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Vè Concurs de Paletes

El 30 dabril es celebrarà el
tradicional concurs al
Passeig de lEstació
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XIIa Mostra Nacional de Coques
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Els forners de la comarca
participen un any més en
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màniga. Caldrà el suport incondicional dels
aficionats balaguerins i de la comarca; caldrà augmentar considerablement el nombre de socis; les empreses balagueirnes
hauran de donar suport per tal que lequip
porti el nom de Balaguer més enllà de
Catalunya, fent-ho a les Illes Balears, al País
Valencià i a la Comunitat de Murcia; caldrà
també, més esforç de les administracions,
Ajuntament i Diputació de Lleida perquè la
fita és important.
Però no oblidem que, de no aconseguir-ho, tampoc passa res, i els aficionats
balaguerins han destar molt satisfets de la
temporada del seu equip, ja que tenen totes les opcions de quedar campió de Tercera Divisió, i que ha arribat a les semifinals de la Copa Catalunya, caient, molt dignament davant de tot un Barça de Primera
Divisió.

El primer equip del Club Futbol Balaguer
ha aconseguit el seu objectiu: jugar la lligueta
dascens a la Segona Divisió B.
Aquesta serà la tercera vegada que
lequip que presideix Catalino Tenorio intentarà la gesta darribar a la Segona Divisió. La
primera vegada, amb Josep Maria Gonzalvo
com a tècnic es van quedar a les portes
daconseguir-ho. La segona vegada, lany
següent amb Carles Viladegut ho van tornar
a intentar sense sort.
Diu el refrany que a la tercera va la vençuda, i directius, tècnics, jugadors i la major
part dels socis, estan il·lusionats en pujar de
categoria. Tots saben que és molt difícil i que
en cas daconseguir-ho, la Segona Divisió
B és una categoria ruinosa, segons tots els
equips que lha juguen.
Nosaltres creiem que és bo dintentarho, això sí, sense estirar més el braç que la
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Quan arriba una nova edició de la fira es
pretén donar, des de tots els àmbits, una
imatge òptima dembranzida en qualsevol dels
sectors econòmics. Un cop celebrada, al meu
semblar, aquesta eufòria es va desinflant a mida
que anem arrencant fulls del calendari. I al cap
de pocs dies tornem a queixar-nos de la
suposada dissort que va acompanyant
aquesta ciutat. ¿A banda dinjectar optimisme,

LLOGUERS de taules, cadires i carpes.
VENDA darticles dun sol ús de plàstic i paper
pel parament de la taula

Visiteu el nostre stand
a la Fira de Balaguer

el certamen firal no hauria de servir
com a reflexió per a una millora i
impuls del desenvolupament comercial?
Cal aprofitar aquestes dates per
trobar propostes reals i no fictícies.
Si no som capaços daconseguirho, reduïm lesdeveniment de lany
a un trist i potser desaprofitat
espectacle.
Josep M. Simón i Auberni
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La unió fa la força
Barrejot
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Per molts anys que passin sempre recordaré lescena de la concessió dels Oscar al
Sr. Almodóvar. Dintre de tota la comèdia feta
abans de donar-li, ens ve i ens diu que els
americans són uns ordinaris. Més que ell?. No
ho crec. Deixant de banda els seus mèrits que els deu de tenir-, sí que hauria de
reconèixer la seva manca total doportunitat i
deducació. Mimagino al Sr. Rato, present a
lacte, amagant-se davant de la situació ridícula que li va tocar viure. Jo quasi matreveixo
a dir que va acabar recordant no a la seva mare,
però sí, potser al seu pare.
-----Com podeu veure, el comunisme
espanyol, català inclòs, va de mal a pitjor.
Daquella representació nombrosa i plena de
força dels primers temps democràtics ja no en
queda sinó un testimoniatge i records. Cada
unió que han fet ha representat una pèrdua de
vots i de presència. El seu missatge ple de
coherència (no es pot negar), no arriba a qui
lha de votar, entre altres motius perquè
leconomia recreativa que porta el seu món
irreal cada dia està més allunyat duna realitat
quantitativa de gent. No oblidant que ara que
sembla que el numerari els hi falta, ens surten
unes quantitats de despeses a casa del Sr.
Anguita, que els militants que cotitzen shan
degut fotre les mans al cap. On és lausteritat
pregonada i predicada?.
Shan de convèncer que avui no quadra el
missatge dels anys trenta i quaranta. I que el
treballador ja no en la majoria dels cassos, per
sort, el mateix ni en lo social, ni en leconòmic,
ni en lètica de la seva vida. Sha aconseguit
molt gràcies al comunisme, però aquest ha
devolucionar o el mateix «proletariat» lenterrarà,
això sí, cantant lInternacional.
------

El passat escrit no va agradar del tot. No
he de dir a qui, però sí puc parlar del perquè.
Els que amb una observació, et deixen veure
que loblit és lúnic que mereixen
determinades persones dun color, no poden
amagar la inferioritat amb que se senten
davant dels tals citats. Avui sha ficat de moda,
per exemple, parlar del que un fa, o ha fet per
Balaguer, i es confon massa sovint que el que
fa va destinat primer que res a beneficiar a ell
mateix, no a la ciutat. Al protagonisme que
sempre li ha de repercutir en un benefici
econòmic. O ha fer sortir el seu nom en llocs
que sense la feina de curcó no
saconseguiria. Quantes vegades hem vist i
escoltat les seves paraules pontificant la seva
veritat, i quantes, hem vist el greu que els sap
haver-la de cedir. Donar-se una autoritat sense
res darrera que lavali. En fi, benvinguda
aquesta moguda, si cal no escoltar-la per
força.
Sem retreu que lenriquiment dalguns
dels citats, es va fer gràcies a una guerra i a
una victòria, com si el que estem vivint ara
no fos per la victòria duna democràcia ben
escarransida que ha fet sortir, no precisament
el millor de cada casa, i el pitjor del sectarisme
dels partits.
Els noms citats, no poden per Balaguer
tenir uns paral·lels avui, perquè ara la primera
preocupació dels funcionaris -això és el que
són mentalment-, és vetllar per ells mateixos i
pel salari, que en molts casos ni somiant
podien tenir. Per ells, Balaguer pot esperar.
Que vagin pregonant als quatre vents les
seves qualitats, i els mateixos vents al seu
tornaveu els diran que no tenen res.
Veritablement res.
C.G.A
C.G.A..

Col·laboradors habituals: Josep M. Simón, CGA, Emili Monge, Francesc
Serra, Miquel Trilla, Josep Oms, Miquel Àige.
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A diversos indrets de la geografia catalana shan
constituit agrupacions de veïns inquiets o insatisfets per
com va o es desenvolupa lentorn de les seves ciutats
o poblacions i de com les respectives autoritats
incideixen en el desenvolupament socio-culturalurbanístics o de serveis dels respectius agrupaments
ciutadans.
El nostre Balaguer no podia ser menys, també es
constituí en una Agrupació de Joves comerciants i
industrials, inquiets per a fer un seguit dactuacions
tendents a revifar lensopiment comercial del Vell
Balaguer i fer que la ciutat revisqui i evolucioni als nivells
òptims de les necessitats actuals.
No tinc referències de cap actuació imminent que
ens faci creure que les seves intencions de treballar per
la bona marxa de la Ciutat hagin donat resultats positius
de moment, malgrat què recentment shan donat
circumstàncies per poder treballar o fer pressió per
assolir fites llarg temps desitjades i reivindicades.
A lúltim Ple municipal es presentà una moció pel
grup ERC, referent als nous traçats dels variants de
carreteres i dels enllaços Nord-Sud.
Crec que els col·lectius ciutadans i les nostres
Autoritats, siguin Municipals o Comarcals haurien de jugar-se el que fos necessari per aconseguir que el traçat
Nord, tingués un enllaç conexionat entre leix de Cervera
i la carretera de Balaguer-Alfarràs-Osca, ja que daquesta
manera deixaríem de ser un cul de sac, per passar a
ser una via important pel desenvolupament industrial i
comercial de la Comarca de la Noguera i els pobles del
nord de la província.
Ho va dir una dona que sentén en política,
limportant de la política, no és només viure bé, sinó a
més a més poder dormir tranquil i això és el que crec
que haurien dentendre els nostres polítics locals, el
càrrec és quelcom més que la representació davant de
la ciutadania, han de comprendre que el nostre vot els
ho donarem per a què aconseguissin per mitjà de la
seva força governamental totes aquelles coses més que
necessàries per una bona convivència i un
desenvolupament dacord amb els comportaments i les
necessitats actuals.
També crec que per als col·lectius ciutadans que hi
pugui haver interessats en el desenvolupament de
Balaguer, un altre dels seus temes prioritàries hauria de
ser evidenciar les necessitats de protegir el nostre Segre
i el seu entorn, crear grups de treball amb la participació
de les institucions i confeccionar uns projectes que
afectin tot el patrimoni hidrogràfic involucrant amb el
mateix, al sector privat per a les tasques de promoció.
I en tocant a la revalorització del casc Antic, shauria
de treballar amb tres eixos primordials; promoció i
dinamització econòmica. -barris i societat- i paisatge
urbà i urbanisme, una volta estudiats els treballs shaurien
delaborar les seves anàlisis i conclusions i exposar-les
a les Autoritats competents per amb lajuda de tots enfocar les primeres corresponents actuacions.
Balaguer hi guanyaria, els polítcs dormirien tranquils
i nosaltres, la ciutadania, veuríem que dels nostres vots
en som els primers beneficiats.

Emili Monge i Gili

Una nova edició de Fira Balaguer, obre les seves
portes aquest cap de setmana

El certamen serà inaugurat el divendres 28 dabril a partir de les 6 de
la tarda, pel Conseller dAgricultura, Ramaderia i Pesca, Josep Grau

El certamen firal rebrà la
visita dels consellers Josep
Grau i Josep A. Duran i Lleida
Lacte de clausura estarà presidit pel
President de la Diputació, Josep Pont

El Conseller del Departament dAgricultura, Ramaderia
i Pesca de la Generalitat de Catalunya, Josep Grau serà
lencarregat dinaugurar la trentanovena edició de Fira
Balaguer, a partir de dos quarts de set de la tarda del divendres 28 dabril. Després de lacte que es farà a la Sala
dActes de lAjuntament de Balaguer, Josep Grau farà una
visita al recinte firal, acompanyat de les autoritats locals i
comarcals.
El dissabte 29 dabril, serà el Conseller de Governació,
Josep Antoni Duran i Lleida el que visitarà el recinte firal. Ho
farà a partir de les 10 del matí, després de firmar en el llibre
dOr de la Ciutat.
Com ja és habitual, el dissabte al vespre es celebrarà
la Nit de lExpositor, amb la presència del Director General
de Comerç de la Generalitat, el balaguerí Jaume Angerri.
Per últim, el responsable de cloure ledició denguany
de Fira Balaguer, serà el President de la Diputació de Lleida,
Josep Pont, qui després de recorrer el recinte i saludar els
prop de 170 expositors de Fira Balaguer, oferirà un aperitiu
a les autoritats presents, en lestant que la Diputació de
Lleida té al pabellons comercials.
Lhorari dobertura al públic de Fira Balaguer serà de
10 del matí a 2 de la tarda, i de 5 de la tarda a 10 del
vespre, des del divendres 28 dabril fins al dilluns 1 de maig.
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Un any més, Fira Balaguer serà laparador i el marc comercial de la comarca de la
Noguera, intentant reeixir un dels sectors
econòmics més importants en lactualitat i
amb més futur, com és el de la construcció.
La 39a edició de FIRA BALAGUER, que
es celebrarà els dies 28, 29 i 30 dabril, i 1
de maig, està organitzada pel Patronat Municipal de Promoció i Projecció de Balaguer
i presenta els sectors tradicionals de
lautomòbil i de la maquinaària industrial ,
agrícola i de construcció que subicaran al
Passeig de lEstació i Carrer Noguera
Pallaresa, respectivament.
Daltra banda el pavelló comercial acollirà

el Setè Saló Monogràfic de la Construcció i
lHabitatge i el Pavelló Monogràfic de
lAlimentació Natural i Artesana, que inclourà
la XIII Mostra Nacional de Coques de Samfaina,
amb la participació de vint-i-tres pastissers de
la nostra comarca. Aquesta Mostra organitzada
per la Societat Gastronòmica i Cultural del
Comtat dUrgell, preveu la venda de més dun
miler de quilos de la preuada coca.

Ledició denguany de Fira Balaguer
serà inaugurada el divendres 28
dabril i tancarà les portes el
dilluns 1 de maig

El cinquè concurs de Paletes
reunirà els millors especialistes
de Catalunya, el 30 dabril
El concurs es celebrarà al Passeig de lEstació,
a partir de les vuit del matí
Amb la participació duna vintena de parelles formades per
un paleta i un manobre, procedents darreu de les comarques
de Catalunya, el proper diumenge 30 dabril, el Passeig de lEstació acollirà el cinquè concurs de paletes de les Terres de Lleida,
dotat amb un primer premi de cent mil pessetes per la parella
guanyadora, cinquanta mil per la segona classificada, i vint-icinc mil per la tercera parella.
Pel sol fet de participar cada parella semportarà cinc mil
pessetes i un diploma acreditatiu dhaver participat en el concurs de Fira Balaguer. Un cop acabat el concurs els membres
del jurat i tots els participants celebraran un dinar de germanor,
durant el qual és habitual que es debati algunes de les situacions del concurs.
El Jurat daquest cinquè concurs de Paletes de les Terres de
Lleida estarà format per un representant del col·legi dArquitectes de Lleida, un representant del col·legi dAparelladors, un representant de la Federació del Gremi de Constructors de Lleida,
un tècnic de lInstitut Gaudí de la Construcció i un tècnic del
Centre Lleidatà de Control.

El concurs començarà a les 8 del matí,
amb el repartiment del material dobra necessari pel concurs i el plànol de la prova
a realitzar.
Després duns minuts per a poder replantejar lobra, i havent esmorzat, els concursants podran iniciar lobra a partir de
les 9 del matí. La prova es prolongarà fins
a les 2 de la tarda, en que les parelles
hauran de deixar lobra tal i com estigui.
Després de la puntuació del jurat, els premis es lliuraran a partir de dos quarts de 3

de la tarda, al Passeig de lEstació.
A lhora de puntuar lobra dels participants,
el jurat valorarà la fidelitat al model, la qualitat
final, el replanteig de lobra, laprofitament de
materials i la neteja.

El Passeig de lEstació serà, un any
més, lescenari per la celebració del
Concurs de Paletes de les Terres de
Lleida, amb la participació duna
vintena de parelles
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MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
Polígon Industrial Camp Llong, 59
Tel. 973 451084
Fax 973 450460
25600 BALAGUER (Lleida)

De dilluns a divendres
de 8h a 13,30h i de 15,30h a 20h
Dissabtes matí de 8h a 13h
DIS
SABTES TTARD
ARD
A de 16h a 19h
DISSABTES
ARDA

La Mostra Nacional de Coques de Samfaina i
Recapte vol batre tots els rècords
Enguany es celebra la tretzena edició, organitzada per la Societat
Gastronòmica i Cultural del Comtat dUrgell

Lalimentació natural, estarà
present, un any més, a
Fira Balaguer
El pavelló monogràfic de lalimentació natural i artesana ha estat pensat, des dun principi, per poder gaudir dun ampli ventall de productes naturals i artesans
que es fan molt a prop nostre i que, en alguns casos,
desconeixem.
Aquest pavelló, amb venda directa dels seus
productes, gaudeix de 600 metres quadrats, on shi pot
trobar, des dun formatge artesà, fins una mel recent
recollida, passant per un bon cava, o una selecta coca
dolça..
El de lalimentació, és un dels sectors amb més
adeptes, entre els visitants de FIRA BALAGUER.
Formatge, mel, torrons, xocolata, embotits, coca
dolça i pastissos, cava, vi, licors, cafè, sucs de fruita,
productes naturals, caramels, xocolates i coques de
samfaina, consoliden un monogràfic dalimentació natural i artesana, que any rera any, edició rera edició, sha
convertit en una de les màximes atraccions de Fira
Balaguer.

Organitzada per la Societat Gastronòmica i Cultural del Comtat dUrgell, el pavelló
de lAlimentació Natural i Artesana acollirà la
tretzena Mostra Nacional de Coques de Samfaina i Recapte, amb la participació de més
duna vintena de pastissers de la major part
dels pobles de la comarca de la Noguera.
Cadascun amb el seu secret o amb
aquell saber fer que dóna un sabor peculiar
al seu producte, els pastissers ens oferiran
més dun miler de quilos de coca de samfaina, que els assistents a la Fira podran degustar amb la compra dun tiquet, que pel
preu de cinc-centes pessetes donarà dret a
provar tres classes de coca diferent, un vas
de vi, una copa de cava, un suc de fruita i un
cafè.
Enguany, Fira Balaguer durarà un dia
més, donada la festivitat del dilluns 1 de maig,

i és per aquest motiu, que la Societat Gastronòmica del Comtat dUrgell, presidida per
Adolf Angerri, espera batre tots els records
de venda, en un certamen que serveix per
promocionar entre els setanta mil visitants
de la Fira, un dels productes de més qualitat alimentaària de la nostra comarca, i que
durant els darrers anys sha vist fortament
promocionada amb la Mostra de la Fira i amb
la Festa de la Coca, instaurada ara fa tres
anys i que el proper dia 28 de maig celebrarà la seva quarta edició.

Els pastissers participants en
aquesta XIII Mostra oferiran més
de mil quilos daquesta tant
preuada coca

Visitins
Visitins al nostra stand de
la
la Fira
Fira de
de Balaguer
Balaguer

Sant Lluís, 47
Tel. 973 45 11 05
BALAGUER
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El setè Saló Monogràfic de la
Construcció i lHabitatge
comparteix pavellons amb el
sector comercial

El Passeig de lEstació tornarà a ser el marc
del recinte de lautomòbil de Fira Balaguer
Més de vint marques automobilístiques estaran representades pels
diferents concessionaris de Balaguer i Lleida

Més de dos mil metres quadrats que són un ampli
aparador del comerç de la nostra ciutat

Fa set anys, dins el marc de FIRA BALAGUER, va iniciar-se un monogràfic dedicat al sector de la Construcció i
lHabitatge, un dels motors econòmics de les nostres comarques, mostrant totes les novetats que en el món de la
construcció i de lhabitatge, sorgeixen any rera any.
La intenció de lorganització del certamen firal és que
el visitant del Saló Monogràfic de la Construcció i lHabitatge
pugui trobar tot el necessari que faci referència al món de
la construcció: materials dobra, ferro, fusta, vidre, alumini,
revestiments, cuines, electricitat, aigua, calefacció,
il·luminació, decoració, pintura, constructors, tècnics, etc.
En els mateixos pavellons també podrem gaudir de
tota una exposició-aparador del comerç local i comarcal,
en 1.000 metres quadrats, que donen cabuda a tots els
sub-sectors comercials, capacitats per satisfer les
necessitats de tots els visitants de la Fira.
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El sector dels automòbils, és, sens
dubte, un dels sectors més vistosos i més
atractius pels visitants de Fira Balaguer.
En un marc incomparable com és el
Passeig de lEstació, les principals marques automobilístiques exposen tota la
seva gamma de vehicles, fent
especialment èmfasi en les novetats
sorgides durant els darrers mesos.
Un lloc on, tot passejant, es podrà
veure aquells vehicles nous que durant la
resta de lany ens han fet pensar en ells
però que no hem tingut loportunitat danar
al concessionari a veurels o provar, cosa
que ara ho podrem fer i ens podrem
assabentar de les seves característiques i
així poder comprar i triar entre daltres marques expositores durant aquests dies de
la fira.
Fira Balaguer pretén que durant els
quatre dies que dura el certamen firal, el

Passeig de lEstació sigui un veritable mercat
de venda de vehicles nous, aprofitant les
avantatges que els diferents concessionaris
participants, ofereixen als visitants de Fira
Balaguer
Una exposició on la qualitat i la innovació
es fan patents en les millors marques
daquest sector.
En total, en ledició denguany podrem
gaudir de 20 marques diferents de vehicles,
que durant els tres dies de la FIRA donaran
vida a un dels eixos principals de la ciutat,
com és el Passeig de lEstació.

El sector de lautomòbil és un dels
més vistosos i atractius per als
visitants de la Fira, i que albergarà
una gran extensió en el Passeig de
lEstació

Especialistes en Banquets,
Bodes, Comunions i Convencions
al-pi, el primer operador català de telecomunicacions
C/ Dr. Flèming, 8 baixos · 25600 BALAGUER (Lleida)
Tels. 973 448214 - 973 450504 · Fax 973 451300

http://www.satlleida.com

E-mail: comercial@satlleida.com

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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500 ciclistes van participar en ledició de la
Festa de la Bicicleta de lany 2000
La dotzena edició es va celebrar el passat dissabte 14 dabril,
organitzada per la Regidoria dEsports de lAjuntament

Una bona manera de conèixer
la ciutat, tot pedalant
Malgrat no ser un dels objectius de la Festa de la
Bicicleta, aquesta festa, que ja sha fet tradicional entre
els balaguerins, també serveix, per molts dels seus participants, per conèixer els diferents barris i carrers de la
nostra ciutat. En el decurs de les dues etapes, els ciclistes passen per més duna cinquantena de carrers, i per
la major part dels diferents barris de la ciutat, si més no,
pels anomenats tres Balaguers, com el Centre Històric,
la part alta i lEixample.
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La popular Festa de la Bicicleta, que enguany arribà a la dotzena edició, va batre el
rècord de participants amb més de 500 ciclistes que van aprofitar el bon temps per
deixar els vehicles a casa, i per un cop a
lany, i acompanyats de familiars i amics, van
desempolsar les bicicletes i van canviar la
fesomia dels carrers de Balaguer durant
unes hores.
A partir de les cinc de la tarda, la Plaça
del Mercadal va servir de punt de sortida
per als esportistes, de totes les edats, des
dels més menuts fins als més grans, i que
després dun esforç considerable van poder realitzar la primera de les etapes del dissabte a la tarda, pujant als barris de la zona
alta de la capital de la Noguera, com són el
Secà i el Firal.
Després dun merescut berenar i una

estona de descans, els participants van tornar a pujar a les seves bicicletes i van dirigirse cap als carrers de lEixample , en la que
va ser la segona etapa de la festa organitzada per la Regidoria dEsports de lAjuntament
de Balaguer.
Un cop acabada la festa, els participants
van reunir-se a la Plaça del Mercadal on els
organitzadors van sortejar una bicicleta de
muntanya entre els participants, la majoria
dels quals lluïen la samarreta commemorativa de ledició denguany de la Festa de la
Bicicleta.
Lobjectiu principal daquesta activitat esportiva i lúdica és la de passar unes hores,
grans i petits, demostrant que ens ho podem passar bé tots junts, fent esport, i deixant per una tarda, la motocicleta o el cotxe
al garatge.

Ja és estiu a Gotta

1 sessió
Abonament
de 10 sessions

800 ptes
5.000 ptes

Instal·lacions Elèctriques, Manteniments i Reparacions
C/ Noguera Pallaresa, 36 baixos - Tel. 973 448188 - BALAGUER

C/ Barcelona, 46. Balaguer. Tel. 973 447141

Les jornades darquitectura i urbanisme
organitzades per Fira Balaguer debatran el
futur dels terrenys dInpacsa

El proper dissabte 13 de maig, amb la participació dexperts arquitectes que
exposaran experiències de recuperació de terrenys industrials
El proper dissabte 13 de maig, i
organitzada per Fira Balaguer juntament
amb lAgrupació dArquitectes Urbanistes de Catalunya, es celebrarà la quarta Jornada dArquitectura i Urbanisme.
Lacte inaugural de la Jornada correrà a càrrec del Director General dUrbanisme de la Generalitat de Catalunya,
Joan Llort, lAlcalde de Balaguer, Miquel
Aguilà i el President de l AAUC (Agrupació dArquitectes Urbanistes de
Catalunya), Josep Maria Llop.
A partir de dos quarts donze del
matí, obrirà la jornada tècnica larquitecte Joan Busquets amb la conferència
inaugural sobre Nous fenòmens urbans: recuperació de grans equipaments industrials.
Posteriorment, tots els participants

a la jornada realitzaran una visita guiada
pels terrenys de lantiga Inpacsa.
Un cop realitzada la visita es realitzaran les dues ponències matinals. La primera a càrrec de larquitecte Sebastià
Jornet, que exposarà la seva experiència
en el projecte El sucre de Vic, un breu
recorregut en la recuperació daquest espai industrial per a la ciutat de Vic, i acte
seguit, la segona ponència anirà a càrrec
del regidor de lAjuntament de Bilbao, Ibon
Areso, que parlarà sobre Bilbao. Regeneració urbana, tot un seguit dexperiències de reconversió despais industrials en
desús per a la ciutadania.
Després dun dinar de treball, on els
participants a la jornada podran parlar i debatre sobre els temes de les ponències,
es celebrarà la taula rodona sobre la re-

cuperació dels terrenys industrials
dInpacsa per la ciutat de
Balaguer, que tindrà com a ponents, els arquitectes Pere Serra, de
lequip redactor del projecte que
sestà elaborant sobre aquest espai industrial, Joan Busquets,
Sebastià Jornet, Josep Maria Llop,
el regidor basc Ibon Areso i
larquitecta municipal de Balaguer,
Montserrat Giné, que farà de moderadora del debat.
Les inscripcions a la Jornada
es poden fer abans del proper 10
de maig a lOficina de la Fira de

Balaguer o a la Secretaria de
lAgrupació dArquitectes Urbanistes de Catalunya.
El preu de la inscripció és de
sis mil pessetes, amb el dinar inclòs.
En les edicions passades,
les Jornades tècniques dArquitectura i Urbanisme han debatut
diferents temes interessants per
la ciutat, com és el Pla Especial
del Centre Històric, els diferents
tipus de construcció de les nostres comarques, comptant sempre amb especialistes del tema.
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Es crea lAssociació dAmics de Santa
Maria de les Franqueses per a la
salvaguarda de ledifici
El proper diumenge,14 de maig, es celebrarà
el primer aplec al Monestir Cistercenc

El passat dia 3 de març es va
constituir a Balaguer, lAssociació
dAmics de Santa Maria de les Franqueses. Lobjectiu daquesta nova
entitat és treballar per la salvaguarda i la promoció daquest monument cistercenc, tot impulsant a tal
fi les accions pertinents.
Cal recordar que Santa Maria de
les Franqueses va ser declarada
monument històricoartistic per Decret 384/1984 de la Generalitat de
Catalunya. Des daquesta declaració, Santa Maria de les Franqueses
es troba protegida per lordenament
jurídic. Concretament, la Llei 9/
1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, estableix que
les administracions públiques protegiran, conservaran, acreixeran i

difondran aquest patrimoni cultural
amb laportació dels mitjans materials i personals adequats, alhora que
estimularan la participació de la societat.
Des de lAssociació dAmics de
Santa Maria de les Franqueses, volen oferir la seva col·laboració a les
administracions, Ajuntament de
Balaguer i Consell Comarcal de la
Noguera, bàsicament, i a la propietat en la tasca comuna de preservació daquest patrimoni històric.
Amb la constitució daquesta
nova associació, es dona cobertura
jurídica a la conjunció dinquietuds
demostrades per un grup de balaguerins i que, recentment, shan fet
paleses, durant lany 99, en una campanya dinformació i sensibilització,

amb actes com la conferència que va
celebrar-se el 22 de maig amb la presència dels historiadors Prim Bertran i
Francesc Fité, i lexposició que va poder visitar-se durant els mesos de
maig i juny al vestíbul de lAjuntament.
Com a continuació daquells actes, i
amb la finalitat de sensibilitzar lopinió
pública balaguerina, amb la col·laboració dartistes locals i forans, tindrà lloc una mostra dart, a la sala dexposicions de lAjuntament, amb el
tema monogràfic de les Franqueses,
mostra que podreu contemplar a par-

tir del proper dia 5 de maig i fins el 21
del mateix mes. Així mateix, es vol institucionalitzar una data perquè tingui
lloc un aplec festiu a Santa Maria de
les Franqueses. Sha triat el diumenge més proper al 15 de maig, ja que
va ser el 15 de maig de 1186 en què
el comte dUrgell Ermengol VIII va fer
donació duns terrenys a la comtessa Dolça, la seva mare, a fi dedificarhi un cenobi cistercenc femení. Així,
aquest any tindrà lloc el primer aplec
a Santa Maria de les Franqueses, el
diumenge 14 de maig.
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XAVIER RÚBIES RÚBIES
A.E.P.I. n. 300
CORREDOR DE FINQUES

Jacint Verdaguer, 19 baixos

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

PISOS EN VENDA
-C/ Balmes, 2 pisos amb dos dormitoris.
-C/ Barcelona, nou a estrenar, 4 hab., 2 banys,
plaça de pàrquing.
-C/ Lleida, 3r pis sense ascensor.
-C/ Barcelona, 190m2, 4 hab., 2 banys, plaça de
pàrquing.
-C/ Cardenal Benlloch, 4 hab, 1 bany.
- C/ Marcos Comes, 4t pis.
- C/ Bellcaire, 4t pis
- C/ Dr. Fleming, ascensor, calefacció i traster.
13.000.000 ptes.
- Pl. Lope de Vega, 4 hab., 2 banys i traster.
- Horts en venda a l'Horta d'Amunt.
- Finca de 2,5 Ha a l'Horta d'Amunt plantada de
pressegers i torre.
- Venda de pis a Andorra (Sant Julià), 3 hab., 2
banys i parquing. Excel·lents vistes. Preu:
25.000.000 ptes.
- Pis a Lleida al c/ Castellà. 5.500.000 ptes.
- Dos pisos de planta baixa especial per a
minusvàlids.
- Pis a Lleida, al c/ Bonifaci VIII. 13.000.000.-

MAGATZEMS EN LLOGUER
- C/ Sant Crist.
- Botiga al Passatge Gaspar de Portolà
- Magatzem al c/ Major
- Magatzem al c/ Barcelona
- 2 magatzems al c/ Sant Crist, un de 125m2 .

PISOS DE LLOGUER
- Pere III, 5 hab.
- Casa en lloguer a La Sentiu, c/ Solana.

PÀRQUINGS
- Venda C/ Sanahuja, tancat. 1.600.000
- Lloguer al Portalet.
- Venda/lloguer al c/ Urgell.
- Venda a la Pl. Joanquima Vedruna
- Venda de pàrquings a Viella.

TRASPÀS BAR CAL PEPITO a la Pl. Mercadal
de Balaguer

MAGATZEMS EN LLOGUER
- C/ Sant Crist.
- Varis a la Pl. Mercadal.
- Botiga al Passatge Gaspar de Portolà
- Magatzem al c/ Major
- Magatzem al c/ Barcelona
- 2 magatzems al c/ Sant Crist, un de 125m2 .
MAGATZEMS EN VENDA
- C/ Montroig, amb baixos, planta pis i sota coberta.
- ALTELL en venda a la Pl. de l'Alguer.
- Altells en venda a Lleida, al c/ del Carme.
- Naus en venda a Boldú de fins a 6.000m2.
- Altell de 150m2 a lAv. Madrid de Lleida.
- Baixos al c/ Montroig.

CASES EN VENDA
BALAGUER
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes negociables.
- C/ Diagonal, 400m2 de parcel·la
- C/ Almatà, 300m2 construits.
- C/ Gregori Marañón, amb garatge. 14.500.000.GERB
- Parcel.les per construir 8.000 ptes/m.
- Xalet amb magatzem i parti. 21.000.000
- Casa per reformar. 4.500.000 PTA
BELLCAIRE
- Casa a l'Av. 11 de Setembre. Façana a dos carrers. 8.000.000.
FONTLLONGA
- OPORTUNITAT. Gran casa totalment nova,
excel.lents vistes. 21.000.000 ptes.
VILALLÉ
- Pis moblat amb 3 hab., calefacció. 11.000.000
ptes. OPORTUNITAT.
LINYOLA
- Casa pairal de 505m2.
CAMARASA
- Garatge doble amb possibilitat de construir a
sobre. Bona situació.
- Parcel.la per construcció de 144m2.
TORREDEMBARA
Pis en venda amb 3 hab., bany, menjador, cuina i
terrassa de 60m2. 13.500.000 ptes.

Degut a la gran demanda de vivendes de
lloguer, sol.licitem als propietaris que posseeixin pisos desocupats als qui els interessi tenir una rendabilitat en lloguer o en
venda, es dirigeixin a les nostres oficines,
on se'ls informarà ampliament del sistema
d'arrendament o financiació.

TAHULL
- Apartament 80m2 , més boardilla, garatge i totalment moblat.
- Apartament 90m 2 útils, moblat i amb garatge.
21.000.000 PTA.
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa al C/ Sant Roc per 5 milions.
- Casa per 3.000.000 ptes.
- Casa per 10.500.000 ptes.
LA RÀPITA
- Parcel.les edificables totalment urbanitzades
- Casa acabada.
BELLVÍS
- Pati de 1000m2 per a construir. 3.000.000.
VILAFORTUNY
- Casa adosada amb jardí.
Preu: 9.500.000 ptes.
ALGERRI
- Casa al C/ Portal. 4.500.000 ptes.
- Casa a la Pl. Ajuntament, molt gran. 8.000.000
- Casa moblada amb baixios i boardilla al C/ Andaní. 5.000.000 PTA.
ROC DE SANT CAIETÀ
(Tarragona)
- Xalet amb piscina i jardí particular.
JUNCOSA DE LES GARRIGUES
-Finca de 40Ha planta d'oliveres. Preu: 10.000.000
ptes.

El V Curs dEstiu del Comtat
dUrgell comptarà amb un
cartell dautèntic luxe
La Càtedra, que versarà sobre Catalunya i Europa a
través de lEdat Mitjana es celebrarà els propers
12, 13 i 14 de juliol
Organitzat pel Consell Comarcal de la Noguera amb la
col·laboració de lAjuntament de Balaguer, la Facultat de Lletres de la UdL, lIEI, i la Societat Catalana dEstudis Històrics,
el Cinquè Curs dEstiu Comtat dUrgell, coordinat pel Dr. Flocel
Sabaté, professor dHistòria Medieval de la Universitat de
Lleida, i Joan Farré, director de lArxiu Històric Comarcal de
Balaguer, comptarà amb un cartell de ponents dautèntic luxe,
ja que assistiran els millors medievalistes del món.
El curs començarà el dia 12 de juliol, amb una primera
sessió presidida per Esteban Sarasa, professor de la Universitat de Saragossa i Director General de Universidades e
Investigación del Gobierno de Aragón. En aquesta primera
sessió intervindran Michel Zimmermann, catedràtic i vicerector
de la Université de Versailles, que parlarà sobre Els orígens
carolingis de Catalunya, i Igor Philippov, catedràtic de la Universitat de Moscou Lomonossov que ho farà sobre Catalunya
i lEuropa mediterrània vistes des de Rússia i lEuropa oriental.
La sessió de la tarda, daquest primer dia de Curs estarà
moderada pel catedràtic de la Universitat de Barcelona, Antoni
Riera, i comptarà amb les ponències de Miquel Barceló, de
la Universitat Autònoma de Barcelona amb Catalunya i Al-

Andalus i el exvicerector de la Universitat
de Navarra, Juan Carrasco que versarà sobre la Relación e identidad entre los paises
del sur del Pirineo medieval.
La segona jornada del curs es realitzarà
al Castell del Remei, sortint de la sala dactes del Consell Comarcal, on es farà la resta
de curs. Moderada pel professor Prim
Bertran de la Universitat de Barcelona, els
catedràtics Christian Guilleré de la Université
de Savoie amb Aportacions de la historiografia francesa a la història medieval de
Catalunya; Nikolas Jaspert, de la Universitat Erlangen-Nurnberg amb la historiografia
alemanya i Catalunya, i Brian Catlos de la
University of Toronto amb la historiografia
anglosaxona i Catalunya seran els protagonistes daquesta tercera sessió, tot abans
de la visita a les bodegues del Castell del
Remei, i de la visita guiada a càrrec del pro-

fessor Prim Bertran pel Castell del Remei,
la Fuliola, Almenara, Agramunt i Cubells.
La cinquena de les sessions presidida i
moderada pel professor Roberto
Fernández, tindrà com a ponents a
Salvadore Fodale, catedràtic de la Università
de Palermo amb Catalunya a Itàlia i Salvador Claramunt, catedràtic i vicerector de
la Universitat de Barcelona, amb Catalunya,
país mediterrani que clourà el curs denguany.
El curs va ser presentat el passat dilluns,
10 dabril a la seu del Consell Comarcal,
pel president de lens, Marcel·lí Guillaumet,
per lAlcalde de Balaguer, Miquel Aguilà i
pels dos coordinadors del curs, Flocel
Sabaté i Joan Farré. Tots ells van valorar molt
positivament el programa denguany, indicant que el curs estava plenament consolidat.
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Balaguer viurà una nova edició de la Festa de la
Coca, el proper diumenge 28 de maig
Els pastissers de Balaguer elaboraran més de 150 metres de coca de
samfaina, que sexposaran i degustaran a la Plaça del Mercadal

El Centre Excursionista de
Balaguer prepara la travessa
dels tres Montsecs
Durant els dies 29 i 30 dabril i 1 de maig

14

El proper diumenge 28 de maig, i organitzada pel Patronat Municipal de Promoció i Projecció de Balaguer i la Societat Gastronòmica i Cultural del Comtat dUrgell, tindrà lloc una nova edició de la popular Festa
de la Coca.
Aquesta serà la quarta edició daquesta festa homenatge dun dels productes
gastronòmics que més nom ha donat a la
nostra ciutat i a la nostra comarca.
Per ledició denguany, els organitzadors han previst lelaboració dun total de
150 metres de coca, superant els 60, 100 i

120 metres de les tres edicions anteriors,
amb les que es va batre el rècord de la coca
de samfaina més llarga del món i es va entrar en el llibre del Guiness.
La Festa començarà a partir de les 7
de la tarda, amb la presentació de la coca,
a la Plaça del Mercadal, i posteriorment, tots
els assistents podran degustar la coca de
samfaina, acompanyada de la Sangria del
Mercadal.
El tiquet de degustació podrà adquirirse a partir de dos quarts de 7 de la tarda, a
la mateixa plaça.

El Centre Excursionista de Balaguer ha presentat un programa força ple dactivitats per aquesta primavera, entre els
que cal destacar la travessa dels tres Montsecs, descobrint
nous senders per travessar-los de punta a punta. Aquesta
sortida es realitzarà els propers dies 29, 30 dabril i 1 de
maig.
Pel proper mes de maig, les activitats començaran el
diumenge dia 7 amb una sortida a Montalegre-Montroig de
20 quilòmetres.
El diumenge 14 es farà una sortida a Vall de Cabó - Cap
de Boumort, metre que el divendres 19 de maig es farà, al
local del centre, una projecció de diapositives del Nepal,
Regió de lEverest.
El diumenge 21 es farà una excursió al Congost de MontRebei.

INFORMÀTICA
MÀQUINES DOFICINA
MOBILIARI DOFICINA
TELEFONIA
REGISTRADORES

COMERCIAL
MONESMA-SAIZ, s.l.
Sant Jaume, 12 - Tel./Fax 973 445274
Av. Pere III, 10 - Tel./Fax 973 447552
E-mail: monesma-saiz@arrakis.es
25600 BALAGUER (Lleida)

GELATS i TORRONS

Per gaudir de
la millor qualitat
de vida

BALANCES i BÀSCULES
APARELLS DALIMENTACIÓ
MÀQUINES DE COSIR
TALLER ESPECIALITZAT

Gran varietat de gelats i granissats
per pendre o emportar a casa
- Local climatitzat - Cafeteria
- Terrassa - Torrons artesans

ELS XIXONENCS

Telèfons de contacte. 973 459196
654 528267

Si bona Fira vols passar a els Xixonencs thas de refrescar
Passeig de l’Estació, 31 - Tel. 689 096 217 - 25600 BALAGUER (Lleida)

31

Camarasa acollirà la primera Trobada de Joves
Geòlegs i Miners de lEstat Espanyol
Aquesta trobada es celebrarà els dies 28, 29 i 30 dabril i està
organitzada pel Centre dEstudis Mont-Roig

Col·laboració dels Ajuntaments
de Camarasa i Balaguer
Amb la Sociedad Española para la Defensa
del Patrimonio Geológico y Minero
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Aquest proper cap de setmana,
Camarasa serà la seu de la Primera Trobada de Joves Geòlegs i Enginyers de Mines
per tal de debatre sobre la realitat laboral a
la que senfronten els geòlegs i enginyers
de mines en acabar els seus estudis. El
principal objectiu de la primera de les taules rodones és el dinformar al col·lectiu de
futurs professionals de la geologia i lenginyeria de mines sobre les diferents pers-

pectives laborals existents a Espanya.
La segona de les taules rodones proposarà el debat sobre ladequació dels plans
destudis universitaris a la realitat social i laboral actual. Es debatran temes com lorientació
universitària rebuda pels estudiants de batxillerat, i la relació existent entre la formació rebuda pels estudiants universitaris i la realitat
que es trobaran el dia que acabin els seus
estudis.

INDUSTRIAS
METALÚRGICAS
MECIR, S.L.

Estem al seu servei a:
Roca Pallisa, 5
Tel/Fax 973 447604
25600 BALAGUER
(Lleida)
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Per aquesta primera Trobada de Joves Geòlegs i enginyers de Mines, ha estat bàsica la col·laboració tant dels
Ajuntaments de Camarasa i Balaguer, com de la Sociedad
Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero.
El president daquesta Societat, Josep Maria Mata, com
a membre organitzador de la Trobada va agrair als dos ajuntaments la seva voluntat per col·laborar amb el col·lectiu científic i el seu interès en aquests tipus desdeveniments.

La Concentració de Cotxes
Clàssics retorna la Vall
dÀger als anys 50
Una seixantena de participants darreu de Catalunya, van
omplir la localitat noguerenca de cotxes clàssics
La Cinquena concentració de Cotxes Clàssics que va acollir
la localitat dÀger, el passat diumenge 9 dabril, va reunir una seixantena de vehicles dèpoca, donant un glamour singular al paisatge de la Vall dÀger, i a la seva serpentina carretera.
Des dels models dels anys 20 fins al popular Seat 600 els
vehicles participants, vinguts darreu de Catalunya, hi destacava
un autobús dèpoca, en el que van arribar a Àger les autoritats
locals acompanyats del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Pere Macias.
La concentració de cotxes clàssics estava organitzada per
lAjuntament dÀger i el Club de Vehicles Històrics de Lleida, i tots
els participants destacaven per la seva excel·lent conservació.
Els participants a la concentració, després dun suculent esmorzar en un restaurant de Les Avellanes van concentrar-se, a
mig matí, al Port dÀger, on van concentrar-se per baixar en comitiva,
fins al poble, on els esperaven un nombrós públic vingut de les

poblacions veïnes.
A lentrada de la població, el grup musical Crisol, que durant tot el matí va amenitzar la diada amb cercaviles, va rebre a la
serp de vehicles que arribaven poc a poc,
amb un recital de música dels anys 20 i 30,
molt adequat al tipus de vehicles de la concentració.
Els cotxes, després duna breu desfilada pels carrers del poble, van ser exposats
al carrer Major i el públic assistent va poder
gaudir daquests bonics models, que ja no
circulen per les nostres carreteres.
Mentre els cotxes anaven arribant, al cel
del Montsec hi havia una exhibició
dultralleugers i davionetes de muntanya,
tot i que lanunci de mal temps va privar de
que nhi hagués més.
Tots els participants van finalitzar la concentració, amb un dinar popular a base de
paella, en la que també hi van participar la
major part del públic assistent.
Al final, va quedar demostrada la consolidació definitiva daquesta concentració
automobilística, que any rera any acull la Vall
dÀger.
Daltra banda, els assistents a la con-

centració van poder observar in situ, les
obres darranjament de la tercera fase de la
carretera Balaguer- Àger entre les localitats
de Les Avellanes i Fondepou, acabades recentment.
El Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya,
Pere Macias va anunciar durant la seva visita a la localitat que la següent fase, entre
Fontdepou i Àger, sadjudicaran en el termini dun any, i posteriorment sacceleraran
els tràmits per concloure lobra amb el tram
entre Àger i la cruïlla amb la C-147.

La carretera de la Vall dÀger va
recuperar, un any més, i durant
unes hores, la concentració de
vehicles clàssics

El Conseller de Política Territorial
Pere Macias, va confirmar que en el
termini dun any sadjudicarà el
tram entre Fontdepou i Àger

Àngel Guimerà, s/n · Tel. 973 448933 · 25600 BALAGUER -La Noguera-
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XII Jornades Culturals
del centre
«Bonavista»
Iniciades el passat dia 31 de
març a Bellcaire

Per Àngel P
eriel Navarro
Periel

Inaugurada la residència
geriàtrica «Verge del
Castell» de Cubells

Lequipament va posar-se en funcionament
el passat dilluns 3 dabril
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El dilluns 3 dabril va obrir les seves portes la residència geriàtrica Verge del Castell a la població
noguerenca de Cubells.
Ubicada en una gran casa senyorial en un paratge
immillorable, a la sortida de Cubells en direcció cap a
Artesa de Segre, té una capacitat per 33 places residencials i també funcionarà com a centre de dia.
La nova residència compta amb una gran zona enjardinada per fer-hi passejos, amb una pista de petanca
i una de bitlles, per a les estones doci dels residents.
Entre les plantes del jardí, cal destacar lolivera de
més de vuit cents anys dantiguitat.
La casa es caracteritza pels grans espais i la seva
excel·lent lluminositat. Les zones interiors són molt espaioses, i compta amb una sala de rehabilitació, perruqueria, consulta mèdica.... fil musical i megafonia. A part
les habitacions tenen toma de televisió, telèfon, i termòstats individuals de calefacció.
El personal que portarà el nou equipament geriàtric,
està format per un bon equip de professionals, titulats i
amb gran experiència en el camp de la geriatria, i lobjectiu primordial de la Residència Verge del Castell, no
és altre que donar la màxima qualitat de vida als residents, en tots els àmbits possibles.

Organitzades pel Centre dEnsenyament Infantil i Primari Bonavista, les XII
Jornades Culturals, van iniciar-se el passat
dia 31 de març, amb uns tallers de cuina,
en els que van participar els alumnes del
centre i van estar mostrats per membres
de lEscola dHosteleria de Lleida. ELs tallers van anar precedits dun bon berenar i
de jocs per a la mainada.
Les activitats van continuar el passat 7
dabril, amb una exposició de llibres de lescriptor Ricardo Alcántara, exposada al
vestÍbul del centre escolar i en la qual shi
podien observar titols com Compta estrelles, Sinbarba y los fantasmas, Sinbarba
y la princesa, El tesoro de Sinbarba i La
Maredelaigua, entre daltres.
Durant el mateix dia al matí, i adreçat

als més grans dels alumnes, una responsable de
Greenpeace, va impartir una interessant i instructiva conferència sobre temes ecologistes.
Per la tarda, els cursos dEducació infantil, i
cicles inicial, mitjà i superior tingueren una sessió
daeròbic, la visita a la masia den Pau, la visita al
taller de brodats Nuria i la visita a Transalfals, respectivament.
El divendres 14 dabril, hi hagué, per a tots
els alumnes una repassada als contes, dirigida
per Albert Estengre, i a més, un taller de titelles,
projecció de vídeos i un taller destels.
De cara als adults, el 31 de març es va celebrar la conferència Com ajudar als nostres fills en
els seus estudis a càrrec de la psicòloga Maite
Mallol, i el 7 dabril Com parlar del SIDA als nostres fills a càrrec de la professora i pedagoga
Montserrat Argilés.

Celebració del Memorial Jaume Badia Grau

El passat diumenge 9 dabril a Torre Badia de Bellcaire dUrgell
El passat diumenge 9 dabril, a la
bellcairina Torre Badia va celebrar-se el Memorial Jaume Badia Grau per tal de retre-li
un homenatge pòstum per la seva pràctica
de lesport hípic.
Lhomenatge va consistir en una trobada damics o millor dit de la colla de
cavallistes, a la que van participar nombrosos genets, procedents de les poblacions
veïnes com dAlcoletge, Balaguer, Bellcaire
dUrgell, Borges Blanques, Castellnou de
Seana, La Fuliola, Linyola, Mollerussa i Os

de Balaguer, entre daltres.
Després dun suculent esmorzar, els participants més joves van poder gaudir duna gimcana
preparada pels organitzadors de la Trobada.
Per als més grans, sorganitzaren dues tandes de salts dobstacles, amb certa dificultat per
als participants.
En acabar les probes esportives va fer-se el
lliurament de premis i trofeus i posteriorment, els
actes organitzats finalitzaren amb un apetitós dinar de germanor per a tota la concurrència a la
trobada de cavallistes.

Heu vist una EXPOSICIÓ de QUADRES feta en un CELLER

us convida a visitar-la. No us ho perdeu.
És per veure-la, no per a què t´ho expliquin.

Del 20 dabril al 7 de maig

Entrada lliure tots els dies d11 a 13,30h matí i de 18 a 20h tarda, FESTIUS INCLOSOS

C/ Santa Maria, 19 - Tel. 973 420178 - CAMARASA
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Creu Roja presenta els seus programes socials
per a la comarca de la Noguera
El president de lEntitat a Balaguer, Angel Viola i lAssistent Social
de Creu Roja Balaguer, Carol Blàvia, presenten els projectes

Les Sortides Culturals per la
comarca de la Noguera
arriben a Bellcaire dUrgell
Dins del Pla Comarcal de Dinàmica
Educativa del Consell Comarcal
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El passat 7 dabril va tenir lloc a la
sala dactes de lAjuntament de Balaguer
una xerrada organitzada per Creu Roja
sota el títol La Creu Roja avui.
Com ja es mencionava en el reportatge
sobre la Creu Roja en el número passat de
la revista Groc, lentitat està obrint horitzons,
iniciant nous projectes en làmbit dels serveis socials.
Durant el darrer trimestre de 1999, des
de Creu Roja provincial es va realitzar un
estudi sobre les necessitats socials de la
població de les comarques de Lleida. Lestudi també es va fer a les poblacions de la

Noguera com Balaguer, Artesa de Segre i
Ponts.
A la nostra comarca, els col·lectius més
anomenats foren Gent Gran i minories ètniques. Un altre aspecte destacat que remarcà Creu Roja és la necessitat de col·laborar
amb altres entitats que ja treballen en
aquests camps i coordinar-se per guanyar
en eficàcia, evitant doblar recursos.
Així, doncs, Creu Roja, com a ONG dedicada als més vulnerables, vol posar en
marxa projectes que promoguin el benestar social i treballar per la millora de la qualitat de vida de les persones.

CASES ADOSADES A GERB
SE
A
F
a
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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.

El Pla Comarcal de Dinàmica Educativa aprovat i dirigit pel Consell Comarcal de la Noguera conjuntament
amb el Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera,
vol oferir a tots els centres educatius, que no participen
a les trobades descoles rurals, la possibilitat de descobrir i conèixer les diferents localitats de la nostra comarca i, al mateix temps, promocionar activitats de tipus cultural com el teatre, el cinema, les audicions musicals...
Amb aquest objectiu, aquest curs la Sortida Cultural
per la Noguera es farà a la localitat de Bellcaire dUrgell,
el dia 25 de maig i sadreça als alumnes de segon curs
densenyament secundari obligatori de tots els instituts
de la comarca.
LIES de Bellcaire dUrgell està elaborant, conjuntament amb el Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera, un llibre i els materials didàctics necessaris per
oferir-los al professorat i als alumnes que realitzin la sortida. LActivitat cultural (una audició musical) així com la
publicació de les propostes didàctiques aniran a càrrec
del Pla Comarcal de Dinàmica Educativa.

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

Tartareu acollirà la VII Copa Catalana de Descens
en BTT, el proper diumenge 30 dabril
Organitzat per la Penya Ciclista Colomina i el Patronat de Sant Miquel i
la col·laboració dentitats i institucions públiques i privades
La secció de BTT de la Penya Ciclista
Colomina de Lleida per delegació de la Comissió de BTT de la Federació Catalana de
Ciclisme, organitza, un any més, aquesta prova de la Copa Catalana de Descens.
La sortida de la prova és al cim de la
Malera i larribada al poble de Tartareu, amb
un recorregut de 2,5 quilòmetres.
Durant la cursa es combina la trialera amb
pista forestal.
La prova es realitzarà el proper diumenge dia 30 dabril a partir de les 8 del mati. De
8 a 9 hores, es farà el lliurament de dorsals i
de documentació a tots els participants. Hi
haurà un servei de transport, mitjançant tractors, únicament per corredors, fins al lloc de
la sortida. També shi podrà accedir en cotxes particulars. A partir de les 10,30 hores del
matí es donarà la sortida al primer corredor
de la primera mànega.
Cal recordar que el dissabte dia 29 dabril

es faran els entrenaments oficials durant el matí
i la tarda. També hi haurà servei oficial de transport fins a la sortida.
Tothom que hi estigui interessat pot inscriures a la prova fins el mateix dia 30 en el
lloc de la sortida fins a les 9,30 del matí.
Per recollir el dorsal caldrà la llicència federativa i el resguard dingrés. El preu de la
preinscripció és de mil cinc-centes pessetes.
En lorganització daquesta prova esportiva , la VII Copa Catalana de Descens en bicicleta BTT que ha donat nom a la població
noguerenca de Tartareu, per la seva immillorable geografia, hi han col·laborat lAjuntament
de les Avellanes-Santa Linya, el Consell Comarcal de la Noguera, el Patronat de Turisme
de la Diputació de Lleida, lAjuntament de
Lleida, i diverses cases comercials de la Comarca, així com institucions que vetllaran per
la seguretat de la prova, com Creu Roja i els
Mossos dEsquadra.

La prova, vàlida pel Campionat de Catalunya de
Descens, tindrà la sortida a la Malera i larribada
a la pròpia població de Tartareu
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Robert Ticó Lloret: advocat-assessor legal
Xavier Alcobé Masià: advocat-assessor fiscal
Núria Ticó Lloret: economista-assessora comptable
Carme Burgués Solanes: advocada-assessora laboral

Barcelona, 69-71 · 25600 BALAGUER
Tel.: 973 443 505 · Fax: 973 443 622
E-mail: legal@attassessors.com
www.attassessors.com

30 alumnes francesos han passat uns dies a
Balaguer en un intercanvi escolar
Els joves, de la població de Fos-Sur-Mer han estat en els domicilis
dalumnes dels IES Ciutat de Balaguer i Almatà i del CEIP La Noguera

ACSER entrega els títols de
cicles formatius
El proppassat dia 14 dabril va tenir lloc el lliurament
dels títols de Cicles Formatius a les darreres promocions
dalumnes que van cursar els cicles de grau mitjà, en les
especialitats de Gestió Administrativa, COmerç i Cures
Auxiliars dInfermeria i el cicle de grau superior dAdministració i Finances.
Aquesta titulació correspon a la nova Formació Professional que simposa amb la reforma educativa i que
ACSER està impartint des del curs 95-96 i que permet
entrar al món laboral amb una bona competència de coneixements especialitzats
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Una trentena dalumnes de la localitat
francesa de Fos-Sur-Mer han estat una setmana en la capital de la Noguera, als domicilis dels alumnes dels IES Ciutat de
Balaguer i Almatà i del col·legi La Noguera,
en un intercanvi Escolar amb el col·legi
André Malraux de la ciutat francesa.
Els alumnes francesos van arribar el
dissabte 8 dabril i van passar el cap de
setmana amb les respectives famílies on estaven allotjats.
El dilluns van assistir a classes als centres respectius i després dun itinerari amb
el bus de Balaguer van fer una visita a lAjuntament i van anar dexcursió al Castell de
Montsonís.
Durant el dimarts 11 dabril els alumnes van visitar la ciutat de Lleida, on van
visitar el diari La Mañana, lHospital de San-

ta Maria i el Gabinet Numismàtic, el centre
comercial i la Seu Vella.
El dimecres dia 12 van visitar les poblacions de Solsona i Cardona, visitant el
retaule del Miracle, la Muntanya de la Sal,
les muralles del Castell de Cardona i el centre històric de Solsona. El dijous van visitar
Barcelona veien el Camp Nou, el Barri gòtic, el Port Vell i les Rambles, i al vespre van
ser rebuts, ja a Balaguer, per lAlcalde Miquel Aguilà.
Durant el divendres 14 dabril els joves
francesos van visitar el Museu Comarcal de
la Noguera i van assistir a la representació
duna obra al Teatre Municipal.
El dissabte 15 dabril els trenta alumnes francesos van retornar cap a França.
Properament, alumnes balaguerins visitaran
la ciutat francesa, tornant lintercanvi.

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

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

La Formació Professional 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

- 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

Una plaça dedicada al bisbe
Pere Casaldàliga
Inaugurada per lAlcalde de Balaguer, Miquel Aguilà amb
lassistència de 500 escolars darreu de Catalunya
Per F
rancesc Gamissans
Francesc

És freqüent en les ciutats
i pobles dedicar una plaça o
un carrer amb un personatge
significatiu en el món de la política, de lart i fins i tot a un sant
vinculat més o menys al lloc.
Aquesta dedicació pot tenir finalitats pedagògiques pels infants i adolescents quan sels
informa sobre qui fou el personatge i perquè se li dedica
un carrer o una avinguda.
Fa poques setmanes a la
ciutat de Balaguer dedicaren
una plaça al bisbe Pere
Casaldàliga -missioner claretià- per la defensa dels drets
dels indis del Brasil i candidat
al premi Nobel de la Pau en
varies ocasions. Més de 500

escolars de centres de tot
Catalunya associats a
lUNESCO es desplaçaren a la
nostra ciutat per assistir a lacte. Fou una iniciativa de lEscola Pia i de lAjuntament de
Balaguer. En el moment de la
col·locació de la placa, el director del centre escolapi, pare
Josep Morros, revelà que havia adreçat una carta al bisbe
del Brasil comunicant-li que en
la ciutat del Segre tindria una
plaça dedicada a ell.
Segons el mateix pare
Morros, Casaldàliga li va contestar: Magafa de sorpresa el
que em comuniques. Si poseu
el meu nom a la plaça, digueu
a tota la joventut que el que
compta són les causes per les
quals lluito...

LAlcalde, Sr. Miquel Aguilà va resumir
aquestes causes dient que el bisbe missioner defensa una igualtat per tots els pobles
del món, i manifestà als escolars que els
valors de la llibertat, de la justícia i de la solidaritat shan de dur a la pràctica dia a dia.
Certament, els mòbils del bisbe missioner
català venen caracteritzats per la defensa
dels febles davant les injustícies dels poderosos, comesa aquesta que li ha volgut, sovint, lanimadversió dels governants.

Pere Casaldàliga ha escrit diversos llibres, entre els quals cal assenyalar Jo crec
en la justícia i en lesperança...
Lacte a Balaguer és duna pedagogia
lloable. Els nens i nenes sempre recordaran
la bona persona que és aquell personatge
quan juguin a la plaça.
És probable que alguns no es tiraran
pedres, i daltres fins i tot es partiran lentrepà
amb un company descola, negre o magribí,
que no en té.
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca
Escola de Capacitació Agrària

ESCOLA DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA
DE LA NOGUERA

CICLES FORMA
TIUS DE GRA
U MITJÀ CURS 2000-01
FORMATIUS
GRAU
- TÈCNIC EN JARDINERIA

(Única escola del DARP a Lleida que ofereix aquest cicle)

- TÈCNIC EN EXPLOTACIONS RAMADERES
(Única escola del DARP a Lleida que ofereix aquest cicle)

* Durada dels cicles: 2000 hores. Formació a lEscola: 1590 hores. Formació en centres de treball: 410 hores.
* Requisists daccés: FP-1 de qualsevol branca; ESO; 2n de BUP; Proves daccés als cicles (majors de 17 anys)

CURS DE TÈCNIQUES AGROPECUÀRIES
(Programa de Garantia Social)

* Durada del curs: 750 hores
* Accés: Tenir 16 anys (No cal haver aprovat lESO)
* Possibilitat de mitja pensió o pensió completa subvencionada.
* Inforamció: Telèfon 973 445188
* PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ: DEL 5 AL 9 DE JUNY

Novetats literàries per aquest Sant Jordi:
tot un món per descobrir
Recomanacions de la biblioteca Domenec Carrové

Per M. Àngels Regué

El mes dabril ha esdevingut, des de fa anys, el mes
dels llibres. Ja sigui per la festivitat de Sant Jordi, pel dia del
llibre o pel canvi destació, les
novetats literàries tenen en
aquest mes cita obligada. Així,
mitjans de comunicació, llibreries, carrers i també biblioteques somplen de llibres nous
per captivar linterès dels lectors. Avui comentarem tres
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dels molts llibres que podeu
trobar i assaborir amb la seva
lectura.
Comencem amb el darrer Premi Sant Jordi de
novel·la en català, atorgat a
Emili Teixidor i el seu Llibre
de les mosques. El títol es
correspon al nom dun llibre
secret i sacríleg, que fou redactat per un clergue i que
és buscat per les autoritats i
per la diplomàcia vaticana.
El llibre és dipositat per
diverses circumstàncies a
mans de lEulàlia, una mestra jove de la plana de Vic en
temps de postguerra. El llibre
es mou doncs entre dos
mons: locult, transgressor i
repugnant que es documenta al llibre i el de la vida de la
protagonista que sinicia en
el món sentimental i escolar.
Clau futurista i novel·la
daventures, serien els qualificatius que defineixen millor
el proper llibre, Mara i Dann
de langlesa Doris Lessing,

Premi Internacional Catalunya.
Entrem ara en ledat imaginària del futur en què es dóna
una nova glaciació i els dos
germans de la tribu mahondi,
Mara i Dann, han estat separats dels seus pares per estar
més segurs i alliberats de la
sequera del seu país. Lescriptora ens submergeix en un
món afectat pel canvi climàtic,
la pèrdua de la tecnologia i ens
acompanya al llarg del viatge
dels dos nois per retrobar els
seus orígens.

Coses de Casa
Últimes novetats en cortines i tot tipus
darticles per a la llar.
Pressupostos sense compromís.
Cortinatges · Roba per la llar · Objectes de
Regal

Esperem la vostra visita!

Passeig de lEstació, 5
Tel./Fax 973 448101
25600 Balaguer (Lleida)
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«Cap al cel obert» de
lescriptora mallorquina
Carme Riera
La mallorquina Carme Riera, que ja fa 25 anys
que publicà la seva primera narració Te deix, amor,
la mar com a penyora no ha deixat de delectar-nos
amb la seva prosa poètica. Cap al cel obert, la darrera novel·la daquesta escriptora, se centra en la vida
duna família mallorquina del segle XIX , els Fortalesa,
instal·lada a lHavana i que es juguen el seu futur a
latzar.
El seu joc però també condiciona la vida de les
seves parelles, convingudes amb la família i que shan
de traslladar a Cuba. El llarg viatge i els seus perills
condicionarà el futur duna de les esposes que arribarà sense més companyia que la seva sensibilitat i
el seu instint de supervivència.
Latzar és doncs el protagonista daquesta narració i esdevé el fil conductor dels diferents esdeveniments.

CENTRE DIETÈTIC

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

ASSESSORAMENT I CONSULTA DIETÈTICA
DIETES TERAPÈUTIQUES I PERSONALITZADES
QUIROMASSATGE
MASSATGE LINFÀTIC i ESPORTIU
REFLEXOLOGIA PODAL

LAjuntament edita el llibre «Balaguer i els seus
autors» un homenatge als autors locals
El llibre també recorda les entitats, els il·lustradors i els pintors
balaguerins que han deixat la seva signatura en els llibres

La vida ha fet un canvi
Diu que les coses canvïen
i hem de córrer tant i tant,
que ens peguem cada ensopegada
que sen mata la meitat.
Joventut de què us queixeu
que veniu a reclamar,
abans ceba i arengada
ara pollastre i faisà.
Nosaltres quan érem pobres
estalviar i treballar,
sense un ral a la butxaca
tots a obeir i callar.
Avui no us falta una pela
viviu despreocupats,
de nit a la discoteca
i molts en surten sonats.
Amb un vestit de vellut
barques, esclops i embetats
tothom vivia feliç
pobres, alegres i resignats.

LAjuntament de Balaguer i la Biblioteca
Margarida de Montferrat han editat i presentat,
per aquest Sant Jordi del 2000, el llibre
«Balaguer i els seus autors», un homenatge als
autors balaguerins o lligats íntimament amb la
nostra ciutat, durant el segle XX i les obres dels
quals es troben en la col·lecció local de la biblioteca Margarida de Montferrat de Balaguer.
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 ciutat de Balaguer.
Aquesta Bibliografia no pretén ser cap catàleg exhaustiu, sinó una guia dels autors balaguerins que han intervingut ja sigui individual
o col·lectivament en la creació dun llibre,
separata o fulletó, escrivint-lo, il·lustrant-lo o edi-

tant-lo. El llibre està format per una segona part
en que shi troba una selecció de textos dels
escriptors que shan considerat més representatius en creació literària, com Sebastià Armenter i Montsonís, Francesc Burguet i Ardiaca,
Josep Carner-Ribalta, Josep Coma i Llorens,
Ramon Macià i Alegret, Teresa Pàmies,
Francesc Puigpelat, Eduard Ribera i Pujol, Rafel Santapau, Carles Maria Sanuy i Joan Sauret.
Balaguer i els seus autors també es recorda de tots aquells il·lustradors i pintors que
al llarg del segle XX han il·lustrat els llibres editats a la capital de la Noguera, com Santi
Baldomà, Marcel·lí Bergé, Francesc Borràs,
Xavier Castellà, Antonio Collado, Frederic
Letamendi, Josep Maria LLobet, Mont Marsà,
Albert Minoves, Antoni Ollé Pinell, Josep Portella i Josep Maria Suria.

J A C Q U E L I N E O S A N C H E Z
D I S S E N Y O D  I N T E R I O R S

Sempre a peu o amb bicicleta
i caminar i currelar,
avui bons cotxes i motos
excursions i poc pencar.
Els hotels no els coneixíem
el marisc era molt car,
el pastís, postres i dolços
lhavíem de mirar.
Si tenim tants avantatges
no parem de protestar,
vinga nois demà a la vaga
que això no es pot aguantar.
Joventut no sé on aneu
ni com tot pot acabar,
no vol treballar ningú
i el vici no es pot parar.
El món ha perdut el fre
viure és una quimera,
la joventut no té fe
i es mort per la carretera.
Abans per lesclavitud
avui per anar depressa,
si no trobem solució
el viure no val la pena.

Tel. 973 449154 Tel mòbil 630 051034

C/ Barcelona, 64 · Tel. 973 443048 · BALAGUER

Barbaritats
i bon vi

Francesc Serra

27

«Viu la Passió» supera totes les expectatives i
entusiasma als milers de visitants
Lescena de lúltim sopar, va ser sens dubte, un
dels quadres més espectaculars, amb una immillorable ambientació.
El recinte del Castell Formós va resultar ideal per la
representació de lespectacle Viu la Passió durant els
tres dies de la passada Setmana Santa balaguerina.
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Lespectacle Viu la passió representat pel grup LaSuda Teatre de Balaguer durant els passats dies 21, 22 i 23 dabril, va
superar totes les previsons dels seus organitzadors, amb un ple absolut de públic que
va sortir entusiasmat després de veure els
deu quadres representats, des de lEntrada triomfal de Jesús a Jerusalem, fins al quadre final de la ressurrecció.
Més de 140 actors, petits i grans, van
posar en escena, al Castell Formós, aquesta

nova iniciativa que està cridada a lexit en
les properes edicions.
Sota la direcció de Dolor Tribó i Josep
Maria Llobet, i sota la coordinació de Moisés
Puigpelat, Roser Cayuela, Mercé Diaz, Joan
Ferran i Rosa Maria Sauret, els actors van
oferir un espectacle de quadres amb moviment, mentre el públic escoltava els textos de Francesc Amorós i la selecció musical feta pel mateix Francesc Amorós i Pepita
Sotelo.

La majoria dels 140 actors que van participar a lespectacle de La Passió, actuaven per primer cop davant el públic, tot i que els quadres van sortir a la perfecció, ben dirigits per Josep Maria Llobet i Dolors Tribó.
C/ Sant Lluís, 36-38
Tel. 973 445398
25600 Balaguer

Els llibres dautors locals,
els més buscats en la diada de
Sant Jordi a Balaguer
Linici daquest any 2000 ha estat un dels més prolífics dels
darrers anys, quan a publicacions locals editades
Durant
el
passat
diumenge 23 dabril, diada de
Sant Jordi, els llibres i les roses
no van faltar a la seva cita, tot i
la coincidència aquest cop,
amb el diumenge de Pasqua.
Molt shavia especulat sobre lefecte negatiu que,
aquesta coincidència, podia
comportar sobre la venda de
llibres i roses. És per això que

el Gremi de Llibreters de
Catalunya va decidir allargar la
diada durant tota la Setmana
Santa, aplicant els descomptes
habituals del material durant tota
la setmana. Al final, els resultats
han estat positius. Segurament
no el que seria desitjable per als
comerciants i per la cultura,
però sí davant les expectatives
creades a priori.

Un any més, la Plaça del Mercadal va
convertir-se en un autèntic mercat del llibres
i roses. El temps, que en un principi
semblava que ho podia espatllar, va
acompanyar i la festa fou completa.
Enguany, els balaguerins pogueren escollir
entre força llibres locals.
Sens dubte, linici de lany 2000 ha estat
un dels anys més prolífics per a la nostra
literatura local, com ja era de preveure,
aquests han estat els llibres més sol·licitats
i més venuts en aquest Sant Jordi. La pistola dAbdul·là de Francesc Puigpelat, Entre Tots Sants i Manresa de Josep Coma,
Ballo in maschera de Carles Maria Sanuy,
Segon Protocol de Rafel Santapau, De
tot cor de Francesc Gamissans,
Cròniques de comiat de Teresa Pàmies i
Balaguer i els seus autors editat per
lAjuntament de Balaguer i que vol retre
homenatge als autors balaguerins del segle

XX, que tenen la seva obra en el fons local
de la Biblioteca Margarida de Montferrat,
han estat els representants locals, mentre
que les memòries de José Luis de
Vilallonga o els autors mediàtics com
Andreu Buenafuente o Albert Om i els llibres
de series televisives com Plats bruts eren
els més venuts en general.
La venda de literatura infantil i juvenil és
la que més ha crescut en els darrers anys,
i enguany no ha estat una excepció. Cada
cop és més freqüent el regalar contes i
llibres infantils per aquesta Diada de Sant
Jordi, dentre la gran oferta existent al
mercat.
La venda de roses també va ser considerable, tot i les previsions negatives.
Aquestes van fer que les floristeries fossin
prudents a lhora dencomanar les
preuades flors i el dia de Sant Jordi al
migdia, era difícil trobar roses a la ciutat.

MAKATO
Josep Diaz

Reparació datomitzadors i pulveritzadors
Noguera Pallaresa, 4 - Tel. 973 445300 - BALAGUER

C/ Sant Lluís, 36-38 · Tel. 973 445398 · 25600 Balaguer
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Rafel Santapau presenta el seu nou llibre
«Segon Protocol»
Editat per Pagès editors, Segon Protocol és una
versió o adaptacioó molt lliure del Llibre de les Bèsties de Ramon Lllull. Segons el propi autor, nascut
a Benicarló, lany 1953, el text funciona perquè la
nostra societat no ha canviat gaire del segle XIII
ençà. Shan sofisticat els mètodes, però els diners,
el sexe i el desig de poder continuen sent, i cada
dia més, els únics motors universalment reconeguts.
Rafel Santapau, professor de literatura i dedicat des de fa anys a la creació artística i particularment als textos i a la direcció teatral es pregunta
Que podem fer per evitar-ho? Podem fer alguna
cosa? No nestem segurs. Potser teatre. Hi estem
posats.
La presentació del llibre va correr a càrrec
dAureli Barull el passat dijous 13 dabril a la sala
dactes de lAjuntament de Balaguer.

Lluís Canals i Lladó exposa els seus quadres a
Galeria Mirall de Balaguer
30

Galeria Mirall de Balaguer acollirà una exposició de quadres de
lartista Lluís Canals i Lladó del 28
dabril al 28 de maig.
Lluís Canals va néixer a Berga
lany 1947, i ha treballat les tècniques
de loli, pastel, aquarel·la, acrílic i
mixta, mentre que els seus temes
més pintats han estat el paisatge, la
figura i la composició, sempre amb
un estil figuratiu autodidacta.
Canals es caracteritza per ser
un estudiós de la pintura, principalment des de limpressionisme fins
a la pintura actual.
Lluís Canals ha exposat en un
grapat de poblacions catalanes, tot

Netd@is
http://www
.netdays.org/sp/home.html
http://www.netdays.org/sp/home.html
Netdays és una iniciativa de la
Comissió Europea destinada a
fomentar la utilització dInternet
a les aules. Els participants
poden escriure els seus
projectes mitjançant un
formulari
i
buscar
col·laboradors utilitzant un
llistat de distribució de correus.
La pàgina més educativa
http://wwwmaseducativa.com
És una pàgina web amb més de 11.000 enllaços. En
aquesta hi trobareu un gran ventall de programes
educatius que podreu descarregar al vostre ordinador.
National Geographic
Http://www
.nationalgeographic.com
Http://www.nationalgeographic.com
Pàgina web recomanada per a totes les edats en la
que hi trobem molta informació de les revistes i
reportatges que han realitzat. Daltra banda hi trobem,
també, nombroses fotografies, guies per a viatjar per
a llocs insòlits i la possibilitat de comprar els vídeos
dels seus reportatges.
Sport
Http://www
.sport.es/
Http://www.sport.es/
Diari especialment adreçat
als seguidors del Barça. En
aquesta pàgina hi trobarem
informació de tot tipus fins hi
tot podem accedir a diaris
publicats des de 1998.

i que també ha traspassat les nostres fronteres, exposant a França i daltres indrets de lEstat Espanyol. Podem trobar la seva obra al Museu Municipal
de Berga, i per diferents museus de Catalunya, Espanya, Europa, Japó i Estats Units.

Exposició d’olis de

Lluís Canals Lladó
del 28 d’abril al 28 de maig de 2000
HORARI:
Laborables de 7 a 10, dilluns tancat
dissabtes de 12 a 2 i de 7 a 10
Diumenges de 7 a 10

Entre tots els assistents a la inauguració
es sortejarà un quadre de lartista

Passeig de l’Estació, 12 - Tel. 973 445415 - BALAGUER

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

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

Rosa Maria Sauret exposa
la seva ceràmica escultòrica
a la sala dArt-4

Exposició de lobra de Mayte Petit en un
celler a Camarasa
Lexposició restarà oberta del 20 dabril al 7 de maig

Des del passat divendres 14 dabril i fins el
proper dilluns, 1 de maig
LAssociació Cultural
Grup Dart 4 acull una exposició de Ceràmica Escultòrica de lartista balaguerina
Rosa Maria Sauret.
La presentació de lexposició va anar a càrrec dels
professors Joan Pere
Massana, Magí Sambola i
Domènech Serra.
Lexposició va inaugurarse el passat divendres 14
dabril i estarà oberta al públic fins el proper dilluns 1 de
maig, a la Sala dExposicions
que el Grup DArt 4 té a la Plaça Mercadal, 46.
Lhorari dobertura de la
sala és de dimecres a diven-

dres de 7 a 9 del vespre, i
els dissabtes i festius de 12
a 2 del migdia i de 7 a 9 del
vespre.
Aquest dimecres 27
dabril, i al voltant de lexposició, hi haurà una exposició
i debat, a càrrec de
Francisco Martí i Fornés,
amb el tema Les Menines,
una obra racionalista?
Daltra banda, durant els
dies 26, 27 i 28 dabril, diferents escoles de la ciutat
passaran per la sala, on la
pròpia artista Rosa Maria
Sauret farà una explicació
sobre tècniques i materials
emprats a lexposició.

Lartista de Camarasa, Mayte Petit
exposa les seves obres dart en el celler del seu taller, al carrer Santa Maria,
19 de la mateixa població de Camarasa.
Loriginalitat de lexposició de Mayte
Petit radica en que el lloc on sexposa
la seva obra és un celler, en aquest cas
el que hi ha sota mateix de la botiga-

exposició que té a Camarasa.
Lexposició va inaugurar-se el passat 20
dabril i estarà obert al públic fins el proper
7 de maig.
Lentrada a lexposició és lliure per a tot
el públic durant tots els dies des de les 11
a 2/4 de 2 del migdia i de 6 a 8 de la tarda,
festius inclosos.
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C/ Sant Lluís, 10
Telèfon 973 445718
25600 BALAGUER

Els ex-alumnes del col·legi Gaspar de
Portolà de les promocions 75-76 i 89-90
celebren laniversari de graduació
Els ex-alumnes es retroben amb un sopar de germanor
després de 10 i 25 anys de deixar el centre escolar

El proppassat dissabte 1 dabril es
va celebrar el sopar dex-alumnes del
col·legi Gaspar de Portolà per tal de
recordar que feia deu anys que la promoció 89-90 va deixar el centre. Després de visitar el col·legi i veure les noves instal·lacions, ex-alumnes i professors van realitzar un sopar conjunt durant el qual van recordar moltes anècdotes i històries dels seus anys destudiants.
Els ex-alumnes van posar-se la fita
de convertir la trobada en anual, i no
esperar a fer els 25 anys.
Daltra banda, els ex-alumnes de
la promoció del curs 75-76 van celebrar que feia 25 anys de la seva partença del centre escolar.
Aquests ex-alumnes van reunir-se
el dissabte 8 dabril i van dur a terme

un recull dactivitats per tal de recordar aquelles dates memorables. Després del recorregut pel centre i la visita dels nous espais preparats per a
les noves necessitats educatives del
segle XXI, els ex-alumnes es van reunir a laula dàudiovisuals per donar
un cop dull als àlbums de fotos i redaccions de lincombustible professor Lluís Garrofé que va complementar-se amb la projecció dun vídeo i
recopilació de fotografies inèdites de
tot tipus de sortides.
Després daquest esforç de memòria (25 anys són molts anys), els
ex-alumnes juntament amb un equip
de professors actuals i daquells
temps van anar a sopar conjuntament
on continuaren recordant les seves
experiències fins a la matinada.

La promoció 89-90 del Col·legi Gaspar de Portolà

La promoció 75-76 del Col·legi Gaspar de Portolà
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La Banqueta, 7 - 25600 Balaguer
Tels. 973 445750 - 973 445015 Fax 973 445750

La Banqueta, 5 - 25600 Balaguer
Tels. 973 445750 - 973 445015 Fax 973 445750
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Els Joglars actuaran a Balaguer amb la
representació de lespectacle «Daaalí»

Durant els dies 29 i 30 dabril, els membres de la companyia dirigida
per Albert Boadella tornaran al Teatre Municipal
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La companyia de teatre Els Joglars, torna a Balaguer, els propers dies 29 i 30 dabril,
amb la representació del seu darrer muntatge, Daaalí, un homenatge del grup al pintor empordanès.
El propi Albert Boadella indica que el nen
Dalí primer va voler ser cuinera, després Napoleó i finalment es decidí per ser, ni més ni
menys, que Salvador Dalí. Des de molt petit
va comprendre que la impunitat infantil, amb
els seus deliris i excitants misteris, formaven
lunivers que necessitava retenir sense deixar-se domesticar pel món adult, construït
sobre la neurosi de la realitat convencional.
Interpretada per Jesús Agelet, Xavier
Boada, Sílvia Brossa, Ramon Fontseré,
Minnie Marx, Montse Puig, Jordi Rico, Dolors Tuneu i Pep Vila, lobra es representarà
el dissabte 29 a partir de 2/4 d11 de la nit i el
diumenge 30 a partir de les 7 de la tarda.
Aquestes seran les dues úniques representacions que faran daquesta obra a les
comarques de Lleida, després dhaver-la presentat a les comarques tarragonines, a Figueres i a Barcelona.
Boadella creu que Dalí aconseguí morir
nen, jugant sàdicament amb la mort durant
anys dagonia, tan sols per intentar veure el
rostre a la intrusa, en una barreja de curiositat i temor infantil. Les seves obres, la seva
llibertat, les inclinacions eròtiques, lamor amb
Gala o el seu descarnat desvergonyiment,
revelen lautenticitat duna existència enormement seriosa i rigorosa, per estar precisament
fonamentada en el joc constant.
Lespectacle captiva a lespectador per
la seva organització com a una successió

Activitats musicals de lAMPA
de lEscola de Música

de situacions dramàtiques relatives a les seves obsessions, amb una sòbria i adequada escenografia. Un espectacle sarcàstic,
líric, escatològic, dramàtic, punyent i desvergonyit segons les crítiques que ha rebut
lobra, que també diu que el Daaalí de
Boadella és aquell ser cruelment sincer, enginyós, provocador, imprevisible i llibertari .
Lobra ens ensenya aquell Dalí que no va
voler mai mostrar-se bo ni políticament correcte, detestava el bon gust burgès i larrogància de les èlits intel·lectuals, que contraatacaven amb el menyspreu, relegant la seva
enorme lucidesa entre la bogeria i la
comercialitat.

· 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

LAssociació de Mares i Pares de lEscola de Música
de Balaguer, ha organitzat pel proper dia 7 de maig, un
espectacle musical a càrrec del Centre de Titelles de
Lleida.
Es tracta dun concert daventures en el que al so de
lorquestra, uns personatges com a titelles cobren vida i
ens permeten, entre melodies i cançons, reviure les seves aventures.
Encara que estigui dirigit a infants a partir dels 7 anys,
la quantitat de músics en directe i la interpretació escènica, fan que sigui una obra agradable per a totes les edats.
Així ho avala el gran nombre de representacions fetes
arreu de Catalunya.

Badia, Bergé i Borràs,
les tres B de Balaguer

Exposició dels tres artistes a la sala Sicoris
Amb la B, com a excusa, la sala Sicoris, situada a la
Plaça del Mercadal, 3 de Balaguer, inaugurarà el proper 1
de maig, una exposició dobres dels tres pintors
balaguerins més internacionals, com són Josep Badia i
LLoret (Balaguer, 1906 - Barcelona 1989); Marcel·lí Bergé
i Palou (Argentina, 1920) i Francesc Borràs i Farràs
(Balaguer, 1891-1968). La mostra vol comparar tres punts
de vista diferents, tres mirades distintes sobre un mateix
tema: la ciutat de Balaguer, la seva gent, el seu paisatge,
la seva vida, la seva història a través dels pinzells daquests
tres pintors que lhan immortalitzat en les seves pintures.
Lexposició estarà oberta de dimarts a dissabte de 11 a
14 hores i de 18 a 21 hores.

SALÓ DESTÈTICA ANTER

ofereix un nou servei de perruqueria, i els
hi comunica la seva nova ubicació a partir
de finals de maig al c/ Sant Crist, 27-29
entresol de Balaguer

«La impremta» de Balaguer publica un any més
un nou llibre per Sant Jordi
«Les Franqueses. El Cau dels signes», és un conte den Jordi
Cervera i il·lustrat per J.M. Rosselló
Con ja ve ser costum durant els darrers 6 anys, cada dia de Sant Jordi, La
Impremta regala un llibre a tots els seus
amics i clients.
Aquest any, el conte del periodista i
escriptor Jordi Cervera (Reus 1959) narra
les vicissituds dun àrab (Alí Muzaffar) un
curiós personatge daquells que mai no
saps si van o si vénen, que tot sortint de
Tortosa caminava cap al nord, cap a
Balaguer, una ciutat viva on havia sentit
dir que un home despert i hàbil es podia
fer ric en poc temps. I vet aquí que en el
seu camí es troba al vell Morera que li explica mil i una històries, entre elles la de la
famosa campana dor de els Franqueses.
Què quina història? El millor per trobar la
solució és llegir el llibre, que a més conté
unes magnífiques il·lustracions a tot color
den Josep Maria Rosselló.
Com ens diu Joan Burguet en el prò-

leg: Sols en Rosselló, en Cervera i el cabaler de cal Xeu han admirat la meravella
que amaga en el seu interior la campana
dor de els Franqueses: lúltim, el darrer....
Durant cinc anys, La Impremta de
Balaguer ha esta regalant llibres als seus
clients i amics per Sant Jordi. Lany 1994
el llibre va ser Tirlis Mirlis Paternelis de
Ramon Macià; lany 95 li va tocar a Eduard
Ribera amb el llibre El Mite de la Darrera
Llàgrima; lany 1996 hi va haver un petit
lapsus en aquestes publicacions i no en
va sortir cap; lany 1997 va publicar el calendari de refranys amb il·lustracions de
Josep M. Rosselló; el 1998 Manel Alonso
va ser lencarregat descriure el llibre Espècies en perill dExtinció, i el 1999 Vicent
Penya amb Camp i Ciutat.
El Cau dels Signes és doncs, la sisena entrega de llibres per Sant Jordi de La
Impremta de Balaguer.

Les Franqueses. El Cau
dels signes és un conte
den Jordi Cervera, i que
ha estat il·lustrat per J.M.
Rosselló, que ens situa a
lhorta davall a finals del
segle XV
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BALAGUER

REF. 32
2
Primer pis de 70 m amb
calef. indiv., amplia terrassa,
galeria tancada, terra de
gres, traster.
ENTRADA: 100.000.AL MES: 22.500.-

BALAGUER

REF. 56
Acollidor pis de 3 dormitoris
totalment reformat, en zona
molt cèntrica.LLEST PER
ENTRAR-HI A VIURE!
NO DEIXI ESCAPAR
LOPORTUNITAT!

BALAGUER

REF. 27
Pis semi reformat de
3 dormitoris, traster,
preparat per gas natrual.
MOLT ECONÒMIC!
ÚNICAMENT: 22.600.AL MES

BALAGUER

REF. 41

Pis molt assolellat de
4 dormitoris, amplia terrassa,
bany reformat, terra de gres,
ext. alumini, galeria tancada.
ENTRADA: 100.000.TANT SOLS: 30.000.- AL MES

BALAGUER

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

BALAGUER

REF. 51

Pis amb gran terrassa, bany
complet reformat, galeria
tancada,
ENTRADA: 100.000.ÚNICAMENT: 29.800.AL MES
INTERESSANT PREU!

SI TÉ EL SEU PIS O
CASA A LA VENTA
AQUEST
ESPAI
GRATUÏT ÉS PER
VOSTÈ. VINGUI I
INFORMIS SENSE CAP
COMPROMÍS!

BALAGUER

BALAGUER

Gran pis amb vistes
panoràmiques al riu. 4
dormitoris, amplia terrassa,
calef., ascensor i traster.
ZONA DE PRESTIGI

REF. 9
2
Magnífic pis de 130 m
amb opció a pàrking molt
bona zona. Caelfacció, ascensor, traster.
IMPECABLE!

REF. 24

BALAGUER
REF. 13
2
Acollidora casa de 80 m ,
bany reformat, cuina
office, pati posterior, terra
de gres
ENTRADA:
100.000.ÚNICAMENT 25.000.- AL MES
OPORTUNITAT ÚNICA!

BALAGUER

REF. 59
Pis de 4 dormitoris, molt
ben distribuït. Galeria
tancada, armari encastat.
NO DEIXI DE VISITARLO! NOSALTRES LI
FINANCEM AL 100%

ST LLORENÇ

BALAGUER
REF. 18
Gran casa
al casc antic de
2
210 m en perfecte estat,
opció a pàrking, celler, altell
amb llar de foc.
MOLT ACOLLIDORA, NO
DUBTIS A VISITAR-LA!

BALAGUER

REF. 11
2
acabar
Casa de 170 m per
2
al seu gust. 300 m de pati,
garatge
LI FINANCEM A LA SEVA
MIDA,
VINGUI
I
INFORMIS!

REF.19
Cèntric pis de 3 dormitoris,
gran terrassa i galeria.
Preparat per gas natural.
ENTRADA: 100.000.AL MES: 27.300.Millor que un lloguer!!

BALAGUER

VALLFOGONA

REF. 12
2
Pis de 90 m , bany i cuina
reformats, terra de gres.
ENTREGA IMMEDIATA!
ENTRADA: 100.000.TANT SOLS 29.800.AL MES

REF. 22
Casa nova
a estrenar de
2
175 m , bany complet i
labavo, 2 grans terrasses,
calef., pàrking 2 places.
VINE A BUSCAR LES
TEVES CLAUS PER LA
NOSTRA OFICINA.

BALAGUER

REF. 37
Altell nou a estrenar en molt
2
bona zona. 80 m , terra de
gres, ext. dalumini i vidres
de doble càmera.
PREU MOLT ASSEQUIBLE!

BALAGUER

REF. 50
2
Cèntric pis de 120 m .
4 dormitoris, bany compl i
lavabo, terrassa, galeria
tancada, ascensor, calef.
VINGUI I INFORMIS!

BALAGUER

REF. 42
2
Pis de 92 M . 3 dormitoris,
distribució molt acollidora,
traster, ascensor.
ENTRADA: 100.000.TANT SOLS: 36.300.AL MES.

Cómo triunfar sobre la tristeza
Iglesia Evangélica de Balaguer
Como Ministro del Evangélico y parte de
la tarea que me ha sido encomendada por
Dios, consiste en ayudar a gente a hacer
frente al dolor cuando éste se presenta.
Como también yo he sufrido dolor, ¿puedo
sentir compasión por los que acuden en
busca de consejo? ¿Tiene Ud. el alma destrozada? Muchos corazones son quebrantados. Quizás la causa ha sido producida
por una pérdida repentina, un divorcio, la separación de algún ser querido, la pérdida de
algún trabajo, pérdida de amigos, un cónyuge infiel, etc. Amigo no importa cual sea
su dolor, Jesús dijo: «No se turbe vuestro
corazón». Sé que hay experiencias especialmente la muerte de un ser querido, que
puede destrozar el alma. Pero cuando la vida
parezca despojada de esperanza y carezcamos hasta del ánimo de enfrentarnos a
otro día, hay algo que se alza como una torre por encima de todo lo demás, como una
gran montaña que se levanta por encima de
las colinas a su pie. Me refiero a la fe. Cuando nos enfrentamos a algún pesar insoportable, es la fe en Dios, la fe en su palabra, la
fe en su bondad infinita lo que nos permitirá
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salir airosos.
Cuando recibimos a Jesús, recibimos
la vida: vida abundante, vida eterna. «En Él
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres» cristianismo es vida en contraste con
la muerte; es la esperanza en contraste con
la desesperación; es la victoria en contraste con la derrota. Cristianismo es la fuerza
más radiante, vital y dinámica que jamás
se haya visto en la historia de la humanidad. Cuando nos hallemos frente al pesar,
necesitamos recordar que lo que suframos
aquí; es algo momentáneo comparado con
toda la eternidad... nuestros cuerpos
moriran, pero nosotros seguiremos viviendo. De aquí a varios miles de años, lo más
importante no será la pérdida que ahora
parece tan inmensa. Sabemos que viviremos después de la muerte porque Jesús
dijo: «Yo soy la resurrección y la vida; el que
cree en mí aunque esté muerto, vivirá» el
cristianismo cuya fe esté puesta en Jesús
sabe que estamos destinados a seguir viviendo como seres espirituales en un mundo espiritual en el cual no hay muerte ni dolor.
Acepte a Jesús como su salvador de su vida
y si Ud. tiene alguna inquietud sobre el respecto llámenos queremos ayudarle.

25 anys de cinturó de seguretat
Antoni Bergadà -Cudós consultors-

Ara fa 25 anys que, a labril de 1975 es feia
obligatori el cinturó de seguretat per a poder
circular per les carreteres espanyoles. Era una
època en uè els fabricants es dedicaven a investigar altres sistemes de seguretat, com per
exemple els airbags o els recolçacaps.
Després de transcórrer aquest peróode, en
poques coses ha existit tanta unanimitat respecte al cinturó com a element bàsic de
seguretat, sobre tot si limpacte del vehicle és
frontal.
Els fabricants dautomòbils defensent
aferrissadmanet lús del cinturó, fins al punt
davançar-se a la normatica quan aquests encara no eren obligatoris, ja que posteriorment,
fins i tot es va aprovar la lley per fer-lo obligatori
en la ciutat i en els seients del darrera.
No dubteu de la seva eficàcia, utilitzeu-los.

Bicicletes:
COMPETICIÓ, MOUNT
AINBIKE
ASSEIG i GIMNÀSTICA
MOUNTAINBIKE
AINBIKE,, PPASSEIG
Trek, Scott, Colouer
Colouer,, BH
BH,, Contini - Roba i complements
MO
TOCICLETES - CICL
OMO
TORS - MO
TOSERRES
MOT
CICLOMO
OMOT
MOT
RECENVIS i A
CCESSORIS
ACCESSORIS
FUNDADA 1928

Carrer del Pont, 7 i 13 - Telèfon 973 445136 - 25600 BALAGUER

Indesinenter
No sabia entendrels
ni molt ni poc ni gaire.
Eren amics i freds i units i sols
i durs com les muralles
de rígids pensaments.
Esquemes càustics, maneres trucades,
salvadors de pífies del seu propi jo,
fitaven als altres pel mateix error.
Inventaven mites
i lordre perfecte i les utopies
i lhonor llegat i algun vell principi
postís però digne, de tant disfressat.
Confegien genis de tàctics posats
amb rites austers, des de la por densa del
mateix llindar de les llurs malicies.
Fixa-thi.
Trossos immensos de dubtes ressecs
construeixen ara lampit neguitós
de les opulències.
Ara, escolto cada dia
des del cel dels meus silencis,
la veu falaguera de cops mal donats
escolpin-me déus.
Tant mateix, borrims del rau-rau i presses,
esborren del seu cant
lefecte que hi delejaven.
Jo, amb totes les rutines,
massec de nou al cel,
petitet dels meus silencis.
Si em prens, lestel perfarà del dos
la bona collita de temps desitjada.
Mapunto convençut al teu recull
i al joc de seducció que sempre enceto.
Magrada reflectir-te de matí
la llum que el primer sol i el teu encís
adornen bellament lencant de lalba.
Miquel Trilla

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

Conviure amb animals

Informació Fiscal

Les tortugues

Reduccions en els rendiments de 1999 en activitats
agrícoles i ramaderes

Elvira Carbonell
Centre V
eterinari Montsec
Veterinari

Jaume Arderiu Camats

Les tortugues són rèptils de lordre
dels QUELONIS, i la característica que
les defineix més bé és la closca, una
estructura òssia en forma de capsa
que protegeix el cos, recoberta
externament per unes plaques de
queratina que reben el nom descates.
Els quelonis tenen una gran
capacitat per acumular aigua i aliments;
tenen un budell molt llarg i la digestió
molt lenta. A més són poiquiloterms (de
sang freda), això vol dir que no regulen la seva temperatura corporal, si no
que segons la temperatura ambiental
tenen més o menys activitat.
Les tortugues que més abunden
a les cases són les aquàtiques; fins fa
uns mesos es podien trobar a les
botigues les conegudes tortugues de
Florida (Pseudemys scripta elegans),
però actualment sen troben daltres,
perquè labús en la captura daquesta
espècie ha obligat a prohibir-ne el
comerç.
Quan comprem aquests animals
són molt petits, però cal ser previsor;
si la instal·lem i alimentem com cal, ens
creixerà de pressa i en pocs anys pot
assolir un diàmetre de 30 cm. En primer lloc cal considerar que és un animal aquàtic, la major part de les
activitats les farà a laigua, però també
li agrada sortir-ne i prendre el sol en un
terreny sec. Per aquesta raó és una
bona idea muntar un «aquaterrari», un
recipient prou gran com per tenir-hi
aigua on les tortugues puguin nedar i
una zona seca on puguin estar-shi.
Aquests animals embruten molt laigua,
que sels ha de canviar a diari o bé
instal·lar un sistema de filtració com als
aquaris dels peixos.
Pel que fa a la temperatura, en general les tortugues (i tos els rèptils) són

Cap Àrea Fiscal Gabinet JM. T
eixidó
Teixidó

Per ordre de 20 de març de
2000 (B.O.E. 1-4-2000), shan
reduït els índex pels rendiments
nets obtinguts lany 1999 per
determinats
municipis
i
circumstàncies, segons indiquem
a continuació:
actives dins dun marge determinat de
temperatures. Si baixa la temperatura
deixen de menjar, i no totes les
espècies estan preparades per a
hivernar. Cal tenir molt en compte
lhàbitat natural de cada animal, i si el
tenim a casa haurem dintentar
reproduir al màxim les condicions que
precisa. Quan comprem un animal (sigui peix, rèptil, ocell o mamífer), ens
hauríem dinformar abans de tot el que
necessitarà per a poder viure. Si no li
podem proporcionar, val més no comprar-lo.
Cal parar esment a lalimentació:
una alimentació inadequada sol ser la
causa de les malalties que solen presentar aquestes tortugues en captivitat.
Per exemple, la manca de vitamina A
predisposa a les infeccions oculars, i
la manca de calç es tradueix en una
closca tova i un creixement incorrecte.
Podem alimentar les tortugues amb
pinsos formulats expressament per
elles, o amb alimentació natural que imiti
al màxim el que elles menjarien en
llibertat.
Si abans de fer-nos amb un animal
daquest tipus ens informem bé i ens
preparem per a mantenir-lo en
condicions, ja tenim gairebé assegurat
que no sens presentaran problemes
de salut i en podrem gaudir durant un
temps molt més llarg.

Consulta
Visites a domicili
Vacunacions
Cirurgia

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

Anàlisis
Aliments i complements

SEQUERA. La reducció afecta a
les activitats agrícoles en terres de
secà i a les ramaderes en règim
extensiu en els municipis
dAlbesa, Algerri, Balaguer,
Bellcaire dUrgell, Bellmunt
dUrgell, Camarasa, Castellserà,
Castelló de Farfanya, Ivars de
Noguera, La Sentiu de Sió,
Menàrguens, Montgai, Oliola, Os
de Balaguer, Penelles i Preixens.
TEMPESTES ATMOSFÈRIQUES
La reducció afecta a les activitats
agrícoles tant de secà com de
regadiu dels municipis dAlbesa,
Alós de Balaguer, Artesa de
Segre, Balaguer, Bellvís, Corbins,
Foradada, Menàrguens, Térmens
i Vallfogona.
CRISI DE PREUS
La reducció en líndex pel
rendiment degut a la crisi de
preus serà aplicada a tots els
municipis.
PREU GAS-OIL
A conseqüència de laugment del
preu del gas-oil durant 1999, sha
acordat per totes les activitats
agràries i ramaderes en el règim
de mòduls, una reducció del 2%
sobre el rendiment resultant.

SEQUERA
Productes
Abans
Cereals
0,26
Lleguminoses
0,26
Oleaginoses
0,32
Oví i cabrum de carn 0,42
Oví i cabrum de llet
0,37
Boví de carn
0,26
Boví de cria
0,32
Bovi de llet
0,42

Ara
0,10
0,10
0,10
0,05
0,05
0,05
0,05
0,20

TEMPESTES ATMOSFÈRIQUES
Productes
Abans
Cereals
0,26
Fruita
0,37
Raïm per vi de taula 0,32
Raïm per vi amb D.O. 0,37

Ara
0,13
0,18
0,16
0,16

CRISI DE PREUS
Productes
Patata
Porcí de carn
Porcí de cria

Abans
0,37
0,13
0,32

Ara
0,30
0,05
0,05

SERVEI GRUA
Dr. M. PEREMIQUEL i LLUCH
24 HS.
Metge
Laboratori

Especialista d'Anàlisis Clíniques

ALÈRGIA - BIOQUÍMICA - HEMATOLOGIA
BACTERIOLOGIA - HORMONES - IMMUNOSEROLOGIA

Servei de perruqueria

HORARI:
diari de 9h a 11h.

URGÈNCIES:
Tel. 617 910071

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER

CITROËN

Infermera

NÚRIA TRIBÓ

Presa de tensió arterial
Injeccions (Consulta o domicili)

Garatge Sport

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

Tel. mòbil 617 357705
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CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ
1.BALAGUER ............ 77
2.Mataró ................... 74
3.Espanyol B ............ 73
4.Cornellà ................. 63
5.Palamós ................. 60
6.Europa ................... 58
7.Girona .................... 54
8.Badaloní ................ 50
9.Gavà ...................... 50
10.Barça C ................ 48

11.Guixols ................. 46
12. Vilobí ................... 43
13. Tortosa ................ 43
14. Tàrrega ............... 42
15. Reus .................... 39
16. Banyoles ............. 38
17. Badalona ............ 36
18. Horta ................... 35
19. Manlleu ............... 34
20. Vic ....................... 17

Amb el play-off assegurat, el Balaguer vol
aconseguir el campionat de la Tercera Divisió
38

A falta de 3 partits per acabar el Campionat de lliga de la Tercera Divisió Catalana, el
Balaguer dirigit per Carles Viladegut ja sha
assegurat una de les quatre places que donen accés a jugar els play-off dascens a la
Segona Divisió B, juntament amb el Mataró i
lEspanyol B. La quarta plaça se la disputaran fins al darrer moment, el Cornellà i el
Palamós, quart i cinquè classificats.
Els de la Noguera aconseguien el seu
objectiu el passat diumenge 16 dabril amb
la seva victòria per la mínima davant el cuer,
el Vic, després dhaver deixat escapar la primera oportunitat de fer-ho el diumenge anterior davant el Barça C. Els blau-grana amb
un futbol intel·ligent van imposar-se per 0-1,
provocant la primera derrota de la temporada, dels balaguerins.
Després de la victòria a domicili davant
letern rival, el Tàrrega, en un derbi descafe-

ïnat per la diferència de punts en la taula
classificatòria, el Balaguer sha col·locat en immillorables condicions per aconseguir el segon objectiu de la temporada, que no és altre
que aconseguir el campionat de la tercera divisió, per segona vegada a la seva història.
Per aconseguir-ho matemàticament haurà de guanyar els dos partits que li queden a
casa, davant el Cornellà i el Guíxols en el darrer partit de casa, i no perdre per més dun
gol de diferència al camp del Mataró. Això
sempre que el Mataró guanyi els tres partits
que li queden per acabar la temporada.
En aquests partits que resten, el tècnic vermell Carles Viladegut anirà fent rotacions de
jugadors, per tal darribar al tercer play-off de
la història del club de la Noguera, amb els jugadors el màxim de frescos possible, i poder
aconseguir el somni de directiva, plantilla i socis: lascens a la Segona Divisió B.

GOLEJADORS DEL F.C. BALAGUER
1.Joel ....................... 15
2. Juanjo Tenorio ..... 13
3.Viladegut ................ 7
4.Goyo ....................... 6
5.Emili ........................ 5
6.Campabadal ........... 3
7.Oscar ...................... 2
8.Bernat ..................... 2
9.Parés ....................... 1
Viladegut

Els 7 gols de Viladegut han estat bàsics pel Balaguer
que va sumar els tres punts davant el Vic, donant-li,
matemàticament, una de les quatre places que donen
accés als play-off dascens a la Segona Divisió B.
Ara, lobjectiu dels balaguerins és quedar campions
daquest grup cinquè de la Tercera Divisió.

NOVA DIRECCIÓ

Agradable ambient

· Especialitats en torrades
· Gran assortit en tapes
· Plats combinats
· GRAN TERRASSA

Av. Països Catalans, 2
Tel. 973 445476
BALAGUER

El C.B. Balaguer continua en la zona mitja de la
taula, tot i la derrota a la pista del Castellar
Una victòria a la pista del Regió 7 Igualada, el proper diumenge 30
dabril, li asseguraria la permanència a la Primera Divisió masculina
El Balaguer continua la seva particular
lluita en la zona mitja de la classificació, per
tal dassegurar-se la permanència en la primera divisió masculina, categoria que va
assolir la passada temporada.
Actualment, lequip que entrena Josep
Maria Torres es troba en vuitena posició,
amb 14 victòries i 14 derrotes, a falta de disputar dos partits per acabar el campionat.

Ramon Rúbies, amb 11 punts, va
contribur a la victòria del seu equip
davant el C. Basquet Vilanova, el
passat dissabte 8 dabril al Pavelló
Poliesportiu

El primer daquests partits el disputarà el
proper diumenge 30 dabril a la pista del Regió
7 Igualada, on una victòria li asseguraria aquesta
permanència tan buscada.
En aquesta darrera quinzena, el Balaguer
sha enfrontat al Vilanova, quart classificat, a qui
va véncer per 67-63 al pavelló poliesportiu,
mentre que en la seva visita a la pista del Castellar Sony, va caure estrepitosament per 101-81.
En el primer encontre els balaguerins van
disputar un partit intel·ligent ja que eren
conscients que una victòria els deixava
pràcticament fora dels play-off pel descens (dos
baixen directes i els quatre següents
promocionen). El partit va ser molt igualat, però
al final els de Josep Maria Torres van poder
aguantar uns punts davantatge que els donaria
la victòria.
En aquest partit, disputat el passat diumenge
16 dabril, el Balaguer no va poder fer res per
aturar el Castellar. La manca de motivació i actitud dels balaguerins va posar molt fàcil les coses pels locals que ja des dun principi van
manar en el marcador aconseguint avantatges
de fins a 17 punts al descans.
En la segona part, el Club Bàsquet Castellar
Sony seguia treballant amb ganes i van arribar a
gaudir dun avantatge de 29 punts. Una tímida
reacció dels balaguerins va fer que es retallés la
diferència fins als 20 punts del marcador final.

Ò

Primeres marques en
montures de graduat i
ulleres de sol

P
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Optometria
Lents de contacte
Lents progessives
Vidres progresius d’última generació
Audífons (tecnologia digital)
Passeig de l’Estaicó, 7 · Tel. 973 448310
25600 BALAGUER (Lleida)

Lobjectiu: mantenir-se a la
Primera Divisió masculina

Una categoria que van aconseguir gràcies
a lascens de la passada temporada
Lequip senior del Club Bàsquet Balaguer va aconseguir lascens a la Primera Divisió masculina, gràcies a
la brillant temporada 1998-1999.
Lobjectiu de lactual temporada no era altre que poder mantenir-se en aquesta categoria, cosa que a manca de dos partits per la conclusió de la lliga regular, és
molt factible tot i que encara no està fet matemàticament.
Una victòria en el desplaçament que lequip que dirigeix Josep Maria Torres farà aquest diumenge a la pista
del Regió 7 Igualada, li asseguraria aquesta permanència, que tenen ben merescuda.

CLASSIFICACIÓ
1.. OMAVI NAVAS ..........................................
2. SATTEX81-OLESA ...................................
3. HOSPITALET. ............................................
4. VILANOVA ................................................
5. BEEP-REUS PLOMS ................................
6. CASTELLAR-SONY ..................................
7. SANT BOI .................................................
8. BALAGUER ...............................................
9. ADT GAS NATURAL .................................
10. ALBERT DISSENY ....................................
11. SANTFELIUENC .......................................
12. REGIO 7 IGUALADA .................................
13. SESE WALL STREET INSTITUT ..............
14. GAVA ........................................................
15. JAC SANTS. .............................................
16. ESPARREGUERA .....................................
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CLASSIFICACIÓ
1.. SAN MIGUEL ............................... 55
2. POMAR A.V.V. .............................. 45
3. ESPLUGUES ............................... 45
4. SICORIS ASISA ........................... 42
5. BONAIRE ..................................... 38
6. VIPLÀ BALAGUER ....................... 37
7. A.D.E.R. TARRAGONA ................ 36
8. MIRÓ MARTORELL ..................... 34
9. LAGUNA CAMBRILS ................... 31
10. SANT ANDREU ........................... 31
11. SANTFELIUENC .......................... 28
12. SANT QUIRZE ............................. 28
13. ADRIANENSE .............................. 24
14. RUBÍ ............................................. 22
15.PINTURAS LEPANTO ................... 22

El Club Futbol Sala Viplà es manté en la zona
tranquila de la classificació

Després de véncer al pavelló municipal de Balaguer, per 5 a 4 al Sant
Quirze i perdre per 2-1 a la pista de lEsplugues

El capità del Futbol Sala Viplà Balaguer,
Ferran Bonet és un dels jugadors que es troba més en forma de lequip balaguerí, i va ser
un dels puntals de lequip a lhora de dirigir
lequip en la victòria aconseguida pels de la
Noguera davant el Sant Quirze, el passat dissabte 9 dabril.
Per trobar més informació del club ViplàBalaguer, sobre la seva plantilla, historial i de
la competició: resultats, classificiacions, etc,
podeu consultar la pàgina Web:
www
.teleline.es/personal/ppfilm.
www.teleline.es/personal/ppfilm.

El Viplà Balaguer guanyava el Sant Quirze i assolia
la permanència matemàtica quan encara restaven 5
jornades per a la finalització de la competició. Malgrat
que lequip barceloní va portar la iniciativa en el marcador durant els primers minuts del partit, ja que guanyava per 1-2 als 10 minuts, va veure com la primera
part finalitzava amb un clar 4-2 pels locals.
En aquest període, els golejadors locals van ser
Xavi Garcia, per partida doble, Ferran i David a manca
de dos segons pel descans, destacant lactuació sota

els pals de Marcos en els instants finals
de la primera part. Només iniciar-se el segon període, el Sant Quirze va retallar diferències i va posar moltes dificultats als
de Balaguer, que poc a poc es va fer amb
el domini del partit i per acabar amb 5 -4.
Daltra banda, el Viplà va sortir derrotat de la pista del segon classificat, lEsplugues, en un partit en que els balaguerins van dominar totalment i només la poca
punteria en els metres finals va fer que es
perdessin els tres punts.
Joan va avançar lequip balaguerí als
pocs minuts de començar el partit, i el
Viplà va arribar a estavellar fins a tres pilotes al pal durant el primer temps.
Quan faltava poc per acabar el primer
temps, dos errades seguides van propiciar els dos gols de lEsplugues que marxaria al descans amb el 2-1, resultat que
seria definitiu, ja que no es mouria en el
segon temps, en el que els balaguerins
van patir un arbitratge molt casolà.
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El Club Tennis Balaguer organitzarà el Campionat
ITF puntuable per lATP, del 29 de maig al 4 de
juny reunint els millors tennistes del moment
El campionat denguany (master) comptarà amb els 24 tenistes millor
classificats i amb les 16 parelles pel campionat de dobles

El cinquè OpendEscacs «Ciutat
de Balaguer» es celebrarà
entre el 16 i el 24 de juliol
LOpen balaguerí repartirà un total de
1.235.000 pessetes en premis
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El Club Tennis Balaguer organitza , un
any més, el VII Trofeu Internacional ATP, Circuit del Tennis Català, VIII Trofeu Ciutat de
Balaguer, entre els dies 29 de maig i 4 de
juny.
El Campionat denguany serà el Master,
amb el que no hi haurà fase prèvia, i com a
contrapartida, podem dir que les instal·lacions balaguerines podran gaudir dels
millors 24 jugadors del circuit, així com de
les 16 millors parelles en el campionat de
dobles.
Sota el patrocini de lAjuntament de
Balaguer, la Diputació de Lleida, a través
del Ara Lleida i el Consell Comarcal de la
Noguera, el Campionat es disputarà diàriament des de les 10 del matí fins a les 6 de
la tarda.
Les finals del Campionat es disputaran el dissabte 3 de juny la de dobles i el
diumenge 4 de juny, a partir de les 11 del
matí, la final individual. Ambdues finals es
celebraran a la pista central del Club.

Lentrada al recinte del club de Tennis
Balaguer durant el campionat serà totalment
gratuïta, i es preveu que sigui nombrós el
públic que cada dia es desplaci a les instal·lacions de la carretera de Camarasa per poder veure les evolucions dels joves tennistes.
El Campionat balaguerí, dotat amb deu
mil dòlars en premis, ha vist, en els darrers
anys com han passat jugadors que avui es
troben a la primera fila del tennis mundial.
Així, han disputat el campionat de
Balaguer jugadors com Carles Moyà, Felix
Mantilla, Fernando Vicente, Galo Blanco,
Albert Portas o Alberto Martín, entre molts
altres, que avui estan entre els cent millors
jugadors del món.
La directiva del Club Tennis Balaguer
espera que el campionat superi en espectadors i qualitat les edicions passades del
Open Internacional, i conviden a tots els
balaguerins i noguerencs a participar
daquest gran esdeveniment esportiu.

La Junta del Club Escacs Balaguer ja està treballant
en la que serà la cinquena edició de lOpen Internacional
dEscacs Ciutat de Balaguer, que comptarà, un any més,
amb més dun centenar de jugadors darreu del món, que
es repartiran més dun milió de pessetes en premis.
Fins al moment, cap jugador nacional ha aconseguit
fer-se amb la victòria de lOpen, en les quatre edicions disputades. En la primera va ser el Gran mestre dEslovènia,
Gennady Timoshchenko qui va quedar primer. El primer
espanyol va ser José Luis Ramon Pérez en tercer lloc.
En el segon open, la victòria va ser per Vladimir
Georgiev de Bulgària, en el tercer Open lisraelià Lev
Komljenovic i en ledició de lany passat, el guanyador va
ser el representant de Pakistan Mahmood Lodhi. El jugador de Vallfogona Josep Oms va quedar en tercer lloc.

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

La solució és...

Us desitja una
Bona Fira
C/ Noguera Pallaresa, 6
Tel. 973 446482
25600 BALAGUER (Lleida)

Tel. 610 459031

XI torneig de Futbol Sala
dHivern de Balaguer
Després de la vintena jornada jugada
Berlin i Raiders continuen líders
dels seus grups

200 escolars
promocionen el
minihandbool
a Balaguer
El passat divendres 24 de
març, es va celebrar als pavellons de la Cros de Balaguer,
una trobada per a la promoció del minihandbool, i en la
qual hi van participar prop de
200 escolars, majoritàriament
de la comarca de la Noguera.
Els participants provenien
del Z.E.R. Romaní de Vilanova
de Meià, Montgai, Cubells i La
Sentiu; del Z.E.R. Serra Llarga

dIvars dUrgell, Algerri i
Castelló; del Z.E .R. Riu
Ondara dAnglesola, Tornabous i Barbens; i dels centres
Àngel Guimerà i La Noguera
de Balaguer.
La trobada va estar organitzada conjuntament pel
Consell Esportiu de la Nogue-

ra i per un grup de mestres
dels esmentats centres, arrel
dun programa per a la promoció del handbool engegat
per la Federació Catalana
dHandbool. LAjuntament de
Balaguer col·laborà amb la
cessió de les instal·lacions i
lesmorzar dels joves.

Lequip Snowbar es troba en setè lloc del Grup B

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

GRUP B

BERLÍN FS ........................ 48
LES AVELLANES ................ 34
CFS VALLFOGONA ............. 32
LOS MAESTROS ................ 30
C.S.K. BALAGUER ............. 29
ELS TRES FOGONS ............ 28
INEM-LLAMPECS .............. 27
BAR DILEMA .................... 22
CAN SISCO ....................... 15
NECONSA-GLOBUS ............ 12
REVIVAL ............................. 9

RAIDERS .......................... 45
CAFETERIA KEOPP'S .......... 38
BTK BARRES I ESCACS ...... 33
TRAM-BOGART ................. 32
SALA CATS ...................... 31
FUESTES BALAGUER .......... 31
SNOW BAR ...................... 27
CONST. RIBAGORÇA .......... 14
EL CALIU D'EN TON. ............ 8
MERCIR, SA ....................... 6

XIIIè campionat de Billar
Americà al bar Fleming de
Balaguer
Poques variacions en la classificació
durant aquest darrers 15 dies

Poques partides han estat les que shan disputat durant aquests últims quinze dies, cosa que ha
fet que la taula classificatòria es mogués ben poc.
Tant sols destacar les 6 jornades que ha jugat C.
Guàrdia en aquests 15 dies, passant de 4 punts i 6
jornades jugades en lanterior quinzena, als 7 punts
que té fins al moment amb 12 jornades jugades.

LLOC

PUNTS

JOR. JUG.

1. P. ESTRUCH JR. .......... 55 .............. 40
2. PERE ESTRUCH ......... 54 .............. 37
3. JM. MARQUES ............ 51 .............. 37
4. C. ALCANTARA ........... 45 .............. 30
5. JM. BRUFAL ................ 44 .............. 40
6. A. OLARTE .................. 44 .............. 42
7. D. GUTIERREZ ............ 42 .............. 37
8. J. CAPDEVILA ............. 42 .............. 41
9. HAJ MOUMNI .............. 40 .............. 36
10. P. ARAN ..................... 35 .............. 34
11. S. MUÑOZ ................. 35 .............. 33
12. X. ESTRUCH ............. 33 .............. 32
13. JM. VIDAL .................. 30 .............. 28
14. C. BRUFAL ................ 29 .............. 27
15. R. CALVETE ............... 26 .............. 30
16. D. LORENZO ............. 20 .............. 28
17. R. TUFET ................... 19 .............. 24
18. X. BIEL ....................... 19 .............. 30
19- F. QUINTILLA ............. 19 .............. 21
20. J. VILARASAU ........... 19 .............. 24
21. X. GARCIA ................. 14 .............. 37
22. M. MATEU ................. 13 .............. 21
23. O. GAVÀ .................... 10 .............. 23
24. C. GUARDIA ............... 7 ............... 12

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

C/ Urgell, 29
Tel. 973 446746
25600 Balaguer

Us desitja una
Bona Fira

V. X. ADSUAR

Ps. de lEstació, 6
Tel. 973 447649
BALAGUER

Venda de vehicles nous i usats

Agència Oficial
Mercedes-Benz

Visiti el nostre Stand a la Fira

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510 - BALAGUER
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Vàries alternatives per gaudir duna estona doci
aquests dies de Fira a Balaguer
BATER A
NTIL CU
MERCA Pallaresa, 40

Què fer?
MERCANTIL CUBATERA
Diumenge 30 dabril
FESTA JB
Amb regals i sorpreses per a tothom.
Deixat caure

Noguera

SALA CATS
Divendres 28 dabril
TRIVIAL SESSIONS
amb DJ One i DJ Henry, residents Sala Cats
Estiguis a la guai, poden haver sorpreses
Dissabte 29 dabril
NIT DE GRESCA
PER CELEBRAR LA FIRA

Passeig

BERLIN

SALA CATS

de lEsta
ció, 58

Passeig de lEstació, 62

Diumenge 30 dabril
FESTA WILLIAM LAWSON
Amb molts regals. Sessions de tarda i nit.
Dilluns 1 de maig, sessió de tarda

TRAM - BERLIN - SALA PLANETA
Trobareu lambient de sempre, amb la música i la
gresca que els caracteritza.
Els locals restarant oberts el divendres, dissabte,
diumenge i dilluns de Fira.
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SALA PL
A

TRAM, Passeig de lEstació, 60

NETA , P

asseig d
e lEsta
ció, 35

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

TAXI

d1
a8
places

Telèfons
667 580303
973 451082

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

Vallfogona Ràdio
107.9 FM

des del punt més alt del teu dial
Telèfon 973 432268

ES LL
OGUEN pàrkings
LLOGUEN
tancats al c/ Sanahuja, 36.
(Davant
Germanes
Carmelites). Raó al tel. 973
450555. Srta Montse.
ES VEN pàrking nou tancat
darrera St. Domènec. Raó
al tel. 607 938962.
LA
BRASERIA
es
traspassa Restaurantpizzeria 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 VEN Kawasaki 600
GPX. L-P. Molt bon estat.
Raó al tel. 973 448711
SE TRASP
AS
SA bar en
TRASPAS
ASSA
pleno rendimiento por no
poder atenderlo en
Massalcoreig (Lleida).
Compuesto de vivienda.
Precio muy asequible. Interesados llamar al tel. 973
793577 (excepto lunes).

A.P.I.: Ma. Carme Torrentó Capdevila

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

-A BALAGUER, pis en venda a la pl. Mercadal semi-nou, impecable. 3 hab. dobles,
2 banys, gran terrassa amb magnífica vista al riu.
-A BALAGUER venda casa c/Pintor Borràs. Bon preu.
-TORREDEMBARRA, restaurant de 250
m2, primera línia de mar, al centre del Ps.
Marítim, a pocs metres del port esportiu i
pesquer. Ideal per a professional del sector. BONA INVERSIÓ.
-A BALAGUER es lloga 2on pis al Ps. Estació, sense ascensor.
-A BALAGUER venda de casa al c/del Pont
amb vistes al Riu, de 2 pisos i baixos.
200m2 aprximadament.
-A BALAGUER en venda altell comercial
completament reformat amb calef. central. Pere III. Molt bon preu
-A BALAGUER es lloga pis de 140m2, 5
dormitoris, calefacció i ascensor.

-A BALAGUER en venda 1er pis sense
ascensor ni calefacció, recent restaurat.
Molt bon preu.
-EN VENDA Torre Blanca del Carlà. Catalogada en la gran enciclopèdia catalana al volum 4. Pàg 621. Situada a Gerb.
Aigua ciutat. Celler de 30 m2 . Plantes baixes 501 m2, planta 1ª 345 m2 , planta 2ª
90 m 2. Piscina amb depuradora. Resta de
terreny vallat, reg. gratuït de 7800 m2 .
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 LL
OGUEN pàrkings
LLOGUEN
tancats al c/Jaume Balmes,
11 (darrera St. Domènec).
Raó al tel. 629 310479.

ES VEN Yamaha FJ 1200
últim model any 91. Preu:
450.000.- Raó al tel. 667
728051. Balaguer.

ES VEN pàrking tancat al c/
pont, 75-77. Nou. Raó al tel.
629 310479.

VENT
A de gallinaza para
VENTA
huerto. Esparcida o amontonada. Razón al tel. 973
446339 (llamar a mediodía
o noche).

ES TRASP
AS
SA bar-restauTRASPAS
ASSA
rant a Balaguer. En ple
rendiment. Bona situació.
Raó al tel. 973 449008 de 7
a 10 nit.
ES TRASP
AS
SA bar al c/
TRASPAS
ASSA
lEscala, 5. Totalment
equipat. Preu econòmic.
Raó al tel. 973 445011.
ES NECES
SIT
A noi/a per
NECESSIT
SITA
perruqueria
amb
experiència. Raó al tel. 973
447820.
ES LL
OGA magatzem duns
LLOGA
50 m2 aprox. amb un altell
per oficines al c/ Gregorio
Marañón. També es ven o es
lloga una casa a Os de
Balaguer. Raó al tel. 973
447363.

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

DIPL
OMAD
A DE PRIMÀRIA
DIPLOMAD
OMADA
dóna classes de repàs
dEGB. Raó al tel. 973
450428.
BUSCO apartamento amueblado de
alquiler en
Balaguer. Razón al tel.
667642607.
SOFEREIX noia responsable per cuidar nens en horari
de tarda. Raó al tel. 636
233687.
EMPRESA DE BALAGUER
BALAGUER,
precisa CONTABLE, licenciados o diplomados en
económicas o equivalente.
Edad 30-35 años, con experiencia demostrada mínima
de 5 años. Alta remuneración. Enviar CV manuscrito
con foto reciente al apartado de Correos 634. Absoluta confidencialidad.
ES VEN tractor Deutz Far
605 de 100 cavalls de
potència. 2.500 hores
treballades. Raó tel.973
446386.
Per anuncis en aquesta
secció dirigir-se a Dossier
P&M, c/ Sant Lluís, 36.
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PASSATEMPS
ESCACS. Acaba la partida

T E L È F O N S O Ú T I L S
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

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

ARRIBADES
LA POBLA
11.03
11.58
15.43
23.08

8
7
6
5
4
3

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

1
A

B

C

D

E

F

G

H

SOLUCIONS
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ARRIBADES
LLEIDA
08.17
14.48
20.22

Juguen blanques i fan mat en dues jugades

2

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

per Josep Oms, Mestre Internacional

1. Th8 1...Rxh8
2. Dh7+++

ÀGER
AJUNTAMENT
973 455004
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

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

A

SORT.
13.30
15.15
17.50
09.50
16.30
14.06
14.06
17.09
13.15

R

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

M

À

BELLCAIRE D'URGELL
973455060 BRUFAU TUDELA, J.I.
973586466
CAMARASA
973450214 GASPAR OSPITAL
973420200
973445384 CASTELLÓ DE FARFANYA
973445280 ARASA PLA, G.
973428070
973445087

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

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

C

I

E

S

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

FARMÀCIESODEOTORN
De
De
De
De

les 8
les 8
les 8
les 8

de
de
de
de

la tarda del 20 dabril
la tarda del 27 dabril
la tarda del 4 de maig
la tarda de l 11 de maig

a les 8 de la tarda del 27 dabril
a les 8 de la tarda del 4 de maig
a les 8 de la tarda de l 11 de maig
a les 8 de la tarda del 18 de maig

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

Troba el valor de cada lletra. Una mateixa lletra representa sempre la mateixa xifra i viceversa.

B I O S C A
+ G U A L B A
O L U G U E S

ALDAVÓ
CLAVER
SALA
MARCH

INSTAL·LACIONS

Pintor-Decorador

Josep
Rosiñol

CRIPTARITME

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

47

48

