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Cubells i Montgai reben el Groc

La nostra revista ja arriba a
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BALAGUER

Polígon Industral Camp Llong

LAjuntament de Balaguer
demana una ampliació de 4
hectàrees
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BALAGUER

REF. 31
Magnífica
casa
unifamiliar semi nova de
2
200 m , ampli pati, 2
terrasses, pàrking 3
places. Acabats de
primera qualitat
EXCEL.LENT OCASIÓ !

BALAGUER

REF. 30
Pis molt assolellat de
90 m 2 en bona zona.
4 dormitoris, gran
terrassa, totalment
exterior. NO PAGUIS MÉS

LLOGUERS PODENT SER
PORPIETARI PER TANT

SOLS 29.250.- AL MES

MENÀRGUEN

REF. 3
Pis de 3 dormitoris, bany
compl., calef., traster,
cuina equipada,2
terrasses, terra de gres.
PERFECTE ESTAT DE
CONSEVACIÓ!

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

BALAGUER
Disposem de cases al
Casc Antic molt
econòmiques
V I N G U I ,
L'INFORMAREM EN
TOT DETALL !

BALAGUER

BALAGUER

REF. 34
Pis en perfecte estat
totalment reformat. Gran
saló menjador, ext.
d'alumini, traster. Molt
assolellat.
L L E S T
P E R
INSTAL·LAR-S'HI!

BALAGUER

REF. 9
Magnífic pis de 130 m2
en zona immillorable,
cuina-saleta,
4
dormitoris, 2 banys
complets, traster, amplia
galeria tancada, opció a
pàrking.
NO BUSQUI MÉS, VINGUI
A VEURE'L!

BALAGUER

REF. 7
Pis de 3 dormitoris al
c/ Barcelona totalment
reformat. Terrassa, tot
exterior. Molt assolellat.
ENTREGA IMMEDIATA!

REF. 55
SI TE EL SEU PIS A
LA VENDA, AQUEST
ESPAI GRATUÏT ÉS
PER VOSTÈ. VINGUI I
INFORMI'S SENSE
COMPROMÍS!

Pis cèntric molt acollidor
a reformar al seu gust
ENTRADA: 100.000.TANT SOLS 19.100.AL MES.
IDEAL PER TU!

BALAGUER

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

BALAGUER

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

BALAGUER

BALAGUER

REF. 57
Gran pis semi nou de
120 m 2 en molt bona
zona. Opció a 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. 35
Terreny de 3.241 m 2
amb cobert de 195 m2
(3 plantes), amb
contador de llum
instal·lat.
PREU: 4.800.000.ARA ÉS EL MOMENT!

BALAGUER
REF. 41
Pis de 4 dormitoris, bany
complet reformat, terra
de gres, exteriors
d'alumini, terrassa,
galeria tancada
ENTRADA: 100.000.TANT SOLS: 30.000.AL MES

BALAGUER

REF. 12
Pis de 90 m2. 4
dormitoris, cuina i bany
complet reformats, terra
de gres. Molt assolellat.
ENTRADA: 100.000.AL MES: 29.800.NO PAGUI MÉS UN
LLOGUER, PODENT
ÉSSER PROPIETARI!

BALAGUER

REF. 47
Pis molt cèntric i
assolellat de 3
dormitoris, bany
reformat, terra de gres
nou a estrenar, terrassa
Potser seu per tan sols
27.250.- Al mes.
VINGUI A VEURE'L!

BALAGUER

REF. 43
Tercer pis reformat de 3
dormitoris, exteriors
d'alumini, terrassa, terra
de gres. Mínimes
despeses de comunitat.
Preparat per gas natural

ENTRADA: 100.000.ÚNICAMENT: 35.500.AL MES

Hotel, dulce hotel
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Una de les notícies més comentades
dels últims dies a Balaguer és la futura construcció dun nou hotel a la part nova de la
ciutat.
En qualsevol altre ciutat seria una notícia sense importància, però en aquest cas
la qüestió va més enllà, per la poca quantitat de places hoteleres amb que compta
Balaguer.
Quan es parla de la promoció turística,
monumental, lúdica o de qualsevol altre tipus de la capital de la Noguera, sempre
sacaba dient allò de que és impossible
pretendre més visites turístiques si no tenim hotels suficients. Doncs bé a partir
dara, si lesmentat projecte de lhotel es
consolida, cosa bastant probable, ja ens poden idear una altre excusa per justificar la
nostra manca dimaginació o ganes a lhora de vendre la riquesa de la nostra ciutat.

En manifestacions populars com La
Transsegre, o en festivals musicals, la manca de llits sha convertit en el problema més
important fins al punt de perdre gent cap
a Lleida o altres llocs per culpa daquest fet
puntual.
A partir dara, tant el propi Ajuntament, a
través del Patronat de Promoció i Projecció
de la ciutat, com la iniciativa privada es trobaran davant duna feina de promoció a la
que sha donat lesquena durant molt temps
excusant-se en allò que no tenim i
daquesta manera no vendre allò que tenim.
En definitiva, la construcció dun nou
hotel a Balaguer no serà simplement una
inversió comercial, sinó un trencament amb
les frases fetes de sempre per amagar les
nostres misèries.
Tant de bo sigui així!!
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Què en penseu?...
Quan el F.C. Balaguer va eliminar la U.E.
Lleida de la Copa Catalunya, ens delíem per saber quin seria lequip amb què ens hauríem
denfrontar: Barça o Espanyol. En assabentarnos que el contrincant seria el Barça la ciutat rebé
la notícia amb força entusiasme, no pel resultat
de leliminatòria, sinó per tot allò que
acompanyarà lespectacle: llum, càmeres i acció.
LAjuntament i la Junta Directiva passaren a

lacció perquè la festa fos completa:
grades, llum..., ja que Balaguer durant
dues hores ocuparia el prime time de
TV3, i calia estar a laltura de les
circumstàncies. Però aquestes han
estat adverses a causa de la data triada
per la Federació Catalana de Futbol,
el 22-F.
Més que mai, avui 18-02-00, em ve
al cap la pel·lícula Bienvenido Mr.
Marshall, de Berlanga. I a vosaltres?
Josep M. Simón i Auberni

Remodelació de la plaça
Mercadal
Calendaris
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A finals de cada any, sem presenta
davant dels meus ulls el record duna propaganda que quasi ha desaparescut, i em
refereixo als calendaris de lany entrant. No
fa gaires anys que les cases comercials es
lluïen en la seva confecció. I es pot dir que
nhi havia alguns que ara sap greu no haverlos guardat.
Jo recordo amb especial
estima els dUnió de Explosivos del Riotinto, a part de què
et deixaven volar la imaginació
cap a un riu dun color
desconegut per les nostres
terres, et feia veure una
potència en explosius i tota
mena de possibilitats de
destrucció, i això no lligava
amb les imatges que el
calendari duia. Senyores
andaluses duna serena
bellesa, pròpies del Romero
de Torres. Flors i bodegons
que et retreien a un menjar sa i
natural. Alls, cebes i pebrots que quasi els
podies palpar sentint les seves flaires.
Però les estampes que més
mimpressionaven eren les que reproduïen
a un caçador amb els seus gossos; ell sentat
i relaxat, tranquil i recuperant-se després de
les emocions i el cansament duna jornada
de caça. Els gossos ajaguts als seus peus,
amb un ull obert, disposats a que lamo
digués o manés. Eren uns altres temps en
què els costos no entraven gaire a
consideració, però jo crec que per molt que
valgui aquesta propaganda el seu cost
repartit per tots els dies de lany que es mira
queda en un import ben minso. A part de
què gràcies a aquelles estampes, moltes
senyores van començar a agafar-se als
pinzells i els van convertir en quadres que
emmarcats feien un pam de goig.
Són pensaments com aquests els que
et diuen sense paraules que el plaer de la
vida lestem accelerant a un punt sense retorn
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possible. Res a la natura -que és vida- va
depressa, tot necessita el seu cicle. Som
nosaltres que ens identifiquem amb la velocitat,
perdent lencant de les petites coses.
Certament, en molts moments, nosaltres,
res podem fer per canviar uns determinats
moviments. Ells ens porten a nosaltres, tremolo
quan massabento que un
petit grup de persones tenen
el poder dincidència que es
pronosticava que tindrien.
Grups
econòmics,
dinformació o tecnològics
van encarant el futur, duna
manera tan absoluta que fa
riure escoltar la paraula
llibertat.
Una
massificació
socialitzant o capitalista, va
extenent els seus tentacles
per tenir al poble content (?) i
enganyat. No oblidant mai
que és tan perillós el
materialisme dialèctic com el
materialisme del capital, potser el segon és
més plaent però no té res més de bo. Els dos
són la negació de lindividu com a ser lliure.
I dintre una vida que sempre és curta,
lomplir-la és feina nostra.
Aquells amics. Aquell paisatge. Aquella tertulia, i fins i tot, aquelles hores de badoqueria
que ens dediquem a nosaltres mateixos, és
tot una senyal de què la vida és meravellosa.
Aquella música o aquell llibre que fan que el
nostre cos tingui un calfred, és un altre senyal
de què som posseïdors dun cervell diferent a
qualsevol altre criatura vivent. Viure dintre del
teu espai i en el teu temps, i no a cops de colze,
és la demostració de què ets persona.
I mireu, tots aquests raonaments han sortit
del record duns calendaris, que potser mai
més tornarem a veure, i si és veritat que el futur
és una conquesta, no és menys cert, que el
passat és una enyorança.
C.G.A.
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A la fi la Plaça Mercadal es renova. Aquells casalots
vells i mal cuidats que hi havia, sembla, que algú shagi
donat compte que calia treurels daquell estat llastimós de
runa i brutícia.
La part sud sha renovat de forma escaient, havent cuidat els constructors de no marxar de les normes més o
menys adients a lentorn.
Ara, el que molts ens preguntem és que com és que
lAjuntament no ha près cartes en lenderroc de «Cal
Canela», donat que una vegada es tira el casalot que dóna
a la Plaça, shavia de fer el que calgués per a que aquella
caseta que hi ha darrera, i que dóna al carrer Miracle hagués format part de lenderroc, aconseguint resoldre lamplària del carrer i treure aquell metre escàs de raconada
que hi ha.
Hi ha actuacions municipals que sempre són i han estat criticades, vegis sinó laldarull de quan es va obrir el
carrer Escales, els comentaris que es van fer amb la «taverna del Massé», tothom va criticar que es deixés aquella
casa i no es donés lamplària al carrer. Ara hi torna a caure
lactual Ajuntament amb un cas semblant, que també es
comentarà durant molt de temps.
Ara que es parla de que volen obrir passatges peatonals
per accedir amb facilitat a certs llocs, ens deixem escapar
la oportunitat de donar més amplària a un carrer dintens
trànsit com és el carrer del Miracle, on cada dia hi passa
gran quantitat de persones que van al CAP, o a les Escoles,
als Jutjats o a qualsevol altre estament Oficial o Oficiós que
hi ha.
Mhan dit que és un fet la construcció de la casa on
abans hi havia lElèctrica, i que shi accedia pel carreró de
Cal Romeu, ¿no seria interessant per part municipal entrar
en tractes per a que aquell carreró continués fins al riu?
Una altra construcció imminent és lantiga Rectoria. Allí
shi establirà un despatx parroquial i les dependències de
Càrites, a més de tres o quatre plantes dhabitatges. I després tocarà el torn a «Cal Fraret» o Fonda Nacional. Ja serà
hora, ja que tots dos indrets han estat durant anys un mal
son per tothom ja que feia vergonya tenir a la Plaça més
gran de Catalunya unes façanes que ens ha fet semblar
als ulls dels viatgers, com deixats, i indiferents tant als ajuntaments que ho han permès com als veïns que ho hem
consentit.
Sembla ser doncs que a la fi, la Plaça Mercadal tornarà
a lluïr, Deu ho vulgui.
Emili Monge i Gili
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Inversió de 600 milions per un
nou hotel a Balaguer que tindrà
tres menjadors i 66 habitacions

El promotor del nou hotel, lempresari balaguerí
Xavier Cortés ja ha presentat lestudi de detall a
lAjuntament, per a la seva aprovació
El promotor Xavier Cortés ha
projectat un hotel de 3 estrelles
a la vora de la variant de la carretera comarcal 148, just al final
del carrer Girona fent cantonada amb lAvinguda de les Franqueses.
El projecte redactat pels arquitectes Santi Rocaspana i
Ramon LLobera contempla la
construcció dun nou hotel de
planta baixa, altell i cinc plantes, amb un total de 66 habitacions, quatre de les quals seran suites, amb una capacitat
total per 128 persones, tres
menjadors, un a la planta baixa, junt amb la cafeteria, un altre a laltell, i un per a banquets,
amb una capacitat de 300 comensals a la cinquena planta de

lhotel, amb un gran mirador i
un total de 27 places de pàrking al soterrani de ledifici, que
destaca per la seva bona comunicació amb la variant, que
permet entrar i sortir de la ciutat
amb tota facilitat.
El nou hotel, que segons
Xavier Cortés, començarà a
construir-se daquí a dos o tres
mesos, crearà un total de 31
llocs de treball directes i vuit de
contractats per hores, i podria
entrar en fucionament a finals
del proper any 2001, segons les
previsions del promotor.
La inversió per a la seva
construcció està al voltant dels
600 milions de pessetes, i tindrà una extensió total construida
de 4.159 metres quadrats.

La cinquena planta del nou hotel serà un
gran mirador, amb un gran menjador que
podrà acollir vora 300 comensals

Plànol de la planta baixa de lavantprojecte del nou hotel

Durant el ple de lAjuntament de
Balaguer celebrat el passat dijous 24
de febrer, es va debatre laprovació
de lestudi de detall del nou equipament hostaler que ha de cobrir una
de les principals mancances de la
capital de la Noguera, en aquest tipus de serveis.
La planta baixa comptarà amb un
menjador que oferirà menús diaris,
promocionant tota la cuina tradicional
de la Noguera, així com els vins, olis,
torrons i altres productes de la nostra
comarca.
Està previst que el nou hotel de 3

estrelles també disposi dun servei de
transport per fer viatges individuals i excursions per les rodalies.
La creació dun nou establiment hoteler era una de les principals mancances de Balaguer, una ciutat que compta amb un servei insuficient de llits, sobretot quan la ciutat acull qualsevol esdeveniment, ja sigui cultural, esportiu, lúdic o econòmic, com els Opens internacionals de tennis o descacs, la
Transsegre, la Fira o la Festa Major, entre daltres.

El nou equipament hoteler a la
vora de la variant de la C-148
crearà un total de 31 llocs de
treball directes als que shauran
de sumar 8 contractats per hores
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El gas natural arriba a les
primeres cases de Balaguer

La companyia del gas ha connectat els
diferents habitatges que havien contractat el
servei de la part dreta del carrer Urgell
El gas ciutat ja arriba a diferents habitatges de la ciutat
de Balaguer, després que a
principis daquest mes de febrer, la companyia del gas natural connectés els comptadors
dels seus clients dels carrers
Sant Diego de Califòrnia i carrer
Bellcaire, i de la resta de carrers de la part dreta del carrer
Urgell.
Després dels primers dies
de servei, la majoria dels clients
han mostrat la seva satisfacció
per la comoditat del nou servei,
que ben aviat podran gaudir
gran part dels ciutadans de
Balaguer, ja que segons responsables de lempresa de Gas
Natural en aquests moments hi
ha uns 800 contractes signats i

un total de 10 locals comercials, dels quals 141 famílies ja
estan connectats i saniran
connectant a un ritme de 50
habitatges setmanals.
Segons lempresa, a finals de lactual mes de febrer,
300 clients balaguerins ja estaran connectats i sespera
que a finals dany ja estigui
connectada el 80 per cent de
la població de Balaguer.
Dels 800 contractes realitzats fins a lactualitat, han
contractat el servei de calefacció el 72,34 per cent, percentatge molt superior al que esperava lempresa en un principi.
Daltra banda, Gas Natural ha manifestat que a partir

Molts veïns del carrer Bellcaire gaudeixen del gas natural

del mes de juny o juliol denguany ja es travessarà el riu Segre, a través del Pont que
uneix la Plaça Pau Casals i la Banqueta, per
iniciar la instal·lació al centre històric de la ciutat. En un futur, i en previsió de que hi hagi
molta demanda de gas, es prepararà una
segona entrada pel Pont de Sant Miquel.
Els barris del Secà i el Firal hauran desperar a finals dany o principis del que ve per
poder gaudir del gas ciutat.
Segons Gas Natural, el mes dabril del
2001 espera tenir coberta tota la ciutat, dei-

xant clar que Gas natural estarà sempre a
Balaguer, ja que sempre podran connectarse aquells habitatges que pel motiu que sigui no ho hagin fet en aquest primer any.
Un cop finalitzat el servei dinstal·lació
de la xarxa urbana, Gas Natural haurà col·locat uns 20 quilòmetres de canonades i
donarà servei a unes mil vuit-centes famílies, tal i com indicaven les primeres previsions de lempresa que ha valorat molt positivament lacceptació per part dels balaguerins, malgrat el retard de larribada del gas.
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Miquel Aguilà i la regidora Montse Serra visiten
aquest mes de febrer el barri de lEixample
El divendres, 24 de febrer, dins del programa de visites pels diferents
barris de la ciutat, iniciat el passat mes de gener a la zona de lInstitut
LAlcalde Miquel Aguilà
acompanyat de la regidora de
làrea de promoció i participació ciutadana, Montse Serra, realitzaran la visita al barri de lEixample, a la dreta del Passeig
de lEstació, per tal de conèixer
les inquietuds i queixes dels
veïns daquesta zona del
Balaguer nou.
Precisament en aquesta
zona, sacaba de crear lAssociació de veïns de lEixample
que demanaran als representants municipals, la construcció
duna rotonda al carrer Barcelona cruïlla amb el carrer Almatà,
entre daltres suggeriments.
Miquel Aguilà rebrà tots els
veïns que ho desitgin de 7 a 9

del vespre al col·legi de lEscola Pia, amb lobjectiu dacostar
la gestió municipal als diferents barris de la ciutat. Posteriorment, lequip de govern es compromet a dedicar-se intensivament durant el mes següent a arranjar les deficiències del barri visitat, sempre que sigui possible, i sense
descuidar la resta de barris.

Nova ampliació de 4
hectàrees del Polígon
Industrial Campllong

La falta de parcel·les de petites dimensions
ha fet que lAjuntament demani una nova
ampliació a la Direcció General dUrbanisme
LAjuntament de Balaguer ha reclamat a la Direcció General dUrbanisme una nova ampliació de làrea industrial
del polígon Campllong en quatre hectàrees, després que la
darrera expansió daquest polígon, aprovada a mitjans de
1998, estigui gairebé esgotada.
De les vint parcel·les en que es va ampliar durant el 98
el polígon industrial Campllong, ja nhi ha de venudes una
quinzena, mentre que les cinc que queden són les de grans
dimensions, amb superfícies superiors als tres mil metres
quadrats, mentre que les petites, entre cinc-cents i els dos
mil metres shan exhaurit ràpidament.
Si la darrera ampliació ja va ser de quatre hectàrees,
des de lAjuntament sha demanat una nova ampliació de
les mateixes dimensions, davant la demanda creixent de
sòl industrial.
El mateix director general dUrbanisme, Joan Antoni Solans va assegurar el passat mes de desembre que el seu
departament ja està estudiant i treballant en la nova ampliació.
Segons lAlcalde de Balaguer, Miquel Aguilà, el ritme
de venda daquestes parcel·les demostra la vitalitat de les
petites i mitjanes empreses de la ciutat que shan anat instal·-

lant al polígon industrial, i han
anat creant llocs de treball molt
estables.
Des de la seva creació, el
polígon industrial Campllong
ha estat un dels polígons de
lINCASOL amb més vitalitat, i
que més ràpid va omplir-se de
petites i mitjanes empreses i
tallers. Moltes daquestes empreses ja existien a linterior de
Balaguer i bé per manca despai o per comoditat es traslladaren al polígon, ampliant la
seva capacitat productiva, i per
tant, en molts casos, ampliant
la seva plantilla de treballadors.
En pocs anys, la vitalitat del
polígon industrial va minvar,
dalguna manera, la crisi econòmica provocada pel tancament de les grans empreses
de Balaguer, com Inpacsa i
Safyc.
Lany 1998 va ser necessària la primera ampliació del
polígon i a començaments
daquest nou any, ja sen ha
demanat una altra.

Lanuari 2000 publicat per La
Caixa situa Balaguer entre les
ciutats més riques dEspanya

Juntament amb Lleida i la Seu dUrgell tenen
un nivell econòmic 9 sobre 10
Lanuari comercial que publica anualment lentitat financera La Caixa, indica que Balaguer, continua essent una de
les ciutats, de més de 10.000 habitants, més riques de lEstat, juntament amb La Seu dUrgell i Lleida, amb un nivell
econòmic 9, amb una renda familiar anual de 2,1 milions
de pessetes per habitant, mentre que la mitjana catalana
està situada entre 1,65 i 1,8 milions per habitant i any.
El mateix estudi indica també que líndex datur a
Balaguer es troba en el 1,6 per cent respecte a la població
de dret, mentre que la mitjana espanyola es situa al 4,1 per
cent i la catalana al 2,8.
Altres poblacions de la Noguera, com Artesa de Segre,
Ponts, Térmens, Albesa, Bellcaire dUrgell i Vallfogona de
Balaguer tenen un nivell econòmic 7 i un atur inferior al 1,5%.
Un dels paràmetres utilitzats és el número de telèfons
existents en cada població. Balaguer compta amb un total
de 5.491 aparells, el que significa lexistència dun telèfon
per cada 2,2 habitants.

DISSABTE 4 DE MARÇ

· A les 4 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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El Centre Excursionista
organitza «Caminades per la
Noguera»
Sota el nom de Caminades per la Noguera, el Centre
Excursionista de Balaguer durà a terme amb una periodicitat anual un seguit de sortides a peu (5 o 6 sortides per
cicle) per diferents indrets de la nostra comarca, sempre
en diumenge, i normalment als matins.
Donada la climatologia de la comarca de la Noguera,
el Centre ha decidit que la primavera és la millor època
per dur-les a terme, ja que el paisatge es mostra més
exuberant, i la gent tenen més ganes de sortir després
de lhivern.
El cicle va dirigit a totes aquelles persones, amants
de la natura, amb ganes de caminar, conèixer i gaudir
dels diferents indrets de la comarca.
Cal recordar que els menors dedat han de venir
acompanyats duna persona adulta que sen farà responsable.
Els objectius del cicle, a part de practicar lexcursionisme de manera senzilla, és donar a conèixer el Centre
Excursionista de Balaguer i la possibilitat dintegrar-shi,
tot coneixent els indrets de la comarca, per molta gent
desconeguts, alhora que es dona a conèixer la història i
les costums dels llocs visitats.
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La primera sortida a lermita de Sant Urbà

Des de Sant Urbà es pot observar una preciosa vista de Sant Oïsme

Caminades per la Noguera siniciarà el proper diumenge 5 de març amb la visita a
lermita de Sant Urbà. Una excursió de 14 quilòmetres des
de Santa Linya fins a Sant Urbà
i tornar pel mateix camí. En
aquesta sortida sobservarà la
ubicació de lantic poble de
Monclús, la panoràmica de les

CONSULTING i GESTIÓ
IMMOBILIARIA

serres de Sant Mamet i dels
dos Montsecs amb el tall del
congost de Terradets, apreciant la línia defensiva medieval
formada pels castells de Santa Linya, Monclús, Fontllonga,
Sant Oïsme, i la torre de Cas.
La segona de les sortides
es farà el 26 de març a lermita de Sant Jordi. Es sortirà des

XAVIER RÚBIES RÚBIES
A.E.P.I. n. 300
CORREDOR DE FINQUES

Jacint Verdaguer, 19 baixos
PISOS EN VENDA
- Pl. de l'Alguer, 3h. 8.000.000 PTA.
-C/ Lleida, 5è pis amb ascensor. Preu:
6.500.000 ptes.
-Av. Pere III, 200m2, amb 2 places de parquing
i traster.
- A Barcelona oportunitat, pis seminou especial per a minusvàlids, 4 hab., 2 banys, garatge,
etc.
- Pl. Lope de Vega, 4 hab., 2 banys i traster.
- Horts en venda a l'Horta d'Amunt.
- Finca de 2,5 Ha a l'Horta d'Amunt plantada
de pressegers i torre.
- Venda de pis a Andorra (Sant Julià), 3 hab., 2
banys i parquing. Excel·lents vistes. Preu:
25.000.000 ptes.
- Pis a Lleida al c/ Castellà. 5.500.000 ptes.
- Dos pisos de planta baixa especial per a
minusvàlids.
MAGATZEMS EN LLOGUER
- C/ Pare Sanahuja.
- Varis a la Pl. Mercadal.
- Botiga al Passatge Gaspar de Portolà
- Magatzem al c/ Major
- Magatzem al c/ Barcelona
- 2 magatzems al c/ Sant Crist, un de 125m2 i
un altre de 140m2.

Tel. 973 44 79 58 - Fax 973 45 07 97 - BALAGUER

MAGATZEMS EN VENDA
- C/ Montroig, amb baixos, planta pis i sota
coberta.
- ALTELL en venda a la Pl. de l'Alguer.
- Altells en venda a Lleida, al c/ del Carme.
- Naus en venda a Boldú de fins a 6.000m2.
- Altell de 150m2 a lAv. Madrid de Lleida.
PISOS DE LLOGUER
- Pere III, 5 hab.
PÀRQUINGS
- Venda C/ Sanahuja, tancat. 1.600.000
- Lloguer al Portalet.
- Venda/lloguer al c/ Urgell.
- Venda a la Pl. Joanquima Vedruna
- Venda de pàrquings a Viella.
CASES EN VENDA
BALAGUER
- C/ Lleida, amb jardí. 17.000.000 ptes.
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes negociables.
- C/ Almatà, 300m2 construits.
- C/ Gregori Marañón, amb garatge. 14.500.000
ptes.

GERB
- Parcel.les per construir 8.000 ptes/m.
- Xalet amb magatzem i parti. 21.000.000
- Casa per reformar. 4.500.000 PTA
BELLCAIRE
- Casa a l'Av. 11 de Setembre. Façana a dos
carrers. 8.000.000.
FONTLLONGA
- OPORTUNITAT. Gran casa totalment nova,
excel.lents vistes. 21.000.000 ptes.
VILALLÉ
- Pis moblat amb 3 hab., calefacció. 11.000.000
ptes. OPORTUNITAT.
LINYOLA
- Casa pairal de 505m2.
TAHULL
- Apartament 80m2, més boardilla, garatge i totalment moblat.
- Apartament 90m2 útils, moblat i amb garatge.
21.000.000 PTA.
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa al C/ Sant Roc per 8 milions.
- Casa per 3.000.000 ptes.
- Casa per 12.000.000 ptes.
LA RÀPITA
- Parcel.les edificables.
- Casa acabada.

de Camarasa i es pujarà cap
a lermita amb un total de 12
quilòmetres entre pujar i baixar. Des de Sant Jordi es pot
observar una bona panoràmica del sud de la Noguera i
part del Segrià i el Pla dUrgell.
La tercera de les sortides
es realitzarà el 9 dabril a Picons dOs i lermita de Sant
Salvador, passant pel camí de
Montessor, Sant Salvador,
Vilaseca, camí de les Coves,
i retornant cap a Os. En
aquesta sortida es gaudirà
duna magniífica panoràmica
de lembassament de Santa
Anna. Les dues darreres sortides es faran a Montalegre i
al Congost de Montrebei, el
7 i 21 de maig respectivament. En aquesta darrera sortida des de Corçà cap a lermita de la pertusa, Mas de
Carlets i Mont-Rebei on podran observar-se magnífiques
vistes de lembassament de
Canelles.

Degut a la gran demanda de
vivendes de lloguer, sol.licitem
als propietaris que posseeixin
pisos desocupats als qui els interessi tenir una rendabilitat en
lloguer o en venda, es dirigeixin
a les nostres oficines, on se'ls
informarà ampliament del sistema d'arrendament o financiació.
BELLVÍS
- Pati de 1000m2 per a construir. 3.000.000.
CAMARASA
- Garatge doble amb possibilitat de construir a
sobre. Bona situació.
- Parcel.la per construcció de 144m2.
VILAFORTUNY
- Casa adosada amb jardí.
Preu: 9.500.000 ptes.
ALGERRI
- Casa al C/ Portal. 4.500.000 ptes.
- Casa a la Pl. Ajuntament, molt gran. 8.000.000
ptes.
- Casa moblada amb baixios i boardilla al C/
Andaní. 5.000.000 PTA.
ROC DE SANT CAIETÀ
(Tarragona)
- Xalet amb piscina i jardí particular.
JUNCOSA DE LES GARRIGUES
-Finca de 40Ha planta d'oliveres. Preu:
10.000.000 ptes.

El Consell Consultiu de la vellesa presenta el seu
programa dactivitats per a lany 2000
Visites informatives, conferències, i tot tipus dactivitats conformen
la programació de cara als propers mesos

Campanya de captació de
voluntaris de Creu Roja

Es va iniciar a principis del mes de febrer i
es prolongarà fins el proper 30 dabril
Com cada any Creu Roja a Catalunya inicia la Campanya dImatge i Captació de nous voluntaris i voluntàries. La
Campanya, que va començar el passat 16 de febrer es prolongarà fins el 30 dabril.
Daquesta manera, la institució vol fer, una vegada més,
un reconeixement als més de 24.000 voluntaris, nois i noies,
homes i dones que cada dia treballen ajudant als altres essent voluntaris de la Creu Roja a Catalunya. Persones que
col·laboren en projectes de cooperació internacional, infància, atenció a la gent hospitalitzada, malalts de SIDA, presons, ajut a immigrants i refugiats, atenció a les persones
de la tercera edat, socors i emergències...
En els darrers anys el número de voluntaris de la Creu
Roja ha augmentat considerablement. Mentre que a lany
1988 hi havia una 10.000 voluntaris, durant el 1998 es va
arribar als més de 24.000.
Aquest procés ha estat possible gràcies als patrocinadors que any rere any han recolzat la institució en les seves
diferents campanyes de captació de voluntaris.
Per la campanya denguany, el cantant Alejandro Sanz
ha cedit la cançó El corazón partío per lanunci publicitari
que semet per les diferents televisions, i que dóna nom al
lema de la campanya Qui els curarà el cor partit? Voluntaris
de Creu Roja. De tot cor.
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Durant la passada setmana es va reunir el Consell
Consultiu de la Vellesa per
tal de presentar el nou programa dactivitats. Un dels
primers objectius per enguany és la realització dun
calendari de visites informatives a tots els Casals de la
Comarca, per informar del
què és el Consell Consultiu i
oferir a tots els casals a través del seu President, les diferents activitats per a lany
2000.
En aquestes visites hi as-

sistiran els membres del
grup de treball del Consell
Consultiu, el portaveu del
qual és Artemi Barba, el President del Consell Comarcal,
Marcel·lí Guillaumet, el Conseller de Serveis Socials,
Josep Roig i el Coordinador
de Serveis Socials de lens
comarcal, Josep Lluís Bonet.
Lorganització de conferències és un altre dels objectius del Consell Consultiu
de la vellesa, i aquestes
soferiran als diferents casals
de la comarca. Cada casal

davis en podrà escollir dues
o tres xerrades entre temes
tant variats com Medicina
general, gimnàstica per a
gent gran, la cultura i tradicions de la comarca de la Noguera, seguretat ciutadana,
relacions intergeneracionals,
cuina, pastisseria, benestar
social o Intercomunicació.
Durant aquest any també es realitzarà una exposició-mostra de deu treballs artístics de cada casal de la comarca, i sorganitzarà la IIIa
trobada intergeneracional.

El proper 4 de març
sinaugurarà la pavimentació de
la Plaça del Castell de Cubells
A càrrec del Conseller del Departament
dAgricultura, Josep Grau
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El proper dissabte 4 de març, el Conseller del Departament dAgricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya, Josep Grau, inaugurarà la pavimentació de la plaça del Castell de Cubells.
Les obres, que han suposat una inversió de més de cinc
milions de pessetes, han estat finançades en el seu 50 per
cent pel pla europeu FEDER, mentre que la resta ha estat
finançada entre la Generalitat de Catalunya i el propi Ajuntament de Cubells.
Paral·lelament, en aquests darrers dies sestà efectuant
la pavimentació dels carrers que donen accés a la Plaça,
que envolta lesglésia de Santa Maria del Castell, amb una de
les portalades gòtiques més importants de les nostres comarques.
Daltra banda, i sense sortir daquesta localitat noguerenca,
cal dir que la nostra revista GROC, arriba des del passat número a Cubells, ampliant, daquesta manera els municipis
que a partir dara rebran quinzenalment i de manera gratuïta
els exemplars del Groc del 2000. A més de Cubells, el servei
de repartiment també sha estès a Montgai i ja sumen 18 els
pobles on arriba la nostra revista.

Tot és a punt per una nova edició de la
Festa del Ranxo de Ponts

Es celebrarà el proper dimarts 7 de març, i sespera la participació de més de deu
mil persones que podran degustar i participar de la perolada popular de Ponts
El proper dimarts 7 de març, dimarts gras, la
localitat de Ponts celebra la seva tradicional Festa
del Ranxo, en la que una vintena de cuiners de la
capital del Mig Segre el·laboraran ranxo per repartir entre les deu mil persones que sespera que
acudeixin a ledició denguany, duna festa que
cada cop atreu més gent de les comarques de
Lleida i Barcelona.
El ranxo està elaborat a base de quilos i quilos
de patates, pollastre, gallina, corder, vedella, botifarra, arròs, mongetes, cols, cebes, porros i cigrons.
Durant tot el matí del dimarts de Carnaval el
Passeig de Ponts somplirà de gom a gom de
curiosos que volen veure in-situ lelaboració del
popular plat que posteriorment podran degustar a
laire lliure. Sens dubte, una bona manera per començar la Quaresma.

La capital del Mig Segre espera
reunir més de deu mil comensals
en ledició denguany de la
popular i tradicional Festa del
Ranxo, que serà cuinat per una
vintena de cuiners de Ponts

Quantitat de quiolos de patates,
pollastre, gallina, corder, vedella,
botifarra, arròs, mongetes, cols,
cebes, porros i cigrons,
composen la recepta del ranxo

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 Ministra de Medi Ambient,
Isabel Tocino, va inaugurar el
pantà de Rialb
Lembassament, a més de donar aigua al canal dUrgell
haurà dabastir el futur canal Segarra-Garrigues, que regarà
31.200 hectàrees de les quals més de 10.000 són de la
comarca de la Noguera
El passat dilluns 14 de febrer, la Ministra de Medi Ambient,
Isabel Tocino, acompanyada del Conseller dAgricultura de la Generalitat, Josep Grau i del de Medi Ambient Felip Puig, va inaugurar les obres del pantà de Rialb, al terme municipal de Tiurana,
obra que va iniciar-se lany 1992, després que el ministre Josep
Borrell col·loqués la primera pedra, el dia 8 de febrer. El mes dabril
daquell mateix any van iniciar-se les voladures per aixecar la nova
presa.
Però el projecte venia de molt més enrera, ja que els primers
estudis per millorar la regulació del riu Segre a la zona de Ponts es
van iniciar entre els anys 40 i 50 de la mà de Joan Benet. A finals
de la dècada dels 70 va iniciar-se lexpedient dinformació pública
i el projecte de la presa de Rialb.
Però no va ser fins lany 1982, quan el Consell de Ministres va
aprovar la construcció de la presa, i el 1983 van encarregar-se els
estudis per conèixer la seguretat de la mateixa. Entre els anys
1985 i 1990 van sorgir diferents propostes alternatives a Rialb,

Una Companyia plena d'eneregia

SERVEI DE
R
S PE
DOR ARCA
Ï
U
GASOIL DISTRIUBER i COM
AG
BAL
A DOMICILI
MÉS A PROP QUE MAI DE CASA SEVA

TRUQUI'NS

973 181 099

SUBMINISTRAMENT EN 24 HORES
MÀXIMA QUALITAT

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

que van ser desestimades. Al mateix
temps, lany 1986 van començar les expropiacions per la variant de la C-1313,
necessària per a la construcció del pantà.
Al desembre del 89, el govern espanyol
va treure a subhasta la construcció de la
presa per set mil milions i al juliol del 90
van ser adjudicades a Cubiertas y Mzov
per 9.190 milions, xifra que sha multiplicat fins als 22.000 actuals, als que se
nhauran dafegir 9.000 dexpropiacions i
15.000 més pendents dinvertir en obres
complementàries.
La decisió de construir la presa va significar lordre de desnonament dels veïns
de les poblacions de Tiurana i Bassella,
amb tot el que això representa per uns
veïns obligats a abandonar la seva casa i
les seves terres on han viscut tota la vida.
El nou pantà, a més de donar aigua

Lexistència del pantà de Rialb evitarà
que els pobles de la Noguera
baixa,pateixin les riuades a causa de
les avingudes del riu Segre en època
de pluges
al canal dUrgell, servirà, en un futur, per alimentar el canal Segarra-Garrigues que ha de
regar un total de 31.200 hectàrees de les quals
unes deu mil són de la Noguera.
Segons va anunciar la Ministra de medi
ambient, les obres daquest canal siniciaran
aquest mateix any 2.000.
Daltra banda, una altra de les funcions del
nou pantà de Rialb es la regulació del riu Segre,
el que significa que, a partir dara, els balaguerins, difícilment veurem les avingudes del
riu que tantes destrosses ens han ocasionat
en els darrers anys.

Os de Balaguer rehabilitarà la casa natal
de lescultor Leandre Cristòfol
La població dOs de Balaguer
podria tenir en breu temps una sala
dexposicions o un petit museu dedicat a lobra de lescultor local Leandre
Cristòfol. Aquest fet serà possible gràcies a la donació de la casa natal de
lartista a lAjuntament per part de la
seva família.
Per a la població seria important
poder disposar dun centre cultural
relacionat amb lobra i vida de lescultor surrealista que ha portat el nom
dOs de Balaguer per tot el món.
La casa encara que no és massa
gran podria arreglar-se de forma que
pogués albergar exposicions de joves artistes i fins i tot lobra del propi

Leandre Cristòfol.
LAjuntament ja preveu que lobra guanyadora
del certamen Leandre Cristòfol passi a ser propietat
del Consistori per formar part en el futur del museu i
poder atreure visitants a la població.
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Una encertada demostració sobre
la fabricació doli
Els alumnes del col·legi Bonavista de Bellcaire
van visitar El Molí per tal de conèixer el
procés de lelaboració de loli verge doliva

Calia una bona informació sobre la unió de
Transalfals & La Vispesa i D.A.S.A.
Per Àngel Periel Navarro
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El proppassat dia 1 del present mes de febrer, els alumnes
pertanyents als cicles mitjà i superior (dels 9 als 12 anys) del
Centre dEnsenyament Infantil i Primari Bonavista, de Bellcaire
dUrgell, acompanyats de llurs respectius professors varen realitzar una interessant visita guiada a la industria dedicada a lobtenció doli El Molí, establerta a la pròpia localitat i regentada
per G. Camarasa i B. Rosell.
Una peculiar manera, aquesta, de que dits estudiants pogueren seguir tota la pràctica del procés conduent a lextracció i
lelaboració de loli verge doliva, la qual experiència la qualificaren ells de força il·lustrativa.
Un cop finit lensenyant recorregut, la directiva de lesmentada entitat obsequià els visitants amb el típic pa torrat i sucat doli,
com també la dolça xocolata.

Envers un millor trànsit
Pels volts dels anteriors jorns, sengles indicadors per
avisar els conductors de reduir la velocitat de llurs vehicles
automòbils a 50 Qm/h. shan situat als dos extrems de la
travessia bellcairina, a la carretera C-148. Agraïm sincerament
la millora i esperem que serveixi dutilitat a tothom.

CONSTRUCCIONS
EN GENERAL
ELECTRICITAT
FONTANERIA
CALEFACCIÓ

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

Tot procurant notificar adientment els
seus associats les avantatges i els inconvenients quant a la possibilitat dunir-se
Transalfals & La Vispesa i D.A.S.A., la
bellcairina Societat Cooperativa Catalana
Limitada del Camp Sant Isisdre va convocar una Assemblea general extraordinària, a celebrar el divendres dia 11 del
mes que som.
Al cas de principiar-se la mateixa, du-

rant el seu decurs i immediatament de ser
exposada als assistents la problemàtica inherent a lesmentat casament en fou realitzada una votació respecte la viabilitat dell,
el qual escrutini ho va ser conforme seguiex:
Vots afirmatius: 6 (10,34%) ; Vots negatius:
42 (72,41%); Vots en blanc: 9 (15,51%) ; Vots
nul.ls: 1 (1,72%). Veritablement, uns resultats constitutius dun autèntic rebuig a laliança dambdues entitats.

Lexperiència fou docent
Dilluns que es comptava
7 del propi mes, els alumnes
del quart curs de ligualment
CEIP bellcairenc Bonavistaformat de Sara Ticó, Josep
Ortiz, Noemí Llurba, Roger
Ruiz, Jaume Areny, Marina
Carbonell, Roger Salse, Aroa
Fontanet, David Vilier, Aroa
Cebrián i Dennis Soler-, anaren els estudis de COM Rà-

SERVEI GRUA
24 HS.

dio, freqüència Lleida, per tal
de procedir lenregistrament
del programa Des del núvol
obrim la finestra, de qui són
ells mateixos els protagonistes i el qual compren un treballar la nostra llengua a partir dalgunes situacions comunicatives des dun mitjà
àudio-visual i, conseqüentment, dedicar-se a un treball

BAZAR ESOTERICO

de recerca informativa respecte un personatge representatiu del propi àmbit de
lescolar, a fi dentrevistar-losegons com de primera vegada li ha correspost al nostre benvolgut Francesc
Martinez Infante-. Una activitat la qual fou emesa dissabte següent dia 12, mitjançant
la mencionada emissora.

MAITE-PETIT

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

CITROËN

CONSULTAS DE EMPRESAS - TAROT - ALTA MAGIA BLANCA

Garatge Sport

JOSEP SALUD i PLA

25 AÑOS DE EXPERIENCIA LA AVALAN - MÁXIMA SERIEDAD
ESCRITORA DE 3 LIBROS DE VIVENCIAS PROPIAS
Visiten la exposición de más de 300 piezas pintadas y decoradas a mano de
marmolina, resina y escayola. Gran surtido en pesebres.

Hostal Nou, 19
Tel. 973 445438

C/ Santa Maria, 19 - CAMARASA
Para consultas horas convenidas telf. 973 420178

Tel. mòbil 617 357705

Indesinenter
Estiram per on tu vulguis,
que ja és teu tot el que és meu.
El pensament i tot
gelosament et guardo
perquè el duguis
per on vagis,
arrapat sempre a la pell,
ben teu com és.

Les novetats de la literatura juvenil per lany 2000
Recomanacions de la Biblioteca

Mercè Simón

Lhivern del 2000 ens
porta moltes i importants novetats de literatura juvenil, i la
majoria delles les podem
trobar en les estanteries de
la biblioteca infantil Margarida de Montferrat.
Dentre elles, cal destacar-ne quatre que per la seva
temàtica i fil argumental, de
ben segur que ens enganxaran en la seva lectura.

Si no hi ets,
tinvitaré com sigui.
Bellament.
Mescaparé del cos
per retrobar-te.
Com el vent,
com la ploma
dalgun au salvatge,
com la ment incontrolable
per on vens.
El temps
allargassa lombra
del que ja the dit.
Una molt lenta digestió de fums
fa que sesborrin
els camins dabans,
a cada cruïlla.
Si en fas balanç,
quedaran posits
i borrim de dubtes
dalguna pregunta.
No hi ha res més
que et pugui fer mal.
Miquel Trilla

Una proposta és la lectura de Quan es cremen els
gira-sols de Dolors Garcia
Cornellà.
El protagonista daquesta novel·la és lOvidi, un noi
de 16 anys, que diverses circumstàncies de la vida lhan
portat a fer-se càrrec del seu
pare i a portar la casa tot sol.

Laboratori

Dr. M. PEREMIQUEL i LLUCH
Metge
Especialista d'Anàlisis Clíniques

ALÈRGIA - BIOQUÍMICA - HEMATOLOGIA
BACTERIOLOGIA - HORMONES - IMMUNOSEROLOGIA

HORARI:
diari de 9h a 11h.
C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER

Infermera

NÚRIA TRIBÓ

Presa de tensió arterial
Injeccions (Consulta o domicili)

Si no ho fa, tot sensorrarà i
sen sentirà responsable.
En aquesta lluita diària
lajudaran els seus amics : la
Gina, lÀngel, lOriol i el seu
oncle Patrici, tots plegats
avancen pels camins insegurs de la frontera entre
ladolescència i el món adult.
Lescriptora Gemma
Lienas ens presenta el llibre
Bitllet danada i tornada.
Aquesta novel·la tracta el
tema de lanorèxia, una malaltia que afecta sobretot a
nois i noies i que si no sagafa a temps, pot derivar en serioses conseqüències per a
la seva salut física i mental.
La Marta, la protagonista
del llibre, és una adolescent
que cau en aquest forat, els
seus pares en adonar-sen
sapressen a parlar amb el
metge i a ingressar-la perquè
es pugui recuperar.
En la novel·la es fa evident en tot moment la crua
realitat dels joves sense obviar cap de les dificultats per
superar el problema.
La tercera de les propostes és lobra Tobies i làngel
de Susanna Tamaro. La protagonista, la Martina té moltes preguntes, però cap resposta, per què?, per què?,
per què?. La gent gran no li
respon cap pregunta, però

un matí, quan es desperta,
decideix anar a buscar les
respostes.

Però no tot és seriós i
dins de làmbit de la novel·la
humorística, cal destacar el llibre la guerra dels xiclets de
Jordi Folck, publicat per La
Galera, i que va ser guanyador del Premi Guillem Cifre de
Colonya 1998.
La novel·la ens narra que
quan Sa Majestat la Reina
Isabel II ensopega amb un xiclet, el dia de la seva coronació, sobre un dels episodis
més explosius de la història
dAnglaterra: qualsevol que
sigui descobert menjant xiclet
serà conduit i empresonat a
la Torre de Londres.
Roald Dale i els seus
amics hauran dafanyar-se
per tal que el país no es quedi sense infants.
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El Teatre Municipal serà
lescenari del II Certamen
Internacional «Balaguer Beatles»

http://www
.angelfire.com/pe/santcrist/
http://www.angelfire.com/pe/santcrist/
index.html
Aquesta pàgina web realitzada pel
pare escolapi Ignasi Peguera fa referència
al Sant Crist de Balaguer. Hi ha la llegenda
del Sant Crit, la història del Santuari i
fotografies de Balaguer, així com una breu
història de la Mare de Déu del Miracle.

Aquest dissabte 26 de febrer

Aquest dissabte 26 de febrer, el Teatre Municipal de
Balaguer reviurà la segona
edició del Certamen Internacional Balaguer Beatles, a
partir de les 22,30 hores.
Com en ledició de lany
passat, i davant dun jurat
prou qualificat, cinc grups
han estat seleccionats com a
finalistes de les 22 maquetes
que es van presentar al concurs.
A la final denguany hi han
arribat els grups The
Betales de Noruega,

Liverpool de Múrcia, Green
Apples de Saragossa,
Kaiserkellers de Barcelona
i Dolly Beatles de Biscaia,
mentre que el grup local No
tiene fe, i els guanyadors del
I Certamen Balaguer Beatles
Abbey Road, seran els artistes convidats de la vetllada.
A més del concurs musical, la sala dexposicions de
lAjuntament acull, des del 21
fins al 26 de febrer una mostra dobjectes relacionats
amb el grup The Beatles pro-

http://www
.rincondelvago.com/
http://www.rincondelvago.com/
Web adreçada als estudiants amb
gran varietat de serveis i informació. El
servei que més es fa anar daquesta web
és el de fotocopiadora on hi ha
nombrosos treballs i apunts. Daltra banda també hi trobem altres seccions com:
viatges de fi de curs, voluntariat, ofertes
de treball...
cedents de diferents col·leccions privades.
El mateix dia 26 de febrer, a partir de les
16,30 hores, i a la sala dactes de lAjuntament, soferirà una conferència- col·loqui amb
el títol de Abbey Road-Let it be. El canto del
cisne, a càrrec del valencià Jordi Pau.
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Els alumnes del col·legi
Àngel Guimerà visiten la
Comissaria dels Mossos

http://allmovie.com/
Base de dades monstruosa de
pel·lícules. El seu sistema de cerca
permet la localització per títol, actors,
directors, gènere cinematogràfic o per
paraules clau.

Amb lobjectiu de conéixer daprop
la tasca de la policia autonòmica
Durant la setmana passada, els alumnes
del Col·legi públic Àngel Guimerà de Balaguer
van visitar les instal·lacions de la Comissaria
dels Mossos dEsquadra de la capital de la
Noguera.
La visita va ser considerada molt interessant pel professorat del centre escolar, ja que
els alumnes van rebre tota la informació de les
tasques i funcions del cos policial, coneixent
les diferents dependències de la comissaria.

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

http://www
.xtec.es/recursos/clic/esp/
http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/
index.htm
Web del Departament dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya en la
que hi trobem activitats educatives
referents a diferents àrees: matemàtiques,
llengua, humanitats, educació vial etc...

Els nens i nenes del col·legi Àngel Guimerà van demostrar molt dinterès en escoltar les explicacions i en fer
preguntes relacionades amb el tema.
LEscola balaguerina vol agrair públicament les atencions i les facilitats que en tot moment van rebre dels responsables de la comissaria del Mossos, i especialment de la
sergent Ma Antònia Bardina que va ser la responsable de
la visita dels alumnes.

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

http://www
.fiba.com
http://www.fiba.com
És el servidor oficial de la Federació
Internacional de Bàsquet i ens ofereix
notícies, calendaris i resultats de les seves
diferents competicions. També shi pot
consultar el reglament oficial. Pels amants
de les fotografies hi ha un gran mostrari
dimatges.

LEscola Municipal de Musica inicia les seves
audicions musicals

Per part dels 135 alumnes dels diferents departaments de lEscola

Exposició sobre «la Passió»
de Cervera
A la Sala dExposicions de lAjuntament

Del 3 al 26 de març, Balaguer acull una exposició sobre el Teatre de la Passió de Cervera, que sota el títol «Crist»
Misteri de Passió, presentarà la nova temporada 2000 dun
dels espectacles més impressionants de quants es celebren a les comarques de Lleida, per la seva grandiositat i
bellesa. Un espectacle declarat dinterés públic.

Els 135 alumnes de
lEscola Municipal de Música de Balaguer iniciaran
aquest divendres 25 de febrer les diferents audicions
que els departaments de
lEscola portaran a terme
durant aquest mes i el de
març.
El divendres 25 sinicia
el programa a les 8 de la tarda amb el departament de
guitarra, dirigit pel professor
Alexandre Rosanes, amb 22
alumnes.
El dissabte 26 de febrer
tocarà el torn als alumnes de
làrea de vent dirigits pels
professors Isidor Rosich de
flauta i Jaume Duch de clarinet-Saxofon, amb un total
de 26 alumnes.

El dimarts 29 de febrer els professors de piano Montse
Cots i Xavi Monge dirigiran les audicions dels 38 alumnes
del departament, mentre que el dijous 2 de març seran els
14 alumnes de violí que demostraran els seus coneixements
dirigits per Robert Oró. El dissabte 4 de març a les 12 del
migdia tocarà el torn a làrea de corda amb els professors
Grabiel Vintró, Zsolt Tottzer i Mario Bugliari.

LHora del Conte:
la il·lusió dels més petits feta realitat

Onn l laa qquuaal li ittaatt i i eel l ddi isssseennyy
O
ssoobbrreessuurrtteenn

Les biblioteques de Balaguer es converteixen per unes hores en
escenaris de representació de contes infantils
Bona part dels divendres del curs escolar, i quan
els nens i nenes ja han acabat la setmana lectiva, les biblioteques de Balaguer ofereixen una bona manera
diniciar el cap de setmana,
amb lHora del Conte.
Per unes hores, les sales de lectura es converteixen en un escenari on es llegeixen els contes més populars.
El proper 3 de març, la
Biblioteca
Domènec

Carrové, situada a la carretera de Camarasa, i a partir
de les 6 de la tarda, oferirà
la lectura del conte
Ingeborg. Es tracta duna
nena duna familia molt pobra de Noruega que viu una
apassionant història amb un
príncep encantat. LEster
Tarroja i lÀngels Mateu seran les encarregades de llegir el conte.
Daltra banda, el divendres 10 de març, i a la Biblioteca infantil Margarida de

NOVA EXPOSICIÓ
CAVA DE CIGARS · ARTICLES FUMADOR · TIMBRES

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

Montferrat es llegirà el conte la formigueta a càrrec
de Maria Rosa Mata, a partir de 2/4 de 7 de la tarda.
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A principis de segle es vivia amb molta més intensitat, segons podem
llegir a les diferents cròniques daquells anys
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La setmana anterior a linici de la Quaresma, i ja des de fa molts segles, es celebra la Festa de Carnestoltes o Carnaval.
Des daquestes ratlles voldríem fer un
breu recorregut de com es celebrava
aquesta festa pagana a la ciutat de
Balaguer a princpis de segle i fins a la guerra civil, quan la festa fou prohibida i no es
va recuperar fins que sinstaurà de nou el
règim democràtic.
El jove balaguerí Joan Busquets ens ha
facilitat molt la tasca amb el seu treball dinvestigació que està duent a terme sobre el
temps doci dels balaguerins al llarg del
segle XX, i amb el buidat que ha fet de la
hemeroteca de lArxiu Històric de Balaguer.
Com veurem, a principis de segle, era
una festa que es celebrava amb molta més
passió que avui en dia, tot i que les maneres i els actes no difereixen molt dels que
es fan en els nostres dies.

La revista lESTISORA feia aquesta crònica de com era un dia de carnaval lany 1916:
A les 3 sempeça a veurers alguna cosa
que senyala el Carnaval; el célebre aristócrata
Kalo, per no perdrer la costum de cada any,
empeça
la
Barrila
Carnavalesca;
seguidaments veuen davant del Circulo Popular Monárquico, tres pierots montats els qui
venen a buscar la banda i demés acompanyants per anar a rebrerr al Rei Carnestoltas...
ja son a la cabeza del puente lloch ont ha
darrivar... grans tumultos de muchedumbre
está aguardan la comitiva... desde un balcó
cau un pinte al cap dun quen ven, perque en
comprin, un altre el trenca...
El 1925, i en plena crisi carnavalesca per
motius politics, les cròniques eren força diferents: Ara no es fan les bogeries dabans. Nio
tampoc es cometen vandalismes... no hi ha la
humor ni el gust de temps passats. Shan perdut per a sempre aquelles escenes

esfereidores del Mercadal en
que no quedava cap vidre
sencer... Només queden els
balls. Son balls sense caracter,
balss de pau i dordre, mancats de picardia. .. Pot ben dirse que el pobre Carnestoltes
és mort.
Una altra crònica de 1930
explica amb més detall els actes en un any de recuperació
del Carnestoltes: Sha nombrat una comissió de joves
perqué es cuidin el diumenge danar a rebre el Carnaval
amb bombo i platets, com
vulgarment es diu....La Penya
Balaguerina que ha emprés
pel seu compte pagar la carrossa i la música.... El propòsit daquesta societat es que
la gatzara i lalegria poden entrar de ple a tants desperits
pessimistes i contorbats, bó
es que no es perdin les ocasions duns quants dies a lany
per lliurar-se sense encadenaments a una sèrie de disbauxes que no es presten de fer
cada dia.

Gran assortit en disfresses per a grans i petits, adients i
escollides als millors preus pel CARNESTOLTES 2000
CONFECCIÓ · JOGUINES · MOBLES · PUERICULTURA · LLISTES DE NAIXEMENT

Passeig de lestació, 28-30

-

Tel. 973 445037 - BALAGUER
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Arriba el Carnestoltes, una Festa en que cal
perdre la serietat i donar peu a la disbauxa

El Carnestoltes és una
de les úniques festes
populars paganes, que
al llarg de la història ha
sofert més prohibicions
per part de les autoritats
civils i eclesiàstiques

Les disfresses, les
carrosses, el ball i la
disbauxa han estat, des
de sempre els elements
predominants de la
Festa del Carnaval, que
històricament ha estat
organitzada pels joves
del municipi

El tall més llarg sofert
per la Festa durant el
segle XX, ha estat els
40 anys de règim
franquista, en que la
festa va estar prohibida

Carrosses, balls, i concurs de
disfresses al Carnestoltes 2000

El proper dissabte 4 de març, la capital de la Noguera
celebra una nova edició de la Festa del Carnestoltes
amb una rua de carrosses i ball infantil a la Plaça
Balaguer celebrarà la popular
Festa de Carnestoltes el proper
dissabte 4 de març, quan a partir
de les 4 de la tarda, el carrer Noguera Pallaresa acollirà una vintena de carrosses, xarangues i comparses i centenars de disfresses
per rebre al Rei Carnestoltes i per
iniciar la rua carnavalesca cap a la
Plaça del Mercadal.
Un cop hagi arribat la rua a la
Plaça del Mercadal el Rei Carnestoltes es farà lamo de la ciutat, i
llegirà les seves normes que governaran la ciutat durant tot el cap
de setmana. De ben segur que la
disbauxa i el sarau seran els ingredients que el nou Rei Carnestol-

El rei Carnestoltes
implantarà la seva llei
durant tot el cap de
setmana, destacant
lobligació de la
disbauxa i el sarau
entre els balaguerins
tes ens receptarà per aquest cap
de setmana, en plena i avorrida
campanya electoral.
Un cop tothom conegui la
nova llei, podran gaudir dun fantàstic ball infantil, tot i que els grans
també hi són convidats, a càrrec
del grup La Troca, habituals en el
seguici del Carnaval.
La millor de les carrosses,
segons el Jurat, serà la que
semportarà el premi de
50.000 pessetes. Per
guanyar-les cal que
els participants
sespavilin en la

seva elaboració i decoració.
Daltra banda, totes les carrosses inscrites a lAjuntament abans
del dia 2 de març rebran una subvenció de deu mil pessetes.
La Festa continuarà a partir de
les dotze de la nit als pavellons firals de la Cros, amb el Gran Ball
de Carnestoltes i el Concurs de
Disfresses, amb importants premis.
Lorquestra encarregada
damenitzar el ball serà Acròpolis i el jurat haurà de decidir durant la primera part del gran ball,
quines són les xarangues i les disfresses que semportaran els premis a la mitja part.
El Primer premi de grup o xaranga semportarà la quantitat de
cinquanta mil pessetes, mentre
que els cinc finalistes següents o
accèssits semportaran un pernil
cada grup.
Quant als premis de disfresses individuals, el primer i guanyador del concurs, sendurà vint-icinc mil pessetes i els cinc finalistes també semportaran un
pernil.

El ball com ja és habitual serà gratuït.
La regidoria de festes de lAjuntament de
Balaguer organitzadora del Carnestoltes ja ha
manifestat novament la prohibició dutilitzar
petards durant la rua i lespectacle infantil de
la plaça del Mercadal, pel perill que representa segons lOrdenança Municipal de Policia i Bon Govern.
No obstant recomana tirar serpentines,
confettis i altres materials no perillosos per
tal de que la Festa sigui un èxit, i la disbauxa
i el sarau estiguin totalment assegurats.

El grup danimació La
Troca serà lencarregat
damenitzar el ball de la
Plaça Mercadal. El ball
lencetarà el propi Rei
Carnestoltes

Lorquestra Acròpolis
serà la responsable del
Gran Ball de Carnestoltes. Durant el ball es farà
el Concurs de disfresses
amb importants premis
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Millorem...
Escrivim correctament la data

El Centre de Recursos promou una major
comunicació entre les escoles rurals dEuropa

El CRP de la Noguera realitzarà un Cdrom de les escoles rurals
dEuropa del qual seditaran tres mil exemplars de distribució gratuïta
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El passat mes de gener va
tenir lloc a Portugal, a la ciutat
de Faro, la 5a Trobada del projecte Comenius 3.1 The
Small Schools. Heart of the
village in changing Europe
(Les escoles petites. El cor
dels pobles en una Europa
canviant) amb la participació
del Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera i diferents centres i institucions
educatives de Finlàndia,
Àustria i Portugal.
Aquest projecte iniciat fa
dos anys, té com objectiu crear xarxes internacionals dintercanvi de nous mètodes entre les escoles petites, investigar nous mitjans de comunicació, realitzar cursos de for-

mació, desenvolupar la cooperació entre escoles i el
seu entorn, realitzar materials
educatius... Un seguit de trobades realitzades a Balaguer
(Catalunya), Heinola (Finlàndia), Alcoutim (Portugal),
Puchestuben (Àustria) conjuntament amb un curs de
formació realitzat a Finlàndia,
el passat mes dagost, han
permès aconseguir gran part
daquests objectius. Totes
les trobades, així com les activitats desenvolupades, són
finançades pel programa
educatiu europeu Sòcrates.
Durant la reunió de
Portugal , la setmana de l11
al 16 de gener, els representants catalans, en Joan

Arjona i Cristina Pérez van
valorar positivament lexperiència Netdays 99 (contactes
escolars via internet) i van exposar un seguit diniciatives
a realitzar abans del següent
encontre que tindrà lloc a
Àustria a principis de juliol.
Entre aquestes propostes
destaquen:
La publicació duna revista editada en llengua anglesa, que es farà arribar a tots
els agrupaments rurals
dEuropa i a les institucions
vinculades al projecte; el
manteniment de la pàgina
web del projecte descoles
rurals dEuropa, i que conté
informació detallada de les
trobades, dels contactes i del
treball desenvolupat; el disseny i ledició del Cdrom de
les escoles rurals dEuropa
que realitzarà lequip del Centre de Recursos Pedagògics
de la Noguera i la ZER del Sió
abans del mes de juny. Seditaran 3000 exemplars de distribució gratuïta; i la planificació dun curs transnacional a
la primavera de lany 2001 a
Frankenfels (Àustria) on hi podran participar professors de
les escoles rurals de tots els
països dEuropa.

Josep M. Simón i Auberni

La nit del 31 de desembre vam poder comprovar que
lefecte 2000 no havia estat altra cosa que un foc
dencenalls, i si és que havia arribat a ser-ho. Tot va funcionar com era previsible i només hi hagué alguns
comptadíssims casos que sols arribaren a la categoria
danècdota.
Però sí que nha quedat un que, en aquests moments,
no sha acabat de controlar. No és altre que la data; i més
en concret, què hem de col·locar davant de la xifra 2000,
en escriure la data.
Laltre dia sortia en els diferents diaris del país un anunci
del Consorci de Normalització Lingüística de la Direcció
General Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
que feia referència a les diferents proves de llengua catalana i els corresponents períodes de matriculació. Com a
tot avís o escrit administratiu hi figurava la data de
publicació. En aquest cas en concret era: Barcelona, .....
de gener de 2000. Llavors vaig mirar com estava escrita
la data en el diari que tenia a les mans: Barcelona, .....
de gener del 2000. Ja hi som, ja no ens posem dacord.
La curiositat em va fer consultar i fixar-me com lescrivien
els altres que també són editats en català. Un, Lleida,
..... de gener del 2000; laltre, Barcelona, ..... de gener
del 2000.
Sembla que els mitjans de comunicació escrita, com
a mínim els de premsa diària, shavien posat dacord en
una cosa: no fer cas de les normes i/o recomanacions
dels estaments encarregats per les institucions
lingüístiques del país. A més no sé a què es deu aquest
canvi de la preposició de per la contracció del . No crec
que sigui raó suficient el canvi dunitat de mil, el 2 per l1.
Per tant, si fins no fa molt escrivíem:  Balaguer, 15 de
desembre de 1972, Lleida, 13 dabril de 1995 o Barcelona, 23 de desembre de 1999 ... , ara hem de continuar amb la mateixa estructura de fa dos mesos.
Val la pena recordar que, malgrat ésser al 2000, no
han canviat tantes coses. Encara ens trobem en el mateix
mil·lenni, i a partir del 31 de desembre de 2000 Déu dirà.

Solucions anteriors

1- Crida en Joan i digues-li que vingui. Els vaig donar
la notícia i no en van fer gens de cas. Els faig saber
que aviat rebran el nou volum. Cal portar-los la
documentació per tal que puguin començar. A totes
elles els vaig fer arribar lavís.
2- Els farem arribar lacord pres. Li farem arribar lacord
pres. Li fem arribar lacord pres? Hem de fer-los arribar
lacord pres. Cal fer-li arribar lacord pres.

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

Tant el gos com el gat són
animals carnívors. De fet, el
gos ja fa molts anys que viu al
costat de les persones i ha
adaptat el seu règim alimentari
aproximant-se al nostre, però
el gat és un carnívor estricte.
Això no vol dir però, que
menjant només carn estigui
ben alimentat. Els gats que
cacen el seu menjar
ingereixen la presa sencera:
pell, ossos, musculatura,
vísceres... Daquesta manera
prenen les proteïnes, greixos,
sucres, minerals i vitamines
que necessiten. La millor manera dalimentar un gat és
donant-li un pinso per a gat de
bona qualitat, que conté tots
els nutrients que precisa.
Pel que fa al gos,
necessita menys proteïna a la
dieta que el gat. Podem preparar una dieta més o menys
equilibrada bullint arròs, amb
verdures i carn, i suplementant
amb vitamines i minerals, però
mai no serà tan adequat
nutricionalment parlant com un
bon pinso formulat per
experts. Per altra banda però,
encara ara hi ha molta gent
que acostuma a donar ossos
al seu gos. És cert que els
agraden molt, però no els
aporten pràcticament cap
benefici. Els ossos no tenen
valor nutritiu i de vegades els
produeix restrenyiment. En
cap cas és aconsellable donar ossos per menjar.
Els aliments preparats es
formulen perquè aportin tots
els nutrients necessaris per al

desenvolupament correcte de
lorganisme. Actualment al
mercat trobem aliments
formulats per a cada etapa de
la vida i/o activitat física, de tal
manera que podem escollir
laliment més adequat a ledat,
la raça, lactivitat física i fins i tot
lestat de salut, ja que hi ha
dietes especialment creades
per al tractament de diferents
patologies: obesitat, insuficiència cardíaca, digestius...
La presentació daquests
aliments potser seca o humida.
Els aliments humits solen presentar-se en llaunes o envasats
en forma de salsitxa. Els secs
es presenten en sacs i solen ser
més econòmics i es conserven
durant molt de temps i
mantenen neta la dentadura,
però cal tenir sempre aigua fresca a disposició de lanimal.
Per saber quin tipus
daliment convé als nostres
animals i com sels ha
dadministrar es pot consultar
les etiquetes dels productes,
però el millor és preguntar-ho a
un professional del sector.
Lalimentació és un dels
aspectes fonamentals per a
mantenir els nostres animals
sans, i val la pena dedicar-hi un
mínim datenció.
Consulta
Visites a domicili
Vacunacions
Cirurgia

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

Anàlisis
Aliments i complements
Servei de perruqueria

URGÈNCIES:
Tel. 617 910071

La vida és una cadena
Quan fas via per la vida,
el camí no és sempre pla,
si tens bona companyia
és més lleuger arribar.

Els fills, la nostra il·lusió
i donar-los bona estada,
que estiguin ben preparats
quan emprenguin la volada.

Les forces ja shan minvat,
la vellesa és agonia,
les arrugues del front
marquen senyals de fatiga.

Primavera és esperança,
les flors... donen alegria,
la vida és un camí llarg
que no sabem on acaba.

I que bonic és lamor
quan hi ha comprensió i estima,
els treballs i els sacrificis
no els recordes, sobliden.

A pesar dels contratemps
i la duresa de la vida,
com un roure estem forts
plens dil·lusió i alegria.

Quan lamor et mira al cor
és com dolça melodia,
taparelles, fas el niu,
locellada es multiplica.

Fa molts anys que fem camí
ja no tenim energies,
els petits ja shan fet grans
han emprès la seva vida.

La vida és una cadena
tan llarga que no té fi,
de nét, passes a ser pare
i de pare a padrí.

De jove el cos aguanta,
emprens una ruta dura,
vas lluitant per un demà,
no sap on et portarà.

Qui no es sentirà feliç?
en recollir la collita,
qui no cantarà de joia
quan ha coronat la cima.

Sempre ha estat i així serà,
perquè és de la vida el destí,
fes per deixar bons records,
no busquis altre camí.
Francesc Serra

Manifest a favor duna Consulta Social
Per labolició del deute exterior dels països empobrits

Les organitzacions, col·lectius i persones que subscrivim aquest manifest:
- Denunciem lexistència del deute extern
que atenalla el present i el futur dels països
empobrits.
- Exigim que sigui abolit el deute extern
daquests països.
- Anunciem públicament la nostra voluntat
de promoure la realització duna Consulta
Social que, coincidint amb el dia de les
properes eleccions generals intentarà recollir
la voluntat de la ciutadania respecte a la
problemàtica del deute extern.
El deute extern és un dels principals
elements que contribueixen a perpetuar la
situació de subordinació i de dependència
en què viuen les economies dels països del
Sud dins lestructura econòmica internacional. El Fons Monetari Internacional i el Banc
Mundial exigeixen als països endeutats
laplicació de Plans dAjustament Estructu-

ral, que suposen produir per a exportar, enlloc
de per a lautoabastiment i el propi
desenvolupament, sobreexplotant els seus
recursos naturals, reduïnt salaris, despeses
en salut, educació i protecció social. En
aquest context, el sector més afectat és el de
les dones, degut a la seva posició de
subordinació en les societats patriarcals.
Exigim acabar amb aquesta injustícia i
establir les bases encaminades a la
consecució duna globalització de la solidaritat
i dun model polític, econòmic i social més
just, igualitari i respectuós amb la natura.
Volem, així que aquesta consulta sigui un
impuls per al debat, la participació i el
compromís ciutadà.
Xarxa Ciutadana per labolició del deute extern
Assemblea dOkupes de Balaguer

Per a més informació i/o col·laboració:
tel. 973 448053 (Jordi)
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Cena de fraternidad de la
Iglesia Evangélica
Iglesia Evangélica de
Balaguer
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El pasado día 5 de febrero, la Iglesia Evangélica de
Balaguer celebró en las dependencias del Hotel
Balaguer, como viene siendo
ya costumbre, una cena de
fraternidad en la cual se dieron cita un gran número de
personas.
Durante el transcurso de
la misma, el coro de la iglesia deleitó a los presentes
con un recital de canciones
cristianas que arrancaron los
aplausos de los asistentes.
Durante la cena, intervino el arquitecto cristiano Roberto Presta, dando testimonio de su fe en Jesucristo, de
como tuvo un encuentro con
Él y cambió su vida, y como
la verdad de la palabra de
Dios ha sido para él y para
su hogar este manantial cuyo
caudal no cambia, y como
en medio de este caudal la
felicidad, la paz y otras mu-

Cent anys dhistòria de
lautomòbil
Antoni Bergadà -Cudós Consultors-

chas bendiciones han regado su vida y ha podido ser de
bendición para otras personas.
Y para terminar, el evangelista Fernando destacó el gran
amor de Dios para toda la humanidad, y como este amor
hizo que Dios diera a su único hijo para que todo aquel
que crea sea salvo.
Destacó que la religión no puede salvar a nadie ni puede transformar a nadie, solo la sangre derramada de Jesús en la cruz hace posible la salvación tan valiosa para
toda la humanidad, alento a una vida de fe, a una vida de
amor, y que el cristianismo no es una religión sino que es
un estilo de vida.
La Iglesia Evangélica Palabra de Fe le invita sin ningún
compromiso a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios
que puede cambiar su vida.

Jardins plens de vida
Què fer els mesos de gener i febrer
Paquita Galcerà -Floristeria Ginesta-

Sha de preparar el terreny del sòl per
poder plantar les llavors, i acte seguit es
pot començar a plantar plantes bianuals i
de floració dhivern, així com arbres i arbustos.
Aquests últims de fulla caduca ja sels
pot començar a esporgar i fer els tractaments fitosanitaris correpsonent dhivern
pel control dels insectes.
El jardi ha de quedar net de restes de
la poda, de fulles seques i de diferents ve-

getals que hi surten.
Ara, també, és temps de sembrar les llavors en llocs reservats del fred, i de passar el
rulo per la gespa per tal de poder veure les
clarianes que han quedar i tornar-les a sembrar, així com adobar-la per a que surti amb
més força. El programa de reg és molt important, i sha de revisar per tal de tenir-lo a
punt per quan ens sigui necessari.
Durant aquets mesos de gener i febrer
també es fa la reproducció de plantes per
divisió de mata i esqueixos.

El naixement de
lautomòbil ha complert
cent anys, i és per això
que intentarem fer una
breu història de la seva
evolució en quant a limplantació dels nous sistemes mecànics i de
seguretat al llarg de tots
aquests anys.
- 1886: El 29 de gener
es patenta el primer automòbil mogut per un motor dexplosió a nom de Karl Benz (enginyer alemany).
- 1895: Es fabrica el primer neumàtic per automòbil.
- 1924: Es desenvolupa la primera làmpara de doble filament.
- 1930: BMW presenta el primer parabrises de vidre de seguretat.
- 1933: La direcció de cremallera apareix per primer cop.
- 1940: Neix el neumàtic sense càmera.
- 1941: Novament BMW llança el primer habitacle reforçat.
- 1946: Es patenta el neumàtic radial (el mateix any que neix
la rentadora elèctrica).
- 1954: Volvo incorpora els difusors antivaf en el parabrises.
- 1959: Volvo munta de sèrie els cinturons de seguretat, essent aquest element el que més vides ha salvat en accidents de tràfic des de la seva implantació.
- 1960: Mercedes i Volvo incorporen cinturons de seguretat
en els seients del darrera.
En propers articles continuarem amb aquesta petita història de lautomòbil.

Centre Fiscal, Comptable, Jurídic, Laboral, Gestoria, Assegurances i Gestió de Patrimonis

Comprar un cotxe, forguneta o camió
ara és més fàcil.
Aprofiti la nostra OFERTA DE FINANCIACIÓ
d’1 a 6 anys a un interés excepcional
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

JARDINERIA
No us preocupeu pel vostre jardí, us farem el
manteniment tot l’any
C/ Doctor Fleming, 42 · Tel. 973 448213 - 973 446926
BALAGUER

PODAR - ADOBAR - REGAR - SEMBRAR
PLANTAR - TALLAR LA GESPA - DESINFECTAR
TREURE MALES HERBES...
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El C.F. Balaguer perd per la mínima davant el
Barça, en una gran nit per lesport balaguerí

Lequip local va mostrar la seva serietat i solidesa durant tot el partit

22

El F.C. Balaguer i el F.C.
Barcelona van ser els protagonistes de la gran nit de lesport
balaguerí, el passat dimarts 22
de febrer, en el partit corresponent a les semifinals de la
Copa Catalunya, en les que
lequip local hi va arribar després deliminar a equips com
el
Tàrrega,
Terrassa,
Mollerussa, Roquetenc, Gimnàstic de Tarragona i Unió Esportiva Lleida. Per contra, el
Barça estava classificat directament, per ser equip de la primera Divisió.
Més de 2.500 persones
van omplir el Camp Municipal
dEsports, on es va viure una
gran festa, ja que la major part
dels aficionats, malgrat mostrar la seva preferència per

lequip local, no amagava la
seva simpatia per lequip de
Louis Van Gaal.
Precisament el mister
blau-grana, acompanyat dels
tècnics José Mourinho i Jose
Mari Bakero, i els jugadors del
primer equip Hesp, Arnau,
Dani, Litmanen, Gabri, i el capità Pep Guardiola, van ser els
més perseguits per lafició balaguerina, per tal de poder
aconseguit un dels seus autògrafs.
A la llotja, el President de
la Federació Catalana de Futbol, acompanyava lalcalde
de Balaguer, Miquel Aguilà, el
President del C.F. Balaguer,
Catalino Tenorio, i alguns dels
directius del Barça, presents
al Municipal de Balaguer.

El partit va iniciar-se amb
puntualitat televisiva, i el
Balaguer ràpidament va demostrar que la seva intenció
no era la de ser un mer comparsa, sinó la dintentar jugar
a futbol i donar espectacle.
Els balaguerins van
aguantar bé la primera part,
però en el minut 10 de la segona, Carrión va aprofitar un
mal bot de la pilota, i va marcar el 0-1 que seria definitiu,
tot i que Jordi Esteve, a falta
de pocs minuts pel final va
poder empatar el partit, davant duna afició totalment lliurada a lespectacle futbolístic.

F.C. Balaguer.- Juanjo Tenorio, Emili, Bernat, Oscar, Claramunt,
David, Parés, Joel, Ortiz, Menchón i Jordi Esteve

F.C. Barcelona.- Guardiola, Sergio, Cuadrado, Gabri, Arnau,
Dani, Carrión, Bermudo, Fernado, Antonio i Jofre.

Ha estat un premi
El míster del Balaguer, Carles Viladegut
va manifestar al finalitzar el partit davant el
Barça, que aquest partit ha estat tot un premi pels meus jugadors pel fet dhaver arribat
a semifinals de la Copa Catalunya.
Viladegut indicà que he vist un Balaguer
molt bé, molt ben posicionat i crec que hem
merescut lempat. No ha pogut ser però crec
que la gent ha gaudit i sho ha passat bé.
De totes maneres, el tècnic vermell va
deixar clar que les aspiracions del Balaguer
estan en la lliga, i ha de continuar essent així.
Per la seva part, Mourinho va indicar que

ja sabíem que el Balaguer ens posaria les
coses difícil, ja que teníem bons informes
dels tècnics del futbol base. Han demostrat ésser un equip molt compensat i el perquè són líders de la tercera divisió.

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

CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ
1.BALAGUER ...... 58
2.Mataró ....................... 54
3.Espanyol B ................. 54
4.Palamós .................... 52
5.Cornellà ..................... 50
6.Tàrrega ...................... 38
7.Gavà .......................... 37
8.Europa ....................... 37
9.Girona ........................ 36
10.E. Badaloní .............. 36

11.Barça C .................... 33
12. Guixols ................... 33
13. Horta ...................... 31
14. Vilobí ...................... 30
15. Reus ....................... 29
16. Tortosa ................... 29
17. Manlleu .................. 27
18. Badalona ................ 27
19. Banyoles ................. 26
20. Vic .......................... 10

El Balaguer, amb dues victòries, aconsegueix
una renda de 4 punts sobre el segon classificat
GOLEJADORS DEL F.C. BALAGUER
1.Joel ................ 11
2. Juanjo Tenorio ........... 9
3.Viladegut .................... 7
4.Emili ........................... 5
5.Goyo ........................... 5
6.Campabadal ............... 3
7.Bernat ......................... 1
8.Oscar .......................... 1
9.Parés .......................... 1
Juanjo Tenorio

El davanter Joel Àlvarez continua, una setmana
més, com a pichichi de lequip balaguerí amb 11 gols,
seguit del capità Juanjo amb 9 i Viladegut amb 7.
El porter Eduardo continua essent el menys golejat
de la categoria amb tant sols 14 gols encaixats en 26
partits disputats.

El Balaguer està demostrant una gran
solidesa en aquesta segona volta de campionat, en la que no ha perdut cap partit, i
sestà mostrant intractable tant al Municipal
com fora. En els dos darrers partits, lequip
que entrena Carles Viladegut ha aconseguit dues victòries, ambdues per la mínima, al Municipal dEsports davant el Reus,
amb un magnífic gol de Charly Viladegut, i
el passat diumenge al camp de Manlleu,
gràcies a un gol de Juanjo Tenorio, que de
falta directa va donar la victòria al seu equip.
En els dos partits daquesta quinzena,
el Balaguer ha mostrat la seva cara menys
espectacular. Tant davant el Reus com davant el Manlleu, els homes de Carles
Viladegut shan hagut de posar el mono de
feina, i han hagut de lluitar i suar els punts
en joc. Tots els equips, sense excepció, al
llarg de la temporada sofreixen una crisi en
el seu joc. De moment el Balaguer està «patint» la seva crisi de joc sumant tres punts
en cada partit, el que indica que és un dels

CENTRE DIETÈTIC
C/ Moli del Comte, 2 - Balaguer - Tel. 973 450748

ASSESSORAMENT I CONSULTA DIETÈTICA
DIETES TERAPÈUTIQUES I PERSONALITZADES

més ferms candidats a guanyar el campionat
de la Tercera Divisió. De moment, en les dues
darreres jornades, lequip ha aconseguit augmentar diferències amb els seus més immediats perseguidors, posant quatre punts de
diferència amb lEspanyol B i el Mataró, sis
amb el Palamós i 8 amb el Cornellà.
El que sí està clar és que els play-off dascens els jugaran quatre daquests cinc equips,
ja que el sisè, el Tàrrega, amb 38 punts, ha
perdut totes les opcions destar entre els primers classificats.
Aquest diumenge, el Balaguer rebrà al
Tortosa, un dels equips que al principi de temporada era candidat als primers llocs, però la
realitat ha estat la dun equip amb poques idees i amb molt baixa forma, i que es troba en la
zona compromesa de la classificació. Una victòria local seria importantíssima, i més si pensem que el 5 de març, els homes de Viladegut
hauran denfrontar-se a lEspanyol B. Anar
amb una renda de quatre punts a Barcelona,
donaria molta moral als balaguerins.
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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

Jordi Morales, màxim encistellador del partit

CLASSIFICACIÓ
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1.. C.B. OMAVI NAVAS ................
2. SATTEX 81-C.B. OLESA .........
3. C.B. VILANOVA. ......................
4. C.B. HOSPITALET ..................
5. BEEP - REUS PLOMS .............
6. C. B. SANT BOI .......................
7. C.B. CASTELLAR SONY .........
8. C. B. BALAGUER ....................
9. ALBERT DISSENY ..................
10. A.D.T. GAS NATURAL .............
11. C.B. SANTFELIUENC .............
12. C.B. REGIO 7 IGUALADA .......
13. S.E.S.E. WALL STREET INST.
14. C.B. GAVÀ ...............................
15. J.A.C. SANTS ..........................
16. C. B. ESPARREGUERA ..........

37
36
33
33
32
32
31
30
30
30
29
29
27
25
25
21

El C.B. Balaguer es consolida a la zona mitja
de la classificació, després dhaver aconseguit
una clara victòria davant el C. B. Gavà, per un
resultat de 73-51 al Pavelló Polisportiu balaguerí,
tot i que daltra banda, va caure estrepitosament
a la pista de lHospitalet per un contundent 8051, en el que els balaguerins no van poder plantar cara a un dels millors equips de la categoria,
plagat de bons jugadors, entre els quals nhi ha
que han jugat a lACB, amb equips com el Reial
Madrid o la Penya.
En la primera part els de Balaguer, gràcies a
lencert en el llançament interior van aconseguir
que els barcelonesos no marxessin en el marcador, tot i que sarribà al descans amb una avantatge pels locals de 36-25.
En la segona part, un parcial desfavorable al
C. B. Balaguer de 21 a 4 en els primers sis minuts va decidí el partit per als locals.
C.B. Hospitalet (80). Curto (8), Ginés, Alarcón
(1), Mateo (12), Gilabert (7) - cinc inicial- Pintado
(6), Triay (9), Bulta (10), Campos (10), Badia (13),
Ayats (3) i Pérez.
C.B. Balaguer (51
(51). Saureu (4), Ordeig (9), Marvà
(2), Capell (9), Morales (15) - cinc inicial-, Rubies
(3), Betbesé (5), Folguera (4) i Companys.
Parcials. 9-8; 16-12; 26-21; 36-25 (mitja part);
52-27; 59-33; 69-38 i 80-51 (final).
En la propera jornada del dissabte 26 de febrer, el Club Bàsquet Balaguer senfronta al C.B.
Sant Boi, al Pavelló Polisportiu de la capital de la
Noguera a partir de les 7 de la tarda.

El Club Esportiu Natació Balaguer ocupa la segona
posició de la lliga catalana dhivern

El Club Esportiu Natació Balaguer ocupa el segon lloc en la classificació de la lliga catalana dhivern
de les terres de Lleida, liderada pel Club Natació VilaSeca. En 50 metres lliures masculins cal destacar el

tercer lloc dEduard Garcia, Marc
Auberni i Robert Pané en les seves
respectives categories. En 50 metres
Lliures femenins, Elena Garcia va quedar primera, en segon lloc Carla
Vilaseca i la tercera posició per Mireia
Santesmases i Maria Luengo.
En 25 metres lliures masculins,
Alex Fuentes va fer un meritori tercer
lloc, mentre que en 25 metres lliures
femenins, Mercè Pla va quedar segona i Laia Ferrer i Anna Pla van fer terceres en les seves categories. En el
Relleu de 4x25 metres crol, lequip format per Carles Auberni, Àlex Fuentes,
Albert Fernández i Mercè Pla va quedar en primer lloc.

XII edició de la Mitja Marató
«Ciutat de Balaguer»
El proper 27 de febrer, la regidoria dEsports de lAjuntament de Balaguer i el Club Atlètic Maratonians del Segre
organitzen la XII edició de la Mitja Marató Ciutat de
Balaguer. La prova sortirà del Passeig de lEstació a les
10,30 hores i després de recórrer alguns carrers de la ciutat es dirigirà cap a les poblacions de Gerb i Sant Llorenç,
per retornar cap a Balaguer. Larribada serà a la Plaça del
Mercadal, fent un recorregut total de 21,097 quilòmetres.
Tots els participants, més dun centenar vinguts de tot
Catalunya, rebran una bossa amb provisions i una samarreta commemorativa, un cop hagin finalitzat la cursa.
A part dels premis per als primers classificats en totes
les categories i en la general, es premiarà amb 30.000
pessetes a latleta que superi el record de la prova, establert per Josep Maria Casas en 1h. 5 20 en categoria
masculina, i el dElisenda Pucurull d1 h. 18 51 en categoria femenina.
El mateix diumenge es celebrarà pels carrers de
Balaguer, la III Diada Atlètica per als escolars dels diferents
centres de Balaguer.

SERVEIS URGENTS
Té un problema delectricitat, Fontaneria o
Reparacions dObra??

La solució és...

ELECTRICITAT

CUINES i BANYS

FONTANERIA

Tel. 610 459031

El C.F.S. Viplà Balaguer perd davant el
Sant Miguel i una mala actuació arbitral
impedeix la victòria davant el S. Andreu
Lequip balaguerí perd el contacte amb la zona alta de la
taula classificatòria, a deu punts del quart classificat

Continua la mala ratxa del Viplà,
perdent tres jornades consecutives,
i veient com es va separant dels primers llocs, i cada cop té més a prop
la zona de descens.
Si el 13 de febrer perdia a la pista
del San Miguel, líder de la categoria,
per 4-2, després de que arribés al
descans amb un resultat favorable de
0-2, el passat diumenge 20 de febrer va caure estrepitosament davant
el Sant Andreu, per 3-7 al Pavelló
Poliesportiu de Balaguer.
Aquest darrer partit es va perdre
per dos motius, la falta de definició
en els metres finals i la dolentíssima
actuació del col·legiat Ignasi Fraile,
qui ha estat finalment recusat per
lequip balaguerí per la seva notòria
predisposició a perjudicar a lequip

del Viplà en tots els partits en que
els ha arbitrat.
El Sant Andreu es va avançar en
linici de lencontre i a partir daquest
primer gol, totes les ocasions van ser
pel Viplà, que una i altra vegada errava les ocasions davant de la porteria del Sant Andreu. El descans va
arribar amb el 0-1 del primers minuts.
La segona part va començar amb
una forta pressió local que va donar
els seus fruits i al minut 22 Xavi Garcia
i al 26 David, van avançar en el marcador al Balaguer.
Llavors va començar la lamentable labor del col·legiat Fraile, assenyalant tot un seguit de faltes al
Viplà i permetent el joc dur al Sant
Andreu. El fet darribar molt aviat a
les cinc faltes que permeten a lequip

contrari lopció del doble
penalti, va fer que el Sant
Andreu, que té bons xutadors
des daquesta distància es
col·loquessin en un 3-4 en el
marcador, davant un Balaguer
descentrat per les decisions
arbitrals.
Al darrer minut dos dobles
penaltis transformats pel Sant
Andreu van culminar una immerescuda golejada per 3 a 7.
Aquest dissabte, el Viplà
Balaguer disputarà el partit a la
pista del Sícoris B.

CLASSIFICACIÓ
1.. SAN MIGUEL ............................... 40
2. POMAR AAVV .............................. 33
3. ESPLUGUES. .............................. 33
4. SICORIS ASISA ........................... 32
5. SANT QUIRZE ............................. 25
6. BONAIRE ..................................... 25
7. VIPLA BALAGUER .................. 22
8. LAG. CAMBRILS .......................... 21
9. SANT ANDREU ........................... 21
10. MIRO MARTORELL ..................... 21
11. KIS RIONE ................................... 20
12. PINTURAS LEPANTO .................. 19
13. SANTFELIUENC .......................... 16
14. RUBI B ......................................... 16
15. ADRIANENSE .............................. 15
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Donans la força,
som la teva garantia
Necessitem que ens donis la força que ens ha permés modificar tantes
i tantes coses.
S’ha suprimit el servei militar, s’han apujat les pensions no contributives,
s’ha aconseguit l’excempció de l’impost de successió en molts casos i
en altres s’ha rebaixat, hem aconseguit més inversions per Catalunya,
entre d’altres exemples.
La nostra força no depèn de ningú. Per això, podem defensar els teus
interessos i els de Catalunya sense dependre de ningú i de la manera
més positiva.

El dia 12 vota CiU. Vota la Força Positiva

a
t
Vo

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
La teva garantia.

El Club Tennis Balaguer
en el Campionat de
Catalunya

XI torneig de Futbol Sala
dHivern de Balaguer
Lequip Berlin FS contínua líder del
grup A, mentre que Raiders es col·loca
primer del grup B

Els jugadors del Club Tennis Balaguer
han aconseguit diferents resultats en els
Campionats de Catalunya.
En la categoria Júnior Masculí, els balaguerins van perdre la seva eliminatòria, jugada a les instal·lacions del club Tennis
Balaguer, davant el Club Tennis Banyoles per
5 a 2. Els jugadors balaguerins que van resoldre al seu favor els partits disputats van
ser Fran Gil i Gerard Ferrer.
Daltra banda, lequip infantil masculí,
sha classificat en segona posició en el
Campionat Infantil de Catalunya, amb un total de 20 punts.

El guanyador daquest campionat, amb 23
punts, 3 punts més que els balaguerins ha estat el Club Tennis Mollet.

Lequip Berlin F.S. juga en el Grup A

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

GRUP B

BERLÍN FS ........................ 32
CFS VALLFOGONA ............. 24
LOS MAESTROS ................ 21
LES AVELLANES ................ 21
CSK BALAGUER ................ 19
ELS TRES FOGONS ............ 18
BAR DILEMA .................... 16
INEM-LLAMPECS .............. 15
NECONSA-GLOBUS ............ 11
CAN SISCO ......................... 5
REVIVAL ............................. 4

RAIDERS .......................... 30
CAFETERIA KEOPP'S .......... 29
TRAM-BOGART ................. 23
BTK BARRES I ESCACS ...... 21
FUSTES BALAGUER ........... 21
SALA CATS ...................... 18
SNOW BAR ...................... 15
CONST. RIBAGORÇA .......... 13
MECIR, SA ......................... 7
EL CALIU D'EN TON. ............ 5

SERVEI
GRUA
24 HS.

XIIIè campionat de Billar
Americà al bar Fleming de
Balaguer

Haj Moumni substitueix a P. Maria per
limpossibilitat de poder jugar
Davant limpossibilitat de poder participar P.
Maria, Haj Moumni el substitueix en el campionat jugant en quinze dies 18 jornades i aconseguint 17
punts.
Pere Estruch es consolida, de moment, com a
un dels principals aspirants al campionat, havent
aconseguit 42 punts amb 29 jornades jugades.

V. X. ADSUAR
Agència Oficial
Mercedes-Benz

Venda de vehicles nous i usats

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

LLOC

PUNTS

JOR. JUG.

1. P. ESTRUCH JR. .......... 52 .............. 38
2. PERE ESTRUCH ......... 42 .............. 29
3. JM. BRUFAL ................ 40 .............. 33
4. JM. MARQUES ............ 38 .............. 28
5. D. GUTIERREZ ............ 36 .............. 32
6. A. OLARTE .................. 33 .............. 33
7. J. CAPDEVILA ............. 32 .............. 35
8. P. ARAN ........................ 29 .............. 27
9. S. MUÑOZ ................... 28 .............. 26
10. C. ALCANTARA ......... 27 .............. 18
11. X. ESTRUCH ............. 24 .............. 23
12. C. BRUFAL ................ 22 .............. 18
13. JM. VIDAL .................. 19 .............. 18
14. F. QUINTILLÀ ............. 17 .............. 18
15. R. CALVETE ............... 17 .............. 21
16. HAJ MOUMNI ............ 17 .............. 18
17. X. BIEL ....................... 16 .............. 27
18. D. LORENZO ............. 13 .............. 17
19. X. GARCIA ................. 12 .............. 33
20. R. TUFET ................... 12 .............. 18
21. J. VILARASAU ........... 12 .............. 12
22. M. MATEU ................. 11 .............. 14
23. O. GAVÀ ..................... 4 ............... 12
24. C. GUARDIA ............... 4 ................ 5

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

CITROËN

Garatge Sport

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

Tel. mòbil 617 357705

c/ Dr. Fleming, 37 baixos · BALAGUER

Què fer?
TEATRE MUNICIPAL

Dissabte 26 de febrer
II Certamen Internacional
«Balaguer Beatles»

Berlín, una sala amb pedigrí
Parlar de la sala Berlín, és
parlar dun dels locals amb
més prestigi i solera de
Balaguer. Un espai que després de 12 anys conserva el
seu estil, el seu ambient obert
i sense distincions.
Actualment la sala està
governada pel Joan Carles i
lElisabet, mentre que lencarregada de punxar la música
és la Sílvia. Música al dia, variada i sense un estil marcat,
que fa que els clients, la majoria entre els 20 i els 30 anys,
shi sentin a gust.
Les seves petites dimensions, fan del Berlín una sala

força acollidora. I per quan
arriba lestiu i la calor sapodera de la ciutat, la seva terrassa al Passeig és de les
més fresques.
No marxis del Berlín,

SALA PLANETA

sense provar els elaborats combinats únics a la comarca com
són els mojitos i les
caipirinhas.

Divendres 25 de febrer, 12h nit. ENTRADA LLIURE
ABBEY ROAD
En directe el grup guanyador del I Certamen
Internacional «Balaguer Beatles»
Diumenge 27 de febrer, tarda. ENTRADA LLIURE
CONCERT BEATLES
En directe el grup guanyador del II Certamen
Internacional «Balaguer Beatles»
Divendres 3 de març. ENTRADA LLIURE
HOMBRE BURBUJA
Concert en directe
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SALA CATS

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

TOT UN MÓN DE
SENSACIONS

Ps. lEstació, 35
BALAGUER

Passeig

de

l'estació,

62

-

BALAGUER

TOT PER
ENDUR

Ps. Estació
BALAGUER

Passeig de l'Estació - BALAGUER

C/ Barcelona, 64
Tel. 973 443048 · BALAGUER

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

☎ 973 450529

Barbaritats
i bon vi

SE VENDE moto CAGIVA
BLUE de 125 cc con
12.000Km. Razón al tel.
973 447752.
ES LL
OGUEN pàrkings
LLOGUEN
tancats al c/ Sanahuja, 36
(Davant
Germanes
Carmelites). Raó al tel. 973
450555 (Srta. Montser).

LA
BRASERIA
es
traspassa restaurant pizzeria a la Pl. Mercadal,
11 de Balaguer. Raó al tel.
973 445337.

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

ES TRASP
AS
SA negoci
TRASPAS
ASSA
en ple rendiment. Raó al
tel. 973 447800.

ES VEN Seat Ibiza Crono
1.5. Molt bon estat. Radio
Cassette. L-O. Bon preu.
Raó al tel. 973 760119.
Preferiblement migdies o
nits.

ES NECES
SIT
A ajudant
NECESSIT
SITA
de perruqueria. Raó al tel.
973 449256. Trucar a partir de les 8h. de la tarda.

ES VEN bresol prenatal nou
sense estrenar. Raó al tel.
973 760119. Preferiblement
migdies o nits.
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SE TRASP
ASA bar en
TRASPASA
Massalcoreig (Provincia de
Lleida), en pleno rendimiento por no poder atender.
Compuesto de vivienda.
Precio muy asequible. Interesados llamar al tel. 973
793577 (excepto lunes).

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

SE OFRECE chica para
hacer faenas del hogar y
cuidar niños. Razón al tel.
973 446248.
COMPRARIA curves
exteriors dexcalèxtric, ref.
8402, un pont sencer ref.
8414 i una gran xicane ref.
8418. Raó tel. 973
448273, Només tardes,
preguntar per Joan.
SE VENDE huerto de 8
porcas de tierra. Razón al
tel. 973 451128.
-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 primer 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 àtic en zona
cèntrica de Balaguer. 150
m2 + terrassa. Completament moblat per entrar a
viure-hi. A.A., llar de foc,
banyera dhidromassatge,
etc. Raó als tels. 609
368369 - 619 479906.
SE ALQUILA párking en la
c/ St. Pere Marti (al lado de
la c/ California). Razón al
tel. 973 447752.
ES VEN Renault 5 GT Turbo de color negre. Preu
160.000.- i Derbi Variant
Start negra. Preu: 50.000.Raó al tel. 973 450184. Trucar a partir de 2/4 de 9 del
vespre.

ES VEN is al c/ Girona de
75 m2 amb calef. ind. a
gas, fusteria exterior
dalumini, vidres de doble
càmera, reformat. preu a
convenir. Raó al tel. 973
446602.
ES NECES
SIT
A recepcioNECESSIT
SITA
nista-Administrativa per a
la botiga de Gas Natural
del c/ Dr. Flèming, 45.
Interesades entregar currículum vitae al c/ St. Lluís,
66 baixos o enviar-ho per
fax al núm. 973 450565.
ES VEN pàrking tancat al
c/
Sanahuja,
18.
Interessats trucar al tel. 639
406323, a partir de les 8h.
del vespre trucar al 973
449282.
SE VENDE moto «Beta
Tecno» de 370 cc. Color
negro metalizado año 96.
Matrículada con embrague hidráulico y con botas
de
regalo.
Precio
275.000.- Razón al tel. 973
447762.

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

ES NECES
SIT
A aprenenta o
NECESSIT
SITA
oficiala de barberia amb o
sense títol. Interessats trucar
al tel. 973 448549. (No es
necessari experiència).
ES VEN col.lecció de 50 videos
del
National
Geographic «Serie Oro». Raó
al tel. 649 414458.
SE VENDE moto Suzuki RM
250 cc. Modelo 94. Perfecto
estado a toda prueba. Precio 330.000.- (llamar por las
noches). También vendo
equipo completo con casco,
pantalón, camiseta, faja,
peto, guantes, rodileras, coderas y botas. Todo semi
nuevo. Precio 57.000.-. Razón al tel. 973 447762.
SOFEREIX NOIA per fer
classes de repàs dEGB,
BUP i ESO. Raó al tel. 973
447006.
SE OFRECE chica para cuidar niños. Horario a convenir. Razón al tel. 630 535658.

Empresa de
instalaciones necesita
electricistas y
fontaneros con
experiencia.
Razón telf. 973 448273

BARBERIA NURIA
NECESSITA aprenenta o
oficiala de barberia amb o
sense títol. Interessats
trucar al tel. 973 448549.
(No es necessari
experiència).

J A C Q U E L I N E O S A N C H E Z
D I S S E N Y O D  I N T E R I O R S
Tel. 973 449154 Tel mòbil 630 051034

Vallfogona Ràdio
107.9 FM

des del punt més alt del teu dial
973 432268

☎

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
BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT
973 586005
DISPENSARI MÈDIC
973586249
CAMARASA
AJUNTAMENT
973 420009
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT
973 428007
CUBELLS
AJUNTAMENT
973 459005
GERB
AJUNTAMENT
973 446099
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC
973 445018
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
MONTGAI
AJUNTAMENT
973 430005
METGE
973 430107
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

A

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

973450214
973445384
973445280
973445087

SORT.
13.30
15.15
17.50
09.50
16.30
14.06
14.06
17.09
13.15

R

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

M

À

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

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

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
De
De
De
De

les
les
les
les

8
8
8
8

de
de
de
de

la tarda
la tarda
la tarda
la tarda

del 24 de febrer
del 2 de març
del 9 de març
del 16 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 2 de març
del 9 de març
del 16 de març
del 23 de març

ALDAVÓ
CLAVER
SALA
MARCH

Les 10 diferències

ESCACS. Acaba la partida
per Josep Oms, Mestre Internacional

Juguen blanques i fan mat en dues jugades

Pintor-Decorador

Josep
Rosiñol

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

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

Tels. 973 451064 - 639 160541

PAPERERIA ELVI
1. Dxf6+ 1...Pxf6
2. Axf6+++
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SOLUCIONS

C/ Barcelona, 38
Tel. 973 450630
BALAGUER

Sopa de Lletres
P E P UM A ROM P T N A F E L E
L C I R I L CON I L L E S L P A
I OS E ND S DGU EN OUMS D
A CA V AN RR I EMA D L S E E
RON S T A E E I NCR POS Z A
BDON P T GUP I I N A F RN E
A R ROOOU A S GA L L I NA S
C I E E R E AQA I OU E NOP T
S L C I C L T GN R I R F I CMR
L AOV E L L ARA ES I PE I U
RONQUE L AC F B A L L A X Ç
SO I C A V A L L A L I UGAP A
DARE TNA P ZEBR A E L L E
T R E S T OR T O L AGU T RO T
En aquesta sopa de lletres podreu trobar el nom de 27
animals domèstics i salvatges. Amb les lletres que sobren es pot llegir una frase referent a la Sopa de Lletres.
Cocodril, elefant, lleó, cavall, porc, ovella, gallina, cabra, vaca, conill,
guatlla, llúdriga, àguila, guineu, tór
tola, estruç, girafa, rinoceront, pantórtola,
tera, zebra, lleopard, tigre, gorila, ximpanzé, tor
tuga, puma.
tortuga,

MATERIAL ESCOLAR
LLIBRES DE LECTURA
LLIBRES DE TEXT

INSTAL·LACIONS

DANI ALBURQUERQUE

7

ELECTRICITAT · FONTANERIA
CALEFACCIÓ
AUTOMATISMES
SISTEMES DE SEGURETAT
PORTERS AUTOMÀTICS

7
7

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

7

7

7

7
ELS SET SETS

Completa aquesta multiplicació posant xifres diferents
de set a cada casella

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