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Servei de teleassistència

El Consell ha signat un
conveni amb Creu Roja que
permetrà tenir aquest servei
daquí a uns mesos

Nova obra de La SudaTeatre

La companyia balaguerina
presentarà properament la
representació de lobra teatral «Ai Joan que descarriles»

Reacció del Vipla Balaguer
Mobiliari Actual
Programes Jovenils
Decoració i Complements
Sistemes de Descans
Projectes d’Oficines

Sant Lluís, 47

Tel. 973 45 11 05

BALAGUER

Lequip que entrena José
Luís Torres ha aconseguit sumar 4 dels sis punts disputats
la darrera quinzena
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CASA EN VENDA a l’Hostal Nou amb jardí, garatge, calefacció, terrassa, alarma,
fil musical, celler. REF. 341.
PIS EN VENDA al c/ Barcelona de 85 m2.
4 hab., 1 bany, reformat. REF. 227.

APARTAMENT NOU EN VENDA 1er pis,
semi-moblat, 2 hab., calefacció. REF. 202.
PROMOTORS! PARCEL·LA EN VENDA DE
1600 M2 A L’HOSTAL NOU, dóna a dos
carrers, amb tots els serveis. Ideal per a
8 cases unifamiliars.
PIS EN VENDA a Balaguer de 130 m2, 5
hab., 2 banys, calefacció, galeria tancada, quarto rentadora, traster de 30 m2 i
molt econòmic. REF. 228.
EN VENDA PARCEL·LA URBANA a Gerb
de 930 m2, divisible en dos. REF. 622
CASA EN VENDA a Bellcaire de 140 m2.
5 hab., calef., garatge de 120 m2. També
té TERRENY de 10.000 m2 amb cobert
per a vaques, paller i dipòsit d’aigua. REF.
333.
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PIS EN VENDA molt cèntric de 75 m . 3
hab., finestres alumini, terra fet, gas natural, galeria tancada. REF. 207.
PARCEL·LA EN VENDA a Balaguer en
zona urbana, ideal per a construir dues
cases. BON PREU. REF. 622.
APARTAMENT NOU EN VENDA de 45 m2.
1 habitació, 1 bany, traster. molt cèntric.
REF. 211
PIS EN VENDA de 90 m2 1er pis i terrassa de 60 m 2 . 4 hab., calef.
acomuladors, rebost. TOT REFORMAT.
REF. 223.
LOCAL EN VENDA de 90 m2. 1er pis i
terrassa de 60 m2. 4 hab., calefacció,
acomuladors, rebost. EN MOLT BON
ESTAT!. REF. 223.

TRASPÀS D’UN PUB EN PLE RENDIMENT Informi’s!
CASA EN VENDA a Gerb amb 2000 m2
de terreny i molt ben situada. La casa té
100 m2. 3 hab., llar de foc, celler, terrassa, hort i terreny al costat. REF. 327.
PIS EN VENDA de 3 hab., bany reformat,
calefacció central, vidres de càmera,
porta de seguretat. REF. 224.

VENDA I LLOGUER DE
LOCALS I NAUS EN
DIFERENTS LLOCS.

A FINQUES PLANES
LI OFERIM BON
SERVEI

2
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball

AJUNTAMENT DE BALAGUER

FONS
SOCIAL
EUROPEU

CURSOS FORMATIUS
SUBVENCIONATS i REMUNERATS
Per a nois i noies de 16 a 24 anys

OFICIS:

· CONSTRUCCIÓ
· FUSTERIA
· JARDINERIA
· SERRALLERIA

OBERTA LA INSCRIPCOÓ
Remuneració: 6 mesos inicials: amb beca (15.000 ptes. mensuals aprox.)
resta període: contracte en formació (60.000 ptes. mensuals aprox.)
Projecte d’actuació: Acondicionament d’un parc urbà al Parc del Reial i Barranc del Torrent

INFORMACIÓ: ESCOLA-TALLER MINERVA
C/ Noguera Pallaresa, 36-38 - Tel. 973 448 608
BALAGUER
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Algunes reflexions sobre el
Club Futbol Balaguer
El passat diumenge el Club Futbol
Balaguer jugava a casa, al Municipal de la
capital de la Noguera. Senfrontava al
Palafrugell, tercer classificat de la tercera divisió catalana. Com ja sabeu lequip de la
nostra ciutat és el líder de la categoria, i que
en la jornada anterior venia dempatar a dos
gols en el partit disputat al camp del Gavà,
segon classificat.
Vaig arribar al camp quan faltaven deu
minuts per linici de limportant partit. Hi havia més gent sobre el terreny de joc, on hi
havia els 22 jugadors escalfant i els preparadors físics dambdós equips, que en tota
la grada del Municipal. Encara faltaven deu
minuts.
Deu minuts després, quan làrbitre xiulava linici del partit, no hi havia massa més
gent. Trist. Molt trist. Sento comentar a alguns dels aficionats que «menys mal que
anem líders i que ens enfrontem al tercer
classificat, perquè sinó potser no hi hauria
ningú». És cert, i trist.

Què en penseu?...
El darrer editorial de la revista Groc tractava
de linforme sobre la nova divisió territorial.
Voldria complementar-lo amb una altra idea. I
és la següent: des de fa temps i de manera
involuntària o no tant, sintenta, i saconsegueix,
reduir el protagonisme de Balaguer. La creació
de noves comarques i de nous partits judicials
comportaren perdre alguns municipis i alguns
dimportants. El traçat inicial de lEix Transversal
de Catalunya sortia de Balaguer i no de Lleida.

El cert és que aquest diumenge, com
tants daltres, no hi havia excusa. La climatologia era bona. No hi havia ni comunions ni
confirmacions. El teatre també era tancat, i
per a rematar-ho, el Barça havia jugat el dissabte. Però el Municipal va tenir una molt
pobra entrada. Com la major part de les tardes daquesta temporada. Veien això, i veien
lesforç que està fent la Junta Directiva, el
tècnic i els jugadors per tirar el projecte endavant, cal preguntar-se si val la pena. Ens mereixem tenir un equip líder de la tercera divisió
catalana? Després, quan les coses no vagin
tant bé, esportivament parlant, no valdrà a
queixar-se.
Crec, que tots hem de recapacitar. Si lobjectiu del club és aconseguir lascens a Segona B, cal que aquest també sigui lobjectiu de tots els socis i aficionats, i cal, per tant,
que cada diumenge sompli el camp municipal de socis i aficionats animant lequip
vermell. Llavors, lobjectiu sí que serà possible. Només llavors.

Ara volen crear una comarca a Ponts,
perquè diuen que les distàncies són
massa grans. Les carreteres i els
automòbils són els mateixos que hi
havia quan Pau Vila dissenyà les
comarques? Recordareu que fa uns
anys que sedità una enganxina pels
cotxes que deia: COM BALAGUER,
RES. XIQUET!. Si això continua la
canviarem per: DE BALAGUER, RES
DE RES!.
Josep M. Simón i Auberni
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LAjuntament de Balaguer aprova un pressupost
de 1.362 milions per lany 2001

El capítol dinversions ascendeix a 302,5 milions, dels quals 75
milions seran a crèdit, i la resta a través de subvencions i fons propis

Es construirà un nou
magatzem municipal i una pista
esportiva al barri del Secà

4
En el ple municipal celebrat el passat dijous 25 de gener, va aprovar-se el pressupost
de lAjuntament de Balaguer que ha de regir
durant lany 2001. El pressupost ascendeix a
un total de 1.362 milions de pessetes.
En el capítol dingressos, lAjuntament
calcula ingressar 477 milions dimpostos directes (IBI, Vehicles, Plus-vàlues i IAE), 65 milions dimpostos indirectes (Construccions,
instal·lacions i obres), 255 milions de taxes i
altres ingressos (cementiri, llicències urbanístiques, obertura establiments, piscines, escombraries, aigua, etc.), 305 milions de transferències corrents (ingressos de lEstat, Generalitat, Diputació, i dempreses privades),
12 milions dingressos patrimonials, 50 mili-

ons dalienació dinversions reals, 70 milions
de transferències de capital (subvencions), 5
milions dactius financers i 121 milions de passius financers.
En el capítol de despeses, estan destinats 488 milions a despeses de personal,
280 milions a béns corrents i serveis (parcs i
jardins, enllumenat, instal·lacions, centres escolars, manteniment de serveis municipals,
festes, etc.), 55 milions a despeses financeres, 117 milions a transferències corrents (Patronats municipals, subvencions a entitats
culturals, esportives, socials i escolars, etc.),
302 milions a inversions reals (veure desglós),
5 milions a actius financers i 113 milions a
passius financers.

Entre les inversions previstes per a lany 2001 cal destacar els 62 milions per la construcció dun nou magatzem
municipal a la vora de la Comissaria dels Mossos dEsquadra, les inversions en equipaments esportius, amb un pressupost total de 30 milions per la nova il·luminació del camp
de futbol i la construcció de la pista esportiva a la vora de les
piscines del barri del Secà, i linici de la rehabilitació del vell
Molí de lEsquerrà amb el centre lúdic i de recerca de promoció de lor i daltres minerals també amb una inversió de
60 milions.
La resta dinversions fins als 302,5 milions, es reparteixen entre diferents urbanitzacions, instal·lacions infantils, pavimentació de camins, arranjaments al casc antic, arranjaments centres escolars, entre daltres.

ESPECIAL FOTOS CARNESTOLTES

Reportatges, Comunions, Fotografia General, Fotos dEstudi i Video

C/ Barcelona, 74 - Tels. 699 059073 - 699 059074 - BALAGUER

La Generalitat de Catalunya i lAjuntament de Balaguer us informen dels
habitatges disponibles actualment en lloguer

Adigsa, empresa pública, adscrita a la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya i lAjuntament de Balaguer posen en coneixement dels veïns de Balaguer la possibilitat daccedir al lloguer de 20 habitatges en aquesta localitat.
Per aquest motiu, volem informar-los-hi que es realitzaran dues jornades de portes obertes on hi hauran
responsables dAdigsa, els quals faran més extensa tota la informació que calgui respecte a aquest tema.
Dia: dissabte 17 i diumenge 18 de febrer de 2001
Lloc: Plaça Sant Salvador
Horaris: de 10h a 14h

Més dun centenar dexemplars van participar a
la gran Festa dels Cavalls de Balaguer
Lèxit de la Trobada, organitzada pels Amics dels cavalls de Balaguer,
amb genets darreu de les comarques de Lleida fa que la Festa, es
consolidi a la capital de la Noguera, en la seva segona edició
El passat diumenge 28 de gener,
Balaguer va convertir-se en la capital dels
cavalls, amb la celebració de la festa Tres
tombs ....a cavall organitzada per lAssociació Amics dels cavalls de la capital de la
Noguera, i que va comptar amb la participació de més dun centenar dexemplars

vinguts darreu de les comarques de Lleida.
La Festa va iniciar-se de bon matí, amb un
esmorzar popular al parc de la Transsegre, on
el bon ambient va imperar entre tots els assistents, que van veure, com, malgrat la pluja de
primera hora del matí, el dia sarreglava, i la
bona climatologia va acompanyar durant tota
la jornada.
Els més menuts van poder gaudir de passejos gratuïts amb ponies, mentre els
més vells, podien recordar els
seus bons temps, tot veient
la demostració de com es
ferraven els cavalls.
Després duna demostració de salts i de potència,
pels millors exemplars presents a la trobada, tots els
assistents, acompanyats de

tots aquells propietaris de gossos i altres animals de granja i de
companyia, van iniciar la Festa dels Tres Tombs a la Plaça del
Mercadal, on van rebre la benedicció del rector de la parròquia de
Balaguer, acompanyat per lAlcalde de la ciutat, Miquel Aguilà, el
president del Consell Comarcal de la Noguera, Marcel·lí Guillaumet,
i del President de lAssociació Amics dels cavalls, Miquel
Sumarroca.
Una de les distraccions principals dels Tres Tombs a la Plaça
del Mercadal van ser els petits carros i carretes estirats per animals, que van donar la nota de color davant de centenars de
balaguerins que van omplir la plaça de gom a gom, encuriosits
per la presència de tants cavalls.
LAssociació dAmics dels cavalls de Balaguer vol agrair a
tots els que han col·laborat amb la festa, ja sigui amb aportacions econòmiques o amb regals i trofeus, ja que si no fos per
aquestes ajudes dinstitucions, establiments i particulars, la festa
no seria possible segons Miquel Sumarroca.
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Continuen les

REBAIXES
al Centre Comercial
del Carrer dAvall

ÚLTIMS DIES
amb descomptes que van del 20% i fins al 50%

Un per Un

Els comerços del
carrer dAvall
La Argentina
C/ Avall, 2
Tel. 973 450259

Fleca Mora
Germans Mora
C/ Avall, 1
Tel. 973 445431

Lequip de govern visita el centre històric i anuncia
4 unitats dactuació per aquest any
LAlcalde Miquel Aguilà reitera la petició duna partida de cent
milions en els pressupostos de la Generalitat de lany 2002

Balaguer acollirà la XIII
edició de la Mitja Marató i la
IV Diada Atlètica
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LAlcalde de Balaguer, Miquel Aguilà acompanyat
de diferents membres de lequip de govern municipal va visitar el centre històric de la ciutat, dins del
marc del programa de visites a tots els barris de
Balaguer, per tal de conèixer més daprop els problemes, queixes i suggeriments dels seus veïns.
En el decurs de la visita, Miquel Aguilà va anunciar
que properament començaran quatre unitats dactuació al centre històric, dues de públiques i dues de

privades. Les dues públiques són les que
hi ha al carrer Pintor Borràs i la Reguereta,
i les dues privades són al carrer Sant
Jaume, i laltra la illa entre la Plaça del Mercadal i el carrer Teixidors, que permitiran
leixamplament daquest carrer.
Miquel Aguilà també va reiterar la demanda feta fa uns mesos, al Govern de la
Generalitat, per a que reprengui les inversions al centre històric, tallades ara fa cinc
anys, i que incorpori una partida de cent
milions als pressupostos de lany 2002,
per a poder reurbanitzar les zones que
van quedar pendents, com el carrer Torrent, el carrer del Pont, la Reguereta, i el
carrer Miracle.
Durant la visita al barri, Miquel Aguilà
també va rebre a tots aquells veïns que
ho van voler al local de lAssociació de
Veïns del Casc Antic, per tal de poder
despatxar aquells temes que els veïns li
van plantejar durant tota la tarda del passat divendres 2 de febrer.

El proper diumenge 25 de febrer, a partir de 2/4
d11 del matí, començarà la tretzena Mitja Marató Ciutat
de Balaguer organitzada per la regidoria dEsports de
lAjuntament de Balaguer, juntament amb el Club Atlètic
Maratonians del Segre.
Un recorregut de 21,097 quilòmetres serà el que
hauran de recórrer el centenar datletes que sespera
que participi en aquesta prova del circuit català de les
curses de fons, que sortirà del Passeig de lEstació de
Balaguer, dirigint-se cap a Gerb, Sant Llorenç de Montgai,
retornant cap a Balaguer, amb larribada a la Plaça del
Mercadal.
Aquell atleta que sigui capaç de batre el rècord de
la prova, que ostenta Josep Maria Casas amb 1h. 5
20 la prova masculina i Elisenda Pucurull amb 1h. 18
51 en categoria femenina semportarà la quantitat de
30.000 pessetes.
Paral·lelament a la celebració de la Mitja Marató, i a
la Plaça Mercadal durant tot el matí, es celebrarà la IV
Diada Atlètica dividida des de la categoria Pre-benjamí
fins a la de cadet, amb un circuit urbà.
Tots els participants seran obsequiats amb lesmorzar i una bossa amb diferents regals, donats pels
establiments col·laboradors.

C. Torreblanca, s/n
(camí del Polígon)
Tel./Fax 973 450984
Tel. mòbil 669 011115
25617 HOSTAL NOU
(Balaguer)
Països Catalans, 1113
Tel. 973 450914
25600 BALAGUER

MENÚ CASOLÀ tots els dies de la setmana
GRAN ASSORTIT EN TAPES, PLATS COMBINATS i ENTREPANS
OFERTES GASTRONÒMIQUES ELS CAPS DE SETMANA
amb les suggerències del nostre xeff
Vine a provar les nostres MARISCADES

Treballs amb
marbre, pedra
i granit
CARTA D’ARTESÀ Nº 5439

· Artesania amb marbre
· Interiorismes
· Tot tipus de marbre
· Pressupostos sense
compromís

El 18 de febrer comença el segon cicle de
«Caminades per la Noguera»

LAjuntament asfalta un total
de 18.000 metres quadrats
de carrers i places
LAjuntament de Balaguer està duent a terme lasfaltat de diferents carrers i places de la ciutat. Les obres
van iniciar-se amb la pavimentació de la plaça que hi
ha entre el camp de futbol annex, més conegut com
Maracanà i el col·legi Gaspar de Portolà, els carrers
Verge de Montserrat, Sant Pere Màrtir i la rotonda en la
confluència entre el Sant Pere Màrtir i el carrer Sant
Diego de Califòrnia. També sestà pavimentant el carrer Cervantes, el tram de carrer Almatà entre els carrers
La Plana i Riu Corb, el carrer La Fuliola, un tram que
uneix el camí de la Coma dels Lliris i un ramal, el carrer
Francesc Pi i Margall, i el carrer del Bombo. En total
sasfaltaran uns 18.000 metres quadrats de carrers i
places, amb reg asfàltic amb preparació prèvia i compactació.
El pressupost daquestes obres és de 8 milions
de pessetes.

PARCEL·LES
A GERB
2a FASE A LA VENDA

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

Lany passat, el Centre Excursionista de
Balaguer va organitzar, un cicle de sortides a
diferents indrets de la nostra comarca sota
el títol de Caminades per la Noguera.
Al finalitzar aquest primer cicle, el Centre
Excursionista va constatar que el balanç de
les Caminades per la Noguera havia resultat molt positiu, havent superat amb escreix
els objectius fixats.
La bona experiència del primer cicle ha
incidit definitivament a continuar amb aquest

tipus dactivitats, programant un segon cicle de
caminades, que començarà el proper diumenge 18 de febrer. El recorregut daquesta primera
sortida del segon cicle serà des dels Masos de
Millà a lermita de Sant Llobí i fins al poble de
Millà. Els participants pujaran per lantic camí al
Pla de les Bruixes, lloc solitari i feréstec, quasi
desproveït de vegetació, des don es contempla una esplèndida panoràmica del Montsec
dAres. Finalment retornaran cap als Masos de
Millà.

Ajuntament i Creu Roja organitzen un curs de
primers auxilis i socorrisme aquàtic
Organitzat per la Regidoria dEsports amb la col·laboració de Creu
Roja, el proper 2 de març començarà un curs de socorrisme i primers
auxilis de 44 hores, que es perllongarà fins al 21 dabril. Entre els que
superin aquest curs, podran cursar
el curs de socorrisme aquàtic, entre
el 6 de maig i el 10 de juny. Tots els
interessats poden inscriures a la piscina coberta o al telèfon 973 450915,
abans del proper 26 de febrer. Les
places són limitades a vint persones.

SALUT
Podem cobrir-li qualsevol tipus de Baixa per
malaltia i accident amb cobrament diari

MEDI SALUT
Lliure elecció de metges i clíniques a
qualsevol part del món
Pl. Pau Casals, 6 pral. Tel. 973 450555 Fax 973 450809 25600 BALAGUER
25006 LLEIDA
Ps. de Ronda, 57 baixos
Tel. 973 282818 Fax 973 282929
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El Consell Comarcal de la Noguera aprova el
seu pressupost per a lany 2001, per un total
de 701 milions de pessetes

El pressupost puja 170 milions més que el del darrer exercici a
causa de la inclusió del Pla dObres que passa de 140 a 336 milions

Laura Clua nomenada nova
gerent del Consell Comarcal
de la Noguera
Iniciades les obres dampliació de la
Seu del Consell Comarcal

El Ple del Consell Comarcal de la Noguera també
va aprovar el nomenament de ladvocada de Lleida,
Laura Clua, com a nou gerent de lEns comarcal, cobrint la plaça que va quedar vacant després de la destitució de Josep Vilajoliu, ara fa uns mesos, quan es va
desencadenar la crisi política en el Consell Comarcal,
amb el trencament de la coalició de Convergència i
Unió.
En un altra ordre de coses, el Consell ja ha iniciat
les obres dampliació de la seva seu, amb lenderroc
de lala sud, que comunica les oficines del consell amb
lesglésia de Sant Francesc. Les obres està previst que
estiguin finalitzades daquí a un any, aproximadament.
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El Ple del Consell Comarcal de la
Noguera celebrat el passat divendres 2
de febrer, va aprovar els pressupostos
que han de regir lens comarcal durant
lany 2001.
El pressupost total ascendeix a 701
milions de pessetes, 170 milions més que
els 531 milions pressupostats en el darrer
exercici. Aquest considerable augment ve
donat per la major quantia del Pla dObres,
ja que durant lany 2000 va ser de 140
milions, mentre que per lany que tot just
hem encetat, el pressupost daquesta
partida és de 336 milions de pessetes.
Quant als capítols del pressupost

dingressos, sespera recaptar 35,4 milions en
taxes, 304 milions en transferències corrents,
6 milions dingressos patrimonials, 338 milions de transferències de capital i 18 milions
de passius financers. En el pressupost de despeses, 113 milions estan destinats a personal, 188,8 milions a béns corrents, 1 milió a
despeses financeres, 34,6 milions a transferències corrents, 22,6 milions dinversions reals, 339,1 milions a transferències de capital i
2,7 milions a passius financers.
Marcel·lí Guillaumet, president del consell
va indicar que al capítol dinversions reals caldrà afegir 49 milions destinats al Pla de Consultoris denguany.

Àngel Guimerà, s/n · Tel. 973 448933 · 25600 BALAGUER -La Noguera-

El Consell aprova un conveni amb
Creu Roja per tirar endavant el
Servei de teleassistència

El Consell comptarà, en un primer moment, amb
una vintena daparells que donaran cobertura al
mateix nombre de persones
El Ple del Consell va aprovar la signatura dun conveni amb Creu
Roja, pel qual el Consell comptarà, daquí unes setmanes, amb una
vintena daparells per a cobrir el servei de teleassistència.
El servei de teleassistència és una modalitat dels serveis datenció domiciliària el qual, amb la tecnologia adequada, ofereix als usuaris una atenció permanent i a distància, assegurant una resposta
ràpida a les eventualitats que es puguin sobrevenir.
Aquest servei permet a lusuari, amb un sistema molt fàcil doperar, estar connectat permanentment a una central dalarmes i entrar en
contacte verbal amb un centre datenció atès per professionals capacitats per donar una resposta adequada a qualsevol tipus demergència, bé per si mateixos o mobilitzant altres recursos humans i
materials.
Lobjectiu daquest servei no és altre que afavorir la permanència de la persona en el seu entorn habitual i contribuïr a millorar lautonomia personal, evitant o retardant internaments innecessaris, afavorint lintegració en el medi habitual.
Els beneficiaris daquest nou servei seran les persones majors
de 85 anys que viuen soles i de 65 a 85 amb dependència que viuen

soles, que tenint la capacitat dutilització
de laparell es troben en situació daïllament geogràfic i social, amb
discapacitats o amb salut fràgil i que no
disposen de suport social i familiar suficient.
En total, el Consell comarcal tindrà
una vintena daquest aparells que poden ser de tipus telèfon, de polsera o
de medalló, els quals sactiven prement
un botó.

Daquests aparells, 10 estan cedits per Creu
Roja, mentre que els altres 10 han estat llogats
pel Consell Comarcal de la Noguera que els
cedirà gratuïtament o pagant-ne una part, depenent de les possibilitats econòmiques de
lusuari.
El Consell Comarcal concedirà el servei als
possibles usuaris, previ informe dels serveis dassistència social del propi Consell, a aquelles
persones que compleixin els requisits mínims
fixats en els barems.
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NOU HORARI: cada dia obert a partir de les 9 del matí

C/ Avall, 33 - BALAGUER - Tel. 973 445337
Direcció: Torcuato Ruíz

Per esmorzar

Les nostres broxetes de carn estan confeccionades amb
carn de tocino de primera qualitat

Pl. Mercadal, 11 - BALAGUER - Tel. 973 450372 (servei contestador)

HORARI: De dilluns a divendres a partir de els 20h · Dissabtes, diumenges i festius a partir de les 12h

Direcció: Àngels Lloret

CALLOS
POPS EN SALSA
MANDONGUILLES
PIZZES PETITES
BIKINIS VEGETALS
MINI BOCATES
SANDWICHES

PIZZA + SUC
325 ptes
BIKINI +
CAFÈ AMB LLET
325 ptes
2 MINI BOCATES +
CAFÈ AMB LLET
325 ptes

Pizzes grans o petites
PER EMPORTAR TOT EL DIA
a HAMBURGUESERIA ANAGRAMA

«Viu la Passió» vol consolidar-se com una de les
festes úniques arreu de Catalunya
Miquel Aguilà qualifica la representació «duna festa que dóna nom a
la ciutat, després de les Festes del Sant Crist i la Transsegre»

Més de dos-cents figurants
participaran en les
representacions denguany
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La SudaTeatre va presentar el passat dilluns 5 de febrer la II edició de la representació de Viu la Passió, que es representarà
durant la propera Setmana Santa. Un espectacle de llum i so que representa en uns
quadres estàtics els moments més representatius de la Passió i mort de Jesucrist.
La Passió es representarà altre cop al
Castell Formós, sota la direcció de Josep
Maria Llobet, i presentarà com a novetat alguns quadres nous, i més espectacularitat
que en la primera edició.
Donada la gran quantitat de públic assistent lany passat, La SudaTeatre ha pre-

vist allargar un dia les representacions, i així,
siniciaran el dijous sant, 12 dabril, i es preveu
que durant els quatre dies puguin passar unes
dues mil cinc-centes persones. Enguany compten amb un pressupost de quatre milions de
pessetes, i el suport institucional de lAjuntament, la Diputació i el Consell Comarcal de la
Noguera, tot i que sestan realitzant gestions
per a que la representació també tingui un ajut
econòmic de la Generalitat, donat que és
una representació única a Catalunya, que dóna
nom a la ciutat, després de les Festes del Sant
Crist i la Transsegre segons lalcalde Miquel
Aguilà.

Si lany passat van ser 150 els figurants que van
representar els deu quadres de la Passió, enguany, la
direcció de La SudaTeatre vol que siguin més de duescentes les persones, grans i petits, sense límit dedat,
participin en Viu la Passió, ja siguin de Balaguer o
dels municipis de la comarca de la Noguera. Tots els
interessats podeu posar-vos en contacte amb els
membres del grup teatral o amb lOficina de Turisme
de lAjuntament de Balaguer.
El preu de lentrada denguany serà de 800 pessetes, i lAjuntament de Balaguer sha compromès a condicionar tot el recinte del Castell Formós per a que els
espectadors puguin gaudir de lescenografia amb tota
tranquil·litat i comoditat.
La SudaTeatre va agrair el suport, tant institucional
com de les entitats i establiments comercials com dels
ajuts de persones privades que han volgut col·laborar
en la representació. Per la seva banda, Miquel Aguilà va
agrair a aquests balaguerins que desinteressadament
anònimament fan gran la ciutat.

Esgotades les entrades al Teatre Municipal per
veure lobre «23 centímetres»
Després dhaver passar per
Lleida amb força èxit de públic, lobra
de teatre 23 centímetres de Carles
Alberola i Roberto García, arriba a
Balaguer el proper diumenge 11 de
febrer a les 19h., amb la garantia que
suposa el fet que responsables del
Teatre Municipal de Balaguer posessin el passat divendres el cartell de
no hi ha entrades. En només dos
dies es van vendre la totalitat de les
entrades de laforament del Teatre,
concretament 685.
Daltra banda, el dimarts 6 de
febrer a partir de les 18h. es posaran
a la venda les entrades per lobra
un tramvia anomenat desig de
Tenneessee Williams, amb Emma

PAPIROFLEXIA
http://www.pajarita.org
En aquesta pàgina shi pot aprendre a treballar amb el
paper. Ens ensenya a fer des duna pajarita fins al més
terrible drac, passant pels vaixells, elefants i fins i tot un
piano de cua.

Vilarasau, Marc Martínez, Àurea Màrquez, entre altres.
Aquesta obra es representarà al Teatre Municipal de
Balaguer el diumenge 18 de febrer a les 19h.

Àger celebra la Festa de Santa Àgueda 2001, el
proper dissabte 17 de febrer
La població noguerenca dÀger
reviurà, un any més, la celebració de
la Festa de Santa Àgueda el proper
cap de setmana del 17 i 18 de febrer. El dissabte 17 a partir de les 9
del vespre tindrà lloc el Gran Sopar
de dones amb lelecció de lAlcaldessa i les regidores, seguit dun
gran ball amb el Duo Altafir.
El diumenge 18 de febrer, Missa
solemne a les 12 del migdia i representació teatral de lobra Una nit de
nuvis de tres a càrrec de Les
Principiantes dÀger.

ASTROLOGIA
http://www.astrologia.org
Pàgina web dedicada exclusivament a lastrologia.
Ofereix informació sobre els signes del zodíac i
lhoròscop. Cursos a distància sobre astrologia

MANUALITATS
http://www.manualnet.com
És una revista on line dedicada als treballs manuals.
Aquí hi podem trobar infinitat didees que et seran útils
per a decorar la teva llar així com idees per fer un bon
regal.
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TEMPS LLIURE
http://www.latinhobbies.com
Portal dedicat al temps lliure que inclou seccions
dedicades als amants de la filatèlia, la cuina etc. Aquí
trobaràs lo necessari per a poder practicar el teu hobby.

V. X. ADSUAR
Agència Oficial
Mercedes-Benz

Venda de vehicles nous i usats

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

MANHATTAN

FOTOS CARNET
Visió prèvia per monitor

Pl. Mercadal, 28 · Tel. 973 450407 · BALAGUER

BUSCA AGENTS DE TAULELL
PER LA SEVA OFICINA DE
BALAGUER I PER ALTRES
OFICINES DE LA SEVA XARXA.
És imprescindible dots comercials,
Dó de Gents i coneixements d’Ofimàtica.
Enviar currículum complet a:
Viatges Iltrida - Recursos Humans
Ciutat de Fraga, 21 25003 LLEIDA

Mossos dEsquadra: un any de presència a la
comarca de la Noguera

Després daquests mesos, els caps de les comissaries de Ponts i
Balaguer consideren positiva lacollida dels ciutadans de la comarca
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El mes de novembre del 1999, obrien
les seves portes les Comissaries dels
Mossos dEsquadra de Balaguer i de
Ponts, que sencarreguen, des daquell
moment de la seguretat vial i ciutadana de
la comarca de la Noguera.
En total són 78 agents a la comissaria
de Balaguer, 43 a la de Ponts, als que cal
afegir els 30 agents de trànsit que sencarreguen de vetllar les carreteres de tota la
comarca de la Noguera, part de la comarca del Solsonès i part de la comarca de
lAlt Urgell.
Ambdues comissaries estan sota el
comandament del Sotsinspector i Cap de
lABP de la Noguera, Xavier Castellarnau,
amb la seva mà dreta, la sergent Antònia
Bardina, de la Comissaria de Balaguer.
Xavier Castellarnau fa una valoració molt
positiva del primer any de funcionament
de la Comissaria, sobretot per la bona
acollida que hem tingut tant per part de la
població com a nivell institucional. També
cal destacar la bona relació amb les altres
forces de seguretat, com la Policia Local i
la Guàrdia Civil, així com a la resta dinstitu-

cions que vetllen per la seguretat dels ciutadans
com Bombers, Creu Roja i Serveis Socials.
Els Mossos dEsquadra, en el seu primer any
de vida, han portat més seguretat, més patrullatge
i més efectius. Daltra banda, la seva més gran accessibilitat a la població, ha fet que la gent denunciï
més les infraccions, i per tant hi ha hagut un augment de la resolució dels casos.
Xavier Castellarnau vol destacar que la denuncia és bona i positiva. La gent no ha de tenir por ni
al sistema policial ni al sistema judicial. La col·laboració ciutadana és bàsica i molts dels casos
es resolen gràcies a la informació que ens aporten
els ciutadans.
Un dels factors que més influeix en laccessibilitat de la gent, és que el vuitanta per cent dels agents
són de la zona, fet que provoca un fort coneixement de la comarca, de la seva gent i comporta
una gran estabilitat de la plantilla.
La part negativa de la Noguera, pel comanda-

ment dels Mossos dEsquadra, és lelevat nombre daccidents que hi ha tant a la C-1313, a la C-148, com a la C-9224,
cada cop més utilitzada. A la 1313 i la 148, la manca de variant
fan que la circulació hagi de passar per dins de les poblacions
i els conductors, moltes vegades, no respecten la velocitat,
provocant els accidents.
Xavier Castellarnau calcula una mitjana duns 60 delictes
mensuals a la comarca, dels quals un 70 per cent són contra el

La comarca compta amb dues comissaries, la de Ponts
amb 43 agents i la de Balaguer amb 78 agents, als
que cal sumar els 30 policies destinats a la secció de
trànsit, controlant les nostres carreteres

La única nota negativa daquest primer any ha estat
lelevat nombre daccidents de trànsit tant a la
comarcal 1313 com a la 148, sense oblidar la cada
cop més transitada C-9224

Cal destacar la bona
relació dels Mossos
dEsquadra de la Noguera
amb les altres forces de
seguretat, com la Policia
Local i la Guàrdia Civil, així
com a la resta
dinstitucions que vetllen
per la seguretat dels
ciutadans com Bombers,
Creu Roja i Serveis
Socials.

En total es calcula una
mitjana duns 60
delictes mensuals a la
comarca de la Noguera,
que van a parar a les
Comissaries de Balaguer
i Ponts, dels quals un 70
per cent són contra el
patrimoni: furts, vehicles
o robatoris a linterior de
la vivenda, essent pràcticament nuls els delictes
amb violència. De tots
aquests casos sen han
resolt més del 50 per
cent.

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

En total són 78 agents a
la comissaria de
Balaguer, 43 a la de
Ponts, als que cal afegir
els 30 agents de trànsit
que sencarreguen de
vetllar les carreteres de
tota la comarca de la
Noguera, part de la comarca del Solsonès i part
de la comarca de lAlt
Urgell.

patrimoni: furts, vehicles o robatoris a
linterior de la vivenda, essent pràcticament nuls els delictes amb violència.
De tots aquests casos sen han resolt
més del 50 per cent.
Dels temes delictius que més preocupen a la societat, hi ha la violència al
carrer, molts cops provocada pels anomenats caps rapats. Segons
Castellarnau, a Balaguer també hi són,
però es concentren en locals molt concrets, i la conflictivitat la creen cada cop
més, entre ells. També hi ha hagut un
augment de la conscienciació dels propis locals que denuncien els fets a la
més mínima. La gent també els ha començat a perdre la por.
Un altre dels temes que vetlla la Comissaria dels Mossos dEsquadra, és
el que fa referència als maltractaments i
la violència domèstica. A la Noguera
shan produït uns deu casos durant lany
2000, i en la majoria dells, els Mossos
dEsquadra han treballat conjuntament
amb els Assistents Socials per tal de
trobar solucions, ja que en la majoria
dels casos,

els afectats es neguen a fer la denúncia.
Una de les tasques que més peticions han tingut els agents de la comarca
ha estat la de recollida i desactivació dexplosius, la majoria de bombes i explosius de la guerra civil.
Per últim, els Mossos dEsquadra recomanen la utilització del número de telèfon, 088, gratuït i demergència, que centralitza els serveis de Ambulàncies, Bombers i Mossos dEsquadra.
Per tal de difondre la seva activitat, la
Comissaria dels Mossos dEsquadra té
una íntima relació amb els centres escolars, on hi fa xerrades i els alumnes visiten
la Comissaria. També organitza conferències i xerrades als Casals dAvis i Ajuntaments que ho demanen. En aquest sentit, Xavier Castellarnau va destacar
les reunions periòdiques
amb els alcaldes de totes
les poblacions. En aquestes reunions es traslladen les peticions de les
diferents poblacions, i

del propi Consell Comarcal.
Per últim cal destacar la presència dels
Mossos dEsquadra en tots aquells esdeveniments festius o esportius que es
celebren a la comarca, com fires, festes
majors, la Transsegre, o als camps de futbol on es requereixi la seva presència.
A més de les dues comissaries, els
Mossos dEsquadra tenen una Oficina de
denúncies a lAjuntament dArtesa de
Segre.
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Novetats de la secció infantil de la biblioteca
Per Mercè Simon
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Lobra El Maravilloso
mundo de la geografia de
Kate Petty, editat a Barcelona
per Montena, 2000. Un interessant llibre interactiu que ens permetrà viatjar pel nord, sud, est,
oest, per terra i per mar. Conèixer els oceans i continents,
huracans i terratrèmols, així
com també els diferents països del món i la seva gent.
Fantàstic llibre didàctic per
donar la volta al món. Dins de
la mateixa col·lecció podem trobar altres títols
com: El Maravilloso mundo de la música,
El Gran libro de la gramática i El Fabuloso
libro de las tablas de multiplicar. També hi
ha edició en català.
El tren del terror de Michael Ratnett,
Ediciones SM, Madrid. Llibre fantàstic en tres
dimensions, per a nens i nenes de 6 i 7 anys. En Martí, el
protagonista del conte, ens
explica les divertides i terrorífiques aventures dalt dun tren
ple de fantasmes i monstres.
Bettina Paterson presenta
En la granja. Madrid,
Ediciones SM, 2000. És un divertit conte-joc. Conté: granja
desplegable amb alguns
animalets com la vaca, el porc,
lovella i el poni. Cada animal
amaga un petit conte amb
nombroses sorpreses, així

com també diferents textures per tal deducar al nen en
el tacte.
Daquestes mateixes
característiques també podem trobar a la biblioteca infantil Margarida de Montferrat,
daltres contes com per
exemple: En la selva de la
mateixa autora, Bettina
Paterson.
Per la seva part, Keith
Faulkner presenta Bromas
de animales. Madrid,
Ediciones SM, 1999.
Conte fantàstic de divertides il·lustracions
que amaguen curioses anècdotes sobre els
animals.
Daltra banda, al taulell de la secció infantil
de la biblioteca Margarida de Montferrat podeu trobar:
-Dues guies de lectura de novetats dhivern
2001, una dedicada als infants i laltra als joves.
- Un llistat de jocs en Cd-Rom
en préstec duna setmana.
(Un joc per carnet dusuari).
- Lanunci de la propera Hora
del Conte a la Biblioteca Margarida de Montferrat, que es
celebrarà el proper 23 de febrer, a partir de 2/4 de 7 de la
tarda, amb lexplicació del
conte El Gegant de
Zeralda a càrrec dImma
Torné.

La biblioteca Domènec
Carrové acull una
representació teatral
LAula de Teatre Crisi Perpètua escenificarà el conte La reina de les abelles escrit pels Germans Grimm,
dins de la programació que les biblioteques de la ciutat organitzen al llarg del curs escolar sota el nom genèric de lHora del Conte.
Aquesta representació es durà a terme el proper
divendres, dia 16 de febrer a 2/4 de 7 de la tarda a la
Biblioteca Domènec Carrové.
Des de lorganització sespera que hi acudeixin
molts nens davant duna experiència que podria repetir-se amb daltres representacions.

HOSTAL - RESTAURANT

KUIPER2
(Tancat els dilluns)

MENÚ DIARI - SERVEI DE CARTA
CARNS A LA BRASA - CARAGOLS A LA LLAUNA
MENJARS PER EMPORTAR I PER ENCÀRREC
C/ Àger, s/n · Tel. 973 454008 · LES AVELLANES (Lleida)

Balaguer acollirà el VIè Simposi sobre
lEnsenyament de les Ciències de la Natura

Els dies 7, 8 i 9 de març de lany 2002, amb el suport de la Universitat
Politècnica de Catalunya, el Departament dEnsenyament i la UdL

Inici de la fase comarcal del
campionat descacs
El pasat 3 de febrer va iniciar-se la fase comarcal
del Campionat descacs per a jugadors i jugadores
fins a 16 anys dels centres escolars i clubs de la Noguera, que es disputa al Casal de Cultura de Balaguer.
En la primera jornada es van disputar les 4 primeres rondes amb la participació dun total de 38 participants.
Després daquesta jornada encapçala el campionat Miquel Segués Pons del Club Escacs Vallfogona,
amb 4 punts, i Marc Guirao del Club Escacs Balaguer,
amb la mateixa puntuació. Ambdos jugadors representen a lIES Ciutat de Balaguer.
Els primers classificats a la finalització daquesta
fase, disputaran la fase territorial.

- 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

TAXI d1 a 8 places
24 hores de servei - Llargs i curts recorreguts
Trasllats i recollides Aeroport
Festes, comiats de solters, bodes...

Balaguer serà la seu del
Sisè Simposi sobre lEnsenyament de les Ciències de la
Natura, durant el proper mes
de març de 2002, després que
ho proposés la Comissió
Intersimposis per tal de garantir-ne la seva continuïtat.
Les institucions encarregades dorganitzar-lo són la
Universitat Politècnica de
Catalunya, el Departament
dEnsenyament, a través del
Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera, lInstitut
dEstudis Ilerdencs, Moviments de Renovació Pedagògica de les Terres de Lleida,
La Universitat de Lleida, la Institució Catalana dHistòria Natural, amb la col·laboració del
Consell Comarcal de la Noguera i lAjuntament de
Balaguer.
Làmbit del simposi és
lensenyament de les ciències
de la natura com són la biologia, física, geologia, química i
medi ambient, en tots els nivells, des de linfantil fins a luniversitari.
Les ponències seran encarregades per lorganització
i dirigides per especialistes,
mentre que tots aquells que

Pl. Mercadal, 28 · Tel. 973 450407 · BALAGUER

vulguin presentar comunicacions escrites podran fer-ho trametent un resum de dos fulls abans del 31 de maig de 2001
i abans del 31 doctubre, el text de la comunicació definitiva.
El primer dels simposis va celebrar-se a Vic lany 1986, el
segon a Tarragona, el 1989, el tercer a Girona el 1992, el quart
a Barcelona el 1995, i el cinquè a Manresa el 1999, tenint tots
ells, lobjectiu de seguir possibilitant trobades periòdiques
densenyants de ciències naturals atenent les directrius marcades en lactual sistema educatiu, tot facilitant lintercanvi
dopinions i experiències per tal de contribuir de manera directa i activa a la renovació pedagògica. El Simposi està
dividit en tres grans àrees de treball, la científica, leconòmica
i la social.
La Secretaria per les pre-inscripcions és al Centre de
Recursos Pedagògics de la Noguera o bé a ladreça electrònica: c5990103@serveis.xtec.es

Jardins de
la Noguera

Telèfons 667 580303 - 973 451082

MANHATTAN
COPISTERIA DIGITAL
Portans el disquet i et farem les còpies
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R E S TA U R A N T
Nova Direcció
H.P. Sanahuja, 32
B a l a g u e r
Tel. 973 445 093

· Menú diari
· Menús de Caps
de Setmana
· Dinars
· Sopars d’empresa
· Sala de reunions

Reserves als tels.
626 044121 - 666 372238

CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ
1.Balaguer ............ 48
2.Gavà (-1) ................. 42
3.Sant Andreu (-1) ..... 37
4.Palamós .................. 36
5.Guíxols .................... 36
6.Palafrugell ............... 35
7.Girona ..................... 34
8.Barcelona ................ 34
9.Manlleu ................... 34
10.Europa (-1) ........... 33

11. Vilassar de Mar (-1)32
12. Badaloní ............... 30
13. Reus ..................... 28
14. Tortosa ................. 28
15. Júpiter ................. 26
16. Tàrrega (-1) ......... 26
17. Cornellà (-1) ......... 25
18. Santboià ............... 24
19. Volibí .................... 24
20. Banyoles .............. 18

GOLEJADORS DEL F.C. BALAGUER

Amb dos empats davant dos rivals directes, el
Balaguer es consolida com a líder
16

Després de lavantatge adquirit pels homes de Carles VIladegut, que ostenten el
lideratge de la tercera divisió, amb 6 punts de
diferència sobre el segon classificat, el Gavà,
tot i que aquest ha disputat un partit menys,
el Balaguer ha aconseguit dos importants
empats davant dos dels rivals directes de
cara a disputar els play-off dascens a la Segona B.
Lempat a dos gols al camp del Gavà i
lempat, primer de tota la temporada a casa,
davant el Palafrugell, han consolidat encara
més a lequip de Carles VIladegut, que visitarà el proper diumenge el camp del Guíxols,
abans diniciar una sèrie de partits, a priori,
contra equips més febles, com el Júpiter,
Manlleu, Tortosa i Reus, que han de fer que
lequip sasseguri, a manca dalgunes jornades, la merescuda classificació per la fase
dascens.

En aquests partits, el tècnic Carles
Viladegut ha iniciat una sèrie de rotacions
entre aquells jugadors considerats titulars indiscutibles, per tal de donar-los descans i
evitar un sobrecarregament de partits de cara
a final de temporada, en que lequip haurà
de disputar la semifinal de la Copa Catalunya,
i les eliminatòries de la Copa Federación, a
més del campionat de lliga. Així, Ortiz,
Tenorio, Claramunt, Bañuelos, Goyo, Esteve, etc, han anat descansat en els darrers
partits.
La única nota negativa dels partits de
casa és la poca assistència de públic. Considerant que lequip va primer, que està desenvolupant un bon joc, i que en els darrers
partits sha enfrontat a equips com el Vilassar
o el Palafrugell que estan ben classificats, el
Municipal ha tingut pobres entrades de públic.

1.Emili .................... 9
2.Ruiz .......................... 6
3.Viladegut.................. 5
4.Juanjo ...................... 5
5.Rodriguez ................ 4
6.Tomi ......................... 3
7.Tenorio ..................... 3
8.Esteve ...................... 2
9.Goyo ........................ 2
10.Campabadal .......... 2
11.Claramunt .............. 2
12.Abel ....................... 1

La marxa del Balaguer
en aquest principi de la
segona
volta,
és
imparable, i lequip de la
Noguera continua líder indiscutible de la tercera
divisió. A part de les
incorporacions que ha fet

Goyo
lequip en aquesta temporada,
cal
destacar
lexperiència de molts
jugadors que coneixen molt
bé la categoria, com és el
cas de Goyo, un dels
puntals bàsics de lequip de
Carles Viladegut.

SERVEIS URGENTS

Té un problema delectricitat, Fontaneria o Reparacions dObra??

La solució és...

Tel. 973 450962 - 659 499393

El Club Futbol Sala Vipla Balaguer suma quatre dels
sis punts en els dos darrers partits

CLASSIFICACIÓ

Lequip que entrena José Luís Torres va batre per 11-6 a lAmetlla de
Merola i va aconseguir un important empat a 2 gols a la pista del Nàstic

El Vipla Balaguer va tancar la primera volta de
la Primera Nacional B amb una contundent victòria front el cuer, lAmetlla de Merola, per 11 gols a
6. Lequip de José Luis Torres va confirmar la
millora en el seu joc i va acabar golejant un rival
que només va plantejar problemes als balaguerins durant la primera meitat de lencontre. El Vipla
va portar la iniciativa en aquest primer període,
però els visitants aprofitaven les errades defensives locals per mantenir lequilibri en el marcador, i
es va arribar al descans amb un ajustat 4-3 pels
locals, amb gols de Joan, David, Abel i Ferran.
Al segon període els balaguerins van sortir a
la pista amb la intenció de sentenciar aviat, i van
escombrar lAmetlla de Merola de la pista, ja que
a falta de cinc minuts el resultat era de 11 a 4,
graàcies als gols dÀngel, Joan i David autor de
cinc gols en aquest segon període. Al final, els
visitants van aconseguir escurçar diferències, donada la relaxació dels locals. Cal destacar el debut del jugador del filial Genís, que sincorpora
definitivament al primer equip.

En la passada jornada, primera de la segona volta, el Vipla va sumar un
importantíssim empat a dos gols, començant amb bon peu, aquest camí que ha de
portar els balaguerins a la permanència de la
categoria.
El partit va ser molt intens i les jugades
de perill salternaven a les àrees pel joc ràpid
que van practicar ambdós equips. El Vipla
es va avançar als 16 minuts amb un gol de
Xavi, i poc abans del descans, Abel va enviar
una pilota al pal quan es trobava sol davant
la porteria contrària. Els tarragonins van empatar a linici de la segona part. Després dun
potent domini dels balaguerins, al minut 34,
David va marcar el 1-2. El Nàstic va avançar
les seves línies i el Vipla no va saber aprofitar
cap dels seus múltiples contracops. A manca de 3 minuts, i en una jugada aïllada, van
fer pujar el 2 a 2 en el marcador. Aquest dissabte el Vipla rep al Pomar i el dissabte 17 de
febrer visitarà la pista del Foment Targarí.

1. HOSPITALET B ............................. 36
2. SANT ANDREU ............................. 30
3. ESPLUGUES ................................ 30
4. ROMERO AYERBE ........................ 29
5. LAGUNA CAMBRILS ..................... 28
6. RUBÍ ............................................. 28
7. SANT QUIRZE .............................. 27
8. SICORIS ASISA ............................ 25
9. POMAR AVV ................................. 23
10. NASTIC TARRAGONA ................... 21
11. CEREZO AVEMA .......................... 19
12. FOMENT TARGARÍ ........................ 17
13. CASTELLDEFELS ......................... 16
14. VIPLA BALAGUER ............... 14
15.ESCOLA JOVIAT ............................. 9
16.AMETLLA MEROLA .......................... 9

El jugador del Vipla
Balaguer, David, va
ser
el
màxim
golejador en el partit
que va enfrontar
lequip balaguerí
amb el cuer, lAmetlla Merola, amb 6
dels 11 gols del seu
equip.
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BALAGUER
REF. 27
Pis de 80 m2, 4 hab., 1 bany
reformat, cuina equipada,
instal·lacions d’aigua i llum
noves.
Molt ben conservat!
Només per 2.600.000.Increïble!

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

REF. 11
Primer pis totalment moblat,
saló menjador amb terrassa,
terra de gres, bany complet,
galeria tancada.
No perdi l’oportunitat de
ser propietari.
Al mes 30.000 ptes

REF. 3
Inmillorable pis de 96 m2.
3 hab.(el de matrimoni suite),
galeria tancada, calef. ind.
gas, terra de marbre i traster.
Totalment moblat.
Vingui a veure’l!

REF. 24
Fantàstic pis d’obra nova.
4 hab., bany complet i aseo,
saló menjador independent,
traster amb terrassa de 47 m2.,
calef, ascenor, exterior.

Si té el seu pis o casa
a la venda, aquest
espai gratuït és per
vostè.
Vingui
i
informi’s sense cap
compromís!

REF. 16
Econòmic pis de 110 m2.
4 hab dobles, bany i aseo,
cuina office, terrassa i galeria
oberta, armari encastat.
Entrada: 100.000.Al mes: 42.000.-

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

REF. 2
Magnífic pis de 112 m2. 4 hab.,
bany complet, cuina office,
galeria tancada, armari
encastat, calef., gran
magatzem i pati de 34 m2.
No s’ho deixi escapar!

REF. 42
Primer pis de 42 m2. salómenjador, cuina, bany,
4 hab., balcó, traster.
Finançat al 100%
Entrada 100.000 ptes

Entrega immediata.
Passi i li donarem les
claus!

BALAGUER

REF. 34
Ocasió única! Pis molt ben
conservat de 4 hab., saló
menjador i 1 dormitori.
Moblat. Molt lluminós.
Finançat al 100%. Al mes
únicament
16.000.-.
Increïble!

BALAGUER
REF. 51
Ocasió! Pis molt ben conservat
de 92 m2 amb 3 hab. dobles,
bany complet, cuina office,
rentador interior a la cuina, calef.
ind. Tot exterior. No deixi de
perdre l’oportunitat.
Entrada: 100.000.Al mes únicament 30.000.-

BALAGUER
REF. 9
Cèntric pis de 80 m2; cuina i
saleta, 3 hab., saló-menjador,
1 bany, galeria tancada.
Mínimes despeses d’escala!
Al mes tan sols 27.300 ptes

Disposem de pàrkings, locals comercials, altells, magatzems a diferents
zones de Balaguer.
Entri l’informarem!

REF. 55
Tercer pis de 82 m2, a reformar al seu gust, 4 hab., tot
exterior.
No pagui més per un
lloguer.
Li financem al 100%!

BALAGUER

BALAGUER

CUBELLS

REF. 33
Gran pis de 105 m2, cuina i
bany reformats, 4 hab., ampli
saló menjador, calef., i ascensor.
Preu molt assequible,
vingui i l’informarem!

REF. 52
Segon pis reformat, gran
terrassa amb tendals,
carpinteria d’alumini, 3 hab.,
molt assolellat.
Li agradarà! Molt cèntric!

REF. 47
Casa totalment acondicionada per entrar a viure, cuina
equipada amb electrodomèstics, mobles de qualitat.
Situada al mig del poble
Ideal per segona residència!.

BALAGUER

REF. 46
Pis de 80 m2, cuina reformada, gran saló-menjador, bany
complet, terra de gres, portes
noves, 2 galeries tancades i
traster.
Entrada 300.000 ptes
Al mes 36.000 ptes

BALAGUER

BALAGUER

REF. 53
Pis de 120 m2, saló-menjador
amb llar de foc, 2 grans
terrasses, cuina office reformada, 1 bany, 3 hab., calef.
individual, traster.
Mínimes
despeses
d’escala!

REF. 39
Pis dúplex de 120 m2 + 80 m2
altell, nou per estrenar, 4 hab.,
2 banys, cuina office, salómenjador de 30 m2, tot exterior, pàrking.
Zona molt tranquil·la!

El C.B. Balaguer perd els dos partits de la
quinzena, i sensorra en la classificació
El C.B. Balaguer ha perdut els seus
dos darrers partits, a casa amb el
Beep Reus Ploms per un contundent
55-82 i a la pista de lAlbert Disseny
Manresa per 73-53.
En el primer partit va notar molt les
baixes dels jugadors Peñarroya i Pastor i la dolenta actuació arbitral que va
fer que els jugadors no entressin mai
en el partit. En el segon encontre a
Manresa els balaguerins no van poder superar un dels seus rivals directes en la lluita per sortir dels llocs de
promoció.
El jugador del Balaguer Ordeig ha
estat el màxim anotador en ambdós
partits amb 17 i 19 punts respectivament.

18

El C.T.T. Balaguer organitza el Ir Open Ciutat de
Balaguer de tennis taula el proper 18 de febrer
El proper diumenge 18 de febrer
tindrà lloc el Ir Open de Balaguer de
Tennis Taula. Per primer cop, la capital
de la Noguera acollirà un torneig
daquesta categoria, comptant amb
els millors jugadors de la província. El
torneig es celebrarà al Poliesportiu, començant a les 9 del matí fins a les 13,45
del migdia i es reprendrà a les 15,30
hores. El lliurament de trofeus es farà a
les 19,15 hores.
Les categories que inclou lOpen
són la de federats i no federats, ambdues amb les sub-categories dinfantil, absolut i femení. Els no federats es
podran inscriure el mateix dia de 9 a
10 del matí. LOpen està organitzat pel
Club Tennis Taula Balaguer.

OFERTA DE CARTA
Dr. M. PEREMIQUEL i LLUCH
ASTRAL NATAL
Metge
Laboratori

Especialista d'Anàlisis Clíniques

ALÈRGIA - BIOQUÍMICA - HEMATOLOGIA
BACTERIOLOGIA - HORMONES - IMMUNOSEROLOGIA

HORARI:
diari de 9h a 1
1h.
11h.
C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER

Infermera

NÚRIA TRIBÓ

Presa de tensió arterial
Injeccions (Consulta o domicili)

MAITE-PETIT

TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA
C/ Sant Antoni, 5 - CAMARASA
Para consultas horas convenidas

Telf. 973 420178 - 609 135472

B ACalendari
L A Gesportiu
UER
FUTBOL

DIA
10/2
10/2
10/2
11/2
11/2
17/2
17/2
17/2
18/2
18/2
18/2

PARTIT
Benjamí - Guissona
Infantil A- AEM
Juvenil A- Gramanet
Aleví- AEM
Juvenil C - E.F.La Noguera
Benjamí - Pardinyes
Infantil B - Artesa Segre
Juvenil B - Pardinyes
Cadet B - E.F. Pontsicana
Amateur - Benavent
C.F. Balaguer - Júpiter

LLOC
Maracanà
Maracanà
Maracanà
Maracanà
Maracanà
Maracanà
Maracanà
Maracanà
Maracanà
Maracanà
Municipal

HORA
12,00
15,30
17,00
10,30
12,00
12,00
15,30
17,00
10,15
12,00
16,30

FUTBOL SALA
DIA
10/2
10/2
10/2
17/2

PARTIT
Vipla «B» - Punt 14
Vipla «A» - Pomar AVV
Parador-Avema
Con.Fernandez-Parador

DIA
10/2
10/2
10/2
10/2
10/2
17/2
17/2
17/2
17/2
17/2

PARTIT
Infantil M - Sicoris
Cadet M - Sicoris B
Junior M - Sicoris B
Sub 20 - Castellar
Senior A - Castellar A
Infantil F - Linyola
Cadet F - Borges
Junior F. - Palau Anglesola
Senior «B» M - Fruitós B
Senior F. - EFU

BASQUET

LLOC HORA
Poliesportiu 15,30
Poliesportiu 16,30
Poliesportiu 15,30
Poliesportiu 16/30

LLOC HORA
Poliesportiu 9,15
Poliesportiu 10,45
Poliesportiu 12,30
Poliesportiu 18,00
Poliesportiu 19,45
Poliesportiu 9,15
Poliesportiu 10,45
Poliesportiu 12,30
Poliesportiu 18,15
Poliesportiu 20,00

Propera construcció i venda de
cases unifamiliars a la Cudosa
INFORMACIÓ
CONSTRUCCIONS

RAFAEL ESPEJO, S.L.

Tel. 973 447752

El derecho a la vida (2)
Hubo un tiempo, cuando la decisión de abortar era tan
privada y secreta que nadie se atrevía a mencionarla en público. No solo era ilegal, sino que era considerada uno de los
temas más íntimos, y la profesión médica veía el aborto como
algo despreciable.
Ya no es así. Ahora se trata de un asunto de enorme importancia, impactando a tres profesiones importantísimas como
son la política, la legal y, por supuesto la médica. Algunos
médicos pueden estar dispuestos a realizar abortos, pero
muchos no lo están. Algunas declaraciones revelan el trauma
que experimentan algunos médicos que han hecho abortos.
Una doctora dijo que ella los había hecho porque creía firmemente que el aborto debía estar a disposición de las mujeres.
Pero que cada vez que los realizaba tuvo que prepararse
emocionalmente y que muchas veces no pudo dormir durante
toda la noche antes del día en que tenía que hacer un aborto.
Algunas estadísticas y decía ud. solamente los necios, los
desleales, los desalmados y los crueles podrían leer las siguientes estadísticas y permanecer impasibles.
Para empezar, debemos entender que las autoridades
médicas determinan que una persona está «viva» si hay latidos
del corazón que se pueden detectar, o si hay actividad cerebral
que se puede medir en ondas. Dos semanas y media después que la mujer ha concebido, se pueden detectar los latidos del corazón del niño que lleva en el vientre. Lo horrorizante
del caso es que esencialmente los abortos se realizan después de la séptima semana de embarazo.
La convivencia ha sido la razón fundamental por la cual se
les ha quitado la vida a estos bebes por medio del aborto. El
95% de los casos no ha sido por causa de incesto, ni violación, ni la condición física del niño antes de nacer, ni tampoco
porque la salud de la madre estuviera en peligro.
Cada año se asesinan 55 millones de niños en todo el
mundo. Dividido en días es 150.685 niños diariamente asesinados alrededor del mundo. Cada minuto equivale a tres niños asesinados por medio del aborto.
La cantidad de bajas por guerra es ciertamente una realidad conmovedora. Pero cuando se compara con la cantidad
de niños asesinados antes de nacer el contraste es aterrador.
Y lo más trágico, es que el mundo habla de libertad y los
derechos humanos, cuando estos bebés no tienen ni el derecho de defenderse de una muerte segura. Se les está quitando
la vida de una manera brutal, trágica y sin prestarles la más
mínima consideración. Y pensar que la mayoría de las veces el
aborto se ha convertido en poco más que un método anticonceptivo conveniente.
Una madre arrepentida, declaró «es cierto que mi aborto
sirvió para evitar algo de vergüenza, pero la vergüenza fue sustituida por otro tipo de dolor, el dolor del remordimiento. Cada
primavera, cuando la vida comienza a florecer, siento de nuevo
el dolor de pensar que mi hijo podría estar cumpliendo un año
más.

Laigua, una riquesa natural de les nostres conques
Opinió BalGuera (27)
La Comarca de la Noguera tot i estar
creuada per tres rius (els dos Nogueres i el
Segre) és una de les Comarques amb més
regadius pendents de fer: 6000 ha. a la zona
regable del canal Algerri-Balaguer, i 9.500 a la
zona influenciada pel canal Segarra-Garrigues.
Si algun dia aquestes il·lusions són una
realitat, Balaguer serà la capital duna zona amb
una riquesa impressionant. No solament per
laugment de producció agrària i ramadera i de
tot el que això comporta de creació de riquesa
paral·lela, sinó perquè tantes hectàrees de
regadiu hauran ajudat a fixar un aigua al Territori
que més drets hi té.
Corren vents de transvasaments cap a làrea
metropolitana de Barcelona i cap al Sud-Est
espanyol. Diuen que laigua serà més rendible
en aquests indrets que en els nostres. Volen
concentrar més riquesa on ja nhi ha més que
aquí. Els poders polítics parlen de reequilibri
territorial, però ja no saben el què això vol dir.
Cada dia els poders econòmics tenen més
força i els poders polítics shi deixen influir. Unes
vegades diuen que cal transvasar aigua cap a
Barcelona des del riu Noguera Pallaresa i altres
del Roine francès. Lopció més barata és la del
Noguera Pallaresa.
El Noguera Pallaresa és el riu més cabalós
de Lleida però sutilitza majoritàriament per
FECSA, tan sols per fer electricitat, arribant a
lEbre mitjançant el canal de Fecsa i de Seròs
amb un cabal de 50 Hm3 /seg. sense regar un
pam de terra ni per a cap més altre aprofitament,
quan el canal dUrgell, el més gran de Lleida
sols en pot dur 30 Hm3/seg.
Els cabals sobrants del Noguera Pallaresa
que fan cap a lEbre tots fan falta per regar les
71.000 Hes. del Segarra-Garrigues, perquè amb
el Segre , Rialb inclòs, tan sols es pot regar un
25% de les Hes. projectades.
A més a més, Balaguer i tots els pobles de

Iglesia Cristiana. Palabra de Fe
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la conca del Segre, des de Ponts fins a la
desembocadura a lEbre, estem exposats
a un cert risc de ser arrasats per una avinguda
daigua si es rebenta la presa de Rialb o
qualsevol altra.
La presa de Rialb està construïda sobre
unes falles sísmiques i informes tècnics
dorganismes públics, previs a la
construcció de la presa, alertaven del perill
dactivació daquestes falles durant
lompliment de lembassament.
Així com també alertaven que moviments
sísmics a la zona serien molt més destructius
que en altres llocs per la coincidència de les
falles sísmiques, dels materials existents al
subsòl i pel propi pes de laigua envasada .
La presa de Rialb shavia de construir
de terra per resistir els moviments sísmics.
Al final sha fet amb altres materials menys
provats a nivell mundial per tal de no arrasar
la capa superficial de terres de cultiu de
molts pobles dels voltants.
Cal doncs, a lentendre de BalGuera,
que la ciutadania prengui consciència del
perill que tenim a sobre i el reconverteixi, al
menys, en argument per exigir que
laprofitament daquestes regulacions que
es fan en els nostres rius siguin prioritaris els
territoris i els habitants que hi vivim.
Demanem que els Ajuntaments de la zona
afectada encapçalin:
1er. -loposició als transvasaments que el
Pla Hidrològic Nacional preveu de lEbre,
perquè les aigües de lEbre que més goig
els fan són les que ara no sutilitzen del Segre
i dels Nogueres.
2on. -La petició dun pla demergència
devacuació de la població en cas
damenaça de ruptura de preses.
Col·lectiu BalGuera

Director: Pedro Pérez
Direcció Comercial i Administració: Sisco Alarcón
Equip de Redacció: Joan Bové, Mònica García, Ramon Mayals, Sisco Alarcón,
Pedro Pérez.
Comercial: Xavi Astasio
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius
dels seus autors que GROC no fa necessàriament seves. En defensa de la llibertat
d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que
els lectors estimin oportunes sempre que es guardi el degut respecte que mereixen
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de B. i Vilanova de la Sal.
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Què fer?

Cada cap de
setmana
Balaguer està
de festa !!

Dissabte 24 de febrer
FESTA BOJA DE
CARNESTOLTES
Això és Hollywood !!
I a més a més

MERCANTIL
CUBATERA

SALA CATS

Gran Final de
Miss Mundo
Canibal

20

Dissabte 17 de febrer
ESQUÍ-BUS
Vine a esquiar amb la gent
de Sala Cats.
Anirem a
Cerller per 4.500 ptes.
Tel. contacte 607 938017

El concurs Miss Mundo
Canibal arriba a la seva gran final de la Sala balaguerina,
aquest dissabte 10 de febrer.
Amb la presència de les 12
finalistes sorgides de les 3 semifinals celebrades els darrers
dissabtes, i sota la direcció del
presentador Marcus, aquest
dissabte es coneixerà el nom
de la guanyadora que optarà al
premi dun milió de pessetes i
un viatge al voltant del món, en
la gran final Mundo Canibal de
tot lEstat que es celebrarà el
proper estiu.
Daltra banda, la sala
Mundo Canibal organitzarà una
gran festa brasilera, el proper
dissabte 17 de febrer.

Dissabte 10 de febrer
FESTA ROM
CACIQUE
Lautèntica festa del rom
amb hosteses que
tobsequiaran amb
diferents regals.

Festa Red Bull

amb el sorteig de 2 taules
dSnowboard, amb hosteses
i regals pels assistents.

MUNDO CANÍBAL
SALA UBBE

Dissabte 10 de febrer
FINAL MISS
MUNDO CANÍBAL
Final de lelecció de Miss
Mundo Caníbal amb la
presència de totes les
finalistes

Dissabte 17 de febrer
Festa espectacle
FIVE:
ELS CINC
PECATS
CAPITALS
Una festa endimoniada
amb lenveja, lavaricia, la
luxúria, la gula i la ira.

Dissabte 17 de febrer
FESTA BRASILERA
Vine a gaudir duna nit
brasilera al ritme de la seva
música

Cada cap de setmana
Planeta està de festa.
Tho deixaràs predre?

SALA PLANETA

C/ Barcelona, 64
Tel. 973 443048
BALAGUER

Barbaritats* i bon vi
*Menú degustació especialitat de la casa

Passeig

de

l'estació,

62

-

BALAGUER

TOT UN MÓN DE
SENSACIONS

Sociedad Anónima

Ps. lEstació, 35
BALAGUER

Ctra. Corbins LV. 9224 Km. 20,5
Planta del Corb - Balaguer
Tel. planta 973 292188 - Tel. mòbil 609 883117

www.airtel.net/personal/planeta

BAGUETES · TORRADES · PIZZES
AMANIDES · PATATES XIPS

TOT PER ENDUR
Passeig de l'estació, 47-49 Balaguer

☎ 973 450529

LOCO-DANCE-CLUB
Ps. Estació
BALAGUER

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

El Grup La SudaTeatre presenta lobra Ai, Joan
que descarriles el proper 25 de febrer a
Àger i el 4 de març al Teatre de Balaguer

XIVè campionat de Billar
Americà al bar Fleming
El nou campionat va començar
la passada setmana

De nou comença el Campionat de Billar Americà del
Bar Fleming de Balaguer, arribant en aquesta ocasió a la
seva XIV edició. Destacar de moment que de 24 jugadors
de lanterior edició sha passat a 20 participants.
LLOC

El grup La SudaTeatre de Balaguer
presentarà el seu nou muntatge teatral Ai,
Joan que descarriles el proper 25 de febrer a Àger i el 4 de març al Teatre Municipal de Balaguer.
La SudaTeatre comença a gestar-se
a finals del 1997, en el marc de lAPA del
Col·legi de les Carmelites de Balaguer. Van
començar representant els Pastorets a
lescola, però decidiren fer el salt i estrenaren, el 1998 lobra Benvingut Mossèn
Vidal que es representà amb força èxit
per diferents poblacions de la nostra comarca.

Lany 1999, van presentar lobra Liquidació
de solteres, que fou representada, a més de
Balaguer, a Àger, Camarasa, Torrelameu, Ponts,
Os de Balaguer i Golmés.
Encoratjats per lacceptació daquestes obres
(dhumor fàcil) el grup va assumir el repte de dur a
terme el somni dun dels seus components: Escenificar la Passió, en un marc com el Castell Formós.
El projecte va ser una realitat la passada Setmana Santa, amb la col·laboració de daltres grups
teatrals de la Ciutat i el recolçament de lAjuntament. Lèxit els va esperonar a consolidar-se com
a grup. Endavant!.

PUNTS

JOR. JUG.

1. P. ESTRUCH JR. ........................... 32 .....................21
2. JM. MARQUES ............................. 22 .....................17
3. J. OLIVES ..................................... 15 .....................13
4. JM. BRUFAL ................................. 11 ......................8
5. S. MUÑOZ .................................... 10 ......................8
6. JM. VIDAL ...................................... 8 ......................12
7. P. ESTRUCH .................................. 7 ......................10
8. X. ESTRUCH ................................. 7 ....................... 9
9. X. GARCIA ..................................... 7 ....................... 4
10. C. ALCANTARA ........................... 5 ....................... 4
11. R. CALVETE ................................ 5 ....................... 7
12. C. GUARDIA ................................ 3 ....................... 3
13. A. OLARTE .................................. 3 ....................... 5
14. P. ARAN ....................................... 2 ....................... 3
15. C. BRUFAL .................................. 2 ....................... 1
16. V. GARCIA ................................... 2 ....................... 4
17. D. GUTIERREZ ............................ 2 ....................... 1
18. M. MATEU ................................... 2 ....................... 6
19. JM. RUERA ................................. 1 ....................... 3
20. F. QUINTILLA ............................... 0 ....................... 0
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Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958
ES VEN pàrking nou tancat darrera
St. Domènec. Raó al tel. 607 938962.
LA BRASERIA es traspassa Restaurant-pizzeria a la Pl. Mercadal, 11
de Balaguer. Raó al tel. 973 445337.
ES VEN primer pis de 90 m2 nou.
ascensor, calef. central, 3 hab., 2
banys, gran terrassa. Totalment
decorat. Bon preu. Raó al tel. 973
451388.
ES VEN moto Honda NSR 15.000
Km. 8 anys. Perfecte estat. Raó al
tel. 617 560934.
ES VEN pis al c/ Girona de 70 m2. 3
hab., bany. Preu 3.800.000.- Raó al
tel. 609 391853 - 649 434344.
ES VEN 5è pis nou. Facilitats de
pagament. Raó al tel. 629 725009.
ES LLOGUEN places de pàrking
tancats al c/Sanahuja 36. (Davant
germanes carmelites). Raó al tel. 973
450555. (Srta. Montse)
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ES VEN casa al c/Teixidors, 1. Preu
5.000.000.-. Raó al tel. 629 725009.
EN VENDA 4t. pis de 123 m2 en
construcció per entregar aprox. en
un any i mig al c/Barcelona, 70. Opció
a pàrking i extres. Preu 13.750.000.Raó al tel. 973 445765 (horari de
botiga).
CRÉDITOS sus problemas pueden
tener solución! Préstamos personales, hipotecas ¿Tiene cerradas las
puertas bancarias? Mantenga sus
propiedades solución embargos.
Disponemos de capital privado.
Máxima discreción. Consúltenos al
tel. 678 605814.
ES PRECISA oficial per treballs
durbanització a Balaguer. Raó al tel.
610 754944.
ES VEN casa al c/ Riu Flamisell
(Firal). Raó al tel. 973 446833.

ES COMPRA
FINCA DE
SECÀ
RAÓ AL TEL.
699 308882

ES NECESSITA personal per
treballs agrícols, exclusivament amb
màquina. Sofereix la possibilitat de
vivenda en el lloc de treball. Raó als
tels. 973 586037 - 93 3719818.
ES LLOGA pis de 90 m2. 1er pis en
perfecte estat al c/ Ramon i Cajal de
Balaguer. Raó al tel. 973 446542.
ES LLOGA 2on pis gran al c/Pare
Sanahuja. Poques despeses. Raó
al tel. 973 446129.
SE VENDE 2º piso en la c/Almatà.
Semi nuevo. 3 hab., comedor-salón
grande, cocina, quarto de baño completo, trastero y plaza de párking.
También se vende sofá de 2 plazas.
Razón al tel. 973 449035.
SENYOR de 65 anys busca senyora
per formar parella. Màxima serietat.
Raó al tel. 687 050765.
ES LLOGUEN habitacions per noies
a Balaguer. Bona zona.
Econòmiques. Raó al tel. 973
446979. Trucar de 9 a 12h. nit.
GRUP DE VERSIONS (destils diversos) precisa de cantant femenina. Es demana serietat, presència i
caràcter extrovertit. Banda amb futur.
Raó al tel. 679 532446 - 973 446724.
Preguntar per Joan.
ES PRECISA persona entre 20 i 30
anys per treballs de mecànica,
manteniment i grua per a treballar en
un taller dautomòbils a Balaguer. Jornada sencera. Raó al tel. 610 461492.
ES LLOGA apartament a Calafell.
3er pis. Molt a prop de la platja.
Capacitat 5 persones. Totalment
equipat i amb aire condicionat. Raó
al tel. 973 447271. Només tardes
fins a les 10 de la nit.

SOFEREIX noia de 24 anys amb
carnet de conduir per a fer de cangur
i si cal per neteja de la llar. Raó al
tel. 973 430248.

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

ES VEN Seat Ibiza en bon estat.
Preu 175.000 ptes. Raó al tel. 627
632667.
SE OFRECE trabajo de camarera
para fin de semana. Razón al tel 973
445003 de 12 a 4 de la tarde o de 8
a 10 noche.
ES LLOGA local comercial de 44
m2 al c/Barcelona, 15. Raó al tel.
973 445728.
ES NECESSITA dona per fer feines
de la llar. 2 hores diàries al matins
de dilluns a divendres. Raó al tel.
973 447289.
ES BUSCA oficiala de perruqueria
per treballar a Balaguer. Raó al tel.
616 729006 de 9 a 10 de la nit.
ES PRECISA cuiner/a per a Restaurant a Balaguer. Raó al tel. 973
448993.
ES LLOGA garatge tancat i individual davant Germanes Carmelites,
amb llum i rentador comunitari. Raó
al tel. 973 451231.
ES NECESSITA teclista i vocalista
femenina, per grup dSka Soul. Raó
al tel. 617 963598.
ES VEN casa adossada a Balaguer.
c/La Sentiu, 5 (Darrera c/ Barcelona). Raó al tel. 973 446588.
EBANISTA amb experiència, es
necessita, per feina de taller i
muntatge de mobles per una empresa de Balaguer. Bona
remuneració. Raó al tel. 973 446561.

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

A.P.I.: Ma. Carme Torrentó Capdevila

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

-A BALAGUER venda de pis zona alta, 2n
pis sense ascensor, bany complet, cuina amb
galeria tancada dalumini, recent restaurat.
-A BALAGUER, venda de botiga al c/ Pintor
Borràs, antic supermercat DIA, construcció nova de 120m2. Ideal per a Bar o menjaras
econòmics. Preu docasió.
-VENDA PARCEL·LES EDIFICABLES a
Gerb de 465m2, amb tots els serveis instal·lats.
-VENDA DE CASA I MAGATZEM al C/
Sant Domènec. Molt bon preu.
-VENDA TERRENY RÚSTIC a peu d ela
ctra. de Lleida, molt prop del Polígon industrial duns 3.500m2 aproximadament.
-PIS DE LLOGUER a lAv. Pere III, recent
resturant, gran terrassa amb vistes al riu, 2
banys, 4 hab., calef. i ascensor.

-PIS DE LLOGUER , nou a estrenar a la Pl.
Pau Casals amb vistes al riu, 4 hab., 2 banys.
50.000 ptes/mes.
-GRAN MAGATZEM DE LLOGUER a
lHostal Nou, costat carretera. 1.500m2,
ideal per sumercat o gran taller.
-LLOGUER LOCAL COMERCIAL per a
oficines a lAv. Pere III, amb calefacció i
ascensor. Ideal per a oficines o consultori
mèdic.
-ENVENDA casa a la Vell de Boí. Obra nova
sense finalitzar amb tots els serveis.
-ENVENDA casa al c/ Avall molt gran, façana al c/ Avall i c/ Escala.
-ENVENDA nau industrial a 24km de
Balaguer en un Pol. Ind., parets obra vista,
terra formigó, 6m. dalçada. Preu: 35.000
ptes/m2.
-ENVENDA Torre Blanca del Carlà. Catalogada en la Gran Enciclopèdia Catalana. Situada a Gerb. Celler de 30m2. Plantes baixes
501m2 , planta 1ª 345m2 , planta 2ª 90m2.
Piscina amb depuradora. Resta de terreny
vallat. Reg. gratuït de 7800m2.
MOLTES OFERTES I VENDES I LLOGUERS. CONSULTINS.

PASSATEMPS
ESCACS. Acaba la partida
per Josep Oms, Mestre Internacional
Partida disputada lany 1900 entre Mason i Chigorin. El
negre mitjançant una precisa maniobra, aconsegueix fer
mat al rei blanc en dos jugades

8
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T E L È F O N S O Ú T I L S
BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES)
088
MOSSOS DESQUADRA
973 450450
GUÀRDIA URBANA
973 450000
CONSELL COMARCAL
973 448933
BOMBERS
973 445080
CAP II
973 446028
SERVEI D'URGÈNCIES
973 447714
I.N.SEGURETAT SOCIAL
973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MÈDIC DE RECONEIXEMENTS 973 448113
CREU ROJA
973 445796
RENFE
973 445503
ALSINA GRAELLS
973 445476
TAXIS PÚBLICS
973 445022
CORREUS
973 445826
JUTJAT N.1 973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2 973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS 973 451177
DESPATX PARROQUIAL
973 445342

ESGLÉSIA EVAN. PENTECOSTAL 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044
973 445786 - 973 447113 -973 390862
FUNERARIA P. BUCHACA 973 446772
BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT
973 586005
DISPENSARI MÈDIC
973586249
CAMARASA
AJUNTAMENT
973 420009
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT
973 428007
CUBELLS
AJUNTAMENT
973 459005
GERB
AJUNTAMENT
973 443406
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC
973 445018
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT
973 180205
CASA DEL METGE
973 180213

OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 438004
METGE
973 438003
A.T.S.
973 438062
ESCOLES
973 438061
RESIDÈNCIA
973 438169
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC
973 420003
ESCOLA DE NATURA
L'ARC DE SANT MARTÍ
973 420250
LA SENTIU
AJUNTAMENT
973 424005
CASA DEL METGE
973 424058
MONTGAI
AJUNTAMENT
973 430005
METGE
973 430107
TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 432008
CASA DEL METGE
973 432055

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

2
1
A

B

C

D

E

F

G

H

SOLUCIONS 1... Ta3+ 2.Txa3 2...Db2++++

VENDA O LLOGUER DE
PÀRQUINGS TANCATS
· 1 o 2 places
· Màximes facilitats
· Finançament
a la seva mida

SORTIDES
BALAGUER
07.32 (1)
14 .03
19.37

ARRIBADES
LLEIDA
08.17
14.48
20.22

ARRIBADES
LA POBLA
11.03
11.58
15.43
23.08

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

ARRIBADES
BALAGUER
09.25
10.20
14.00
21.30

(1) No circula els dies 12/X, 1/XI, 6,7,8 i 25/XII del 99 1 i 6/I, 21,22 i 24/IV, 1/V del 00.
(2) Circula diumenges i els dies 12/X, 1/XI, 6,7 , 8 i 25/XII del 99 1 i 6/I, 21, 22 i 24/IV, 1/V del 00.
(3) No circula els dies 24 i 31/XII
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HORARIOD'AUTOBUSOS
SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
06.10
BARCELONA
feiners
18.50
"
diumenges
07.30
TÀRREGA
feiners*
12.00
"
dissabtes
15.00
" feiners, dissabtes NO*
* enllaç amb Barcelona
07.48
LLEIDA
feiners
07.55
" feiners , festius no diumenge
09.15
"
feiners
10.45

diumenges

F
ÀGER
F. JOSA - C/ La Font, s/n
BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10
F. CLAVER- Sant Lluís, 6
F. MARCH- S. Jaume, 2
F. SALA- Pl. Mercadal, 38

Promotora:
F.J. AGUILÀ, SL

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

A
973455060
973450214
973445384
973445280
973445087

SORT.
13.30
15.15
17.50
09.50
16.30
14.06
14.06
17.09
13.15

R

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

M

À

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

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

BELLCAIRE D'URGELL
LA SENTIU DE SIÓ
BRUFAU TUDELA, J.I.
973586466 MONTSERRAT MIRATS
973425051
CAMARASA
MONTGAI
TRIBÓ ALCOBÉ, M.
973420200 PERE SOLANS
973430110
CASTELLÓ DE FARFANYA
OS DE BALAGUER
ARASA PLA, G.
973428070 RÚBIES PRAT. NÚRIA
973438136
VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.
973432151

FARMÀCIESODEOTORN
De les 8 de la tarda del 8 de febrer
De les 8 de la tarda del 15 de febrer
De les 8 de la tarda del 22 de febrer

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

MARCH
ALDAVÓ
CLAVER

INSTAL·LACIONS

Pintor-Decorador

Josep
Rosiñol

a les 8 de la tarda del 15 de febrer
a les 8 de la tarda del 22 de febrer
a les 8 de la tarda de l 15 de març

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

Tels. 973 451064 - 639 160541

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