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Presentació dAntiquària 2001

La segona Fira dAntiguitats
«Antiquària» es celebrarà els
propers dies 30,31 de març
i 1 dabril

Festa del Ranxo de Pons

La capital del Mig Segre
preparada per rebre més de
10.000 persones en la
tradicional festa del Ranxo

Curs diniciació al bonsai
Mobiliari Actual
Programes Jovenils
Decoració i Complements
Sistemes de Descans
Projectes d’Oficines

Sant Lluís, 47

Tel. 973 45 11 05

BALAGUER

El Club Bonsai Balaguer
organitza un curs diniciació
per a tots els amants dels
bonsais
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Salud Automoció, S.L.
Josep Salud Pla - @AI@A'!

C/ Hostal Nou, 19 · Tel. 973 445438 · BALAGUER

El Teatre Municipal, quatre anys després
En portada:
Carnestoltes
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Diumenge 11 de febrer. 7 de la tarda.
El Teatre Municipal està ple de gom a gom,
i a la porta dentrada shi torna a penjar el
cartell de «no hi ha entrades». Lobra que
shi representa és 23 centímetres. Molta
gent sha quedat sense poder veure la
representació.
Diumenge 18 de febrer. 7 de la tarda.
El Teatre Municipal torna a mostrar el millor
de la seva capacitat. 700 espectadors tornen a col·locar el «no hi ha entrades» a la
porta principal. A lescenari, Emma
Vilarasau interpreta com només ho saben
fer alguns actors i actrius, un paperàs a
lobra Un tramvia anomenat desig. Un
altre triomf teatral.
En aquest cicle dhivern, shan venut
més de quatre-cents abonaments, el que
representa el 60 per cent de la capacitat
del Teatre Municipal, i per tant, lèxit
assegurat.
I és que el cicle dhivern ens ha portat
obres amb actors i actrius televisius, que
el públic coneix, amb qui fa la sobretaula
gairebé a diari; obres conegudes, amb la
publicitat suficient en tots els mitjans de

comunicació per a que el gran públic les
conegui i les vulgui veure; obres, amb més o
menys qualitat, però que són populars, i que
creen un bon clima deufòria entre els
espectadors, que en sortir de la darrera de
les obres, ja preguntaven quan es posarien a
la venda els abonaments de primavera, sense
conèixer quina era la programació.
El bon funcionament del Teatre Municipal
ha tancat moltes boques i ha apagat moltes
veus que, quan sestava construint, ara fa uns
quatre anys, auguraven poc èxit per un
equipament daquestes característiques.
I com que les xifres parlen soles, només
cal dir que des daquell mes dabril de lany
1997, han passat pel Teatre Municipal més de
cent representacions i vora cinquanta mil
espectadors.
Només falla una cosa. Els espectadors
del futur són els nens i els joves, als quals
hem de mimar i educar teatralment parlant.
Per tant, caldrà incrementar els cicles de teatre
infantils i juvenils, així com els de teatre amateur, animant als grups locals i comarcals a
presentar espectacles i obres de manera
periòdica.
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LAjuntament ha aprovat el pressupost per
a lobertura de la Miranda i la urbanització de
tota aquella zona. Tot el que sigui millorar els
accessos a la ciutat fa de bon sentir i de bon
veure, però en aquest cas és vital. En lindret
determinat no sols és del tot necessari per
millorar la imatge, sinó també pels greus
problemes viaris i de circulació que comporta
la quantitat dequipaments allí ubicats. No es

dóna vida al Casc Antic només creanthi edificis i equipaments públics, sinó
afavorint-hi laccessibilitat i els
estacionaments. Hom pot parlar que
no és un bon costum aquesta
addicció al volant, però de vegades,
i cada cop més, es fa indispensable
lús del vehicle. I és que, sense adonarnos-en,
ens
trobem
amb
contradiccions quan les facilitats
esdevenen barreres...
Josep M. Simón i Auberni
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Antiquària 2001 comptarà amb una vintena
dexpositors darreu de Catalunya

La segona edició daquesta fira, es celebrarà els propers 30, 31 de
març i 1 dabril, als pavellons firals de la capital de la Noguera

Un certamen firal per
potenciar leconomia local
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Els propers dies 30, 31 de març i 1 dabril,
obrirà les seves portes la segona fira dantiguitats Antiquària, organitzada conjuntament
per Fira Balaguer i lAssociació de Brocanters
i Antiquaris Indíbil i Mandoni de Lleida.
La Fira, que se celebrarà als pavellons firals, reunirà entre quinze i vint expositors de
diversos punts de la geografia catalana.
La primera edició daquesta fira va celebrar-se el mes de desembre de 1999, en plena revifalla del sector de les antiguitats a les
nostres comarques.
Amb una superfície total duns mil metres
quadrats, els expositors presentaran peces
força interessants, des de ceràmica, vidre,
escultura, forja i eines antigues, instruments
de música, porcellana, i tot tipus de mobiliari,

anglès, català, dels segles XIX i XX, orientals i
rústics, a més dels petits objectes de decoració i col·leccionisme, orfebreria, joieria, pintura, plata, rellotges, entre daltres.
En la primera edició van passar uns 4.800
visitants, xifra que sespera superar en ledició denguany. Els visitants són,
majoritàriament de la comarca de la Noguera, i de les veïnes, Urgell, Pla dUrgell, Segrià,
Pallars Jussà i Sobirà, Alt Urgell i dAndorra.
Durant els tres dies de Fira van vendres un
total de 280 objectes i peces antigues valorades en uns sis milions de pessetes.
El preu dentrada al recinte firal serà de
dues-centes pessetes i lhorari dobertura al
públic serà d11 del matí a 9 del vespre, tots
tres dies de Fira.

El naixement de la nova associació de brocanters i
antiquaris Indíbil i Mandoni, que agrupa antiquaris de Lleida,
Barcelona i Osca, i que té com a objectiu la promoció,
conservació i comercialització de peces antigues amb totes les garanties dautenticitat, ha estat fonamental per lorganització daquest tipus de certàmens a les nostres comarques. Segons fons de Fira Balaguer, aquestes fires i
mercats monogràfics serveixen per reforçar i potenciar
leconomia local, ja que comporten lafluència dun flux de
públic als pavellons firals i a la ciutat en general, creant una
dinàmica dinfluència dels pobles i comarques del voltant
cap a la nostra ciutat.

Balaguer reviurà un any més la festa del rei
Carnestoltes, el proper dissabte 24 de febrer
La rua de carrosses i disfresses, els balls infantil i nocturn i els
concursos marcaran la festa de la disbauxa i el bon humor

El proper dissabte 24 de febrer, a partir de les 4 de la tarda,
la capital de la Noguera somplirà de color i disfresses per tal de
reviure, un any més la popular festa del Carnaval. La rua de
carrosses, que es concentrarà al carrer Noguera Pallaresa, juntament amb tots aquells que vulguin disfressar-se, rebrà el rei
Carnestoltes iniciant el cercavila que els conduirà fins a la Plaça
del Mercadal.
Un cop a la històrica plaça medieval, el rei Carnestoltes
sautoproclamarà, per un dia, amo i senyor de la ciutat, i convi-

darà un any més, a tots els vilatans a la disbauxa, a menjar i
beure, per tal doblidar-se de
lavorrida feina diària, amb el seu
discurs des del balcó de lAjuntament.
Serà el mateix rei Carnestoltes, el responsable diniciar el
ball infantil, a partir de les 6 de la
tarda, a la Plaça del Mercadal,
amenitzat pel grup danimació
infantil La Troca. Durant aquesta
sessió de ball, es donarà a conèixer quina ha estat la carrossa
guanyadora de la rua del Carnestoltes 2001, i que rebrà les
cinquanta mil pessetes de premi.
A partir de les 12 de la nit, i
als pavellons firals de la Cros,
començarà el Gran Ball de Carnestoltes amb lorquestra
Aquarama.

Un jurat serà el responsable de dictaminar quines seran les
millors disfresses de la nit, tant a nivell individual com a col·lectiu o xaranga. El primer premi col·lectiu semportarà cinquanta mil pessetes, mentre que els altres quatre finalistes
senduran un pernil cadascun. El premi a la millor disfressa
individual o de parella rebrà la quantitat de 25.000 pessetes
mentre que els quatre finalistes daquesta modalitat, també
semportaran un pernil.

El grup danimació La Troca serà el responsable del
ball de tarda a la Plaça del Mercadal, mentre que el
Ball de Nit anirà a càrrec de lOrquestra Aquarama,
als pavellons firals de la Cros, a partir de les 12 de la
nit, amb la celebració dun concurs de disfresses
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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
Carnisseria
Gemma
Plaça Mercadal, 37
Tel. 973 448401

Estanc
Rabarté
Plaça Mercadal, 29
Tel. 973 445351

Campanya de plantació darbres dels escolars
de Balaguer amb lEscola Taller Minerva

Els alumnes dels centres escolars col·laboraran amb lEscola Taller
en la plantació de llavors al viver municipal

Bar-bar sorteja una moto
entre els seus clients
Ramon Punyet ha estat lafortunat guanyador de la
motocicleta Peugeot, sortejada pel Bar-bar, el passat
dissabte 17 de febrer, coincidint amb les tres darreres
xifres de la Loteria Nacional.
Ramon Punyet, que tenia el número 728 va rebre de
mans del propietari de lestabliment, Vicent Laborda, la
motocicleta, el passat dimarts, 20 de febrer. Els clients
han adquirit 500 butlletes amb dos números cadascuna, en els darrers dos mesos.
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CLUB TENNIS
BALAGUER
ELECCIÓ DEL PRESIDENT i JUNTA DIRECTIVA
Per l’espiració del mandat de la Junta Directiva, el C.T. Balaguer
convoca eleccions, en les quals, els aspirants hauran de reunir les
següents condicions:
1. Ser majors d’edat.
2. Ser soci de número del Club sempre i quan ho sigui des del 31 de
desembre de l’any anterior a la celebració de les eleccions.
3. No estar subjecte a cap sanció disciplinària esportiva.
4. En cas de ser elegit, haurà de presentar la seva dimissió de qualsevol altre càrrec directiu que pogués ostentar en un altre Club o entitat
esportiva.
El secretari del Club podrà admetre les candidatures que els socis
presentin a President i Junta Directiva amb un aval de socis del Club
d’un 10 per cent, com a mínim, i tindrà que fer-hi constar el número del
D.N.I.
A la candidatura hi ha de figurar la relació dels seus components
amb la designació del càrrec que cadascú hagi d’assumir. Al front hi
figurarà el President, de la qual formarà part, a més d’un vice-president, un secretari, un tresorer i varis vocals per cada una de les
seccions.
El termini per fer el lliurament dels candidats a President i Junta
Directiva expirarà el proper dia 12 de març a les 24 hores.
El dia 15 de març, data de celebració de l’assemblea General
extraordinària, es procedirà a l’elecció del President i la seva Junta
Directiva.
Balaguer, 26 de febrer de 2001
Vist i plau
Josep Salazar i Gregori
President

Pere Papell i Papell
Secretari

Durant la setmana del 26 de febrer al 2
de març, els alumnes dels diferents centres escolars de la ciutat participaran en la
tradicional plantada darbres, tot i que enguany ho faran en una modalitat diferent.
Col·laborant amb lEscola Taller Minerva, els nens i nenes de la ciutat plantaran
llavors darbres i arbustos autòctons al viver municipal de lEscola Taller, per tal de
que lany vinent, aquests petits arbres que
ja hauran nascut, puguin ser trasplantats
al barranc dels Rucs i al Parc del Reial,
dins del projecte que està duent a terme
lEscola Taller Minerva, de recuperació
daquest gran pulmó per la ciutat.
A Balaguer hi ha més de 200.000 metres quadrats de zones verdes i més de
sis mil arbres segons un estudi fet per

lEscola Taller, lany 1997, fet que indica que
Balaguer camina en una bona direcció per a ser
una ciutat amb una qualitat ambiental molt alta.
Els alumnes de jardineria de lEscola Taller
han fet una selecció i recollida de material vegetal per totes les zones verdes enjardinades i
naturalitzades de la ciutat i els voltants per tal de
preparar els nous arbres i arbustos del futur Parc
del Barranc dels Rucs, diferenciant clarament la
vegetació que es col·locarà en el vessant del
solell - aromàtiques i ginestes- i la vegetació del
vessant duna obaga de ribera com els salzes i
lledoners, entre daltres.
Actualment, els alumnes del mòdul de jardineria de lEscola Taller Minerva estan treballant en ladequació del viver municipal, don
shan de nodrir els principals parcs i jardins de
la ciutat, en un futur.

V. X. ADSUAR
Agència Oficial
Mercedes-Benz

Venda de vehicles nous i usats

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

Empresaris de la comarca demanen entrar al
programa de Desenvolupament Rural Proder
Van reunir-se amb el President del Consell Comarcal
de la Noguera, Marcel·lí Guillaumet, el passat 15 de febrer

Un grup de nens i nenes de la
comarca van ser rebuts per
la plantilla del Barça
Els joves de Balaguer i Gerb van poder
fotografiar-se amb els jugadors del primer
equip blaugrana
Una quarantena de nens i nenes de Balaguer i Gerb
van visitar el passat mes de gener les instal·lacions esportives del Futbol Club Barcelona, i van ser rebuts pels
membres de la plantilla, que van fotografiar-se amb els
joves de la nostra comarca.
Durant uns minuts, els nens i nenes van poder compartir i parlar amb els que són els seus ídols, i posteriorment van fer el lliurament al club duna placa commemorativa de la jornada.

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
demanarà un projecte Proder -Programa
de Desenvolupament Rural- a la Generalitat de Catalunya, per tal dimpulsar i mobilitzar les iniciatives empresarials privades que puguin sorgir a la comarca de la
Noguera.
Per aconseguir-ho, el passat dijous
15 de febrer, van reunir-se una cinquantena dempresaris de la comarca, relacionats amb el sector turístic i de lalimentació artesana, a la seu del Consell Comarcal de la Noguera, acordant la creació
dun grup dacció local que gestioni
aquest projecte.
Segons Marcel·lí Guillaumet, president del Consell Comarcal de la Nogue-

ra, aquest projecte Proder serveix per a recolçar
econòmicament les iniciatives empresarials que
puguin sorgir a la comarca de la Noguera, des del
punt de vista del seu desenvolupament comercial, turístic i agrari.
Des del Consell Comarcal es recolliran les propostes dels propis empresaris de la zona interessats en el projecte i selaborarà una estratègia comuna per a tota la comarca, que pugui acollir-se al
Proder, que a la vegada és incompatible amb altres programes dajuts econòmics de la Comunitat Europea, com ara el Leader.
El Govern de la Generalitat de Catalunya té
previst destinar un total de vuit mil milions de pessetes a potenciar aquest tipus de programes de
desenvolupament rural, en la majoria de comarques catalanes.

Artesa de Segre celebrarà la seva
22ena edició de la matança del porc
8

La població noguerenca dArtesa de
Segre, també viurà intensament el Carnestoltes, amb tot un seguit dactes que siniciaran el dissabte 24 de febrer i clouran el
dimarts 27 amb la coneguda festa de la
matança del porc que enguany arriba a la
seva 22ena edició.
Aquest dissabte 24, a partir de les 3/4
de 9 del vespre, es farà la concentració de
comparses a la Plaça de lAjuntament. La
inscripció de les comparses sha fet durant
els darrers dies i totes elles estaran acompanyades en la rua pel so dels grallers.
A les 9 del vespre està prevista larribada del rei del Carnaval, Sa Majestat
Saltasekles IX que farà el tradicional pregó
des del balcó de lAjuntament.
Després de la rua pels diferents carrers
dArtesa, sarribarà al Pavelló Poliesportiu on
començarà el ball de disfresses, amb Xarop de Canya i la seva música tradicional i
sessió de ball fins a la matinada amb lor-

questra Firmament.
El diumenge 25, i a la Dàlia Blanca tindrà
lloc la sessió de ball a partir de 2/4 de 8 amb
lorquestra Acuario 2 Quartet.
En aquesta sessió de ball tindrà lloc el
20è Concurs infantil de disfresses. Tots els
interessats en participar-hi poden inscriures
abans de les 8 de la tarda.
Per últim, els actes carnavalescos, sacabaran el dimarts gras amb la matança del
porc.
Durant el matí, la Plaça de lAjuntament
serà lescenari de la matança de tots els porcs,
i de lelaboració de les tradicionals llonganisses i botifarres.
A partir de 2/4 de 6 de la tarda, es farà el
berenar de germanor, a la mateixa plaça, amb
els derivats del porc, cuits a la brasa, i acompanyats per pa i vi del país.
La festa finalitzarà amb una gran sessió
de ball a la Dàlia Blanca, amb Joan CarbonellDuet.

Ponts presenta un cartell de
luxe per les Festes del Ranxo
Del 23 al 27 de febrer, Ponts es vestirà de festa, amb
la celebració del Ranxo. Els actes començaran amb la rua
infantil de Carnestoltes amb la xaranga Rocabona, el divendres a partir de 2/4 de 4 de la tarda. A les 12 de la nit,
gran sessió de ball amb lOrquestra K-Melot.
El dissabte 24 de febrer destaquen lexposició de
pintura de Rosa Agustí a la Sala dActes de lAjuntament,
la de tapissos de Concepció Balagué a la Biblioteca i la
de Fotografia als coberts de la Plaça Planell.
El diumenge 25 estarà protagonitzat per lOrquestra
La Principal de la Bisbal, amb una ballada de sardanes al
migdia, concert a partir de les 5 de la tarda, i ball a partir de
les 19,30 hores.
El dilluns a les 11 de matí, el popular Lali-lali acompanyat per la xaranga Rocabona recorrerà els carrers del
poble. La gran Festa de Ponts serà presidida per la consellera de Benestar Social Irene Rigau. El ball fi de festa
anirà a càrrec de la prestigiosa Orquestra Maravella.

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

El Centre Excursionista recorrerà
els 20 quilòmetres del tram entre
Camarasa i Alòs de Balaguer

Dins del cicle Caminades per la Noguera que va
iniciar-se el passat diumenge 18 de febrer
El segon cicle Caminades per la Noguera, organitzat pel Centre
Excursionista de Balaguer, celebrarà el proper diumenge 4 de març la
segona de les seves sortides, després que el passat 18 de febrer,
siniciés aquest cicle amb la sortida de quinze quilòmetres des de
Masos de Millà a lermita de Sant Llobí, i el poble de Millà, retornant
pel Pla de les Bruixes fins als Masos, altre cop.
Aquesta segona sortida portarà als participants, de Camarasa
fins a Alòs de Balaguer, voltant la Serra Carbonera i tornant vorejant el
Segre, fins a la Central de Camarasa, passant pel pont i el camí
penjant.
Aquesta segona sortida és la més llarga de les programades en
aquest segon cicle, amb vint quilòmetres de recorregut.
Després daquesta visita a Alòs de Balaguer, la tercera sortida,
que es durà a terme el diumenge 18 de març, portarà als excursionistes des del Pont de la passarel·la a la vora de Terradets, passant per
la Masia Ginesta i la pedrera, fins a Rúbies, per continuar la ruta
baixant fins a la font de les Bagasses al congost de Terradets, amb
una sortida de 15 quilòmetres.
La quarta i última sortida daquest cicle, de 18 quilòmetres de
ruta, portarà als participants des del port dÀger, passant per les

Torres de Cas, baixant cap a la Règola,
seguint cap a Àger i pujant de nou al port a
través de la via romana.
Tots aquells que estiguin interessats
en participar en alguna daquestes sortides del cicle Caminades per la Noguera
pot fer-ho trucant al tel. 616 110851 de 21 a
22 hores o al local del Centre Excursionista, ubicat al Casal de Cultura i Joventut de
Balaguer, tots els divendres abans de cada
sortida.

El diumenge 4 de març, es farà la
caminada entre Camarasa i Alòs de
Balaguer, de 18 quilòmetres

Les dues darreres sortides portaran
als participants a conéixer la
pedrera de Rúbies i la Vall dÀger
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LOrquestra Simfònica del Conservatori de
Terrassa actua al Teatre Municipal
LOrquestra Simfònica del Conservatori de Terrassa, formada en la
dècada dels anys setanta com a
orquestra de cambra, i que sinicià
com a simfònica lany 1995, actuarà aquest diumenge, 25 de febrer, a
partir de les 7 de la tarda, al Teatre
Municipal, dins del cicle de teatre
dhivern.
Dirigida per Xavier Casademunt,
lOrquestra egarenca interpretarà, en
la primera part del concert, lObertura Prometeus de Beethoven, i
Saneta Maria, mater Dei KV 273, i
Missa en C Missa dels pardals KV
220 de Mozart, mentre que en la segona part, interpretarà la peça Billy
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ONGs
Acnur: Comissionat de lONU pels refugiats.
http://www.servicom.es/acnur/
Amnistía internacional:
testimoni permanent dels
abusos del poder.
http://www.a-i.es/
Metges sense fronteres:
impagables.
http://www.msf.es/home1.asp

the Kid de A. Coopland.
LOrquestra la componen una cinquantena de joves dedats compreses entre els 14 i els 22 anys, tots
ells alumnes del Conservatori de Terrassa.

Pallassos sense fronteres:
una ong molt divertida i
necessària.
http://www.clowns.org/
Unicef:
linfància des de lONU.
http://www.unicef.org/spanish/

LEscola Municipal de Música de Balaguer
organitza un cicle daudicions musicals
LEscola de Música de Balaguer organitza per la darrera setmana de febrer, un cicle daudicions protagonitzades pels propis alumnes de lEscola
Municipal de Música.
Aquest cicle està dirigit als pares
dels alumnes de lEscola, de manera
interna, dos cops a lany.
Daltra banda, lEscola té previst un
calendari de concerts amb els diferents
grups dinstruments, que es duran a
terme a Soses, Vallfogona, Balaguer i
finalitzaran a Barcelona, dins del programa dactivitats del curs escolar.

Consulta
Visites a domicili
Vacunacions
Cirurgia

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

Anàlisis
Aliments i complements
Servei de perruqueria

URGÈNCIES:
Tel. 617 910071
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 Club Bonsai Balaguer organitza un curs
diniciació a les tècniques de la cura dels bonsais

El Club balaguerí està considerat un dels més actius de lestat espanyol,
organitzant cotinuament, cursos, jornades, mostres i concursos
El Club Bonsai Balaguer, està organitzant un curs diniciació
al bonsai, en el que els dirigents daquesta entitat de la ciutat,
explicaran a tots els inscrits tots els secrets per a que es puguin
crear els seus propis bonsais.
Des de les tècniques de recuperació, reproducció per llavors, poda, cura contra plagues, col·locació del fil ferro i realització dels diferents estils i formes, seran les materiers que es
donaran en aquest curs per gent que comenci o vulgui aprendre les tècniques de la cura daquests arbres, que es convertei-

xen en autèntiques obres dart.
El Club Bonsai Balaguer
està considerat com un dels
clubs de bonsais més actius
darreu de lEstat Espanyol, amb
lorganització continuada de cursos, mostres, jornades i concursos, amb la participació,
cada vegada, de centenars de
participants, cridats per la bona
organització daquest club de la
capital de la Noguera. Cal destacar la recent organització de la
Trobada dEntitats de bonsais
de Catalunya, amb la presència
de tots els clubs catalans.
Tothom que estigui interessat en participar en aquest curs
diniciació al bonsai pot
adfreçar-se al local del Club
Bonsai Balaguer situat als baixos del carrer Sanahuja, 14, o
trucant al telefon 973-451199.

El Club Bonsai Balaguer està treballant en
lorganització dun curs diniciació a les tècniques del
bonsai, per a la propera primavera. El curs ensenyarà
als principiants, els principals secrets per tenir cura
duna daquestes petites obres dart

Lentitat balaguerina, després de lorganització
modèlica de la Trobada dEntitats de Bonsais de
Catalunya, està considerada com una de les entitats
de bonsais més actives de lestat espanyol per la seva
labor en la difusió daquest art
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XAVIER RÚBIES RÚBIES
A.E.P.I. n. 300
CORREDOR DE FINQUES

Jacint Verdaguer, 19 baixos Tel.
PISOS EN VENDA
- C/ Marcos Comes, 4t pis.
- C/ Bellcaire, 4t pis.
- C/ Dr. Flèming, ascensor, calefacció i traster.
10.500.000 ptes.
- Horts en venda a l’Horta d’Amunt.
- Venda de pis a Andorra (Sant Julià), 3 hab.,
2 banys i pàrquing. Excel·lents vistes. Preu:
25.000.000 ptes.
- Pis a Lleida al c/ Castellà. 5.500.000 ptes
- Pis a Lleida, al c/ Bonifaci VIII. 13.000.000.- Pis a Lleida al c/ Baró de Maials, 30
- Pisos en venda al C/ Marcos Comes
- Pis en venda al c/ Sant Crist. 3 hab.
PISOS DE LLOGUER
- Pere III, 5 hab.
- Cervantes. 1er pis
- Tàrrega. Amb ascensor
- Almatà. Amb ascensor
- Pere III, 4 hab.
ALTELL EN LLOGUER
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacin Verdaguer
DEMANDA DE PISOS
DE LLOGUER

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

MAGATZEMS EN LLOGUER
- C/ Sant Crist.
- Botiga al Passatge Gaspar de Portolà
- Magatzem al c/ Barcelona.
- 2 magatzems al c/ Sant Crist, un de 125 m2.
- Varis a la Pl. Mercadal.
- C/ St. Lluís xanfrà

PISOS NOUS EN
VENDA AL C/ BALMES
2
DE 90m .
TOTALMENT EQUIPATS.
FINANCIACIÓ AL 100%
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 6000 m2
- Altell de 150 m2 a l’Av. Madrid de Lleida.
- Baixos al c/ Montroig.
PÀRQUINGS
- Venda c/ Sanahuja, tancat 1.600.000

- Venda/lloguer al c/ Urgell.
- Venda a la Pl. Joaquima Vedruna
- Venda de pàrquings a Viella
CASES EN VENDA BALAGUER
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes negociables.
- Casa barata al c/ Diagonal
- C/ Gregorio Marañón, amb garatge.
- C/ Torrent. 4.500.000.GERB
- Casa per reformar a les afores. 6.500.000.BELLCAIRE
- Magatzem en venda a peu de carretera.
- Pis en lloguer
SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
FONTLLONGA
- OPORTUNITAT. Gran casa totalment nova,
excel·lents vistes. 21.000.000.LA SENTIU
- Parcel·les en venda
VILALLÉ
- Pis moblat amb 3 hab., calefacció 11.000.000
ptes. OPORTUNITAT.
LINYOLA
- Casa pairal de 505 m2.

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.
- Casa centre del poble. A 3 carrers
ALGERRI
- Casa a la Pl. Ajuntament, molt gran.
8.000.000.- Casa moblada amb baixos i boardilla al c/
Andaní. 5.000.000 ptes
LA RÀPITA
- Parcel·les edificables totalment urbanitzades amb projecte bàsic
CAMARASA
- Garatge doble amb possibilitat de construir
a sobre. Bona situació.
- Parcel·la per construcció de 144 m2.
TAHULL
- Apartament 80 m2, més boardilla, garatge i
talment moblat.
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa per 3.0000.000.- Casa per 6.500.000 ptes.

El Ranxo de Ponts:
tradició i gastronomia carnavalesca

Dorigens incerts, el Ranxo és una de les festes més populars de Ponent,
que compta amb la participació de milers de comensals
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Quan falten uns dies pel Carnaval, Ponts
comença a emanar Ranxo. Els seus habitants, els veïns de les poblacions de la
vora ja es preparen per la que és, sens
dubte, una de les festes populars i tradicionals més conegudes de les comarques
de Ponent. Una festa en la que es barreja
tradició i gastronomia, tot i que el seu origen no és gens clar.
Algunes fons situen el seu inici a liniciativa dun pontsicà que havia estat molt
pobre, i que quan la fortuna li va picar lullet,
va crear làpat popular per donar de menjar a tots els pobres de la comarca. Aquest
seria un dels casos clars daquells acostaments que els rics feien cap als pobres,
uns dies abans de la quaresma, per tal de
que poguessin arribar fins a la Pasqua,
origen de tants i tants ranxos i calderades
populars.
Daltres fons, situen lorigen de la Festa, íntimament lligada al Carnestoltes. El
Ranxo era una bona manera dentrar a la
Quaresma, ja que durant els quaranta dies,
el poble no menjaria carn.
Sigui quin sigui el seu origen, el cert és

que el Ranxo de Ponts és un dels més arrelats de
Catalunya, i cada any són milers els visitants que
són ben rebuts a la capital del Mig Segre, i poden
gaudir daquest plat, que és un poti-poti, una olla
barrejada, amb els productes típics de lescudella
catalana, com són les patates, cigrons, mongetes, carns de corder i de porc, botifarra, gallina,
ous, arròs, entre daltres productes.
Les primeres noticies del Ranxo de Ponts, que
estan documentades daten del 1875, quan en un
comunicat municipal, es parla de la celebració de
la popular festa, amb el que podem suposar que
ja feia anys que es celebrava. Després dun parèntesi durant la Guerra Civil , el Ranxo va celebrar-se
malgrat les prohibicions de celebrar el Carnestoltes. Els pontsicans porten dins seu les arrels
daquesta festa, i per tant van ser força combatius
en la seva reafirmació, encenent el foc i posant-hi
les calderes amb el menjar recollit, cada dimarts
de Carnaval.
Actualment, el dilluns i el dimarts són els dies

Algunes fons situen el seu inici a liniciativa dun
pontsicà que havia estat molt pobre, i que quan la
fortuna li va picar lullet, va crear làpat popular per
donar de menjar a tots els pobres de la comarca

És un poti-poti, una olla barrejada, amb els productes
típics de lescudella catalana, com són les patates,
cigrons, mongetes, carns de corder i de porc, botifarra,
gallina, ous, arròs, entre daltres productes

Malgrat les prohibicions de celebrar la Festa, en
els anys de la postguerra, els pontsicans, que porten
la festa molt arrelada, van reafirmar-se, celebrant
el Ranxo, desobeïnt les autoritats

El dimarts de Carnaval, de
bon matí, en el moment
que surt el sol, ja sencen
el foc que haurà
dalimentar una
setantena de calderes
daram, disposades en
filera, una darrera laltra,
a lAvinguda Font de
Valldans

Poc a poc, i a mesura
que el sol es va fent fort,
la capital del Mig Segre
es transforma en una
barreja dolors, de fum,
de gent, de curiosos, i
sobretot dentesos, que
no es volen perdre com
la cuinera, amb el seu
saber fer i la seva màgia
culinària, va afegint els
ingredients en el
moment precís per a que
lescudella surti al punt,
mentre els seus
ajudants, van remenant
les calderes amb rems de
fusta i grans cullerots

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

El dilluns se celebra el
Lali-lali, una tradicional
cançó que canten els
joves en la cercavila que
recorre carrers i places
amb la finalitat de recollir
tots els ingredients
necessaris per posar dins
de les 70 calderes

que concentren la celebració de la
Festa. El dilluns se celebra el Lalilali, una tradicional cançó que canten els joves en la cercavila que recorre carrers i places amb la finalitat de
recollir tots els ingredients necessaris
per posar dins de les 70 calderes. Actualment, les donacions dels
pontsicans, són, majoritàriament,
econòmiques, donada la dimensió
que ha agafat en els darrers anys,
aquesta Festa del Ranxo.
El dimarts de Carnaval, de bon
matí, en el moment que surt el sol, ja
sencen el foc que haurà dalimentar
una setantena de calderes daram,
disposades en filera, una darrera laltra, a lAvinguda Font de Valldans. Poc
a poc, i a mesura que el sol es va fent
fort, la capital del Mig Segre es transforma en una
barreja dolors,
de fum, de
gent, de curiosos, i sobre-

tot dentesos, que no es volen perdre
com la cuinera, amb el seu saber fer i la
seva màgia culinària, va afegint els ingredients en el moment precís per a que
lescudella surti al punt, mentre els seus
ajudants, van remenant les calderes
amb rems de fusta i grans cullerots.
Les setanta calderes donaran per
omplir més de set mil racions de ranxo
i que sompliran amb 130 quilos de
pollastre, 23 gallines, 43 quilos despinada de porc, 23 ossos de pernil, 50
quilos de mongetes, 61 quilos de cigrons, 87 quilos de patates, 18 de cols,
5 de cebes, 8 manats de porros, 12
quilos de carn de ternasco, 12 quilos
destofat, 15 de carn de corder, 58 quilos de botifarra negra, 45 quilos de cansalada, 5 de tomàquets, 60 quilos de
pasta (fideus), 40 quilos darròs i 18
quilos de sal entre daltres.
Quan els ingredients ja han bullit
moltes hores, el Ranxo ja està a punt
per servir. I els comensals sacosten a

les calderes, amb tot tipus dutensilis, olles,
cassoles i plats que senduran a casa, o
sen delectaran asseguts als bancs del Passeig, mentre van contemplant com els focs
es van apagant, i les calderes, les autèntiques daram, que segurament provenen de
lantiga farga i taller de caldereria creada a
la vora del Monestir de Santa Maria de
Gualter, a mitjans del segle XIX, són netejades i guardades fins a lany següent.
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Indesinenter
Carnestoltes: la Disbauxa
Recomanacions de la biblioteca

cada intèrpret toca una
corda ben diferent!!

Per Montse Comajuncosas

Per començar, per portar-se com cal, es recomana Manual durbanitat
per jovenetes, de Pierre
Loys, el qual parodiant els
manuals durbanitat de
lèpoca i partint que les
jovenentes a les quals es
dirigeix no tenen res dingènues i la saben molt llarga, fa un cant a la llibertat
sexual i una crítica a la societat hipòcrita. Alhora recomana a les seves lectores de fer el que els roti
mentre ho facin de tal manera que conservin les
aparences!!
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Aaaaaahhh...: dotze contes eròtics, dels
germans Miranda. Un llibre que us farà tornar
vermells o vermelles o us posarà calentes o
calents. Us farà enveja. Us farà riure. Perquè
segur que fa molt de temps que no us passeu
tant bé llegint un llibre de
contes daquesta mena!!

I us penseu que el
voyeurisme és només un
incentiu per als homes? La
mirona demostra que lestimulació visual és també
una de les conquistes de
la revolució femenina. Un llibre dElisabeth Sabala i Ima
Sánchez per a gaudir sense prejudicis, una lectura
ben divertida, tant per homes com per dones!!
I com que per Carnestoltes ens riem de nosaltres
mateixos, Créixer i altres
vicis constitueix una màgica evocació dels misteris de la infància, i
també una sàtira gentil contra les imperfeccions de ledat adulta. Així ho demostren
les captivadores il·lustracions a laquarel·la
de Sara Midda.

Pels amants de la música, les memòries del vital i seductor crític musical
dun diari, recent jubilat que
Mayra Montero ens explica a Púrpura profundo,
el llibre amb el qual va guanyar el XXII premi La
sonrisa vertical, convocat
per leditorial Tusquets.
Una colla dhistòries on

I cada dia d11 a 1 del matí
i de 5 a 9 del vespre, podeu venir a la Biblioteca a
triar, al vostre gust, del nostre ampli ventall dofertes:
llibres, revistes, cassetes,
compac disc, vídeos. El
servei de préstec és públic,
només cal presentar el carnet de lector!!
Els dilluns al matí,
tanquem, però obrim els
dissabtes de 10 a 2 del
migdia

KUIPER2
(Tancat els dilluns)

C/ Àger, s/n · Tel. 973 454008 · LES AVELLANES (Lleida)

Miquel Trilla

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

Telèfons 667 580303 - 973 451082

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

Av. Molí, 29 · 25600 BALAGUER (Lleida)
Tel. 973 446010 · Tels. mòbil 639 443516 - 659 039175 - 659
306082

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

HOSTAL - RESTAURANT

MENÚ DIARI - SERVEI DE CARTA
CARNS A LA BRASA - CARAGOLS A LA LLAUNA
MENJARS PER EMPORTAR I PER ENCÀRREC

No vol dir res que surti cada dia
el sol de cada dia, que treguin
a les branques, botons totes les branques,
floreixin ametllers, i el blanc majestuós
de flors i fruits que neixen, adornin
les parades, les ribes i els costers.
Ningú ni res no vol dir res, ni el sol,
ni el blanc tan bell com és, ni la conversa
animada, ni el somriure més cortès,
ni el plaer danar per casa, ni labans
ara i adés. Res de res no vol dir res,
si per més que jo thi vegi, tu no hi ets.

H.P. Sanahuja, 32
B a l a g u e r
Tel. 973 445 093

Per a més informació:
Promocions Gerb, S.L.
Tels. 619 217973 - 973 443750
973 445973

«Leuro, la nostra nova moneda», tema únic del Premi
dAuques Sant Jordi 2001

El VIII Pla Comarcal de Dinàmica Educativa
convoca els premis de treballs de recerca, de
fotogràfia i dauques Sant Jordi 2001

Tots els alumnes dels cursos de cinquè i sisè de
Primària, dels centres escolars de la comarca de la
Noguera, podran concórrer al concurs dAuques Sant
Jordi 2001, que enguany tindrà un tema únic: leuro, la
nostra nova moneda.
Els centres escolars faran una selecció prèvia de
les 15 millors auques per centre que seran les que es
presentaran al Consell Comarcal en un sol lot, abans
del dia 5 dabril.
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DIA DE PORTES OBERTES

Dins del VIII Pla Comarcal de Dinàmica
Educativa de la Noguera, ja shan convocat
els premis de treballs de recerca educativa, el
de fotografia i el dauques Sant Jordi.
El Premi comarcal de treballs de recerca
educativa està adreçat a tots aquells alumnes
densenyament secundari, batxillerat i cicles
formatius dels centres de la comarca, i està
obert als treballs sobre llengua, literatura, història, geografia, art, economia o qualsevol altre àmbit relacionat amb la comarca de la
Noguera.

El guanyador semportarà cent mil pessetes, 75.000 el segon i 50.000 el tercer. Els
treballs shan de presentar al Centre de Recursos Pedagògics abans del proper 25
dabril.
El premi de fotografia va destinat a tots
els alumnes densenyament primari i ensenyament secundari i batxillerat, i la temàtica
és la de monuments, natura, festes i tradicions de la comarca. Les fotos es poden presentar fins el proper dia 11 de maig, al Centre
de Recursos Pedagògics de la Noguera.

- 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

Jornada de portes obertes
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25 de febrer de 2001

Escola Pia
Balaguer

de 10.00 a 13.00h

http://www.epcat.net/balaguer
e-mail: balaguer@epcat.net

CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ
1.Balaguer ............ 54
2.Gavà (-1) ................. 48
3.Palamós .................. 42
4.Sant Andreu(-1) ...... 38
5.Vilassar (-1) ............. 38
6.Girona ..................... 37
7.Manlleu ................... 37
8.Europa (-1) ............. 36
9.Badaloní .................. 36
10.Guixols .................. 36

11. Palafrugell ............ 35
12. Barcelona ............. 34
13. Tàrrega (-1) ......... 32
14. Júpiter ................. 29
15. Tortosa ................. 29
16. Reus ..................... 28
17. Cornellà (-1) ......... 28
18. Vilobí .................... 26
19. Santboià ............... 25
20. Banyoles .............. 19

GOLEJADORS DEL F.C. BALAGUER

El F.C. Balaguer guanya els dos darrers partits i
ja en porta vuit sense perdre
16

El Balaguer sestà mostrant imparable en
aquesta segona volta de la lliga, en la que
encara no coneix la derrota.
Els homes de Carles Viladegut van perdre el seu darrer partit al camp del Girona, el
dia 10 de desembre, i des de llavors porten
disputats 8 partits, dels quals nha guanyat 6
i nha empatat 2, cosa que ha fet possible
que lequip vermell shagi situat amb 54 punts,
a 6 punts del segon classificat, el Gavà, i a 16
punts del Vilassar de Mar, cinquè classificat, i
per tant, els balaguerins tenen quasi assegurada la seva presència als play-off dascens
a la Segona B.
És per aquest motiu, que Carles Viladegut ha iniciat una tanda de rotacions per tal
de donar descans als seus jugadors indiscutibles, de cara a poder afrontar la recta final
del campionat amb totals garanties dèxit, ja
que a més de la lliga, el Balaguer haurà de

disputar les semifinals de la Copa Catalunya i
la Copa Federación, a partir del proper mes
dabril.
En els dos darrers partits disputats, el
Balaguer ha aconseguit sumar els sis punts
en joc. El diumenge 11 de febrer aconseguí
una important victòria al camp del Guíxols per
1 a 2, amb gols dOrtiz i Bañuelos, en temps
de descompte, mentre que el passat diumenge, 18 de febrer, va ser el Júpiter, el que va
caure derrotat al Municipal de Balaguer, per 2
a 0, amb gols de Carles Viladegut i de Sergio
Rodríguez.
Aquesta propera quinzena, el Balaguer
shaurà denfrontar al Manlleu i al Tortosa, i el
seu objectiu és continuar sumant punts per
poder revalidar el títol de campió de la tercera
divisió catalana, títol que, ara per ara, només li
podria fer perillar el Gavà, tot i que el gol
average és favorable als balaguerins.

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

El Balaguer aconseguí
una important victòria al
camp del Guíxols, per 1 a
2, gràcies als gols de dos
dels seus defensors, que
sestrenen en la taula de
golejadors daquesta temporada, ampliant-la a 14
jugadors.
Julio Bañuelos i Xavi
Ortiz van col·laborar, amb

Julio Bañuelos
els seus gols a sumar 3
punts més.
Daltra banda, en el
partit disputat el passat
diumenge davant el Júpiter,
lequip vermell va marcar
dos gols més, aquest cop
obra de Carles Viladegut i
de Sergio Rodríguez. Emili
continua com a màxim
golejador de lequip amb 9
gols.

El Club Futbol Sala Vipla Balaguer guanya el Pomar
i perd el derbi davant el Foment Targarí
Lequip continua amb les esperances de salvar la categoria, tot i que
encara es troba en zona de descens

El Vipla continuà amb la seva bona ratxa i
guanyà el Pomar de Badalona per 6 gols a 3 en
partit corresponent a la 17ena jornada de la Primera Nacional B. Lequip dirigit per José Luís
Torres va superar en tot moment un Pomar que
no va donar en cap moment, sensació de poder emportar-se un resultat positiu de la pista
balaguerina. La primera part va finalitzar amb un
ajustat 1 a 0, amb gol de Ferran, malgrat que el
Vipla va tenir moltes ocasions, incloses dos pilotes al pal. Al segon període va millorar lefectivitat local, i així es va arribar al contundent resultat de 6 a 1, a manca de 4 minuts per la
finalització. Només la relaxació local als darrers
minuts va permetre els badalonins maquillar una
mica el resultat. Els golejadors locals en aquest
període van ser David, amb dos gols, Joan,
Xavi i Àngel.
Daltra banda, en el derbi disputat el passat
dissabte 17 de febrer davant el Foment Targarí,
el Vipla va caure derrotat per 6 gols a 2,
El Vipla va sortir a la pista garrotat i sense

idees, i semblava que la importància dels
punts en joc afectava negativament els jugadors balaguerins. El Foment Targarí, malgrat
ser un conjunt limitat i tècnicament inferior, va
sortir a la pista molt més seriós i segur en les
seves accions, lluitant amb les seves armes
i aconseguint bloquejar el joc del Vipla. A més,
el seu jugador Nene es va convertir en la estrella de la primera part marcant els quatre
gols del seu equip en aquest període, que
va finalitzar amb un clar 4 a 0 pels locals.
A la segona meitat el joc va estar molt
més equilibrat i els balaguerins es van estirar,
però ja era massa tard per a la reacció i el
partit va finalitzar amb lesmentat 6 a 2 en
contra. Els golejadors balaguerins van ser
David i Dani.
Per la seva part, el filial ha guanyat els
dos darrers partits al Punt 14 Mollerussa per
2 a 1, i al Tàrrega C per 5 a 7, col·locant-se
a tant sols 4 punts de la zona dascens a
Primera Provincial.

CLASSIFICACIÓ
1. HOSPITALET B ............................. 38
2. ESPLUGUES ................................ 36
3. ROMERO AYERBE ........................ 35
4. SANT ANDREU ............................. 33
5. SANT QUIRZE .............................. 30
6. LAGUNA CAMBRILS ..................... 29
7. RUBÍ ............................................. 28
8. SICORIS ASISA ............................ 28
9. POMAR AVV ................................. 24
10. NASTIC TARRAGONA ................... 22
11. CEREZO AVEMA .......................... 22
12. FOMENT TARGARÍ ........................ 20
13. CASTELLDEFELS ......................... 20
14. VIPLA BALAGUER ............... 17
15.AMETLLA MEROLA ........................ 12
16.ESCOLA JOVIAT ........................... 11

El jugador del
Vipla Balaguer, Àngel,
va ser un dels autors
de la golejada que
lequip balaguerí va
infringir al Pomar AVV
de Badalona, el passat dissabte 10 de
febrer al Poliesportiu.
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BALAGUER

REF. 59
Magnífica casa adosada
nova a estrenar, magatzem
de 70 m2. 4 hab., 2 banys
complets, acabats de 1a
qualitat.
Molt ben situada.
Li agradarà!

REF. 61
Fantàstic pis semi nou, per
entrar a viure. 3 hab., gran
traster, pàrking. Molt bona
zona.
Li agradarà!
Preu molt assequible!

BALAGUER
REF. 17
Cèntric pis de 3 hab. Tot
reformat. Exteriors d’alumini,
calef. ind., traster, ascensor.
Molt assolellat.

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

REF. 5
Ampli pis de 84 m2 amb cuina
i bany reformats. 4 hab.,
2 balcons. Molt cèntric.
Mobles opcional!
Al mes 29.000.-

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.-

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!

REF. 42
Primer pis de 80 m2. salómenjador, cuina, bany,
4 hab., balcó, traster.
Finançat al 100%
Entrada 100.000 ptes

REF. 56
Increible pis tot reformat.
4 hab., cuina office, 1 bany
complet, lavabo, calef., ascensor, opció a pàrking
tancat.
Entrada 100.000.Al mes 60.000.-

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!

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

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

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!

REF. 46
Pis de 80 m 2, 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

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%!

REF. 60
Estudi d’obra nova al c/Barcelona. Calefacció de gas
natural, ascensor, traster. Tot
exterior.
Molt econòmic!

REF. 15
Acollidor pis totalment
reformat, cuina americana,
terrassa. Molt assolellat
Ideal per parelles joves
Entrada 100.000.Al mes tant sols 32.000.-

REF. 13
Pis semi nou de 90 m2. 4 hab.,
cuina amb mobiliari de fusta,
2 banys, terrassa de 60 m amb
tendals, galeria tancada.
Vingui a veure’l.
Li agradarà!

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. 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!

El Club Bàsquet Balaguer no pot superar els
seus rivals, en una quinzena negra

Va perdre a casa contra el Castellar per 78-89 i a la pista del líder, el
Sant Boi, per un contundent 114-87

B ACalendari
L A Gesportiu
UER
FUTBOL

DIA
3/3
3/3
3/3
3/3
4/3
4/3
4/3

PARTIT
Pre-Benjamí-UD Tàrrega
Infantil A- Bordeta
Juvenil A- Jabac C.Jofresa
Juvenil C- Pardinyes
Aleví - Bordeta
Cadet A - UD Tàrrega
C.F. Balaguer - Tortosa

DIA
24/2
24/2
3/3
3/3

PARTIT
Vipla «B» - Bellmunt
Vipla A - Escola Joviat
Parador-Casa Extremadura
Con.Fernández-Avellanes

DIA
24/2
24/2
24/2
24/2
24/2
3/3
3/3
3/3
3/3

PARTIT
Infantil M - Tàrrega
Cadet M - C.Natació
Júnior M - Tàrrega
Sub 20 - Quick Andorra
Sènior A - Quick Andorra
Infantil F - Lleida B
Júnior F - CENG
Sènior «B» M - Sedis Eufasa
Sènior F. - AAEET

LLOC
Maracanà
Maracanà
Maracanà
Maracanà
Maracanà
Maracanà
Municipal

HORA
11,00
15,30
17,00
18,45
10,30
12,00
16,30

FUTBOL SALA
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El Club Bàsquet Balaguer no ha
conseguit guanyar cap dels dos partits de
la quinzena, davant dos dels millors classificats de la categoria. El dissabte 10 de
gener va caure derrotat davant el Castellar
Sony per 78 a 89, en un partit molt disputat,
en el que el Balaguer va dominar fins al tercer quart, en que anava nou punts per davant. Lúltim quart va fer notar el desgast als
locals, i els errors es van anar acumulant
fins a perdre el partit per onze punts de diferència.
El dissabte 17 de gener, el Balaguer va
desplaçar-se a la pista del líder, el Sant Boi,
on va caure derrotat per un contundent 114
a 87, malgrat després de perdre per 19
punts, en el tercer quart, els balaguerins van
acostar-se a només tres punts dels
barcelonins que a linici del quart temps van
tornar-se a distanciar en el marcador. La diferència es va agreujar moltíssim després

de la lesió del jugador del C.B. Balaguer,
Fuentes. El jugador local Ordeig continuà essent el màxim encistellador amb 28 i 32 punts
respectivament.

EDIFICI MOLÍ

OFERTA DE CARTA
ASTRAL NATAL

MAITE-PETIT

ÚLTIMA FASE EN CONSTRUCCIÓ TAROT - VIDENCIA
Facilitats de pagament.
Mínima entrada.

T.V., Tel. 973 446011 - 629 725 009

MAGIA BLANCA

C/ Sant Antoni, 5 - CAMARASA
Para consultas horas convenidas

Telf. 973 420178 - 609 135472

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 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

Les ordenances municipals
Cada vegada que he parlat de mancances o darbitrarietats
i del poc ús que la Guàrdia Urbana fa del llibret dOrdenances
Municipals, he estat esbroncat per algun número del Cos de
vigilància municipal. Però per justificar-me no fa pas gaires
dies vaig portar a un dels manaires de lAjuntament, un grapat
de fotografies tirades pel que subscriu on en totes elles es
reflectia la vulneració de diferents capítols de les Ordenances,
amb lagravant que totes les faltes eren conegudes pels serveis
de la Guàrdia Urbana i duna manera o altra consentides
reiteradament. Els Guàrdies es queixen del poc recolzament
que tenen per part dels polítics, i de que la majoria de les
vegades les infraccions per ells denunciades són retirades per
algun manaire, però, pesi al que pesi, les sancions shaurien
daplicar, sobre tot les que vulneren els articles de les
Ordenances Municipals.
Com el Capítol III, art 19.- on diu: «Lús daparells sonors
haurà de moderar-se per evitar molèsties al veinat....
especialment a les hores nocturnes». Quants vehicles passen
diàriament per davant de la Guàrdia Urbana amb la música
estrident dels seus aparells radiofònics? Magradaria saber
quants han estat sancionats. Us imagineu que tothom passes
pels carrers amb la música a tota potència? Acabaríem sords.
En el mateix capítol hi ha els articles 12 i 13 que diuen
«circular amb bicicletes, motos, patins o monopatins per la
calçada i llocs destinats exclusivament al trànsit de vianants».
Heu vist a un Municipal avisar o sancionar a algun d aquests
infractors? Diu que als del monopatí, ara lAjuntament els farà
una pista, i que hi ha un pressupost de 9 milions, perquè no en
fan també una per les bicicletes i els patinets?
També el Capítol III articles 23-24 i 25 que parlen de la
publicitat enganxada a les parets i mobiliari urbà, la Guàrdia
Urbana hauria de controlar els llocs on senganxa i la quantitat
que nhi ha i si està degudament autoritzada?
Les Ordenances Municipals donen per molt més nanirem
parlant. Però de la mateixa manera que hi ha obligacions els
ciutadans també tenim Drets i alguns dels que tenim, és: A la
protecció de la nostra persona i béns. A participar en la gestió
municipal dacord amb allò disposat en les lleis. A ser informats,
prèvia petició raonada de lAdministració Municipal en relació
a tots els expedients i documentació municipal dacord amb
allò previst en lart. 105 de la Constitució.
Emili Monge i Gili
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La Passió de Llegir
El passat mes doctubre del 2000, un
grup de dones afeccionades a la lectura vam
tenir lidea de posar en marxa a la nostra Ciutat un «Grup de Lectura», doncs malgrat que
Balaguer té la fama del ser una Ciutat Cultural,
aquesta activitat encara no hi estava present.
Aquesta idea de crear un «Grup de Lectura» ens va venir com a conseqüència dassistir a un curset danimadors cívics i també
duna llarga xerrada amb la Sra. Júlia
Rocaspana (entusiasta de la lectura). A continuació ens posàrem en contacte amb la
Biblioteca Margarida de Monferrat, i després
de varis contactes i alguns entrebancs, vam
tenir la sort de comptar amb la seva col·laboració. La biblioteca ens cedeix els llibres,
lespai..., i la Sra. Júlia Rocaspana hi posa els
seus meticulosos esforços actuant de monitora i moderadora.
Molts de vosaltres és de suposar que ja
esteu assabentats de què es tracta; i altres
us preguntareu, i això què és?
El que volem fer en aquestes línies, és
respondre a aquesta pregunta i al mateix
temps il·lusionar-vos i engrescar-vos a participar-hi.

Un «Grup de Lectura» està format per unes
quantes persones, homes i dones afeccionats
a la lectura, tots llegeixen el mateix llibre, i un
cop a la setmana es reuneixen i comenten el
contingut del llibre o sigui les pàgines llegides
fins a aquell moment, en el nostre cas ens reunim tots els dijous a la fonoteca de lAjuntament de 21 a 22 hores del vespre.
No us podeu arribar a imaginar la quantitat
dopinions que surten envers el llibre, el que
sha llegit, els diferents punts de vista de la
manera descriure, el tarannà de lautor o autora. Tingueu en compte que davant duna bona
història, hi ha sempre lectors disposats a engrescar-se, fer preguntes, trobar respostes o
simplement donar llum a una manera de pensar.
Esperem que amb aquestes poques paraules us haguem fer desitjar participar en la
lectura, teniu en compte que el gust de la paraula i sobretot aquells relats que serveixen per
explicar les diverses situacions de la vida, aconsegueixen que la mateixa sigui més culta, profitosa i agradable.
Associació de Dones dAlmatà

El derecho a la vida (3)
Tal vez se pregunte cómo puede ser que
una mujer decida hacerse un aborto, después
de haber leido en el capítulo anterior las estadísticas, de la cruel realidad de nuestro mundo hoy.
Quiero ayudar a que entiendan qué pasa
cuando se toma una decisión, y recalcar la
dura realidad de lo que ocurre después del
aborto. Muy frecuentemente, las mujeres que
se hicieron un aborto, miran atrás y años después todavía sienten el horror y el remordimiento de haber tomado una decisión que
en ese momento parecía correcta, pero que
ahora, representa el punto más oscuro de su
pasado. A menudo la vergüenza que sienten
es muy intensa y la profunda depresión y los
pensamientos de suicidio no las dejan tranquilas.
Se dice muy poco del trauma emocional
que acompaña al aborto, muy pocas veces
se dan advertencias acerca de las complicaciones médicas que muchas veces ocurren
como resultado de un aborto.
Permítame concluir con unos consejos
para quienes viven con remordimientos. En
primer lugar, usted no puede cambiar su pasado pero si su presente y futuro. No puede

borrar su pasado huyendo, ese es un esfuerzo
inútil. Ni siquiera un viaje alrededor del mundo
le ayudaría a verse libre del pasado. Las drogas y el alcohol tampoco pueden ni servirán
para nada.
Dios tiene un propósito para cada uno de
nosotros. Él puede cambiar totalmente su vida.
No importa si Ud. incluso ha cometido el pecado del aborto y ha experimentado su humillación, también le digo que hay un futuro para
Ud. Hay nuevas oportunidades y Ud. puede
levantarse porque Dios tiene un buen propósito y no es que se pase el resto de su vida
escondida. Sepa que la gracia de Dios es abundante, reclámela. Esa gracia de Dios es el mapa
que la guiará a la tierra prometida de un restablecimiento total.
Mi intención en ningún momento es condenarle sino ayudarle. Si está pasando por esta
dolorosa experiencia en su vida, no dude en
llamarnos, queremos ayudarla. Y si por los motivos que sean se puede encontrar tentada de
abortar, recuerde que la solución rápida no es
ninguna solución, recuerde que el bebé que
lleva dentro tiene el derecho a vivir.
Iglesia Cristiana. Palabra de Fe. Tel. 973 446457
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Què fer?

Restaurant Fontblanca: la qualitat duna
elaborada cuina de mercat a Balaguer
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Des del passat 31 doctubre del 2000, Balaguer compta
amb un nou restaurant. Un local
acollidor regentat pels joves
Marta i Tony, ambdós de 27
anys, però amb una àmplia experiència en el món de la restauració gastronòmica.
El local destaca pel seu bon
gust en la decoració, però sobretot, destaca per la seva elaborada carta, amb una cuina de
mercat, moderna, i a uns preus
força interessants.
Dins de la seva carta destaca lamanida de formatge escaldat amb sobrassada mallorquina; els espaguettis negres de
guitarra amb sèpia i gambes, les
crepes de brandada de bacallà
amb mussolina descalivada
calenta, el filet de vedella al foie
amb salsa dOporto i tòfones,
les gambes amb camisa de llenguado a la salsa de taronges o
el bacallà al all i oli de mel. També destaquen les postres, totes elles força originals.
A la cafeteria, també hi podem esmorzar de la manera
més casolana, amb diferents
cassoletes, torrades o les típiques arengades.

MERCANTIL
CUBATERA

SALA PLANETA

Divendres 23 de febrer
SMOKING
STONES

Dissabte 24 de febrer
FESTA DE
CARNESTOLTES

Les millors versions del Stons en
directe. Entrada gratuïta.

Disfressat o sense, vine a gaudir
del nostre particular Carnestoltes

Dissabte 24 de febrer
CARNESTOLTES

MUNDO CANÍBAL
SALA UBBE

Desvetlla la disfressa de les
nostres espectaculas Go-gos

Dissabte 24 de febrer
CARNESTOLTES
FESTA
CARIBENYA

Dissabte 3 de març
FESTA CUTTY
SHARK

Regals per tothom.
Sortejarem uns Squis, amb les
butlletes que tanirem donant a
partir del 23 de febrer

Vine a veure les eshuberants Gogos de Barcelona, amb sprpresa
inclosa.
Sortejarem un viatge per a dues
persones a París.

SALA CATS

Dissabte 3 de març
CALIFORNIA
SEXY BOYS

Dissabte 24 de febrer
FESTA BOJA DE
CARNESTOLTES

El deliri del públic femení,
directament dels Estats Units, 5
boys americans

Això és Hollywood !!
I a més a més

Festa Red Bull

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

Dissabte 10 de març
GRAN
ESPECTACLE
Marta Sánchez &
Sandra G.

Dissabte 3 de març
ESQUÍ-BUS

Explosives i sofisticades, són
aquestes dues models de
Barcelona, que es mouen a un
ritme trepidant i provocador.

Passeig

de

Vine a esquiar amb la gent de
Sala Cats. Anirem a Cerller per
4.500 ptes. Informació en el
mateix local.

l'estació,
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ww.salaplaneta.com
Si ens vols
conéixer
més,
connectat amb
nosaltres

BAGUETES · TORRADES · PIZZES
AMANIDES · PATATES XIPS

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

☎ 973 450529

-

BALAGUER

Ps. lEstació, 35
BALAGUER

www.salaplaneta.com

LOCO-DANCE-CLUB

Sociedad Anónima

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

Ps. Estació
BALAGUER

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

La candidata Lorena va porclamar-se
guanyadora del concurs Miss Mundo Caníbal

XIVè campionat de Billar
Americà al bar Fleming

Pere Estruch Jr. es col·loca en primer lloc
en la classificació provisional
Després de 24 jornades jugades per Pere Estruch Jr,
aquest es col·loca líder provisional amb 37 punts, malgrat
que els altres participants encara porten poques jornades
jugades.
LLOC

El passat dissabte 10 de febrer va
celebrar-se la final del concurs Miss Mundo
Caníbal, amb la presència dun total de
15 candidates, sorgides de les semifinals
celebrades els tres dissabtes anteriors a
la coneguda sala balaguerina.
Lorena de Manresa va proclamar-se
guanyadora daquesta fase, emportantse les cent mil pessetes de premi i un
curs de reciclatge de passarel·la i la possibilitat de concursar a Miss Verano
Mundo Caníbal, premiat amb un milió de
pessetes, una volta al món per a dues
persones de dos mesos de durada i un
lloc de treball en una coneguda empresa
de models. La segona classificada, Va-

nessa, presentadora de TVE, semportà cinquanta mil pessetes i un book fotogràfic, mentre que la
tercera classificada, Aroa de Mollerussa, semportà les 25.000 pessetes del tercer premi.

PUNTS

JOR. JUG.

1. P. ESTRUCH JR. ........................... 37 .....................24
2. JM. MARQUES ............................. 25 .....................19
3. J. OLIVES ..................................... 16 .....................14
4. P. ESTRUCH ................................. 14 .....................15
5. JM. BRUFAL ................................. 11 ......................8
6. S. MUÑOZ .................................... 10 .....................10
7. X. ESTRUCH ................................. 9 ......................10
8. C. ALCANTARA ............................. 8 ....................... 8
9. X. GARCIA ..................................... 8 ......................13
10. JM. VIDAL .................................... 8 ......................12
11. A. OLARTE .................................. 7 ......................10
12. R. CALVETE ................................ 5 ....................... 7
13. V. GARCIA ................................... 4 ....................... 5
14. P. ARAN ....................................... 3 ....................... 5
15. C. GUARDIA ................................ 3 ....................... 3
16. D. GUTIERREZ ............................ 3 ....................... 2
17. C. BRUFAL .................................. 2 ....................... 1
18. M. MATEU ................................... 2 ....................... 6
19. JM. RUERA ................................. 1 ....................... 3
20. F. QUINTILLA ............................... 0 ....................... 1
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Barbaritats*
i bon vi
C/ Barcelona, 64 · Tel. 973 443048 · BALAGUER

*Menú degustació
especialitat de la casa

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.
CRÉDITOS
sus problemas
puedent 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 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 PRECISA cuiner/a per a Restaurant a Balaguer. Raó al tel. 973
448993.

EN VENDA apartament nou per
estrenar, en construcció. al c/Barcelona. 1 hab., traster, calef., i ascensor. Preu 6.300.000.- Raó al tel.
973 443006. A partir de les 7 de la
tarde.
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.
EN VENDA pis de 80 m2 al c/Sant
Lluís. Cuina i bany reformats,
calefacció i ascensor. Preu
7.500.000.- Raó al tel. 639 362578.
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.
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.
ES VEN Seat Ibiza en bon estat.
Preu 175.000 ptes. Raó al tel. 627
632667.
ES NECESSITA teclista i també
vocalista femenina, per grup dSka
Soul. Raó al tel. 617 963598.
EN TRASPÀS O LLOGUER barFrankfurt en ple funcionament a
Balaguer. Bona zona. Raó al tel.
973 443188.
ES LLOGA casa a Balaguer (zona
Firal). 2 hab., quarto de bany, calef,
pati exterior. Raó al tel. 659 532908.
També es ven bateria i baix elèctric.
Bon estat.
ES LLOGA apartament nou a la Pl.
Pau Casals. 2 hab. + traster. Raó
al tel. 973 445679.

SOFEREIXEN senyores amb
titulació per cuidar persones grans.
Raó al tel. 973 451044 (Trucar de 1
a 3 de la tarde).
FIAT UNO
10 anys, pocs
quilòmetres. Molt bon estat. Preu
100.000.- Raó al tel. 973 450301.
Trucar als vespres.
ES VEN pis al c/Urgell de 110 m2.
4 hab., 2 banys, llar de foc, calef., i
Aire Condicionat. Moblat o sense.
Raó al tel. 610 266346.
ES VEN casa adosada a Balaguer.
c/La Sentiu, 5 (Darrera c/Barcelona). Raó al tel. 973 446588.
MAGATZEM de 52 m2 en venda o
lloguer. Porta de ferro amb pany de
seguretat. Llum i comptador. Situat
al c/Barri Nou, 56 de Balaguer. Preu
total venda 1.900.000.- Preu lloguer
15.000.-/mes. Raó al tel. 973
448854.
RESTAURANT de Menárguens,
precisa ajudant de cuina i
manteniment. Horari de 12 a 6 tarda. Sou a convenir. Diumenge festa.
Alta S.S. Raó al tel. 973 180129.
S E L E C C I O N E M
ADMINISTRATIU. Edad mínima
28 anys. Diplomat en empresarials
o equivalent. Volem distingir les
veritables possibilitats de
desenvolupament professional i
econòmic. Disposats a negociar el
millor candidat. Agrairem enviar
urgent CV i foto recent a lApt. Correos, 107 de Lleida.
ES VEN Seat Leon 110 TDI Sport.
Amb un any de garantia (1000 Km.)
Alarma, CD, Esp. Raó al tel. 973
447668. Trucar de 17 a 22 hores.
SE VENDE piso en el Ferial. Reformado. Precio 5.500.000.-. Razón al
tel. 973 448720. Llamar solo por las
mañanas.

1X2 · PRIMITIVA · BONOLOTO · EL GORDO

PARTICIPACIONS DE 500 PTS

MEGAPOT, exclusiu de

Passeig de lEstació, 6 · Tel. 973 445083 · BALAGUER
www.galeon.com/monill E-mail: admon1@eresmas.com

ES COMPRA
FINCA DE
SECÀ
RAÓ AL TEL.
699 308882

PASSATEMPS
ESCACS. Acaba la partida
per Josep Oms, Mestre Internacional
Partida disputada lany 1900 a París entre Maroczy i Mieses. Mitjançant leliminació duna peça defensora, el blanc
aconsegueix fer mat en dos moviments.

8
7
6
5
4
3

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. Txf7+ 1...Rxf7 2.Dg7++++

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

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

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

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 22 de febrer
De les 8 de la tarda de l1 de març
De les 8 de la tarda del 8 de març

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

CLAVER
SALA
MARCH

INSTAL·LACIONS

Pintor-Decorador

Josep
Rosiñol

a les 8 de la tarda de l 1 de març
a les 8 de la tarda del 8 de març
a les 8 de la tarda del 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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