tarda
la tarda
la tarda
la tarda

del 10 de febrer
del 17 de febrer
del 24 de febrer
del 2 de març

a les 8 de la tarda
a les 8 de la tarda
a les 8 de la tarda
a les 8 de la tarda

del 17 de febrer
del 24 de febrer
del 2 de març
del 9 de març

SALA
MARCH
ALDAVÓ
CLAVER

Vallfogona Ràdio
des del punt més alt del teu dial

☎

107.9 FM

973 432268

Les 10 diferències

ESCACS. Acaba la partida
per Josep Oms, Mestre Internacional

Juguen blanques i fan mat en dues jugades

8
7

Pintor-Decorador

Josep
Rosiñol

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

6
5
4
3

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,
OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS
COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

2

C/ Balmes, bloque A, 4º - 1ª BALAGUER

Tels. 973 451064 - 639 160541
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1. Dd8 1...Txd8
2. Txd8+++
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PAPERERIA ELVI
MATERIAL ESCOLAR
LLIBRES DE LECTURA
LLIBRES DE TEXT

SOLUCIONS

Sopa de Lletres
P A P A J OE NOE L S L H E AM
L POARE T ABUCSOA TN T
AOSAGEUSA L I TCS LDP
NEROLOBER T TSO I AR A
ENE BARBARUPDSRCE E
T A COO A E P E S I A R C E V A
A C DGD F A U I N R E D A NQ U
EOS A T L A F ON T A N A T S R
DN L RGE OC L L E A L S R A A
I D C T A G B A A E RME U A A B
L E M R B U I C A L MO R E L L W
E S T ACNSOAAD I NE VAO
MB OMN L A B E R L I N COG N
AN I T ER R AB A LORGZ A S
En aquesta sopa de lletres podreu trobar el nom de 27
locals de copes i restaurants de Balaguer. amb les lletres
que sobren es pot llegir una frase referent a la Sopa de
Lletres.
Bar
-Bar
a Barretina, Bogar
t, Inem, Ubbe, Cal Morell, Cubatera, TTrebol,
rebol,
Bar-Bar
-Bar,, LLa
Bogart,
err
ram, Fleming, Berlin, TTriptic,
riptic, Planeta, Els Cal TTerr
err,,
La Central, Cats, TTram,
Adaggio, Snowbar
a FFontana,
ontana, El FFaro,
aro, Dilema, P
apajoe, LLas
as V
eSnowbar,, Socol, LLa
Papajoe,
Vegas, Condes, Avenida, Andreu
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x
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C/ Barcelona, 38
Tel. 973 450630
BALAGUER

=
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DANI ALBURQUERQUE
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INSTAL·LACIONS
ELECTRICITAT · FONTANERIA
CALEFACCIÓ
AUTOMATISMES
SISTEMES DE SEGURETAT
PORTERS AUTOMÀTICS

Sanahuja, 3 · 25600 Balaguer (Lleida)
Tels. 973 446437 · 626 323459

=4

Col.loca a cada casella blanca una xifra entre el zero i
el nou de manera que les operacions de les línies
verticals i horitzontals siguin correctes.

DECORADORA
DINTERIORS

Ricart
Tel. 630 051034

Solucions a les
10 diferències
Molí del Comte, 2
Tel. 973 448549
BALAGUER

OBERT DE DILLUNS A DISSABTE.
DIUMENGE FESTA SETMANAL,
EXCEPTE ENCÀRRECS

Saló per a banquets
Menú diari i carta
Carns a la brasa
Entrepans freds i calents

Ps. de lEstació, 55
Tel. 973 448405
25600 BALAGUER
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CASA EN VENDA a Balaguer de 2 plan2
tes. 60 m per planta, 4 hab., 2 banys, gran
terrassa, soterrani, calef., barbacoa,
2
garatge de 50 m . INFORMIS. Ref. 306.
XALET EN VENDA a prop de Balaguer
amb jardí, gran garatge, llar de foc, calef.,
terrassa, 3 hab. dobles, 2 banys complets.
Ref. 311.
2

PIS DÚPLEX EN VENDA de 120 m en zona
molt tranquil·la. 4 hab., bany, traster, calef.,
terrassa, pàrking. Ref. 207.
PIS EN VENDA de 4 hab., tot exterior, ben
conservat
i
poques
despeses.
OPORTUNITAT! Ref. 213.
2

PIS NOU EN VENDA Ps. de lEstació. 130 m .
4 hab., 2 banys, calef., parquet, tot exterior. Ref. 223.
2

PIS EN VENDA de 90 m . 4 hab., 1 bany
complet, tot exterior amb molta claretat.
Mínimes despeses. MOLT BON PREU. Ref.
219.
2

PIS EN VENDA al c/ Barcelona de 130 m
molt ben situat. 4 hab., 2 banys, exterior,
calef. central de gas-oil, traster, galeria
tancada. Pàrking inclòs. Ref. 208.

PIS NOU EN VENDA al c/ Miracle. 2on pis,
3 hab., 1 bany, calef., celler, tot exterior.
Mínimes despeses. PREU INTERESSANT.
Ref. 211.

LOCAL EN VENDA a Balaguer 500 m +
2
200 m de terreny. PREU INTERESSANT!
Ref. 502.

PIS EN VENDA molt cèntric. 3 hab., 1 bany,
cuina r eformada amb vitro
i
electrodomèstics, semi moblat. MOLT
BON PREU! Ref. 222.

LOCAL COMERCIAL en lloc immillorable,
2
VENDA O LLOGUER, 245 m amb botiga,
magatzem, aparadors i tot arreglat. Ref.
505.

2

PARCEL·LA URBANA EN VENDA de 225 m .
Zona Hostal Nou. Ref. 607.
2

A TÉRMENS en venda local de 650 m tot
equipat, o com a terreny edificable. Molt
ben situat al centre del poble. Interessant
per a CONSTRUCTORS, (possible permuta). Ref. 610.
2

PARCEL·LA EN VENDA de 1250 m a les
afores de Balaguer amb una nau, aigua,
llum
i
tota
v allada.
VINGUI
LINFORMAREM. Ref. 604.

2

2

LOCAL EN VENDA A LA RÀPITA, 600 m
2
llum, força i aigua, opció de 100 m més
de terreny. Zona urbana. Ref. 504.
2

LOCAL COMERCIAL EN VENDA . 125 m +
2
altell de 85 m , vidres de càmera, terra
arreglat. MOLT BEN SITUAT. Ref. 503.
LOCALS I ALTELLS EN LLOGUER
ADIFERENTS PUNTS DE B ALAGUER,
VINGUI
LINFORMAREM
SENSE
COMPROMÍS!

Hi ha oportunitats que no es poden deixar passar
Últims dies de rebaixes
TOT 40% - 50%
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H O M E - D O N A

Barcelona, 37

·

Tel. 973 448560

·

25600 Balaguer

