Primera quinzena
abril · 2000

308

Festa de la Bicicleta a Balaguer

Es celebrarà el proper 15
dabril i sespera més de 500
participants
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Fa uns dies em comentava un amic que
llegint el GROC davui en dia semblava que
a Balaguer tot eren flors i violes: inauguracions aquí, obres allà, exposicions, actes lúdics, esportius..... total, que tot ho véiem poc
menys que de color de rosa.
La meva feina va ser fer-li entendre que
ja som conscients de les mancances i dels
defectes de la nostra ciutat, però que això
no priva que informen de tot allò que passa
al nostre voltant. He dit informem i no jutgem la qual cosa no té per que ser feina
nostra sinó dels organismes competents o
de lelectorat cada quatre anys.
Amb els nostres arguments, és evident
que volem defensar el dret dinformació dels
ciutadans i per tal raó mirem de deixar constància daquells esdeveniments, siguin del
caire que siguin, que pugin significar quelcom positiu per la gent que viu i conviu al
nostre voltant.
Aquest tarannà, no cal dir que ja ens ha
portat crítiques argumentant la nostra manca de duresa davant algunes situacions.

Hem de dir que sempre hem acceptat aquestes crítiques però potser seria més convenient que molts dels criticadors dediquessin
alguna estona a reflectir per escrit i signar allò
que ells pensen que és la veritat absoluta i
no limitar-se a fer la conversa de bar.
La passada setmana es va presentar a la
premsa La Passió en viu a Balaguer, els presentadors eren vuit persones i entre els mitjans de comunicació només hi erem nosaltres. Avui llegeixo la premsa provincial i em
trobo en portada a tres columnes un incident
entre dues persones de la tercera edat que
acabà amb una gavinetada per una discussió sobre el robatori duns canaris.
Vostès són molt lliures de triar el tipus dinformació que volen i de triar el mitjà de comunicació que estimin més adient però
magradaria que em permetessin que jo personalment pensi que si el més important que
passa a Balaguer per a ser portada de diari
és una discussió sobre canaris val més que
ens dediquem a fer encreuats a les nostres
estones lliures, que lo nostre no és això.

Què en penseu?...
Les obres dentubament del passeig
Guimerà shan acabat. Daquesta manera, sha
pogut restablir la circulació cap a la variant i
viceversa. Ara, laccés amb vehicle a la caserna dels mossos desquadra no comporta cap
tipus de dificultat. No es pot dir el mateix si
sha de fer a peu i de nit, ja que el tram que va
des del Consell Comarcal fins a les
dependències de la policia autòctona és
completament fosc. No vull entrar a discutir si

aquesta manca denllumenat es deu
a una qüestió competencial, ja que
aquesta és lexcusa més fàcil per a
les institucions. Sols demano, com a
usuari, que es tingui en compte
aquesta petició, abans que algú, per
motius dalguna lesió, exigeixi
responsabilitats.
A més a més, si il·luminem aquest
tram també contribuïm a embellir una
entrada a la ciutat, o no?
Josep M. Simón i Auberni

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
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Patricis
Farà unes setmanes va morir una SENYORA. Així escrit amb majúscules per voler
ésser un petit homenatge a la seva humilitat,
al seu silenci i a la seva categoria. Va morir
com va viure, amb senzillesa, vertadera senyal del seu senyoriu.
Em refereixo a Na Maria Martí, esposa i
vídua del Sr. Lluís Gramunt, i cunyada del Sr.
Manel Gramunt. Darrer eslavó viu de la nissaga que van voler que Balaguer pogués fruïr
del seu patrimoni. Sense fills i sense un parentiu que fos mereixedor de continuar res.
El seu cunyat solter va creure oportú que la
ciutat en forma de Patronat vetllés i conservés la seva memòria, amb el nom de la darrera comtessa dUrgell; Margarida de
Montferrat.
En un país on no sestà acostumat a donar gran cosa sense una finalitat, pot estranyar aquest gest de generositat i altruïsme.

No som una raça massa donada al veí, ens
agrada més preocupar-nos de la gent llunyana, i sí potser, ajudar a nacions i habitants de
països on la perfecció comunista els ha ficat
en la ruïna més complerta. Aleshores lobra de
solidaritat és complerta.
Ens agrada ficar-nos en les costums daltres països en nom de la civilització, de la modernitat i de tot això que és el llenguatge progressista davui. Sense oblidar, que només els
hi tornem una part del que vàrem robar en altres temps. Els hi donem la mà i moltes vegades el que desitgem és que els hi traguem de
sobre, perquè no els deixem ni respirar. Però hi
ha molta preocupació per fer-los cremar etapes sense la preparació necessària que faciliti
la digestió del vist i rebut. I no oblidem que a
partir de 1492 ja ens vàrem ficar a casa dels
altes, i vam crear part de la Llegenda Negra.
Les causes i els motius van ser diferents, i els

Actuar amb seny
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Després de la confrontació del 12
M, crec no ser sol en tenir un garbuix
de pensaments i males idees polítiques, crec no ser sol en estar fart de
sentir bajanades per part daquells que
shan constituït en valedors de la catalanitat de tot poble siguin o no adeptes al seu ideari, i el que també volen
amb el seu gran sentit democràtic ajudar al Govern de la Generalitat a as-

solir uns fins que són inalcançables
sinó suneixen amb ells.
Estic en el convenciment que
aquests salvadors de Catalunya, no
shan parat a pensar en els resultats
de lúltima confrontació electoral.
Ho he llegit en una gaseta dun
periòdic nacional, larticulista deia que
el 80% dels catalans no han votat als
populars, és una veritat embarbolla-
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eleccions aquests valents nhan perdut de 180 mil.
Per tant els catalans crec que hauríem dactuar amb seny, i deixar-nos
de falses promeses i fer els possibles
per a que aquests intolerants «demòcrates» es donessin compte que a
Catalunya som més de 115 mil i que
ens agrada la pluralitat en molts aspectes.
Emili Monge i Gili

C/ Barcelona, 64
Tel. 973 443048
BALAGUER

Agència Oficial
Venda de vehicles nous i usats

C.G.A.

da, ja que dit així sembla que els del
PP sols nhan tret el 20% i loposició la
resta, quan la veritat és que del 100
un 35% es va abstenir, i del 65% restant que shavia de repartir en 4 o 5,
els del PP nassoliren el 22,7%.
I crec que seria bo que ho sabessin aquests redemptors de Catalunya
que creient que sense ells no seria
possible la governabilitat, sols nhan
tret un 5,7% el que traduït en números
és lequivalent a 115.646 vots i el que
vol dir que respecte a les passades

V. X. ADSUAR
Mercedes-Benz

temps... també ho eren.
Avui sabem embolcallar qualsevol cosa amb millors colors, però aneu a saber si en el fons, també hi ha un desig
dinfluència i de ficar-nos on potser ni tenien voluntat de cridar-nos.
Totes aquestes divagacions ens han fet allunyar del fet
duna família balaguerina que es va acontentar dins la seva
soledat a donar-ho als que tenien més pròxims. Una qualitat
ben especial per cert.
Malgrat les presses a fer diners, molts mai tindran la pàtina daquest senyoriu. Encara que tinguin tot el que vulguin
i que el diner pot proporcionar, no tindran allò que no es pot
adquirir. Aquell xic de cinisme davant de la vida, sense educació no es tindrà mai. El segell de ser diferent, sense la
seguretat de ser-ho no val res. I per no tenir, molts no tenen
la capacitat de riures dun mateix, que és la demostració de
la pròpia seguretat que no es ven, i per tant no es pot comprar.
Jo desitjo que el patronat que es va crear tingui una llarga vida i enriqueixi la cultura dels balaguerins, i em fa pensar
amb la qualitat dhomes que teníem situats en altres temps,
tots amb un comú denominador damor a la seva terra. El Sr.
Gramunt nera un, però Cabecerans, Nobells, Violes i
Porcioles eren puntes de llança, amb el pes suficient per
aconseguir qualsevol cosa per Balaguer.
Avui..., avui tenim una munció de senyors amb molts
diners i poques ganes i capacitats déssers SENYORS.
I és que veureu... de porc i senyor sen neix. Tal com es
diu.

Barbaritats i bon vi
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Els carrers de Balaguer reviuran una nova edició
de la popular Festa de la Bicicleta

El proper dissabte 15 dabril, amb sortida i arribada des de la Plaça del
Mercadal. Lorganització espera la participació duns 500 ciclistes.

LAjuntament de Balaguer
realitza obres de millora en
lentrada del recinte del
Castell Formós

Les obres de millora facilitaran laccés de
vehicles de serveis en linterior del recinte
Durant els darrers dies, la brigada municipal dobres
està efectuant les obres de millora de lentrada al recinte del
Castell Formós de Balaguer.
Des de la seva restauració, lentrada al Castell, consta
duna passarel·la de fusta a la part exterior i una rampa amb
travessers de fusta, en forma descala a la part interior.
Les obres actuals consisteixen en la substitució de la
passarel·la de fusta, donat que lactual està molt deteriorada pel pas del temps i per la climatologia, i la pavimentació,
amb llambordes rústiques de la rampa interior.
Paral·lelament, també sha pavimentat laccés des de
la plaça de davant del Sant Crist fins a lentrada del Castell,
donant la possibilitat de poder baixar amb vehicles.
Les obres de millora facilitaran, a partir dara, laccés al
seu interior, amb vehicles de serveis, abaratint costos, en
les activitats que shi celebren en el seu interior.
Cal recordar que el recinte del Castell Formós, a més
de ser visitat com a tal, resta obert al públic tots els caps de
setmana i festius, també serveix de marc dels concerts anuals dins del cicle Música als Castells, i properament serà
lescenari de la representació de lespectacle Viu la passió, representat per LaSuda Teatre.
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El proper dissabte 15 dabril, els carrers de Balaguer reviuran una nova edició
de la popular Festa de la Bicicleta organitzada per la Regidoria dEsports de
lAjuntament de Balaguer. Una Festa que
té lobjectiu de que, tot i que només sigui
un dia a lany, els balaguerins deixin el
cotxe al garatge, i surtin amb les bicicletes a participar daquesta festa.
Grans i petits es reuniran a primera
hora de la tarda a la Plaça del Mercadal,
des don sortiran en direcció caps als carrers del Centre Històric, per dirigir-se tot
seguit cap als barris de la part alta de la
Ciutat, com són els barris del Secà i el
Firal, per retornar tot seguit cap a la Plaça

Mercadal, fent un primer descans i recuperant
forces per la segona etapa, que conduirà els prop
de cinc-cents ciclistes cap als carrers del
Balaguer Nou, travessant el pont.
Un cop finalitzada aquesta segona etapa, altre cop a la Plaça del Mercadal, lorganització
reaprtirà el berenar per a tots els participants, i
realitzarà, com ja és habitual, el sorteig de dues
bicicletes entre tots els participants a la Festa.

La popular Festa de la Bicicleta
recorrerà els carrers del Centre Històric
i del Balaguer Nou, passant pels barris
del Secà i del Firal

Els veïns de Balaguer ja poden
gaudir del servei de la
Deixalleria comarcal i de la
recollida selectiva de residus

La Deixalleria està oberta de dilluns a dissabte
de 10 a 13 hores i de 15,30 a 19 hores
Amb lacceptació per part del Ple de lAjuntament de
Balaguer, del passat 27 de gener, del conveni amb el Consell
Comarcal de la Noguera per la utilització de la deixalleria comarcal i la recollida selectiva de residus, els ciutadans de
Balaguer ja poden gaudir daquest nou servei, regit per unes
pautes i normes de funcionament tècnic i administratiu.
La Deixalleria, duna superfície de 4.000 metres quadrats
està ubicada a la vora de labocador controlat de residus urbans, al quilòmetre 3,5 de la carretera dÀger.
A partir daquests moments, tots els balaguerins ja poden
dipositar a la deixalleria tots aquells residus permesos que entren dins de la següent classificació:
-Residus especials: fluorescents, pneumàtics, bateries, piles, electrodomèstics, olis minerals, olis usats no regenerables,
radiografies, termòmetres i baròmetres
-Residus municipals i assimilables: paper i cartró, envasos
de vidre, envasos lleugers, metalls i ferralla, tèxtil, fustes, mi-

ralls, cables elèctrics, olis vegetals usats.
-Altres residus: residus verds, residus
voluminosos, vidre pla.
Els residus que no sadmeten a la
deixalleria són els següents:
-Materials sense classificar, runa i restes de construcció, residus industrials,
restes de menjar, residus radioactius, residus minerals, residus ramaders, o qualsevol material que pugui ser considerat
com a perillós.

Lhorari dobertura al públic de la deixalleria
serà els dies laborables als matins de 10 a 13
hores i a la tarda de 15,30 a 19 hores, de dilluns a
dissabte, excepte els dilluns al matí i el dissabte
a la tarda que estarà tancat.

Tots els balaguerins podran utilitzar el
servei de la deixalleria comarcal dins de
lhorari establert per la normativa fixada
pel Consell Comarcal de la Noguera
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Lequip de govern visita el Secà dins del
programa de visites als barris de Balaguer
Dins del programa de visita
als diferents barris de la ciutat,
per tal de conèixer més daprop
les preocupacions, queixes, i
demandes dels veïns, lAlcalde
Miquel Aguilà, acompanyat dels
regidors de Participació Ciutadana, Montserrat Serra, i de Governació, Miquel Quílez, el passat divendres 31 de març, van
visitar el barri del Secà.
Els membres de lequip de
govern van veure lestat actual
de les obres del Pla Especial del
Roca Pallissa, i van anunciar la
propera construcció, aquest
mateix any, duna pista
poliesportiva a la vora de les piscines, amb dues pistes de bàsquet, futbol sala, unes pistes
de petanca i una gran àrea infantil.
Daltra banda, també van
anunciar els futurs contactes

amb els veïns dels carrers Pep Ventura i Ramon Muntaner, per tal diniciar els projectes darranjament dambdós
carrers, a la vora del Pla Especial que sestà urbanitzant
en aquests moments.
LAlcalde Miquel Aguilà, després de passejar-se pels
diferents carrers del barri, escoltant les propostes dels
veïns, va rebre a tots aquells veïns del Secà que van
voler parlar amb ell, en un despatx improvisat en el col·legi La Noguera.

El pastisser Lluís
Muixí presenta la
mona de lany 2000
La mona de dos metres
dalçada representa la
catedral del Vaticà

Col·loquen lequipament
tècnic de la piscina coberta
Les obres de la piscina coberta climatitzada continuen a bon ritme i durant les darreres setmanes ja
sha instal·lat tot lequipament tècnic, tal i com mostra
la fotografia, i sestan donant els últims retocs als vestidors, ubicats sota les grades del poliesportiu.
Daltra banda, durant aquests dies es col·locarà la
coberta modular, ja que ja sha acabat totalment lenrajolat de les dues piscines.
Les obres estaran acabades a finals daquest mes
dabril, i la peculiaritat daquesta piscina és que a lestiu serà descoberta i a lhivern climatitzada.

El mestre pastisser balaguerí, de
fama mundial, Lluís Muixí, que tants
guardons ha guanyat i que ha portat
el nom de Balaguer per arreu
dEuropa, ens sorprèn, un any més,
amb la seva artística Mona de Pasqua.
Enguany ens delectarà, a partir del
proper diumenge 9 dabril, a laparador de lestabliment que regenta a la
Plaça de la Sardana, amb la catedral
del Vaticà, una obra dart de caramel,
de dos metres dalçada i dos metres
i mig damplada, que ens mostra el
saber fer daquest mestre pastisser de
la nostra Ciutat.
Lluís Muixí sempre sha caracteritzat, per les seves monumentals Mo-

nes de pàsqua. Recordem en Mikel Indurain, la Arantxa
Sánchez Vicario, o ja fa més anys, la Mari Santpere o
en Mario Moreno Cantinflas. Tots ells, també han quedat immortalitzats en la xocolata i el caramel den Lluís
Muixí.
Entre daltres molts guardons que ha rebut en Lluís
Muixí, cal destacar el primer premi de pastisseria
dEuropa lliurat a la ciutat de París.
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BALA
GUER
ALAGUER
DISPOSEM DE CASES
AL CASC ANTIC DE
BALAGUER.

MOLT

ECONÒMIQUES.
VINGUI I INFORMIS!

BALAGUER

REF. 34
Pis en perfecte estat,
totalment reformat. Gran
saló menjador, ext. alumini,
traster, molt assolellat
LLEST PER INSTAL.LARSHI!

LA SENTIU

REF. 29
Gran casa seminova amb
800 m2 de terreny, pàrking,
barbacoa, calef., A.A., 4
armaris encastats, saló
menjador amb llar de foc.
VINGUI INFORMIS!

BALAGUER

REF. 10

Pis en zona molt tranquil·la de
3 dormitoris. Bany compl.,
galeria tancada, semi moblat.
Mínimes despeses de
comunitat.
ENTRADA: 100.000.AL MES: 27.300.-

BALAGUER

SI TE EL SEU PIS A LA
VENDA, AQUEST ESPAI
GRATUÏT ÉS PER VOSTÈ.
VINGUI I INFORMIS
SENSE COMPROMÍS!

BALAGUER

REF. 41

Pis de 4 dormitoris, bany
reformat, terrassa, galeria
tancada, terra de gres, ext.
dalumini.
ENTRADA: 100.000.AL MES: 30.000.-

BALAGUER

REF. 1
Pis de 3 dormitoris
totalment reformat, galeria
tancada, traster, ext.
alumini, armari encastat.
ENTRADA: 100.000.ÚNICAMENT: 32.000.AL MES

REF. 51

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

BALAGUER

REF. 56
Gran oportunitat!
Pis molt acollidor reformat
en zona cèntrica. LLEST
PER ENTAR-HI A VIURE.
NO DUBTIS A VISITARLO!

BALAGUER

REF. 7
Pis nou a estrenar amb
vistes immillorables. Terra
de parquet, ascensor,
calef. ind. gas, traster
ENTREGA IMMEDIATA!

BALAGUER

REF. 27
Acollidor pis semi reformat
de 3 dormitoris, comunicat
interiorment amb el traster
preparat per calef. de gas
natural
POTSER SEU PER TAN
SOLS 22.600.- AL MES.

BALAGUER

REF. 15
Pàrking tancat duna plaça,
rentador de cotxes, porta
automàtica.
INTERESSANT PREU.
VINGUI I INFORMIS!

BALAGUER

BALA
GUER
ALAGUER

REF. 46

Gran nau industrial de 300
2

m més altell comercial, lavabo, vestidors.
IDEAL PER A EMPRESARIS

BALA
GUER
ALAGUER

REF. 59
2
Pis de 90 m . 4 dormitoris
amplis, galeria tancada, armari
encastat, contadors de llum i
aigua donats dalta. Mínimes
despeses de comunitat.
MOLT BONA ZONA!

REF. 31
Pis en perfecte estat de 3
dormitoris, gran saló
menjador, traster.
ENTRADA: 100.000.AL MES: 28.700.-

REF. 42 2
Pis de 92 m . 3 dormitoris,
molt ben distribuit, armari
encastat, traster, ascensor.
Molt assolellat.
ENTRADA: 100.000.AL MES: 36.300.-

BALAGUER

MENÀRGUENS

MENÀRGUENS

REF. 47
Pis de 3 dormitoris, terra de
gres nou a estrenar. Terrassa.
SIGUI PROPIETARI PER
TANT SOLS 27.250.AL MES..

REF. 45
2
Terreny de 2300 m
totalment vallat amb
magatzem nou a estrenar
2
de 225 m .
VINGUI, LINFORMAREM
SENSE COMPROMÍS!

REF. 3
2
Pis de 80 m . 3 dormitoris,
bany compl., cuina equipada, 2 terrasses, terra de
gres, traster.
ENTRADA: 100.000.UNICAMENT: 36.000.AL MES

Un total de setze joves van participar en el Curs
dHostesses i Assitents de Fira organitzat pel
Patronat de Promoció i Projecció

El curs intensiu de vuit hores va constar duna part teòrica i una altra de pràctica a
càrrec del professorat de lAgència Escola dHostesses Socis i Punt de Lleida

El Patronat de Promoció i «la
Caixa» signen un conveni de
col·laboració per la Fira
Lentitat bancaria subvenciona el certamen de la
construcció amb cinc-centes mil pessetes
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El passat dimarts 21 de març, lalcalde de Balaguer
i President del Patronat Municipal de Promoció i Projecció de Balaguer, Miquel Aguilà i el Gerent Comercial
de La Noguera -Alt urgell, de Caixa de Pensions de
Barcelona la Caixa, Sebastià Mont, van signar un conveni de col·laboració, pel qual ambdues entitats acordaren un protocol, pel qual la Caixa aportarà cinccentes mil pessetes per lorganització del sector de la
Construcció a Fira Balaguer, mentre que lentitat firal es
comprometia a treballar i a facturar la fira a través de
lentitat bancària. El conveni, que sha signat per dues
anualitats podrà ser renovat anualment, sempre que
ambdues parts hi estiguin dacord.
El conveni ja havia estat aprovat amb anterioritat
per la Junta del Patronat de Promoció, en la seva darrera reunió, celebrada el passat mes de febrer.

Un total de 16 joves de Balaguer i comarca, la majoria noies dentre 18 i 25 anys,
van participar en el curs dHostesses i Assistents de Fira celebrat el passat dissabte
25 de març, organitzat pel Patronat Municipal de Promoció i Projecció de Balaguer i
amb professorat de lEscola Agència dHostesses Socis i Punt de Lleida.
Lobjectiu daquest curs no era altre que
el dotar duna sèrie de coneixements per
tal de que els alumnes siguin capaços, en
acabar el curs, de portar a terme de manera eficaç la tasca dhostessa o assistent en
una fira.
Durant el curs es va explicar el concepte de Fira, emmarcat dins la política comercial i de relacions públiques, es va parlar de
la imatge que ha doferir lhostessa, la tipologia dhostesses i les funcions de cadascuna delles.
La programació del curs va constar
duna part teòrica, on lalumnat va rebre la
informació de les professores de Renata

Els participants al curs van
aprendre el concepte de fira,
emmarcat dins la política comercial
i de relacions públiques
Fernández, responsable de les hostesses de
Sala de lagència Socis i Punt, i Elisabeth Vila,
responsable de les hostesses de protocol
de la mateixa agència, i una part pràctica, on
els alumnes van haver de demostrar que havien entès els conceptes i estaven capacitats per a dur satisfactòriament la seva tasca
deixant en bon lloc la imatge de lentitat que
representa.

El curs va constar duna part teòrica
i una de pràctica, a càrrec de
professores de lAgència
dHostesses Socis i Punt de Lleida

10è Aniversari
Agraïm als nostres clients
la seva fidelitat

OFERTA SOLÀRIUM
C/ Rio Sió, 23 -El FiralTel. 973 450458 - 25600 BALAGUER

10 sessions
5.000 ptes

La Sentiu de Sió celebra la matança del porc i
Carnestoltes fent una diada amb dinar popular

La colla Ciclista de la població va fer la matança i va servir el dinar
pels dos-cents trenta comensals que es van aplegar a taula

La revista GROC ja
arriba a la població
dÀger
A partir daquesta primera quinzena dabril, la
revista Groc ja es distribueix a Àger, tancant la
ruta de la Noguera Alta
A partir del número 308 de la revista Groc, corresponent a la primera quinzena del mes dabril del 2000,
la revista tindrà la seva incidència a la població dÀger
on serà repartida regularment, a través dels diferents
comerços de la localitat.
Amb el repartiment de la revista en aquesta població, es tanca la ruta de la Noguera Alta, ja que, fins
al moment, la revista es distribuia per les poblacions
dOs de Balaguer, Les Avellanes- Santa Linya, i Tartareu.
Actualmentla revista Groc ja es reparteix a un total
de dinou poblacions de la comarca, tot i que també es
distribueix en tots els estaments oficials de tots els municipis de la Noguera.
La nostra arribada a Àger, coincideix amb una gran
celebració de la població, com és la cinquena edició,
aquest diumenge 9 dabril, de la Concentració de Cotxes Clàssics, organitzada per lAjuntament de la localitat i el Club Vehicles Històrics de Lleida.
La concentració dels vehicles clàssics començarà a dos quarts de deu del matí al Restaurant Racó
dÀger, i la seva arribada a la població està prevista
per les 12 del migdia.
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El passat diumenge 26
de març la població de La
Sentiu de Sió va celebrar una
diada popular amb la matança del porc i el tradicional
Carnestoltes.
Lorganització de la festa va estar a càrrec de la
Colla Ciclista La Sentiu amb
la col·laboració de lAjuntament del poble.
Durant els últims anys La
Colla Ciclista venia organitzant la matança del porc de
forma particular entre els
seus socis, però aquest any,

per primer cop sha decidit
convertir la festa en una vertadera diada popular oberta
a tothom.
A les 7 del matí es va començar amb la matança
dun porc de 140 quilos que
poc més de 3 hores després
shavia convertit tot ell en llonganissa i botifarra.
Després de lesmorçar
de germanor es va
acondicionar el gimnàs municipal i al migdia 240 comensals del poble i rodalies van
gaudir dun dinar popular cui-

nat i servit pels socis de la
Colla Cicilsta.
A 2/4 de 6 de la tarda va
començar una rua de Carnestoltes pels carrers del
poble fins arribar a la sala on
es va fer un Ball de Fi de Festa patrocinat per lAjuntament
de la vila.
La festa, celebrada
daquesta manera per primer
cop, va deixar molt bon regust tant a organitzadors
com a assistents a la diada,
sentant un precedent molt
positiu pels propers anys.

28 i 29 dabril de 2000
Informació i inscripcions: Consell Comarcal de la Noguera, Àngel Guimerà, s/n, Balaguer, tel. 973 448933
Consell Comarcal
de la Noguera

Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Secretaria General de Joventut

Universitat de Lleida
Unitat de Drogodependències
de la Facultat de Medicina

Cubells acull amb èxit el II
Simposi Llatí sobre Geologia,
Medi Ambient i Societat
Amb la participació de 120 inscrits, les Jornades proposaren
la creació dun parc geològic per la nostra comarca
La localitat noguerenca de
Cubells va acollir, entre el 24 i el
26 de març, el II Simposi Llatí
de Geologia, Medi Ambient i
Societat, organitzat pel propi
Ajuntament de Cubells, amb la
col·laboració del Museu de Geologia de la UPC, la Universitat
de Porto, el Departament dEnginyeria Geològica de la Universitat Politècnica de Madrid, la
Universitat de Bolonya, lIEI, i la
Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico
y Minero (SEDPGYM).
Amb la participació de 120
inscrits, el Simposi ha comptat
amb un total de 35 comunicacions, una de les quals va plan-

tejar la possibilitat de crear un
parc Geològic a la comarca de
la Noguera, concebut com una
aula oberta, que hauria de donar a conèixer i potenciar la riquesa geològica de la comarca, com a punt de contacte entre el Pirineu i les Terres de
lEbre.
El Simposi es va centrar
principalment, en el estudis sobre la geologia ambiental i la
contaminació, així com en el
desenvolupament de recursos
pedagògics destinats a tractar
aquesta temàtica en les aules
de Secundaria, ja que un bon
nombre dels inscrits eren professors de geologia de lEnse-

nyament Secundari Obligatori.
Un dels màxims responsables del Simposi, el professor Josep Maria Mata, indicà que malgrat el tema de la geologia
ambiental, és un tema candent, cal que es
posi més de moda, donada la importància
que té pel desenvolupament del territori.
Un dels temes tractats i debatuts, va
ser la instal·lació de parcs eòlics i la seva
proliferació tant a les comarques tarragonines com a les de Lleida. Josep Maria
Mata va indicar que tot i que no estem en

desacord de la implantació daquests parcs,
shan de buscar els llocs on la seva implantació sigui menys perjudicial, ja que són iniciatives, que generalment afecten al medi
ambient, a la fauna i la flora de la zona.
Qualsevol instal·lació industrial en un determinat territori, requereix un estudi previ geològic per determinar lafecció que tindrà sobre els recursos existents.
El Simposi tindrà la seva continuïtat a la
trobada de joves geòlegs que es celebrarà
el proper mes a Camarasa.
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PIS EN VEND
A al c/ Gregorio Marañón. 90 m2.
VENDA
4 hab., bany, tot exterior i molta claretat, sense
despeses. PREU A CONSULTAR. REF. 219.
TERRENY EN VEND A entre Balaguer i
Vallfogona de 12.000 m2, amb cubert i bassa
de 70 m2. REF. 602.

PIS EN VEND
A, de 4 hab., 2 banys complerts,
VENDA
calefacció, A.A., gran terrassa, traster, cuina
recient reformada. Situat en zona molt cèntrica.
REF. 203.
PIS EN VEND
A al c/ Barcelona de 130 m 2. 4
VENDA
hab., 2 banys, tot exterior, calef. central, galeria
tancada. Pàrking. REF. 208.
LOCAL COMERCIAL EN LL
OC MOL
T CÈNTRIC
LLOC
MOLT
de 245 m 2, lloguer i possibilitat de venda,
completament arreglat, terra, aparadors,
magatzem, etc. Ideal per a botiga
botiga. REF. 505.

CASA EN VEND
A A BALAGUER. C/ La CosVENDA
ta. 3 hab., calef. de gas-oil, traster. TOTA REFORMADA I EN MOLT BON ESTAT. REF. 326.
PIS EN VEND
A 3 hab, bany, sense despeses,
VENDA
tot exterior. PREU DOCASIÓ. REF. 215.
NA
U INDUSTRIAL EN VEND
A A BELLCAIRE
NAU
VENDA
de 460 m 2 + 200 m2 de terreny, amb llum,
força, aigua i instal·lació daire. «Ideal per a
taller». REF. 509.

LOCAL EN VEND
A al c/ Urgell, 125 m2 + 85
VENDA
2
m daltell, vidres de càmera, terra i bany. REF.
503.

TERRENY EN VEND
A DE 3000 m2 A
VENDA
BALAGUER
BALAGUER, INTERES SANT PER A
CONSTRUCTORS. Zona urbana amb tots els
serveis (aigua, llum i clavagueres). Es pot
parcel·lar. REF. 614.

TRASPÀS B
OTIGA DE ROBA en ple rendiment,
BOTIGA
carrer cèntric. FACILITATS. REF. 901.

PÀRKING EN VEND
A al c/ Sanahuja (Davant
VENDA
Germanes Carmelites) BON PREU.

PIS EN VEND
A. Tot reformat. 3 hab., bany, cuina
VENDA
nova, toldo, vidres càmera, exterior. MOLT
INTERESSANT. REF. 206.

PIS EN VEND
A. 3 hab., bany, galeria tancada,
VENDA
vidres càmera, gas natural, mínimes
despeses. REF. 212.

VEND
A DE NA
US INDUSTRIALS al polígon
VENDA
NAUS
Camp Llong de Balaguer. En construcció.
2
Naus de 300 m , 500 m2 i 1000 m2. REF. 513.
CASA EN VEND
A al secà. 2 vivendes
VENDA
independents, (planta baixa i 1er pis), calef.
de gas-oil, garatge, pati amb barbacoa.
INFORMIS SENSE COMPROMÍS. REF. 304.
NA
US INDUSTRIALS EN VEND
A a Vallfogona
NAUS
VENDA
de Balaguer de 420 m2. REF. 501.
EN VEND
A «Granja de pollastres» en ple
VENDA
rendiment, a 1 km. de Balaguer, 6500 m2, 2
naus, capacitat per a 26.000 pollastres i tot
automatitzat
automatitzat.
AL
TELLS I L
OCALS DE LL
OGUER A
ALTELLS
LOCALS
LLOGUER
DIFERENTS PUNTS DE BALAGUER. VINGUI
A INFORMAR-SEN SENSE COMPROMÍS!
«SI TE UNA CASA O UN PIS PER A LL
OGAR
LLOGAR
O VENDRE , VINGUI NOSAL
TRES LI
NOSALTRES
GESTIONAREM AMB TOT
A CONFIANÇA».
TOTA

La població noguerenca de Bellcaire dUrgell
inaugurà una nova guarderia infantil

El passat diumenge 19 de març, a càrrec del Delegat del Govern de
la Generalitat a Lleida, Estanis Felip i de lAlcalde Xavier Torres

lAjuntament de Bellcaire
dUrgell dedica un dels seus
carrers a la dona
treballadora

Amb el nom de «carrer 8 de març» va ser
inaugurat per lalcalde i la presidenta de
lAssociació de dones «Isabelina»
Per Àngel P
eriel
Periel
El passat diumenge 19 de març, el
Delegat del Govern de la Generalitat de
Catalunya a Lleida, Estanis Felip, juntament
amb lAlcalde de Bellcaire dUrgell, Xavier
Torres van presidir la cerimònia inaugural
de les instal·lacions de la nova escola
bressol de la població, denominada Sol
solet, la qual resta ubicada al propi edifici,
un cop rehablitat adientment, que durant
la segona meitat dels anys 40 va bastir la
Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones, per tal de dedicar-lo
a lescorxador.
Aquest immoble, ha estat restaurat
amb un pressupost de deu milions de pessetes, i té una superfície de 90 metres quadrats. Daquests deu milions, sis han estat

finançats per lAjuntament de Bellcaire
dUrgell.
La capacitat del nou centre és per a vinti-cinc infants, tot i que, de moment, només
sen poden inscriure una quinzena, màxim
nombre de matriícules per un sol responsable.
Durant lacte inaugural, Estanis Felip va
elogiar lobra realitzada per als més menuts
de Bellcaire dUrgell indicant la gran importància que comporten lobertura daquest tipus de centres educatius a nivell pedagògic. Daquí la raó i el compromís de la Generalitat de Catalunya , de cara a procurar
solventar el problema de les guarderies infantils, principalment a les grans ciutats.
La Festa va finalitzar amb un refrigeri per
a tots els assitents a la inauguració de la guarderia Sol solet.

BAZAR ESOTERICO

El passat dissabte 18 de març, lalcalde de Bellcaire
dUrgell Xavier Torres i la presidenta de lAssociació de
dones Isabelina, Montserrat Farré, enmig dun important
nombre de bellcairines i de bellcairencs varen procedir a
la solemne inauguració del carrer municipal que sanomena 8 de març, la qual cosa sha fet en honor del dia
internacional de la dona treballadora.
Un cop van ser les dotze del migdia, les autoritats i el
públic concurrent van sortir de la plaça Major envers lindret on es trobava el carrer que sanava a batejar. Un cop
allí, la presidenta de les isabelines, va brindar unes paraules força emotives, en nom propi i de lassociació que
representava, mostrant la seva gratitut i orgull cap a la Corporació, per haver otorgat el nom del carrer en honor de
les dones treballadores.
Seguidament, es destapar la placa identificativa
daquesta via pública, que a partir dara portarà per nom
carrer 8 de març, i a continuació el públic assistent fou
obsequiat amb un refrigeri a la Casa de la Dona de
Bellcaire dUrgell.

MAITE-PETIT

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

CONSULTAS DE EMPRESAS - TAROT - ALTA MAGIA BLANCA
25 AÑOS DE EXPERIENCIA LA AVALAN - MÁXIMA SERIEDAD
ESCRITORA DE 3 LIBROS DE VIVENCIAS PROPIAS
Visiten la exposición de más de 300 piezas pintadas y decoradas a mano de
marmolina, resina y escayola. Gran surtido en pesebres.
C/ Santa Maria, 19 - CAMARASA
Para consultas horas convenidas telf. 973 420178
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El Consell Comarcal organitza
un curs de prevenció
sobre el tabac i lalcohol
Els propers 28 i 29 dabril, impartit per Francesc Abella,
professor de la unitat de drogodependències de la Facultat de
Medicina de la Universitat de Lleida
El Consell Comarcal de la
Noguera organitza pels propers
dies 28 i 29 dabril, un curs de
prevenció del tabaquisme i lalcoholisme, que estarà impartit
per Francesc Abella, professor
de la unitat de drogodependències de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida,
amb lobjectiu de facilitar eines
pràctiques per a la intervenció
preventiva en tabac i alcohol en
els joves, dins làmbit escolar.
El curs està destinat a totes
aquelles persones, entitats professionals, organismes i institucions relacionats amb el món juvenil.

Segons els organitzadors,
la salut és un dels objectius
més preuats de tot individu, i és
per això que des del Consell
Comarcal, volem realitzar
aquest mòdul amb la voluntat
de treballar una acció específica adreçada al segment juvenil
de la comarca, atès que són els
joves els més susceptibles de
ser afectats per problemàtiques
concretes, però també de rebre una intervenció educativa
que contribueixi, de forma efectiva, a reduir-les o prevenir-les.
Amb aquest curs es pretenen fomentar estratègies i habilitats que permetin ladquisi-

ció dhàbits i estils de vida saludables entre els joves, cercant alternatives a qualsevol tipus de conducta adictiva.
El curs començarà el divendres 28
dabril a les 16 hores, amb una primera
sessió sobre Tabac i alcohol, drogues
amb les quals convivim. Després duna
pausa cafè, continuarà amb la segona sessió amb Activitat preventiva 1. Els components del fum del tabac.
En les sessions del dissabte 29 dabril,

El curs té com a objectiu principal
el facilitar eines pràctiques per a
la intervenció preventiva en tabac
i alcohol en els joves, dins làmbit
escolar
els temes de les dues sessions seran Activitat preventiva 2. Treballem la publicitat, i
Activitat preventiva 3. La pressió de grup
entre els joves.
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Nou AUTORENTAT per
a turismes i vehicles
industrials

Ctra de Castelló - BALAGUER

Vine i prova el NOU AUTORENTAT de lESTACIÓ DE SERVEI SECÀ

el dissabte dia 15 i diumenge dia 16 rentat GRATUÏT per a tothom

«Mein kampf» de George
Tabori al Teatre Municipal
Mein Kampf, de George Tabori i direcció de Carme
Portaceli, obrirà aquest dissabte, 8 dabril, el cicle teatral
de primavera, organitzat per la Regidoria de Cultura de
lAjuntament de Balaguer.
A càrrec de la Companyia Estable del Tantarantana
Teatre, Mein Kampf (la meva lluita) és una farsa teològica en la qual el jueu Herzl i el jove Hitler es coneixen
abans de la 1a guerra mundial en un asil vienès per gent
que no té vivenda, per indigents; entre ells neix una amistat plena dodi. Lactitud servil del jueu Herzl envers Hitler
fa que aquest últim passi del desig de destacar com a
artista (vol entrar a lEscola de Belles Arts) a convertir-se
en un polític, i, sobretot, en un àngel de la mort.
És una ideologia que el jove Hitler tenia al cap des
de sempre, però que lactitud del seu company dhabitació, una actitud sense reserves, fa real.
Parla de com la maldat, afegida a la follia, és una i
mil vegades més astuta que lamor.
La farsa produeix riure perquè degrada la realitat i la
relativitza però fa que cada espectador, tot disfrutant dun
text enginyós i irònic, el faci com a propi.

El Grup Pinzells exposa la seva obra en el nou
espai artístic del Forn del Joan de Balaguer
Format per un grup de joves pintors, el Grup Pinzells ja ha exposat a
Sant Just Desvern, Cornellà de Llobregat i Barcelona

El Forn del Joan, situat al carrer
Sanahuja, 4 de Balaguer, obre un espai per
a exposicions itinerants de pintura. A la sala
de degustació daquest establiment i durant un període de temps limitat, sexposaran obres de diversos artistes, obrint la
possibilitat de donar a conèixer i apropar al
públic lobra de pintors novells de gran
valia.
Com a primer exponent, el dia 8 dabril
a les 19 hores, es farà lacte de presentació de la primera mostra de pintura, que
inclou obres del Grup Pinzells i que romandrà oberta fins al 30 de juny. Lacte comptarà amb la presència dels artistes expositors i amb representants de la Regidoria
de Cultura de lAjuntament de Balaguer.
El Grup Pinzells està format per un ven-

tall de joves pintors amb acreditada carrera artística que han celebrat ja vàries exposicions
itinerants a Can Ginestà de Sant Just Desvern,
a la Ratoria de Cornellà de Llobregat, a diversos hotels de Barcelona, i ara, per primera vegada, ho faran a Balaguer.
A la mostra de pintures hi participaran les
artistes Encarna Toledano, Elisa Almon i Adela
Grancelli.
La celebració daquesta primera mostra de
pintura obre la possibilitat de gaudir de la pintura i conèixer nous artistes en un espai obert,
apropant la creació artística a un sector de
públic que no té el temps o lhàbit dassistir a
les exposicions dart.
Lexposició estarà oberta de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de 17 a 21hores, i
els dissabtes de 8 a 14 hores.

Nou servei a la comarca
TAXI DE 8 PLACES

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

Tel. mòbil 667 580303 - Tel. 973 451082
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http://www
.dorna.com/index.html
http://www.dorna.com/index.html
Les pàgines dinformació oficial del
Campionat del món de motociclisme. Es
pot obtenir informació dels circuits, la ciutat
on es realitzen així com una informació detallada de cada equip.

http://www
.inicia.es/NASApp/presenta/
http://www.inicia.es/NASApp/presenta/
portada.jsp
És un portal que ens porta dia a dia
nombrosos serveis de qualitat: subastes,
carteleres etc... També ofereix, de forma
gratuïta, accès a internet, amb servei de
correu electrònic i espai per allotjar pàgines
web.
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http://es.yahoo.com/
Un dels portals més important dinternet
que ens permet navegar per nombrosos
llocs i cercar informació duna manera molt
ràpida i senzilla. També ofereix correu
gratuït.

http://members.es.tripod.de/softgratis/
Hi trobaràs programes gratuïts i de tot tipus
Aquesta web té mes de 100 programes
dividits en quatre categories genèriques.
http://www
.avui.es/
http://www.avui.es/
Pàgina de lAssociació dusuaris dInternet.
Conté informació sobre les activitats
daquesta associació així com les
principals notícies relacionades amb la red.

El Consell de la Noguera
convoca els Premis
Sant Jordi 2000
El XI Premi dAuques, el IV Premi de Premsa Local i
Comarcal i el I Premi de Narrativa Intergeneracional
El President del Consell Comarcal de la Noguera,
Marcel·lí Guillaumet va presentar el passat dimarts 28 de
març, els premis Comarcals Sant Jordi 2000, que enguany
presenta com a principal novetat la convocatòria del I Premi Comarcal de Narrativa Intergeneracional, amb la finalitat
de promocionar la relació de la gent gran amb els joves de
la nostra comarca i promoure lús de la llengua catalana en
tots els sectors de la societat.
Podran participar en aquest premi de narrativa, tots els
majors de 65 anys, escrivint sobre el tema Com veu la
gent gran a la gent jove, i els joves estudiants de secundària que resideixen en qualsevol dels municipis de la
Noguera, que hauran descriure sota els paràmetres de
Com veu la gent jove a la gent gran.
Els premis seran de vint mil pessetes per als guanyadors dambdues modalitats, de quinze mil per als segons
i de deu mil per als tercers.
Al IV premi de Premsa Local i Comarcal shi poden

Les Emissores Municipals
de Lleida fan un front comú
per negociar amb la SGAE
Representants de les vint Emissores Municipals de les comarques de Lleida van reunir-se el
passat divendres 24 de març, per tal de debatre la
problemàtica suscitada davant la reclamació de la
Societat General dAutors (SGAE) del cànon dautors a les Ràdios Locals.
Aquestes, que han considerat les peticions de
la Societat General dAutors de desorbitades, van
acordar crear un front comú per negociar un con-

EXPOSICIÓ DE

Lola Llinares
SAL
AD
EXPOSICIONS
SALA
DEXPOSICIONS
i TERTÚLIES
GRUP D
ART 4
DART
Plaça Mercadal, 46
BALAGUER

presentar tots els ciutadans de la Noguera,
sense límit dedat que hagin publicat algun article dopinió sobre la Noguera o que faci referència a aspectes generals de la societat o
dinterès per Catalunya, en una de les revistes
locals o comarcals de la Noguera, durant el
termini inclòs des de l1 de gener de 1999 al
31 de març de 2000.
Per últim van convocar el XI Premi dAuques per a Escolars de 5è i 6è de Primària.
Els premis Sant Jordi 2000 es lliuraran el
proper dijous 27 dabril.

Del 18 de març al 9 dabril
HORARIS

De dimecres a divendres, de 7 a 9 tarda
Dissabtes, diumenges i festius
de 12 a 2 i de 7 a 9

veni marc que reflecteixi la realitat actual de les Emissores Municipals de Lleida, amb una problemàtica molt
concreta, i que no respon, en cap cas, a les propostes i exigències de la SGAE, segons el comunicat de
premsa de la Comissió de les Emissores Municipals.

140 actors de Balaguer i comarca
participaran a Viu la Passió
El grup LaSuda Teatre ja compta amb la participació de 140 actors per la
representació de Viu la Passió, que es representarà els propers 21, 22 i 23 dabril
al Castell Formós de Balaguer.

La Festa dels Campaners dOs
durarà tot el cap de setmana

La popular festa es celebrarà durant els dies 29 i 30
dabril i inclourà la Fira de Fonedors i Instal.ladors
de Campanes
La II Fira de Fonedors i Instal·ladors de Campanes que
acull la localitat noguerenca dOs de Balaguer, durant els
dies 29 i 30 dabril, compartirà cartell amb la tradicional Festa
dels campaners, amb dues novetats importants: una primera lampliació de la festa a tot el cap de setmana, facilitant la tasca dels expositors que venen darreu de lEstat, i
ampliant el certamen a les empreses que es dediquen al
manteniment i equipaments per a esglésies, així com per
aquelles empreses que es dediquen a la restauració de
monuments o dimatges religioses.
La Fira obrirà les seves portes a les 11 del matí del
dissabte 29 dabril i serà totalment a laire lliure, en un recinte ubicat al carrer daccés a la població i fins a la Plaça de
la Font. A més dels expositors mencionats, no hi faltaran
les típiques paradetes dartesania i de plantes. El recinte
de les piscines estarà reservat pels estants institucionals.
Durant la celebració de la Festa, sha organitzat una
demostració del procés de fundició duna campana, per a
que el públic pugui contemplar com es fa. El treball final
quedarà en propietat del municipi. La fundició es farà el
dissabte al vespre entre les 22 i les 24 hores.
La popular mostra de tocs dels campaners arribarà el
diumenge al matí amb campaners de tot lEstat.

Amb la presentació del
cartell de lespectacle Viu
la passió, el grup LaSuda
Teatre manifestà que tot és
a punt per tal de rebre la
Setmana Santa de lany
2000 duna manera especial: cel·lebrant la Passió
en viu al Castell Formós.
Els organitzadors van
voler agrair la bona resposta dels balaguerins i també
dels veïns daltres poblacions de la comarca, tant per
la seva participació en el
espectacle com a figurants
com en les diferents aportacions econòmiques que
han fet algunes empreses
i cases comercials de la
ciutat, per tal de poder tirar

endavant la representació. Actualment, ja són uns 140 els
actors i actrius que participaran a La passió, dirigida per Dolors
Tribó i Josep Maria Llobet.
Dolors Tribó va voler destacar la joventut de molts dels
balagueirns que shan sumat a la iniciativa, així com la col·laboració de les associacions de pessebres Vivents de
Camarasa i de Térmens, que han deixat bona part del vestuari, per aquesta respresentació.
El cartell daquesta primera edició de Viu la Passió que
es cel·lebrarà els dies 21, 22 i 23 dabril, és obra de lartista
balaguerí i director escènci de la representació, Josep Maria
Llobet.
El preu de lentrada serà de cinc-centes pessetes, per a
tothom, exceptuant els menors de 10 anys que tindran lentrada gratuïta. les entrades anticipades podran adquirir-se a
lOficina de Turisme de lAjuntamen de Balaguer, a partir del
3 dabril.
Es faran tres representacions diàries a partir de les 9 del
vespre.

· Revestiments de morter.
· Projeccions a màquina a naus industrials,
pisos, cuines, banys, etc.
· Façanes de monocapa amb raspat,
remolinat, pedra, etc...
· Pintat i decoració de pisos,
amb els millorts productes del mercat.

Avda. Catalunya, 23
25320 ANGLESOLA (Lleida)
Tel. 973 308259 · Mòbil 617 358217 · Mòbil 617 637471
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Creu Roja: passat, present i futur. Una institució
humanitària de caràcter voluntari

Amb la professionalització i privatització del transport sanitari català,
Creu Roja sha dadaptar en la realització de noves tasques socials
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La Creu Roja, com a institució humanitària de caràcter voluntari, ve desenvolupant, des de la seva fundació, una important activitat, tant de promoció com de
participació en la consecució del benestar social, el desenvolupament del
voluntariat i el foment de la solidaritat.
Els objectius principals de Creu Roja
de recerca i foment de la pau, de la difusió del Dret Internacional Humanitari, de
la defensa dels Drets Humans, de les actuacions en cas de conflictes armats, de
la prevenció i reparació de danys originats
per accidents, catàstrofes i calamitats públiques, de latenció a persones i col·-

lectius que sofreixen, etc., han estat sempre desenvolupats amb total dedicació i entusiasme.
Aproximadament, cap als anys setanta, el Transport Sanitari experimenta un gran creixement dins
de Creu Roja, gràcies al desenvolupament de llocs
de socors en carreteres, i sobre tot, pel gran contingent de voluntaris procedents del servei militar
voluntari, fins al punt que, per una banda, la gestió
del transport sanitari esdevé una activitat
professionalitzada i compromesa amb les necessitats i exigències socio-econòmiques actuals i per
una altra, hipoteca la nostra tasca dajuda als col·lectius més vulnerables de la societat, la nostra lluita contra la marginació social i la defensa dels Drets
Humans.
La regularització del Transport Sanitari per part
de lAdministració Pública, ja sigui des del Ministeri
de Foment com més directament des del Servei
Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya
passa per oferir en concurs públic la prestació
daquest servei a totes les empreses que el vulguin
assumir.
Després duna anàlisi acurada de la situació,
Creu Roja de Catalunya optà per adaptar-se a la
nova situació procurant el mínim de costos humans,
socials i econòmics creant la Societat Transports
Sanitaris de Catalunya, S.L., per tal de centralitzar

i professionalitzar la gestió del transport sanitari daquesta institució en el territori català amb lobjectiu doptimitzar la qualitat del servei i mantenir el seu compromís amb la societat.
Senceta, doncs, una nova etapa, que ha passat per uns
relleus naturals dordre intern a través dun procés electoral,
que continuarà amb ladaptació del Transport Sanitari, per,
finalment, centrar el màxim desforços en les activitats no cobertes, dirigides als més vulnerables.
A partir dara, Creu Roja podrà prioritzar les activitats
sociosanitàries, les de Cooperació Internacional, les de Medi
Ambient i el desenvolupament, reorganització i potenciació
de lactivitat de caire social, sense deixar la prestació de primers auxilis, de transport sociosanitari o secundari enfocat a
través de serveis preventius, serveis de rescat i salvament,
transport adaptat, teleassistències, grans emergències i catàstrofes...., que tan lligats estan a la seva tasca quotidiana. A
Creu Roja volen demostrar la seva capacitat dadaptació als
nous temps i les noves exigències de la societat.
A la nostra Ciutat, Creu Roja ha endegat un pla dactivitats
dirigides als més vulnerables. Previ un estudi per situar i definir la seva actuació, fet amb lajut dels tècnics de Creu Roja
Provincial de Lleida i diferents agents socials que ja actuen

Creu Roja enceta una nova etapa en les que
seran prioritàries les activitats sociosanitàries,
les de cooperació internacional, les de Medi
Ambient i el desenvolupament, reorganització
i potenciació de lactivitats de caire social

Amb la creació de la Societat Transports
Sanitaris de Catalunya, S.L., Creu Roja de
Catalunya opta al concurs públic de la prestació
daquest servei, ofert pel Servei Català de la
Salut de la Generalitat de Catalunya

Creu Roja Balaguer
incidirà, especialment
en els grups marginals,
minories ètniques,
immigrants amb
problemes dadaptació,
llengua, costums, etc.,
infants mal alimentats,
sense la deguda
educació, avis sense
recursos i mancats
dajuda personal

Per tirar endavant els
seus projectes, Creu
Roja Balaguer necessita de la col·laboració
dels altres Agents
Socials, així com de
tots aquells balaguerins
que vulguin engrandir
el cos de voluntaris, de
manera responsable i
compromesa

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Creu Roja Balaguer ha
endegat un pla
dactivitats dirigides als
més vulnerables.
Després dhaver fet un
estudi conjuntament
amb els tècnics de
Creu Roja provincial de
Lleida, sha decidit per
actuar en els sectors de
població més marginats

El compromís amb
la Societat
en aquesta demarcació, han decidit
actuar, principalment, amb els sectors
de població més marginats, col·lectiu
de gent gran i infància de risc.
Malgrat comptar amb personal
qualificat per desenvolupar aquests
projectes cal lajuda i solidaritat de
molts balaguerins que voluntàriament
es prestin a dedicar unes poques hores del seu temps a col·laborar amb
Creu Roja.
La regularització del transport sanitari ha estat una fita aconseguida, un
servei cobert. A partir dara, davant seu
tenen molt camí a fer.
Malgrat el gran desenvolupament
econòmic, social i industrial del nostre país en els darrers anys, de la restauració de la democràcia i limplantació de les llibertats, la nostra societat actual presenta grans diferències
entre les classes socials existents i hi
ha uns sectors que tenen veritables
necessitats, fins i tot vitals.
Cal fer una mirada al nostre entorn
per donar-nos compte que les necessitats són arreu. Grups marginals, mi-

nories ètniques, immigrants amb problemes dadaptació, llengua, costums,
etc., infants mal alimentats, sense la deguda educació, avis sense recursos i
mancats dajuda personal.
Creu Roja, entitat compromesa en
el desenvolupament duna activitat de
promoció i consecució del benestar
social, mai ha estat aliena a aquesta realitat i fins i tot ha prioritzat tota activitat
dirigida a pal·liar el sofriment dels col·lectius amb necessitats.
Sortosament la societat actual gaudeix dassociacions de voluntariat que
esmercen els seus esforços per pal·liar
les mancances existents. També des de
lAdministració, (Consells Comarcals,
Ajuntaments, Benestar Social, etc.),
duna manera organitzada i professional, a través dels seus Agents Socials,
desenvolupen programes de control i
ajuda dels sectors marginals.
Està demostrat, però, que tot esforç
és poc donades les dificultats que presenten els problemes, ja sigui pel seu
abast, ja sigui per les dificultats de penetració, acostaments, interpretació, etc.
És per això que Creu Roja

se suma a tots els Agents Socials existents
per fer una tasca de descoberta i anàlisi
de les necessitats socials actuals i, a partir
daquesta realitat, estudiar plans dactuació on calgui.
Són conscients que tots aquests nous
serveis i projectes poden quedar en no res
si no es posen en pràctica. I per tant, als
nostres Agents Socials professionals, cal
dotar-los dun voluntariat ferm i decidit. Un
voluntariat responsable i compromès.
Des daquestes ratlles, Creu Roja
Balaguer vol fer una crida a totes aquelles
persones que vulguin col·laborar amb ells.
Ja hem esmentat quins són els seus nous
projectes i també hem esmentat la necessitat de comptar amb voluntaris per durlos a terme.
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Millorem...
MEDICINA - MEDECINA

Balaguer acull la XII Jornada Pedagògica de
lEscola Pia sota el lema Una escola que aprén
Es va celebrar el passat dissabte 25 de març, amb la participació
de més de 500 docents dels 18 centres educatius de
lEscola Pia a Catalunya

Josep M. Simón i Auberni

Permeteu que mhagi saltat el protocol descriure
ambdós mots per rigorós ordre alfabètic; la raó no ha estat
altra que donar preferència a la ciència.
Ja he desvetllat el significat o, com a mínim, a què fa
referència el mot MEDICINA. És, per tant, la ciència i art de
guarir, alleujar i prevenir les malalties del cos humà. Com a
derivats tindrem: mèdic, mèdica, medicació, medicament,
medicinal... Ex.:  Estudia quart curs de medicina,El servei
mèdic daquell hospital és competent i eficaç, No es pot
prendre qualsevol producte sense prescripció mèdica, El
metge li ha canviat la medicació, La sanitat pública vol
controlar la desmesurada despesa que comporta el
consum de medicaments, Aquesta planta, diuen, que té
propietats medicinals ...
MEDECINA és sinònim de MEDICAMENT. Ambdues
paraules fan referència a una substància emprada amb
finalitat terapèutica contra qualsevol manifestació
patològica. La MEDECINA serà aquell producte que té a
labast la MEDICINA per al seu ús terapèutic. Ex.: Abans
de prendre una medecina recomanen llegir les
instruccions. I si encara us resta algun dubte, podeu canviar
MEDECINA per MEDICAMENT; els efectes són els mateixos.

EXERCICIS
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Sota el lema Una Escola que aprèn,
lEscola Pia de Catalunya celebrà el passat
dissabte 25 de març, la XII Jornada Pedagògica. Més de 500 docents de les 18 Escoles
Pies que hi ha a Catalunya es trobaren per
fer una reflexió i un debat entorn de lescola.
La Jornada va tenir lloc a lEscola Pia de
Balaguer coincidint amb la celebració del 300
aniversari de lescola a la ciutat.
Les intervencions del Sr. Ramon Francolí, Secretari General de lEscola Pia de
Catalunya i del P. Josep Morros, director de
lEscola Pia de Balaguer van obrir la Jornada. Les aportacions, a través duna taula rodona, van venir del P. Andreu Trilla, Provincial

de lEscola Pia, del Sr. Pere Solà, Director General dOrdenació Educativa, de la Sra. Judith
Aparicio, cap de selecció de personal de
lempresa Hewlett Packard de Barcelona i del
Sr. Antoni Zavala, director de la revista Aula,
innovación educativa.
La jornada va girar entorn de la idea de
que els nois i noies que ara omplen les aules són els futurs treballadors, els futurs ciutadans, els futurs pares i mares. Els educadors han de ser gent engrescada en entendre que la societat tirarà endavant en la mesura que hi hagi una escola que la faci avançar. La jornada tenia lobjectiu de donar una
empenta doptimisme als educadors.

laboratorio de análisis

Posem a la seva disposició el nostre servei
danàlisis

clíniques

Horari dextraccions: Dilluns, dimecres i divendres, de 8 a 9h
Passeig de l’estació, 10 · Tel. 973 448113 · 25600 Balaguer

1- Ompliu els buits amb MEDICINA o MEDECINA:
- Aquest any estudia el darrer curs de ...
- Aquella ... no era la més apropiada per al seu cas.
- Darrerament hi ha hagut grans avenços en ...
- Les ... que li han receptat són molt cares.
- No et prenguis aquesta ... sense haver-ho consultat.
2- Corregiu les formes incorrectes:
- Pren aquesta medicina.
- Les medecines no han destar a labast dels infants.
- Per aquesta grip mhan omplert de medicines
- En aquest patologia, la medicina té una resposta
molt clara.
- Els estudiants de medecina shan manifestat durant
tot el dia.

SOLUCIONS ANTERIORS

1- Malgrat que ningú no deia res, en laire es notava
aquell sentiment. El projecte ha quedat en laire. Si
quan camines mires enlaire , potser ensopegaràs.
En laire que corria es notava la flaire dametller florit.
Tira la pilota enlaire.
2- Ho varen llençar en laire, però no pujà. Si ho tireu
enlaire fareu molta pols. La tristor es podia comprovar
en laire daquella gent. Aquella mena de núvol de
pols quedava suspesa en laire de la sala. Els fets
comportaren haver de deixar els projectes en laire.

- 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
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

La casa de Sant Josep del Molí ja ha acollit
1.600 joves aquest any

Conferència sobre els aliments
trangènics a Balaguer
La periodista Montse Arias, responsable de Comunicació de lAssociació Vida Sana, oferirà una conferència
el proper dissabte 15 dabril, a partir de les 7 de la tarda, a
la Sala dActes de lAjuntament de Balaguer, en la que
parlarà sobre els aliments transgènics, i de la perillositat
que comporten per a les persones i per al planeta.
Segons Montse Arias, la industria biotecnològica es
basa en dues raons totalment falses per la implantació
dels conreus transgènics, com són que al món hi faltem
aliments i la biotecnologia és necessària per acabar amb
la fam al món, i que els conreus transgènics venien a acabar amb lús dels pesticides. Tot és fals, ja que la pròpia
FAO assegura que no falten aliments i que la veritable causa de la fam al món és el gran desequilibri que hi ha en la
distribució, en la producció i en el consum dels aliments,
i que de les 40 milions dhectàrees conreades en el món,
3/4 parts són de plantes manipulades genèticament per
a resistir quantitats de pesticides fins a tres vegades més
grans dels habituals.
Montse Arias parlarà dels perills que comporta lus
daquests aliments, així com del perill daparició de noves
malalties.

Busques una feina de qualitat?
Vols progressar en el teu treball?
Necessites un Títol oficial?

La Formació Profesional és la teva solució

Prova daccés als
Cicles F
ormatius
Formatius
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CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

ACSER S.C.C.L.
C/ Sant Lluís, 50 - Tel. 973 445912
BALAGUER

Prop del poble de Tartareu i seguint el curs del riu Farfanya, hi ha un
edifici força curiós. El molí de Tartareu.
En altres temps acollí personatges de
les rodalies amb els seus animals per
fer-hi farina i a lhora safareig de les
noves de la comarca. La casa, transformada en casa de colònies als anys
vuitanta amb el nom Casa Sant Josep
del Molí, ha acollit joves de tot
Catalunya i daltres països per a gaudir dels seus indrets, la natura i la seva
tranquil·litat. Famílies, grups desplai,
escoltes, parròquies, grups
damics... utilitzen la casa per fer un
turisme alternatiu de cap de setmana i poder conèixer el patrimoni cultural i natural de les poblacions que
lenvolten. El setembre de 1998 començà una nova etapa per la casa.
Un equip de professionals en temes
densenyament i mediambientals
converteixen la casa en un Centre
dEducació Ambiental. Lobjectiu
principal de lequip deducadors és
apropar als alumnes dels centres

educatius i altres persones sensibilitzades en el
tema, al coneixement de la natura i la seva relació
amb la societat. El desenvolupament sostenible, lètica conservacionista, lestudi de la biodiversitat, la
solidaritat, el treball en equip, la tolerància; són altres objectius del centre.
El primer any lexperiència és força positiva. 1300
alumnes i educadors/es gaudeixen de les activitats
organitzades (tallers, festes populars, itineraris de
natura, senderisme...) en el Centre.
Aquest curs, segon any de funcionament, el Centre
està a punt darribar als 1.600 i encara falta acabar
el curs i les activitats destiu.

La Regidoria de cultura de lAjuntament publica
un llibre homenatge als autors locals

«Balaguer i els seus autors» és una guia dels llibres dautors locals
que es troben en el fons de la Biblioteca Margarida de Montferrat
Per celebrar el Dia del Llibre de lany
2000, com a final de segle, la Regidoria
de Cultura de lAjuntament de la ciutat de
Balaguer vol oferir un llibre homenatge als
autors locals i als que han estat vinculats a
la ciutat.
Del fons de la Col·lecció Local, la biblioteca ha seleccionat tots aquells documents bibliogràfics que han estat escrits,
il·lustrats i editats per persones i entitats
relacionades duna manera o altra amb la
població de Balaguer.

Aquesta Bibliografia no pretén ser cap
catàleg exhaustiu com tampoc exclusiu per
a professionals, sinó oferir una guia dautors
del segle XX que, duna manera individual o
col·lectiva, han intervingut en la creació dun
llibre, separata o fulletó, escrivint-lo, il·lustrantlo o editant-lo.
La presentació del llibre, a càrrec del Director de lInstitut dEstudis Ilerdencs, Josep
Borrell es farà el proper 14 dabril, a partir de
les 9 del vespre, a la Sala dActes de lAjuntament de Balaguer.
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Aperitiu pel Dia del Llibre: autors balaguerins
Montse Comajuncosas

Autors de Balaguer
En Francesc P uigpelat
després de guanyar el Premi
Pla 1999 amb Apocalipsi
blanc, torna al Marroc amb una
novel·la dacció trepidant: La
pistola dAbdul·là. Comença a
Rabat on un vulgar turista és
confós per un col·laborador
del terrorisme islàmic. Amb un
estil lluminós i transparent, ple
de diàlegs de novel·la negra,
lautor porta les complexitats

de la trama a un desenllaç
apoteòsic a Casablanca.
Una lectura fresca, plena
dacció i de sorpreses amb
retrat psicològic inclòs.

A Cròniques de comiat
Teresa Pàmies ressegueix
duna manera emocional i lúcida tota una època del nostre
país. Fidel al seu estil i als seus
ideals, aplega en aquestes cròniques, petits homenatges a
personatges estimats, tan públics com anònims. Homes i
dones tan diversos com la mare
de Joan Mauel Serrat, Pere Calders, la carnissera del barri del
Ninot, o el quiosquer de la cantonada. Una lectura amena, i
plena de serenitat.

Entre Tots Sants i
Manresa és un recull dhistòries que en Josep Coma ha
sentit explicar, unes molt velles, del temps de la picor,
daltres, dels anys trenta i
unes altres de la postguerra,
en el capitol allò que no va
dir a Sabó de casa.
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CASES ADOSADES A GERB
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ZONA TRANQUIL·LA

Superfície útil: 200m2
Jardí particular
Preinstal·lació d’aire condicionat
Gartage amb celler i rentador
Planta baixa: cuina, menjador, bany, 1 dormitori i terrassa
1a planta: 3 dormitoris, 2 banys.
Altell: 34m2 de boardilla acabada

ENTRADA MÍNIMA - RESTA HIPOTECA
PROMOCIÓ i VENDA: Promocions Gerb, S.L.

«Els nanets sabaters»
seran els protagonistes de
lHora del Conte
El proper divendres 14 dabril, a la
Biblioteca Infantil Margarida de
Montferrat

El proper divendres, 14 dabril, a partir de dos
quarts de set de la tarda, la Biblioteca Infantil Margarida de Montferrat, serà el marc duna nova història
infantil dins del programa lHora del Conte.
En aquesta ocasió, Imma Torné ens explicarà les
aventures de Els nanets sabaters, una bonica història que farà les delícies dels més menuts.
LHora del Conte és una positiva manera de fer
entrar els més petits en el món de la literatura infantil,
a través de explicar-los contes, que la gran majoria
de vegades, narren les aventures dels seus personatges més estimats.
A més daquesta experiència que es desenvolupa a la major de biblioteques infantils, la biblioteca
infantil Margarida de Montferrat ofereix als nens i nenes de Balaguer i comarca un amplíssim ventall de
possibilitats: contes , jocs, llibres de tota mena, música, per tal de passar luna bona estona
entretinguada, tot jugant i adquirint els coneixements
necessaris per cada edat.

PARCEL·LES A GERB
2a FASE A LA VENDA

Guanyi qualitat
de vida

Tels. 619 217973 - 973 443750 - 973 445973

Zona tranquil·la destinada a cases unifamiliars
Parcel·les individuals i urbanitzades de diferents dimensions
Totes els serveis: aigua, llum, clavegueram, gas, telèfon, etc
Per a més informació:

Promocions Gerb, S.L.
Tels. 619 217973 - 973 443750 - 973 445973

Conjunt residencial per vivendes unifamiliars
Promoció 2000: oberta durant el mes dabril
9 solars de 418,50m2 cadascún
1 solar de 700 m2
Edificabilitat fins al 50%
Possibilitats: 1 o 2 plantes i semisoterrani
Preu tipus: (sense impostos) 5.452 PTA el m2
Atorgament: Mitjançant subhasta pública

ZONA PRIVILEGIADA !!
9.000m2
9.000m2 de
de parcs,
parcs,
jardins
jardins ii zones
zones verdes
verdes
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INFORMACIÓ:
Oficines de lAjuntament de
La Sentiu de Sió
Tel./fax 973 424005

Entorn amb serveis municipals:
Piscines
gimnàs
pista poliesportiva
camp de futbol
cafeteria-bar
Centre escolar

La rosa de Sant Jordi
Un dia del mes dabril
la meva mà vigorosa
escollia entre mils
aquella bonica rosa.

Jo no podria explicar
ni menys em sento capaç
en aquest poema curt
de narrar el seu desenllaç.

Tot en mi era il·lusió
escolliu aquesta flor,
aquella rosa tan bella
collida pel meu amor.

El meu braç envolta el seu
i en la meva sa mirada,
com si besés al meu Déu
democió tremolava.

Tot callat i cohibit
em bategava el meu cor,
feliç com mai a la vida
en mi creixia lamor.

Aquella rosa llunyana
encara anem conservant.
Hem caminat una vida
i els records anem guardant.

En entregar-li la flor
jo la mirava als seus ulls,
ella anava suspirant
amb un silenci profund.

És nostra hisatòria damor
i contents cantem amb joia.
Encara és viva la flama
de lencís daquella rosa.

Ens anàvem relaxant
amb gran silenci els dos,
nostres braços enllaçats
per aquell anhel joiós.

És tan bonica una rosa, per
més que tinguin espines
si te la donen de cor
que dolces són les ferides.
Francesc Serra
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ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA DE BALAGUER

PREINSCRIPCIONS
PER AL CURS
2000/2001
del 5 al 16 de maig, ambdós inclosos
Nens amb edats compreses
entre els 5 i 9 anys
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
C/ Miracle, 23 - Tel. 973 446650 - Horari: de 5 a 8 tarda
e-mail: C5006136@xtec

Arriba a Balaguer
el Ralli CambrilsCosta Daurada
Balaguer va reviure els anys trenta, amb lacollida duns 35 cotxes
anteriors al 1930, procedents de lEspluga Calba, dins de la 21 edició del
Ralli de Cotxes Antics Cambrils-Costa Daurada.
Els participants, un centenar de
persones, van participar dun dinar
de germanor al Claustre del Consell
Comarcal de la Noguera, on van ser
rebuts pel President del Consell,
Marcel·lí Guillaumet.
El president del Club de Vehicles,

Lluís de Ballester va manifestar que en ledició denguany del Ralli hi participen vehicles darreu de lEstat.
Entre tots els cotxes participants cal destacar un Rolls
Royce de lany 1918.
Després de dinar el Ralli va continuar el seu camí
cap a Osca, i aquest dissabte arribarà a la ciutat de
Lleida.

Per Sant Jordi,
regalem llibres
El proper 23 dabril, festivitat de
Sant Jordi, Catalunya reviurà una
nova edició de la Festa del Llibre.
Com és tradicional, durant aquest
dia, tothom es regala llibres i roses.
És per aquest motiu que els llibreters surten amb parades als carrers i
places de les ciutats, i ofereixen les
novetats a preus més baixos que la
resta de lany.
Segurament no nhi ha prou amb
un llibre a lany, o millor dit amb un
dia a lany de compra de llibres, i

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

potser valdria la pena potenciar més dies del llibre,
potenciant més la lectura. Cal també incentivar als més
joves i avui en dia, loferta en literatura infantil i juvenil
és amplíssima i molt atractiva. Esperem que el proper
23 dabril sigui un punt de partida per augmentar el
nombre de lectors.

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

Cómo triunfar sobre el sentimiento de rechazo
e inferioridad
Iglesia Evangélica de Balaguer

El rechazo es el sentimiento de no sentirse deseado, amado, excluido y sin valor. La
mejor manera de enfrentar el problema es
aceptar que lo tiene. Si Ud. rehusa encararlo
jamás podrá resolverlo pero si lo enfrenta y
acepta el remedio Ud. lo podrá resolver.
El rechazo es muchas veces una consecuencia de heridas interiores que son producidas en nuestra niñez por diversas cosas,
pero una de las más importantes es como
consecuencia de divorcios, desavenencias
conyugales, violencia casera, hijos no deseados, padres alcohólicos esta serie de cosas
y otras producen a nuestros hijos una serie
de traumas como el rechazo y que el día de
mañana marcan sus vidas sino se las trata.
Dios creó al ser humano con un fuerte
deseo de amar y ser amado. Un hijo necesita el amor de sus padres y cuando no es así
conlleva en un futuro una vida de inseguridad y otras heridas.
Los resultados del rechazo entre otros son
incapacidad el día de mañana para recibir y

comunicar amor. Ya que nadie puede amar
si primero no es amado, nadie puede dar
amor si primero no recibe amor y este problema pasa de generación en generación...
Porque este hijo/a cuando va a formar matrimonio puede que tenga el mismo problema con sus hijos... también el rechazo
produce lástima de si mismo y esta lástima
conlleva a un estado de depresión que producen desesperación y al seguir su curso
muchas veces desemboca en muerte prematura.
Dios en su infinito amor tiene la respuesta para este problema, hay un camino
mejor donde las heridas se transforman en
sanidad, la derrota en victoria y el vacío del
ser humano es llenado puesto que Dios le
creó no para que anduviera derrotado y sin
esperanza... sino bendecido en todas las
áreas de su vida. Físicas emocionales matrimoniales económicas... hay respuestas
para Ud. Sin ningún compromiso si quiere
más información sobre el tema llámenos
queremos ayudarle.

Consells financers
Antoni Cudós P
edrol
Pedrol
Cudós Consultors

En poc temps ha canviat el
concepte destalvi, ja que els
tipus bancaris, tant a curt com
a llarg plaç (PF), shan vist notòriament escurçats fins a lextrem de que el diferencial del tipus dinterès respecte a la
inflacció, fa que el rendiment
real de lefectiu sigui pràcticament negatiu, amb la consegüent pèrdua de poder adquisitiu daquest estalvi, generalment obtingut fruit de lesforç de
moltes de famílies. Per als que
han optat per la Renda Variable,
també han tingut moltes preocupacions, tant si han optat per
la Inversió Col·lectiva mitjançant
Fons, com si shan aventurat a
fer-ho directament amb la compra de valors, molt volàtils en
aquests darrers temps.
Simposa reconsiderar les
postures a prendre per aquelles persones que, disposant
dun estalvi, volen conservar el
poder adquisitiu del mateix, per
a que es compleixi amb el fi de
previsió que normalment, és el
fi principal.

Indesinenter
Encara sento passos
i com canten i com riuen
la rialla ampla dun camí encantat.
Encara quan hi penso,
bambolles immenses
sesfumen fàcilment al bes de les mans
i desapareixen.
Són més els que em coneixen
que no pas els que conec.
Això mestrangula làmbit
del voler del cor.
Fet i fet,
la teva veu és el banc
antic al passeig del temps
on magrada seure.
És el lloc concret de cants i mirades
on saturen moltes
sedoses converses i algun bell secret.
És el cel seré
al tacte grisós de la matinada,
on el calendari guarda el full dahir
de buits i silencis.
Ben mirat, són pòsits que cal saber.
Madono que em manes
potser sense veu,
a lendins més net del seient de lànima.
Que em sobten els teus conhorts
i em cales com un eclipsi,
com la llum, la flor de lis,
el rondineig de la pluja
als tolls que ha fet al carrer,
o lencant del nen que hi juga.
Tot és dret.
Res de res no cal refer.
Miquel Trilla

Suneix, a més, a tot lexposat, la importància dels
impostos que puguin gravar el rendiment dun estalvi,
per la qual cosa en lactualitat, per a considerar la rendibilitat hem de tenir en compte el rendiment financer fiscal, per a que puguem fer una opció encertada.
Per tot això que hem exposat, ens permetem suggerir-vos les següents solucions:
1. Diversificar, no ho jugui tot en una mateixa carta.
2. Dediqui a linversió més volàtil (amb més fluctuació i
generalment més risc) aquell diner que pugui fer-li menys
falta.
3. Pensi en la seva jubilació i constitueixi un fons de jubilació de pensions, seleccionant lopció més conservadora.
4. Si li agrada sumir riscos, protegeixi amb un temporal a
vida sencera o a un plaç, dins del qual, pugui tenir més
espectatives de despeses, cobrint qualsevol contingència que pugui tenir.

SERVEI DIARI A: LLEIDA · TREMP · POBLA · SORT · RIALP · LLAVORSÍ · ESTERRI

Av. Molí, 29 · 25600 BALAGUER (Lleida)
Tel. 973 446010 · Tels. mòbil 639 443516 - 608 039175 - 689 306082

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
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CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ
1.BALAGUER ........ 71
2.Mataró ................ 67
3.Espanyol B ......... 66
4.Palamós.............. 59
5.Cornellà .............. 59
6.Europa ................ 51
7.Girona ................. 48
8.Badaloní ............. 46
9.Gavà ................... 44
10.Barça C ............. 42

11.Tàrrega ............. 42
12. Guixols ............ 42
13. Vilobí ................ 40
14. Tortosa ............ 37
15. Reus ................ 35
16. Manlleu ............ 34
17. Banyoles ......... 34
18. Badalona ......... 33
19. Horta ................ 32
20. Vic .................... 13

El Balaguer es mostra intractable i es reafirma
en el liderat de la Tercera Divisió Catalana
24

El Balaguer continua sense donar opcions als seus rivals, i amb dues victòries davant el Vilobí al Camp Municipal per 2 a 0 i
davant lEsport Badaloní, per 1 a 2, tanca
aquesta quinzena de manera immillorable i
deixant clar que les seves aspiracions de ferse amb el campionat de la tercera divisió,
són fermes i la resta dequips hauran de pedalar, i molt, si volen tenir alguna opció.
Amb aquestes dues victòries, lequip
que entrena Carles Viladegut es reafirma en
el liderat, deixant els seus perseguidors més
immediats, Mataró i Espanyol B, a 4 i 5 punts
respectivament, quan tant sols falten 6 partits per acabar el campionat de lliga, i amb
lavantatge per lequip de la Noguera, que
dels sis partits, quatre els jugarà davant la
seva afició, mentre que tant sols li resten dos
desplaçaments, el primer al camp del
Tàrrega i dues setmanes després al camp

municipal de Mataró.
Ara, el Balaguer té dos partits consecutius a casa, el primer aquest diumenge 9
dabril, davant el Barça C, i el proper diumenge 16 dabril, senfrontarà al cuer de la categoria, el Vic, abans de la seva visita al camp
del Tàrrega. Si tot va bé, i saconsegueix dues
victòries en aquests dos partits a casa, lequip
balaguerí ja podria assegurar-se matemàticament la seva participació als play-off dascens a la segona B, objectiu fixat a principis
de temporada, i podria dedicar-se de ple, al
seu nou objectiu que no es altre que el campionat daquest grup cinquè de la tercera divisió nacional. Pel partit que lenfrontarà al
Barça C, Carles Viladegut podrà comptar
amb la totalitat de la plantilla, i lonze més probable serà el format per Eduardo, Goyo, Ortiz,
Bañuelos, Tenorio, Claramunt, Emili, Oscar,
Bernat, Viladegut i Joel.

GOLEJADORS DEL F.C. BALAGUER
1.Joel ..................... 15
2. Juanjo Tenorio . 12
3.Viladegut ............. 7
4.Goyo .................... 6
5.Emili ..................... 5
6.Campabadal ........ 3
7.Òscar ................... 2
8.Bernat .................. 1
9.Parés ................... 1
Òscar

Després del gol marcat al Vilobí, el davanter Joel
Álvarez continua com a pichichi de lequip, amb quinze
gols.
El centrecampista Òscar va marcar el seu segon gol
davant lEsport Badaloní, obrint el marcador duna victòria
importantíssima per les aspiracions del Balaguer.

Escola de Natura Sant Josep del Molí - Tartareu

Vine a passar unes colònies diferents

Del dia 28 de juliol al dia 6 dagost - Últim torn
Per a nois i noies de 6 a 11 anys
Places limitades - Monitors/es professionals

Contactes: Oficina 973 451207 - Mòbils 609 723130 - 619 932561
Jocs, pìscines, cavalls, excursions, orientació, vivac, tallers de natura, esports daventura...

Cara i creu del Club Futbol Sala Viplà Balaguer en els dos
darrers partits davant el Cambrils i el Martorell
Lequip balaguerí va caure estrepitosament a la pista del Laguna Cambrils i va
guanyar per la mínima al Miró Martorell

El Viplà va sortir derrotat de la pista del Cambrils, continuant amb la tònica de no puntuar en els
seus desplaçaments que realitza fora de les comarques de Lleida. Els balaguerins no van saber
contrarestar en aquesta oportunitat la pressió en tota
la pista a la qual els va sotmetre el Laguna Cambrils, el que va motivar moltes pèrdues de pilota i
que la possessió de la pilota estigués als peus dels
jugadors locals la major part del partit.
La primera meitat va finalitzar amb un 2-0 pels
de casa. Els visitants no van saber reaccionar, i als
vuit minuts de la segona part, el resultat reflectia un
escandalós 6-0 pels tarragonins.
Amb aquest trist panorama, el tècnic Dani Vives va ordenar un marcatge a lhome i en tres minuts, el Balaguer va marcar tres gols, donant esperances de poder acostar-se en el marcador al seu
rival.
El Laguna, sorprès per la reacció del Viplà va
canviar de tàctica i es va dedicar a mantenir el control de lesfèric, deixant passar el temps. El Viplà no
va estar encertat en els metres finals, i el partit va
acabar amb el 6-3 pels locals.

Daltra banda, i continuant amb la seva ratxa de victòries a casa, el Viplà va guanyar per un ajustat 5-4 al
Miró Martorell, filial dun divisió dhonor, en un partit molt
emocionant que no es va decidir fins a lúltim moment.
Els inicis van ser favorables al Martorell que es va avançar en el marcador al minut 6 gràcies al seu millor
posicionament en la pista.
Malgrat que David va empatar al minut 12, el resultat
al descans era dun inquietant 1-3 pels visitants.
En aquest primer període el Martorell va tenir la possessió de la pilota i una actitud molt més agressiva, mentre
que el Viplà realitzà un joc apàtic i poc vistós que no li
permetia arribar amb perill davant la porteria del rival. En
la segona meitat, els balaguerins aplicaren el seu habitual pressing i amb un Xavi Vendrell movent bé lequip, el
joc efectiu del Balaguer va desbordar el Martorell. Al minut 34, el Balaguer aconseguia empatar lencontre.
Amb els crits dànim dels aficionats, el Viplà no va
parar fins marcar el seu gol que li donava la victòria a falta
dun minut i mig pel final. El Martorell va gaudir de dues
bones oportunitats, amb una falta directa i un penalty que
el porter Jesús va parar magistralment, donant els tres
punts als locals.

Xavi Garcia, un dels màxims
golejadors del Viplà Balaguer

CLASSIFICACIÓ
1.. SAN MIGUEL ............................... 49
2. ESPLUGUES ............................... 39
3. POMAR A.V.V. .............................. 39
4. SICORIS ASISA ........................... 39
5. BONAIRE ..................................... 37
6. ADER TARRAGONA .................... 32
7. VIPLA BALAGUER ....................... 34
8. MIRÓ MARTORELL ..................... 28
9. LAGUNA CAMBRILS ................... 27
10. SANTFELIUENC .......................... 25
11. SANT QUIRZE ............................. 25
12. SANT ANDREU ........................... 24
13. RUBÍ ............................................. 19
14. PINTURAS LEPANTO .................. 19
15. ADRIANENSE. ............................. 18
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NOVA DIRECCIÓ

Amplis Salons per a
Bodes, Banquets, Comunions, Convencions
i Reunions dEmpreses
Obert tota la setmana
Menú diari de dilluns a divendres
Servei a la carta
Pla dAlmatà, s/n · BALAGUER

El C.B. Balaguer continua ferm al pavelló
balaguerí i perd de 5 punts a la pista del líder
Lequip que entrena Josep Maria Torres es consolida en la zona
mitja de la classificació, en vuitè lloc amb 39 punts, fruit de 13
victòries i 13 derrotes

El C.E.N. Balaguer fa un bon
paper en el Trofeu Caixa
Penedés Ciutat de Mollerussa

Les nedadores balaguerines van aconseguir
tres medalles de plata en les tres categories
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El passat dia 25 de març, es va disputar el tradicional
trofeu Ciutat de Mollerussa. La competició es realitza per
categories dedat, i cada una delles neda una distància diferent (25, 50 o 100 metres)
El C.E.N. Balaguer va participar amb 7 nedadors, tots
ells amb molts bons resultats individuals. Destaquem a Elena
Garcia que va obtenir el trofeu de plata en els 100 metres
lliures, Mercè Pla que es va quedar amb el trofeu dargent
en els 50 metres lliures i Anna Pla que també va guanyar la
plata en els 25 metres lliures.
Altres resultats importants van ser els de Laia Ferrer, que
va obtenir una meritòria quarta posició, i Robert Pané va
quedar en la cinquena posició, tots dos en els 50 metres
lliures, i Mònica Bistuer, aconseguí una important quarta
posició en els 25 m. lliures, tots ells millorant la seva marca
personal en aquestes distàncies.

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

La solució és...

Tel. 610 459031

El Balaguer es va mostrar intractable al
Pavelló municipal davant el C.B. Esparreguera, derrotant-lo per un contundent 10580, el passat dissabte 25 de març.
Cal destacar els 18 punts de Ramon
Rúbies i dOrdeig, com a màxims
encistelladors dun partit que va guanyarse amb comoditat davant del cuer de la
classificació.
En la primera meitat, els de Balaguer
premeren laccelerador i sen anaren de vint
punts, tot i que lEsparreguera va reaccionà
i deixà les diferències en deu punts que es
manteniren durant tota la primera part.
A la segona meitat, els de Balaguer tornaren a separar-se en el marcador, dedicant-se a realitzar accions força espectaculars davant el seu públic que no va parar
danimar lequip que entrena Josep Maria
Torres.
El passat dissabte 1 dabril, lequip balaguerí va desplaçar-se a la pista del líder,
lOmavi Navas. Un partit més, el Balaguer
va sofrir un lamentable arbitratge, que el
sentencià al final, perdent per 63 a 58.
Els balaguerins van saltar a la pista sense cap pressió. Les coses anaven bé, es
jugava fluidament i seriosament, i els de la
Noguera arribaren al descans amb una
avantatge de quatre punts (27-31).
En la segona meitat, els líders reaccionaren i van empatar ben aviat, tot i que no
van poder-se distanciar, i la igualtat va ser
la principal característica daquest segon
temps.
Però a manca de 17 segons per a la
finalització de lencontre, i amb empat a 58
punts, els balaguerins van perdre la pilota.
A partir daquest moment, totes les faltes
visitants per aturar el rellotge van ser considerades dantisportives, el que va provocar
les queixes del tècnic balaguerí i la seva expulsió, en una decisió arbitral força discutible, ja que Josep Maria Torres no va dirigir
mai la paraula als àrbitres.
Aquest dissabte 8 dabril, el Club Bàsquet Balaguer rebrà al Pavelló Polisportiu al
C.B. Vilanova, tercer classificat de la categoria.
Una victòria local assentaria als balaguerins en la zona còmoda de la classificació,
quan tant sols falten quatre jornades per finalitzar la temporada daquest grup de la
Primera Divisió Masculina - Copa Catalunya.

CLASSIFICACIÓ
1.. OMAVI NAVAS ............................. 48
2. SATTEX81-OLESA ...................... 47
3. VILANOVA. .................................. 43
4. HOSPITALET ............................... 43
5. BEEP-REUS PLOMS ................... 41
6. CASTELLAR-SONY ..................... 41
7. SANT BOI .................................... 41
8. BALAGUER .................................. 39
9. ADT GAS NATURAL .................... 39
10. ALBERT DISSENY ....................... 38
11. SANTFELIUENC .......................... 38
12. REGIO 7 IGUALADA .................... 37
13. SESE WALL STREET INSTITUT . 34
14. GAVA ........................................... 34
15. JAC SANTS ................................. 33
16. ESPARREGUERA ........................ 28

A falta de quatre jornades per la
conclusió del campionat, el C.B.
Balaguer està en la zona còmoda de
la classificació, amb un total de 39
punts. Aquest dissabte lequip que
entrena Josep Maria Torres
senfrentarà al Vilanova.

Els deu punts de Manel Solís no
van servir per aconseguir una
victòria del Club Bàsquet Balaguer
davant lOmavi Navas, líder de la
categoria amb 48 punts.

XI torneig de Futbol Sala
dHivern de Balaguer
Berlin i Raiders lideren el Grup A i Grup B
del torneig respectivament

Campionat de
Catalunya
descacs
Durant la propera setmana Santa, es cel·lebrarà el
Campionat de Catalunya dEscacs, en el que ens representaran un bon nombre desportistes de la Noguera, que
shan classificat en els darrers
campionats provincials.
En categoria Infantil masculina, Marc Guirau del col·legi
Gaspar de Portolà serà el representant balaguerí, mentre
que en categoria aleví masculí,
els representants seran Oriol

Bernat i Albert Pedescoll del
mateix centre.
En categoria Aleví femeni,
Anna Guix de Montgai serà la
representant noguerenca,
mentre que en categoria cadet, ho seran Josep Antoni
Ruiz del C.E . Balaguer i
Roiger Clarisó del C.E .

Vallfogona, en categoria masculina i Marta Vilalta i Eva
Cortada del Vallfogona ho faran en categoria femenina.
En categoria juvenil Aitor
Ramoneda serà el representant balaguerí, mentre que en
categoria femenina absoluta
ho farà Imma Montoliu.

Lequip Sala Cats es troba en el quart lloc del Grup B

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

GRUP B

BERLÍN FS ........................ 42
CFS VALLFOGONA ............. 29
LES AVELLANES ................ 28
LOS MAESTROS ................ 27
INEM-LLAMPECS .............. 27
CSK BALAGUER ................ 26
ELS TRES FOGONS ............ 25
BAR DILEMA .................... 22
NECONSA-GLOBUS ............ 12
CAN SISCO ......................... 9
REVIVAL ............................. 9

RAIDERS .......................... 39
CAFETERIA KEOPP'S .......... 38
BTK BARRES I ESCACS ...... 30
SALA CATS ...................... 30
TRAM-BOGART ................. 29
FUESTES BALAGUER .......... 37
SNOW BAR ...................... 24
CONST. RIBAGORÇA .......... 13
EL CALIU D'EN TON. ............ 8
MERCIR, SA ....................... 5

XIIIè campionat de Billar
Americà al bar Fleming de
Balaguer

Els tres primers classificats continuen
en el seu liderat una quinzena més
Poques variacions en el que respecta a la classificació en aquesta nova quinzena del campionat.
Tant sols destacar la pujada de Josep Maria
Brufal del sisè al quart lloc, i la permanència en els
tres primers llocs de Pere Estruch Jr., Pere Estruch i
Josep Maria Marqués després dhaver disputat dues
jornades més del campionat.

LLOC

PUNTS

JOR. JUG.

1. P. ESTRUCH JR. .......... 55 .............. 41
2. PERE ESTRUCH ......... 54 .............. 38
3. JM. MARQUES ............ 48 .............. 36
4. JM. BRUFAL ................ 44 .............. 41
5. A. OLARTE .................. 44 .............. 42
6. D. GUTIERREZ ............ 42 .............. 38
7. J. CAPDEVILA ............. 41 .............. 41
8. HAJ MOUMNI .............. 40 .............. 37
9. C. ALCANTARA ........... 38 .............. 27
10. P. ARAN ..................... 35 .............. 35
11. S. MUÑOZ ................. 34 .............. 33
12. X. EXTRUCH ............. 33 .............. 33
13. C. BRUFAL ................ 29 .............. 28
14. R. CALVETE ............... 26 .............. 31
15. JM. VIDAL .................. 24 .............. 25
16. R. TUFET ................... 19 .............. 25
17. X. BIEL ....................... 19 .............. 31
18. F. QUINTILLA ............. 19 .............. 22
19. D. LORENZO ............. 18 .............. 26
20. X. GARCIA ................. 14 .............. 35
21. J. VILARASAU ........... 14 .............. 17
22. M. MATEU ................. 13 .............. 21
23. O. GAVÀ .................... 10 .............. 23
24. C. GUARDIA ............... 4 ................ 6

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

CENTRE DIETÈTIC
C/ Sant Lluis, 77 (Pl. LAlguer) - Balaguer
Tel. 973 450748

ASSESSORAMENT I CONSULTA DIETÈTICA
DIETES TERAPÈUTIQUES I
PERSONALITZADES

c/ Dr. Fleming, 37 baixos · BALAGUER
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Què fer?
SALA PLANETA
Diumenge 16 dabril
FESTA JB
Amb regals i sorpreses per a tothom

SALA CATS
Diumenge 9 dabril
FESTA PERFORMANCE
CATS 2000
espectacle de Hop amb sensacionals
Drac Queens

Caliu den Ton:
artesania als
fogons
El Restaurant El Caliu den
Ton és un dels màxims exponents de la cuina artesanal a
Balaguer. Amb una cuina elaborada i natural, el Caliu ens ofereix un local immillorable, tranquil, amb aparcament propi,
amb un ampli parc infantil i una
de les màximes peculiaritats
daquest restaurant, com és la

seva terrassa, que permet la
celebració de banquets a
laire lliure, o bé, serveix de
marc incomparable per
grans aperitius. A linterior, el
restaurant ens mostra un
amplíssim menjador amb

una capacitat per 300 comensals, a més dun ben
cuidat bar-cafeteria.
El Caliu den Ton, un paradís per celebrar-hi bodes,
convencions i tot tipus de celebracions.

Dissabte 15 dabril
FESTA PACHA AMB DJ. ONE
Dj resident Pacha La Pineda
acompanyat pel perecusionista ROKU
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Diumenge 16 dabril
Estiguis a la guai, hi haurà sorpresa assegurada
També trobaràs una gran moguda en Berlin, Tram i
en la Mercantil Cubatera

TOT UN MÓN DE
SENSACIONS

Ps. lEstació, 35
BALAGUER

www.airtel.net/personal/planeta

Passeig de l'Estació - BALAGUER

TOT PER
ENDUR

Ps. Estació
BALAGUER

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

☎ 973 450529

Passeig

de

l'estació,

62

-

BALAGUER

FLECA
PASTISSERIA
BOLLERIA
COQUES
CAFÈS, TÈ...
Plaça Pau Casals, 1 - Tel. 973 450702 - BALAGUER

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958
COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

ES LL
OGUEN pàrkings
LLOGUEN
tancats al c/ Sanahuja, 36.
(Davant
Germanes
Carmelites). Raó al tel. 973
450555 (Srta. Montse).
ES VEN pàrking tancat
darrera St. Domènec. Nou.
Raó al tel. 607938962.
LA
BRASERIA
BRASERIA,
es
traspassa Restaurant
pizzeria a la pl. Mercadal,
11 de Balaguer. Raó al tel.
973 445337.
ES TRASP
AS
SA negoci
TRASPAS
ASSA
en ple rendiment. Raó al
tel. 973 447800.
ES TRASP
AS SA bar en
TRASPAS
pleno rendimiento por no
poder atenderlo en
Massalcoreig (Lleida).
Compuesta de vivienda.
Precio muy asequible. Interesados llamar al tel. 973
793577 (excepto lunes).
ES LL
OGUEN pàrkings
LLOGUEN
tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 (darrera St.
Domènec). Raó al tel. 629
310479.

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

-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 m 2. Plantes
baixes 501 m2, planta 1ª 345 m2, planta
2ª 90 m 2. Piscina amb depuradora. Resta
de terreny vallat, reg. gratuït de 7800 m 2.
Ideal per Hosteleria.
-ES VEN casa gran a Gerb, antic bar, tot
muntat, ideal per a petit supermercat. Primer pis amb 8 hab. i dos banys. Planta de
200m2 .
-ES VEN parcel.la urbanitzable de 400m2
a l'Urbanització Sant Miquel de La Sentiu
de Sió.
-EN VENDA casa a la Vall de Boí. Obra
nova, sense acabar, amb permisos reglamentaris i plànols. Aigua de 1a qualitat,
llum ciutat.
-A OS DE BALAGUER en venda casa pairal molt antiga, per adecentar i poder viure dos famílies. Al mig del poble. Bon preu
de venda.
-ES LLOGA 2n pis al c/ Barcelona sense
ascensor, i un altre al Passeig de lEstació 2n pis sense ascensor.
-A BALAGUER, esllga 4art pis al c/
Barcelona sense ascensor.

ES VEN pàrking tancat al
c/ Pont 75-77. Nou. Raó al
tel. 629 310479.
ES TRASP
AS
SA bar-resTRASPAS
ASSA
taurant a Balaguer en ple
rendiment. Bona situació.
Interessats trucar al tel.973
449008 de 7 a 10 de la nit.
PETITES REFORMES i
reparacions
de
manteniment de la llar (paleta,
fontaneria,
electricitat). Raó al tel. 973
610683.
ES TRASP
AS
SA bar al c/
TRASPAS
ASSA
lEscala, 5. Totalment
equipat. preu econòmic.
Raó al tel. 973 445011.
ES VEN pàrking tancat al
c/ Sanahuja, 18. Raó al tel.
639 406323. A partir de les
8 del vespre al tel. 973
449282.
SE VENDE cotxe marca R4. También se vende moto
C49 matriculada semi nueva y una silla de ruedas
semi nueva. Razón al tel.
973 450686.

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

Vallfogona Ràdio
107.9 FM

des del punt més alt del teu dial
Telèfon 973 432268

GRUP MUSICAL HARD
ROCK amb estudi de
grabació i sala dassaig
propis, necessita 2
guitarristes. Interessats trucar al tel. 973 292145. A
partir de les 9 del vespre.
Preguntar per Dani.
ES VEN Modemfax 56K. 3
Com U.S. Robotics, extern,
garantia. Preu: 7.000.-.
Raó al tel. 973 451067.
ES VEN pis al Ps. de
lEstació, 9, 3r-1a. Tot confort. Raó al tel. 973 445841.
Pàrking opcional.
EMPRESA ARAMARK busca cuiners o cuineres per
treballar a la cuina de
lhospital Arnau de
Vilanova. Raó al tel. 973
243660. Pregunar pel sr.
Miguel Blai.
BUSCO persona responsable para cuidar niña de
5,30 a 8,30 de la mañana.
Razón al tel. 973 446248.
ES PRECISA cambrer per
sevir terrassa a les tardes i
dependenta, pinxe barra
cafeteria al Passeig de
lEstació de Balaguer.
Incorporació immediata.
Interessats trucar al tel.
689 284196.
ES NECES
SIT
A noi/a per
NECESSIT
SITA
perruqueria, preferiblement amb experiència.
Raó al tel. 973 447820.
ES VEN Yamaha FJ 1200
últim model any 91. Preu
450.000.- Raó al tel. 667
728051. Balaguer.
ES BUSCA pis de lloguer,
moblat
o
sense.
Interessats trucar al tel.
973 449263 o al 973
447783.
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PASSATEMPS
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

ESCACS. Acaba la partida
per Josep Oms, Mestre Internacional
Juguen blanques i fan mat en dues jugades

H O R A R I O D E O T R E N S
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 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

SOLUCIONS
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ARRIBADES
LLEIDA
08.17
14.48
20.22

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

SORTIDES
BALAGUER
07.32 (1)
14 .03
19.37

HORARIOD'AUTOBUSOS
SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
06.10
BARCELONA
feiners
18.50
"
diumenges
07.30
TÀRREGA
feiners*
12.00
"
dissabtes
15.00
" feiners, dissabtes NO*
* enllaç amb Barcelona
07.48
LLEIDA
feiners
07.55
" feiners , festius no diumenge
09.15
"
feiners
10.54

diumenges

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

A
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

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

C

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

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

I

E

S

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

FARMÀCIESODEOTORN
De les 8 de la tarda del
De les 8 de la tarda del
De les 8 de la tarda del
De les 8 de la tarda del

6 dabril
13 dabril
20 dabril
27 dabril

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
del
del
del

13 dabril
20 dabril
27 dabril
4 de maig

SALA
MARCH
ALDAVÓ
CLAVER

FONTANERIA
CALEFACCIÓ
GAS
AIRE CONDICIONAT
C/ Sant Crist, 14-16 baixos - Tel. 973 450736
Tels mòbils 639 153289 - 639 143286

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

+
x
+
=
9

+
+

/
x
=
9

x
-

= 3
+
x

= 4
= 9

=
8
INSTAL·LACIONS

Pintor-Decorador

Josep
Rosiñol

ARITMOGRAMES

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

DANI ALBURQUERQUE
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

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