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1

2

En portada:

Casal de la Gent Gran

sumari
Editorial ------------------------- 3
Segona edició dAniquària ------ 4
El Casal de la Gent Gran celebra
els seus 25 anys---------------- 6
Restauraran els vitralls de
lesglésia de Santa Maria ------ 6
Balaguer soterrarà els
contenidors de deixalles-------- 7
Alumnes de la Noguera planten
arbres al parc del Secà -------- 7

Artur Mas presideix la
constitució del Consorci del
Montsec ------------------------ 8
Tartareu presenta les
rutes de BTT -------------------- 9
El canal Algerri Balaguer ja rega
les finques dAlbesa ---------- 10
Nova parada de lAlsina Graells
a la passarel·la --------------- 11
Tartareu acull un nou curs
dinformàtica ----------------- 11
Cicle de teatre de primavera 12
«Terra baixa» tanca el cicle
teatral dhivern --------------- 12

Exposició a favor del Síndrome
de Down ---------------------- 14
Exposició sobre el Canal
dUrgell ----------------------- 15
Reportatge:
EL Casal de la Gent Gran - 16-17
Lectura ----------------------- 18
Nova biblioteca al col·legi La
Noguera ---------------------- 19

Esports: El Balaguer continua la
marxa triomfal --------------- 20
Esports: Una de cal i una
darena del Vipla Balaguer --- 21
Esports: Dues derrotes
consecutives del Bàsquet ---- 22
Esports : Antoni Bergadà, nou
president del Club de Tennis -- 24
Caminades per la Noguera --- 25
Opinió ------------------------- 26
Col·laboradors ---------------- 27
Oci------------------------- 28-29
Breus ------------------------- 30
Passatemps ------------------ 31

La persistència de lAssociació de
Veïns del Centre Històric
Si en la quinzena passada, fèiem esment
a la lluita de lAssociació de Veïns del Casc
Antic, per aconseguir lobertura del Casal de
la Gent Gran daquesta zona històrica de la
nostra ciutat, en aquesta ocasió, volem reiterar-nos en la nostra felicitació cap a aquesta Associació, que ha tornat a ser noticia,
per haver aconseguit, després de dos
anys, que els cotxes de línia de
lAlsina Graells parin a lAvinguda de Pere III, a lalçada de la
Passarel·la peatonal, per tal
de facilitar que els veïns del
Centre Històric puguin accedir al servei de transport,
sense haver-se de desplaçar a lestació dautobusos,
o al carrer Urgell, i més si tenim en compte, que la majoria
dusuaris daquest servei del
Centre Històric, són gent
dedat avançada.

Ens congratulem que després de dos
anys de negatives per part dels conductors,
al final lempresa hagi decidit
fer-los parar, sempre que hi
hagi algú que ho demani, ja
sigui per pujar o per baixar.
Però a la vegada, també
hem de dir que és trist, molt
trist, que per aconseguir una
cosa tan senzilla, com una
parada de bus, hagin calgut dos anys de reunions
amb lAjuntament de la
ciutat, de peticions, de cartes, dacusacions, destires i arronses. Estem en
ple segle XXI, en una societat mínimament civilitzada, i seria desitjable que
casos com aquest no
tornessin a ser noticia, mai
més.

Què en penseu?...
Si en lanterior article parlava dun gest fet
amb el polze, avui en comentaré un dexecutat
amb un altre dit. Els diaris del passat dia 18, es
feien ressò de la visita del president de la
Generalitat a les Terres de lEbre. No tingué una
rebuda gens plàcida, motivada per la postura
presa amb el transvasament de lEbre. Més que
les frases amb què lescridassaren, que en
moments de desesperació poden ésser
comprensibles, em va xocar una fotografia que

acompanyava lesmentada notícia. En
ella es podia veure entre els manifestants
un nen que allargava un braç, i el dit del
mig destacava per la prominència de la
seva posició. Anava acompanyat dun
adult que mostrava una actitud força
irada. La diferència entre ambdues persones és que luna pot expressar la seva
opinió en unes urnes i laltra es troba en
una etapa encara llunyana i en plena
formació. És aquesta la que han de
rebre els nostres joves?...
Josep M. Simón i Auberni
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Antiquària es consolida com a fira, passant de
deu a dinou expositors en ledició denguany
La Fira dedicada a les antiguitats, obrirà les seves portes el proper
divendres 30 de març i les tancarà el diumenge 1 dabril

Fira Balaguer comptarà amb
més de 160 expositors entre
els cinc sectors del certamen
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Tot fa preveure que la segona edició dAntiquària, fira dedicada a les antiguitats, servirà
per consolidar aquest certàmen dins del ventall de fires i mercats que organitza anualment
el Patronat Municipal de Promoció i Projecció
de Balaguer, després de lèxit dinscripció dexpositors, passant dels deu expositors en la
seva primera edició celebrada el mes de desembre de 1999, als dinou expositors que
ompliran el pavelló firal, del 30 de març fins a
l1 dabril denguany.
19 expositors vinguts darreu del Principat, Aragó i Comunitat de Madrid, que oferiran tot tipus de mercaderies relacionades amb
la brocanteria i les antiguitats. Pintura, escultura, petits objectes de ceràmica, vidre, forja,

eines antigues, instruments musicals, porcellana, i sobretot, mobiliari de tot tipus i estils,
des de langlès, el català dels segles XIX i XX,
oriental, fins al popular moble rústic, tan habitual en les contrades pirinenques tant de
Catalunya com dAragó.
En ledició denguany, tant el Patronat
com lAssociació dAntiquaris i Brocanters
Indíbil i Mandoni de Lleida, coorganitzadors
del certàmen, esperen la visita a la Fira de
més de cinc mil visitants darreu de les comarques de Lleida, Aragó i Andorra.
Lhorari dobertura al públic serà tots tres
dies d11 del matí a 9 del vespre. La Fira comptarà amb servei de VISA, per tots els compradors que ho desitgin.

Tot és a punt per a la quarantena edició de Fira Balaguer,
entre el 28 dabril i l1 de maig, amb la presència de més de
160 expositors entre els cinc sectors que conformen un dels
més importants certàmens firals de les comarques de Ponent.
Un any més, Fira Balaguer exposarà totes les novetats
en els sectors de lautomòbil, maquinària industrial i agrícola, comercial, i especialment en els sectors monogràfics de
la construcció i lhabitatge i de lalimentació natural i artesana
que contemplarà la catorzena edició de la Mostra Nacional
de Coques de Samfaina i de Recapte.
Fira Balaguer sinaugurarà el dissabte 28 dabril a partir
de les 5 de la tarda, i es perllongarà fins el dimarts 1 de maig
a les 10 del vespre.
Fira Balaguer acollirà, el diumenge 29 dabril, el sisè Concurs de Paletes de les Terres de Lleida, on una vintena de
parelles, formades per paleta i manobre, mostraran les seves habilitats, construint una peça que no coneixeran fins al
moment diniciar-se el concurs, moment en que sels lliurarà
el plànol de la prova.
Paral·lelament, el mateix 29 dabril i al parc de la
Transsegre, tindrà lloc la cinquena edició de la Mostra Canina, puntuable pel Concurs millor gos de Catalunya.
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Els vitralls de lesglésia gòtica de Santa Maria
seran restaurats pel vidrier Josep Vila Grau
El vidrier Josep Vila Grau va visitar, el
passat dimecres 14 de març, lesglésia de
Santa Maria per tal de treure les plantilles
de les vidrieres i de les rosasses daquest
monument gòtic, màxim exponent de la
ciutat.
Per tal de poder fer bé les plantilles, el
vidrier va necessitar lajuda dels bombers
que amb el seu camió escala van poder
facilitar lacostament del tècnic als finestrals.
Ara es redactarà un projecte de substitució de les vidrieres en mal estat, dins
del programa que el projecte Art a Santa
Maria està duent a terme per tal de potenciar lesglésia de Santa Maria.
Josep Vila Grau és un dels vidriers més
importants dEuropa, i entre les obres que
ha fet, cal destacar la seva col·laboració
recent dels vitralls del temple de la Sagrada Família de Barcelona.

6

El Casal de la Gent Gran de
Balaguer celebra els seus
25 anys de funcionament

El passat dissabte, 17 de març, amb la
presència del Director General del
Departament de Benestar Social i
lAlcalde de Balaguer, Miquel Aguilà

La Cambra de Comerç convoca la tercera edició
dels Premis Cambra
La Cambra de Comerç de Lleida
ha convocat la tercera edició dels Premis Cambra, que amb caràcter honorífic, es vol que siguin un instrument
destímul per totes aquelles empreses vinculades en el sector del comerç.
Lobjectiu no és altre que potenciar lesperit i lautoestima dels empresaris de les comarques de Lleida per
la seva tasca, tan necessària en el desenvolupament econòmic i social de
Lleida i les seves comarques.

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

El Casal de la Gent Gran de la capital de la Noguera va celebrar el seu 25 aniversari de funcionament amb la celebració de tot un seguit dactes festius i commemoratius, el proppassat dissabte 17 de
març.
Els actes van iniciar-se a partir de les 11,30 del
matí amb la celebració duna missa, després de que
les autoritats rebessin a tots els participants de la
festa.
Lacte religiós va estar amenitzat per la Coral del
Casal de Gent Gran de Balaguer. A partir de la 1 del
migdia va inaugurar-se lexposició commemorativa
dels 25 anys dhistòria del Casal, amb fotografies, i
imatges de totes aquelles activitats que shan anat
succeint durant els darrers anys.
Després dun dinar de germanor, amb la
presència duns 200 comensals, van venir els
parlaments de les autoritats presents i la intervenció
de Nuria Feliu acompanyada al piano pel músic Lucky
Guri.

La ciutat de Balaguer serà pionera a les
comarques de Lleida, en el soterrament dels
contenidors de les deixalles
El projecte, que té com a objectiu millorar la qualitat de vida, siniciarà
aquest mateix any, soterrant els contenidors del Centre Històric

Un centenar descolars i
veïns del Secà participen en
la plantada darbres
La plantada darbres en el nou parc del barri del
Secà, celebrada el passat dissabte 10 de març, va tenir
com a protagonistes a un centenar descolars del centre La Noguera, i diferents veïns del barri que no van voler
perdres la possibilitat de col·laborar en la plantació dels
arbres de la que serà la primera zona verda del barri.
Després de reiterades peticions, i a la vora de les
piscines municipals, des de la regidoria dObres de lAjuntament sha iniciat la construcció dun parc de 2.500
metres quadrats, dels quals mil seran de gespa i arbrat,
mentre que a la resta shi instal·larà diferents jocs infantils
i mobiliari urbà, com bancs, papereres, etc.
Entre el parc i les piscines shi construirà la pista
esportiva, el proper mes de maig.

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

La ciutat de Balaguer serà la primera de
totes les poblacions de la provincia de
Lleida, en soterrar els contenidors de les
deixalles, experiència que ja sha probat en
daltres ciutats catalanes amb uns resultats
força positius, ja que representa una millora
important, tant en laspecte paisatgistic de
la ciutat, com en la millora de la qualitat de
vida, ja que amb aquest nou sistema de
recollida, seviten les males olors, tant molestes en determinades èpoques de lany.
Per tal de veuren el funcionament, una
comissió de lAjuntament de Balaguer ha
visitat daltres ciutats catalanes com
Puigcerdà i Vilanova i la Geltrú, que ja tenen
aquest servei en marxa.
Pel present exercici, lAjuntament de
Balaguer té la intenció de soterrar un total
de 10 illes ecològiques al Centre Històric,

✁

amb una inversió total duns 25 milions de pessetes. En total, lAjuntament preveu poder soterrar els més de 300 contenidors de deixalles, més
els més dun centenar de contenidors de recollida selectiva, en els propers cinc anys.
El sistema de funcionament del nou servei,
consisteix en soterrar els actuals contenidors sota
terra, sobre unes plataformes que selevaran a
través dun comandament a distància, per tal de
poder treure i buidar els contenidors.
Els usuaris hauran de dipositar les deixalles
en una especie de bústia, com les que veiem en
la fotografia, i aquestes aniran a parar al contenidor.
Una altra de les avantatges daquest nou
sistema, a part devitar les males olors, és que
els usuaris podran dipositar les deixalles a qualsevol hora del dia, i la recollida, no shaura de fer,
obligatòriament amb horari nocturn.
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El Conseller en cap, Artur Mas, presideix el
Consorci del Montsec Sostenible

Josep Vilajoliu en serà el gerent de lentitat supracomarcal, que
disposarà dun pressupost de 6.500 milions en els propers anys

Les obres de la carretera
dÀger, continuaran durant
els propers mesos
Daltra banda, també va anunicar que en els propers
mesos continuaran les obres de millora de la carretera de
Balaguer-Àger, en el tram que va des de Fontdepou, on
van finalitzat la tercera fase, fins a la població dÀger i la
Règola, mentre que la cinquena fase unirà Àger amb
Terradets. Les obres daquesta carretera són totalment
necessàries per facilitat laccés turísitc a la Vall dÀger.
El gerent del Consorci, Josep Vilajoliu, va naunciar un
pressupost de més de 50 milions de pessetes per
enguany, i que la seu del Consorci sinstal·larà a
lAjuntament dÀger. Vilajoliu va anunciar que sol·licitarà
ajudes a la Comunitat Europea a través del programa
Leader Plus per aconseguir atreure inversió productiva a
la zona i crear, daquesta manera, llocs de treball.
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LAjuntament dÀger va ser el marc de
la signatura de lacta de constitució de la
comissió de govern del Consorci del
Montsec Sostenible. Lacte va estar presidit pel Conseller en cap del Govern de la
Generalitat, Artur Mas, que a la vegada
també és el nou president del Consorci,
que gerenciarà Josep Vilajoliu, exgerent del
Consell Comarcal de la Noguera.
A lacte van assistir-hi la major part dels
alcaldes dels municipis que estan integrats
al Consorci, així com els presidents dels
consells comarcals de la Noguera i del
Pallars Jussà, i el científic Joan Oró, un
dels principals impulsors del projecte, que
va anunciar que lobservatori astronòmic
que subicarà a dalt del Montsec dispo-

sarà dun telescopi robòtic, és a dir, que des
de diferents punts del planeta es podrà connectar al telescopi a través dinternet.
El projecte del Montsec sostenible preveu
la construcció de dos observatoris, un de caràcter científic i dinvestigació, que subicarà al
municipi de Sant Esteve de la Sarga, al Pallars
Jussà i un altre de caràcter més popular i turístic, obert al públic en general, situat en una
alçada intermitja, a prop del poble dÀger.
Artur Mas va anunciar que les inversions al
Consorci del Montsec durant els propers anys
seran duns 5.600 milions de pessetes, dels
quals 3.500 aniran destinats a infraestructures i
comunicacions i més de 2.000 milions a la
construcció dequipaments culturals, esportius, turístics i científics.

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

Tartareu presenta les seves
rutes de bicicleta de muntanya

En total shan marcat 48 quilòmetres dividits en
cinc rutes diferenciades per la seva dificultat
La població de Tartareu ha presentat les seves 5 rutes de BTT,
totes elles marcades i senyalitzades amb pals indicadors, i amb
un mapa indicatiu de les 5 rutes a lentrada del poble.
Les rutes han estat organitzades pel Patronat de Sant Miquel
de Tartareu i la Penya Ciclista Colomina/BTT, amb el suport del
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, i amb la col·laboració
de lAjuntament de
les Avellanes-Santa Linya i del Consell Comarcal de la
Noguera.
La primera de
les rutes proposada, de 9 quilòmetres i de dificultat
alta, ens porta a La
Malera, just on comencen les proves
de descens de
BTT.
La segona de
les rutes, de 17
quilòmetres i de

dificultat mitjana-alta, surt de Tartareu i
ens porta per Aspinau, Masos i
Alberola per retornar cap a Tartareu.
La tercera ruta que va fins a la Font
de la Mora, ens presenta una dificultat
mitjana en el seu recorregut de 7 quilòmetres, mentre que la quarta ruta
proposada de 10,5 quilòmetres de
longitud ens porta per Comallonga i
el Molí.
La darrera de les rutes, la més senzilla, té un recorregut de 4 quilòmetres
per lentorn de Tartareu.

Les cinc rutes ens mostren les
meravelloses panoràmiques de la
plana dUrgell, els Montsecs i lAneto,
entre daltres indrets dinterés

Cadascuna de les rutes està marcada
amb uns pals indicadors de diferents
colors en tot el trajecte per fer amb
bicicleta de muntanya
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El Conseller Josep Grau inaugura el reg de les
primeres finques del terme municipal dAlbesa

Tal i com ho va anunciar ara fa uns mesos, el Conseller
dAgricultura, Josep Grau, des del passat dissabte 17 de
març, el canal Algerri-Balaguer ja rega les primeres hectàrees
del terme municipal dAlbesa. Va ser el propi Conseller lencarregat dinaugurar la nova fase del reg daquesta part de la
Noguera, i laigua va començar a regar les primeres finques,
fins a un total de 400 hectàrees, que fins fa uns dies eren
totalment de secà.
Daquí a pocs dies, laigua ja arribarà a 600 hectàrees
més, i el reg al municipi dAlbesa, que ha dacabar regant un

total de 2.200 hectàrees, estarà totalment finalitzat a finals
daquest propi any 2001, segons va anunciar Josep Grau.
Les primeres hectàrees
dAlbesa podran beneficiar-se
duna dotació daigua propera als sis mil metres cúbics per
hectàrea.
Actualment, sestà treballant en la concentració parcel·lària dels termes de Castelló
de Farfanya i Balaguer, i
properament es realitzarà
lobra del canal dels termes de
Menàrguens, Torrelameu,
Castelló i Balaguer, ja que està
previst que lobra sadjudiqui
aquest mateix any.
La previsió del Conseller
dAgricultura de la Generalitat
de Catalunya, Josep Grau és
que tots aquests municipis ja
puguin regar durant lany 2004,
data prevista de final dobra.

Albesa celebra la cassolada
de Sant Josep, amb multitud
de colles participants
Albesa va aprofitar la festa dinauguració del reg del
Canal Algerri Balaguer al seu terme municipal, per celebrar la popular cassolada de Sant Josep, que va reunir a
nombrosos veïns, que, per colles, van confeccionar i
degustar exquisites cassoles i paelles de tots tipus, que
van ser consumides en un gran dinar de germanor, com
ja és habitual al voltant de la festivitat de Sant Josep.
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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

LAlsina Graells assegura als veïns del Casc Antic
que farà la parada de la Passarel·la al Pere III
Després de les reiterades queixes de
lAssociació de Veïns del Casc Antic, a
lempresa de cotxes de línia, Alsina
Graells, per tal daconseguir que els autobusos paressin davant de la passarel·la, a lAvinguda de Pere III, per tal de facilitar laccés als veïns del Centre Històric,
per fi, lempresa ha respòs positivament
a lAssociació, anunciant la parada, des
del passat 19 de març. Tots els viatgers
que ho desitgin podran fer parar els cotxes de línia en aquesta parada, tant per
agafar lautobús, com per baixar-ne.
La presidenta de lAssociació, Rosa
Amorós, va mostrar la seva satisfacció
perquè al final hem aconseguit el que
durant molts de mesos hem estat batallant, a tot arreu. Esperem que la cosa
funcioni, tal com ens han dit des de lempresa dels autocars.

LEscola de Capacitació
Agraària organitza un curs
dinformàtica a Tartareu

El curs està organitzat amb la
col·laboració del Departament de Treball
i el Fons Social Europeu

El DARP estudia la proposta de Unió de pagesos
sobre el reg a la Noguera alta
El Departament dAgricultura , Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya ha agafat el compromís
destudiar la proposta de la Unió de
Pagesos de la Noguera de convertir
al regadiu unes 40.000 hectàrees a la
Noguera Alta, abans de finalitzar
aquest mateix any 2001, tal i com ho
va notificar Josep Pàmies després de
reunir-se amb representats de la Conselleria.
La Unió de Pagesos també es reunirà amb el diputat popular José
Ignacio Llorenç per aconseguir el suport de lEstat.

LEscola de Capacitació Agrària de Vallfogona de
Balaguer, amb lobjectiu de facilitar laccés a la formació a la comarca de la Noguera, està duent a terme un
curs dinformàtica a la població noguerenca de Tartareu,
amb prop duna vintena dalumnes de la localitat i de
les poblacions veïnes de la part alta de la Noguera.
El curs està organitzat amb la col·laboració del
Departament de Treball i amb el suport del Fons Social
Europeu. El curs té una durada de 50 hores i és la
segona part dun primer curs dinformàtica realitzar lany
passat.
Daltra banda, lEscola de Capacitació Agrària de
Vallfogona de Balaguer també imparteix cicles formatius de grau mig de les especialitats de Jardineria i
Explotacions Ramaderes, dirigides als joves que han
superat lESO, mentre que pels que no hagin superat
lEnsenyament Secundari, sestà impartint un curs de
Tècniques Agro-pecuàries.

Escola de Natura Sant Josep del Molí - Tartareu
TORNS DE COLÒNIES
De 7 a 12 anys
1er torn del 30/6 al 10/7
2on torn del 16/8 al 26/8

CAMPS DE TREBALL
De 14 a 16 anys
Del 11/7 al 22/7
De 18 a 30 anys
Del 23/7 al 3/8

RUTA PEL MONTSEC
De 14 a 17 anys
Del 4/8 AL 14/8

Places limitades - Monitors/es professionals
Contactes: Oficina 973 451207 - Mòbils 609 723130 - 619 932561
Jocs, pìscina, cavalls, excursions, orientació, vivac, tallers de natura, esports daventura...
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José Sacristán porta la muerte de un viajante
al Teatre Municipal en el cicle de primavera
Presenten un dels cicles teatrals amb més glamour
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La Regidoria de Cultura de
lAjuntament ha presentat en els
darrers dies, la que serà la programació del cicle teatral de
primavera, que acollirà el Teatre Municipal a partir del proper
dissabte 7 dabril. Lobra, amb
la que sobrirà aquest nou cicle és Popcorn amb un repertori de luxe entre els que cal
destacar a Lluís Marco i Òscar
Molina, dirigida per Àngel
Alonso.
Las
amistades
peligrosas amb Maribel
Verdú, Amparo Larrañaga i Toni
Cantó ens visitaran durant els
dies 30 dabril i 1 de maig, amb
dues sessions, les úniques que
es representaran a Catalunya.
El trio Teatre de Guerrilla
serà qui posarà la nota dhumor en aquest cicle de primavera amb lobra Som i serem,
un humor fresc, aparentment
innocent, però alhora, punyent
i quotidià. Lobra es representarà el diumenge 20 de maig.
El cicle el tancarà la muerte
de un viajante, amb José
Sacristan com a protagonista,
el diumenge 17 de juny.
El grup local Crisi Perpètua
presentarà la seva darrera obra
Més teatre, el dissabte 2 de
juny.

El clàssic «Terra baixa»
tanca el cicle dhivern

Programació cicle primavera
Dissabte 7 abril
Popcorn amb Lluís Marco i Oscar Molina
Dilluns 30 dabril i dimarts 1 de maig
Amistades peligrosas
amb Maribel Verdú, Amparo Larrañaga i Toni Cantó
Diumenge 20 de maig
Som i serem del grup Teatre de Guerrilla
Dissabte 2 de juny
Més Teatre de Crisi Perpètua
Diumenge 17 de juny
La muerte de un viajante amb José Sacristan

El proper diumenge 25 de març, sacabarà la programació del cicle dhivern del Teatre Municipal, amb la representació del gran clàssic del teatre català, Terra baixa dÀngel Guimerà.
Les entrades per aquesta representació teatral ja van
esgotar-se el mateix dia de posar-les a la venda, el passat 13 de març, i per tant es pot dir que lactual cicle
dhivern ha tancat totes les seves obres, amb un ple
absolut, havent de penjar el cartell de no hi ha entrades
en totes les obres representades.
Lobra daquest diumenge,Terra baixa estarà interpretada per actors i actrius de la talla de Marta Marco,
Júlio Manrique, Ramon Madaula, el pallarés Carles Canut, el Doctor Soler, Santi Ricart, Montse Vellvehí, Carlota
Olcina, Anna Güell, Pere Eugeni Font, Jacob Torres, Marc
Montserrat i Patxi Uribarren.
Lobra està produida pel Teatre Nacional de Catalunya
i la seva representació començarà a partir de les 7 de la
tarda.
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El Grup dArt -4 presenta amb èxit lexposició
col·lectiva a favor del Síndrome de Down

La Sala dArt 4 de Balaguer acull des del passat divendres
9 de març, i fins el proper 25 de març una exposició col·lectiva
a favor de la Síndrome de Down.
Artistes de la talla de Zafrilla, Solé Cabestany, Elvira, Torné,
Torres Echandi, Planagumà, Joan Vilamoncel, Nadia Castini, a
més de lobra cedida per artistes de la categoria de Antoni
Collado, Joan Pere Massana, Josep Mateu, Emili Monge,
Josep Maria Batlle, Arevalillo, Carmen Gené, Rafel Molina o
Loudes Ral, entre daltres són els que han deixat les seves
obres per aquesta exposició benèfica.

Els diners que sestan recaptant, per la venda de les
obres dart, totes elles a preus
força mòdics, seran per lAssociació Síndrome de Down.
La inauguració de lexposició va comptar amb la presència de les responsables de
la Sala dArt 4, de la presidenta de lAssociació Sindrome
de Down, Pilar Sanjuan i de lAlcalde de Balaguer, Miquel
Aguilà. Aquesta és la primera
exposició que acull la capital
de la Noguera, daquestes característiques, tot i que després dels excel·lents resultats i
de la col·laboració dels balaguerins, que shan bolcat amb
aquesta iniciativa, de ben segur que no serà la darrera que
sorganitzi.
Lexposició es pot visitar
fins el proper diumenge 25 de
març.

Creu Roja de Balaguer
presenta una exposició sobre
cooperació internacional
Des del proper dilluns, 26 de març i fins el dimecres, 4
dabril, la Sala dExposicions de lAjuntament acollirà lexposició Cooperació Internacional de la Creu Roja.
Una exposició que ens mostra els principals programes que realitza aquest organisme internacional en els
diferents països en vies de desenvolupament.
Lacte inaugural estarà presidit per lAlcalde Miquel
Aguilà i pel president de Creu Roja a Balaguer, Àngel Viola.
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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 m 2
- 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.

Laigua, la terra, la gent. El Canal dUrgell i
Domingo Cardenal exposició a lAjuntament
La Central de Biblioteques de Lleida
organitza conjuntament amb les biblioteques públiques de làrea regada pels
Canals dUrgell, i la col·laboració de Pagès Editors i la Comunitat de Regants
dels Canals dUrgell, una exposició que
sota el títol: Laigua, la terra, la gent, El
Canal dUrgell i Domingo Cardenal a les
Biblioteques Públiques de les comarques de Lleida, i una xerrada den
Jaume Mateu Giralt, comissari de lexposició, i autor del llibre LEnginyer
Domingo Cardenal. Entre la pagesia de
ponent i la burgesia de Barcelona.
Lexposició es podrà visitar del 23
de març al 5 dabril al vestíbul de lAjuntament de Balaguer, i la conferència de
Jaume Mateu serà el divendres 23, a les
20 hores a la Sala dActes de lAjuntament.

Consulta la programació de la TV
http://www.tp.navegalia.com
A la web de teleprograma podràs veure què emeten
per televisió qualsevol dia de la setmana. També
inclou fitxes de les pel·lícules.
Escolta sintoníes de programes
http://www.move.to/cajatonta
Des daquesta adreça podràs recordar sintonies
de programes que shan
emès per televisió. També
podràs descarregar les
cançons en format MP3.

Intercanvi de lEscola Municipal de Música amb
lEscola de Música de Weil am Rheim dAlemania
LEscola de Música de Balaguer
realitzarà un intercanvi amb lEscola
de Música de Weil am Rheim dels
dies 7 al 15 dabril de 2001. Està previst un petit concert de benvinguda
per part dels profesors alemanys i
catalans conjuntament, més dos concerts que oferiran els nostres alumnes. Lacolliment serà en cases
dalumnes de lEscola alemanya.
Daltra banda, el diumenge 25 de
març, els alumnes balaguerins oferiran un concert a lesglésia del Miracle, a partir de la 1 del migdia.

Jardins de la Noguera
R
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Obert a partir de les 7h del matí
Menú diàri a 1.000 ptes
CAPS DE SETMANA
Especialitat en carns a la brasa
de llenya d’alzina
C/ Joan Miró, 1 - Tel. 973 449066 - BALAGUER

T

Direcc
Nova

ió

Tapes
Calçotades per
encàrrec
Festes, cumpleanys,
despedides o
celebracions en general

Trobar emisores
http://www.vilches.com.mx/online
Pàgina en anglès, francès o espanyol en la que hi
podràs trobar les principals emissores dels cinc
continents. Les millors estan en lapartat Top 25.
Conèixer la història de la ràdio
http://www.weblandia.com/radio/init-e.htm
Lany 1997 es va celebrar el primer
centenari de la invenció de la ràdio.
Aquesta pàgina, en català i en
castellà, texplica com ha estat la seva evolució
des que Guglielmo Marconi la va inventar.

PRECISA INCORPORAR

UNA DELINEANT
per a realitzar les tasques de suport documental als tècnics
del departament d’I+D
Es requereix domini de les eines informàtiques a nivell
d’usuari (word i excel) i sòlids coneixements d’AUTOCAD

OFERIM
*Retribució a convenir en funció dels mèrits aportats
*Incorporació en una empresa en expansió
Interessades envieu C.V. amb foto a:
e-mail: montse@rotecna.com
fax 973 391232
Correu: ROTECNA, S.A. (Dep. de RRHH)
Pol. Industrial, Nau 3 Agramunt (25310)
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El Casal de la Gent Gran de Balaguer porta 25
anys treballant pel benestar dels nostres avis

En tota la seva història, el casal de Balaguer sha caracteritzat pel seu
dinamisme cultural, esportiu i lúdic, essent pioner en moltes activitats
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Des que el 17 de març de lany 1976
obrís les portes el Casal de la Gent Gran
de Balaguer, fins a la data, han estat milers
els padrins i padrines de la nostra ciutat i
de la nostra comarca, que han passat hores i hores jugant, cantant, ballant o senzillament fent-la petar, fent del nostre Casal,
un dels més dinàmics dels casals del Principat.
25 anys dhistòria viva de la nostra ciutat, en un casal amb una superfície útil de
vora mil cinc-cents metres quadrats, després de lampliació inaugurada el febrer de
lany 1992.
Actualment, el Casal compta amb la
recepció, una cafeteria on els més hàbils
practiquen el joc del billar, una sala de jocs,
una sala amb televisió i video, una sala
dactes, una sala polivalent, la biblioteca,
un gimnàs, una sala dartesania, i compta
amb els serveis de perruqueria masculina i
femenina, i de podologia.
Des de fa molts anys, el Casal ha treballat en la dinàmica dorganitzar diferents
activitats com els cursos continuats dartesania i manualitats, de tall i confecció,

esporàdics de cuina, de punt de coixí, etc.
Quant a grups consolidats dins del Casal,
destaquen la Coral, creada lany 1990 i el grup
de teatre creat lany 1995, que en els seus anys
de funcionament, ja han demostrat la seva vàlua i el seu coratge, damunt de molts escenaris.
També hi ha el grup Rondalla , mentre que
fa uns anys va desaparéixer lOrquestra del Casal, que tantes tardes de ball va oferir als seus
companys.
Una de les activitats que més ha destacat
dins del Casal, ha estat sens dubte ledició del
Butlletí del Casal, sota el títol de lo padrí, essent pionera a tot Catalunya, tot i que, amb
posterioritat, han estat molts els casals que
shan sumat a la idea de fer un butlletí propi on
explicar les activitats, les preocupacions, els
consells, i tot allò interessant que ens aporta la
Gent Gran. Paral·lelament a aquestes activitats

25 anys dhistòria viva de la nostra ciutat, en un
casal davis amb una superfície útil de vora mil
cinc-cents metres quadrats, després de
lampliació inaugurada el febrer de lany 1992

El Casal compta amb la recepció, una cafeteria
on els més hàbils practiquen el joc del billar,
una sala de jocs, una sala amb televisió i video,
una sala dactes, una sala polivalent, la biblioteca,
un gimnàs i una sala dartesania

Una de les activitats que més ha destacat dins del
Casal, ha estat ledició del Butlletí del Casal, sota el
títol de lo padrí, essent pionera a tot Catalunya, tot
i que, amb posterioritat, han estat molts els casals
que shan sumat a la idea de fer un butlletí propi

Però quan realment sho
passa bé la Gent Gran, és
en la celebració de les
Festes populars, com la
Castanyada, el Carnestoltes, Santa Àgueda, Sant
Joan, així com les sortides i els viatges culturals. Però de totes, la
més emotiva és la festa
avis i néts que es celebra per Nadal, i en la que
la Gent Gran comparteix
el casal, durant unes
hores, amb els seus
néts.
Tota aquesta activitat no
hauria estat possible,
sinó fos per la presència
den Francesc Figueres
en la presidència del
Casal durant els darrers
deu anys, que ha
aconseguit unir tots els
sectors i treballar per la
democratització daquesta entitat tan
emblemàtica per la
nostra ciutat.

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

El Casal de la Gent Gran
de Balaguer també sha
caracteritzat per la seva
dilatada activitat
esportiva, i des de lany
1980, dins del Casal
venen organitzant-se
cursos de gimnàstica i
diferents campionats
esportius, de bitlles i
petanca, bàsicament i de
jocs de taula.

continuades i ben organitzades, el
Casal de la Gent Gran organitza
periòdicament conferències, taules
rodones, xerrades, etc.
Però si lactivitat cultural ha estat
frenètica durant aquests 25 anys
dhistòria, el Casal també sha caracteritzat per la seva dilatada activitat esportiva, i des de lany 1980, dins
del Casal venen organitzant-se cursos de gimnàstica i diferents campionats esportius, de bitlles i petanca,
bàsicament i de jocs de taula.
Des de lany 1983, sorganitza
anualment la Festa dhomenatge a
la Gent Gran, amb la participació de
les autoritats locals i comarcals. La

festa ret un homenatge a tots aquells
avis que durant lany han celebrat els
vuitanta- cinc anys.
Però quan realment sho passa bé
la Gent Gran, és en la celebració de les
Festes populars, com la castanyada, el
Carnestoltes, Santa Àgueda, Sant Joan,
així com les sortides i els viatges culturals. Però de totes, la més emotiva és la
festa avis i néts que es celebra per
Nadal, i en la que la Gent Gran comparteix el casal, durant unes hores, amb els
seus néts.
Totes aquestes activitats no serien
possible sense la desinteressada organització per part de lAssociació de Gent
Gran de la Noguera, constituida el
8 de juliol del 98, tot i que
abans funcionava de la
mateixa manera, amb el
Sr.Francesc Figueres
al capdavant com
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a president des de fa 9 anys, a qui se li ha
datribuir, juntament amb els membresde la
Junta, aquest brillant currículum, difícilment
superable, que només es pot entendre coneixent, malgrat la seva edat, la mentalitat
jove que els fa treballar, mirant cap al futur.

Indesinenter
La Noguera i el canal dUrgell a la Biblioteca
Per Montserrat Comajuncosas

aigua i vida dels Canals dUrgell.

El Canal dUrgell té el seu punt de partida
a la Noguera. Així ho explica en Francesc
Puigpelat, que ha recorregut el tram noguerenc
del Canal a larticle
Lautopista de laigua
publicat a la revista
Descobrir Catalunya, núm.
11 (1998), pp. 76-81.

Lenginyer Domingo Cardenal: 18251901. Entre la pagesia de Ponent i la
burguesia de Barcelona, (Pagès Editors,
2000), és la biografia de
lenginyer que duguè a
terme lobra definitiva del
Canal dUrgell. Un llibre
estructurat amb rigor
científic que és més que
la presentació duna vida i
duna obra.

Jaume Mateu Giral,
mestre i geògraf, un home
del camp nascut a
Vallfogona de Balaguer, està
vivament interessat per la
qüestió del Canal i molt
especialment per les
condicions socials i
econòmiques prèvies a la
seva construcció.
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La seva tesis doctoralLa
pagesia urgellenca abans
del Canal (Fundació Salvador Vives Casajoana: Institut
dEstudis Ilerdencs, 1982),
mereix el VIIè Premi Carreras
Candi de la Fundació. Lany
1996, Pagès Editors publica
El tresor dels canals
dUrgell: làigua com a factor transformador del
territori, llibre que ha escrit
amb la col·laboració, entre
altres, de Joan Ripoll i Josep
Vallverdú i on preciosos
documents fotogràfics
il·lustren el passat i el present,
com també el futur, de les
cinc comarques que reben

El ferrocarril MollerussaBalaguer va tenir una
història estretament vinculada a la introducció, a
finals del segle XIX, de la
indústria de la remolatxa
sucrera a Catalunya. La
ubicació de la fàbrica
Sucrera del Segre a
Menàrguens, obeí a la fàcil
obtenció de la primera
matèria , la remolatxa
sucrera cultivada al Pla
dUrgell, i a laigua
necessària per efectuar el
procès, la sèquia del Cup
i el riu Segre. Així ho
expiquen Antoni Josa a
Història de la sucrera de
M e n à r g u e n s ,
(Ajuntament
de
Menàrguens, 1999) i Carles
Salmerón Bpsch aEl tren
de Mollerussa: història
del
ferrocarril
Mollerusssa-Balaguer,
(lautor, 1988)

Necessito poc
per aturar-me a contemplar una flor,
la veu del color, lestiu, la bellesa.
De vegades tu, o bé loreneta,
les ones del vol, dibuixeu la vida.
Sovint és la llum, la presència teva,
lembruix dun matí, el gebre bonic
que em pren i matura.
Prediccions dastròleg, avisos al cor,
miracles de mag, primaveres noves.
El roser i les roses, lescletxa feliç,
lamor assenyat i una mica boig.
Lorgull del sembrat xuclant de la terra,
la terra del prat donant-li la vida.
El gust i la companyia i el sol
de la solitud, on marrecero
i em paro per veure més bell el món.
Miquel Trilla

V. X. ADSUAR
Agència Oficial
Mercedes-Benz

Venda de vehicles nous i usats

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

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

Els alumnes de 5è, 6è i ESO
de Balaguer assisteixen al
Cicle de Teatre Escolar
Els alumnes dels cursos de cinquè, sisè i dEnsenyament Secundari Obligatori dels diferents centres
densenyament de la capital de la Noguera, van assistir el passat dimecres, 21 de març, a la representació de lobra teatral no hi ha moros a la costa, al
Teatre Municipal de Balaguer, dins del Cicle de Teatre
Escolar englobat en el marc del Pla Municipal de Dinàmica Educativa, promogut per lAjuntament de
Balaguer amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera.
Daltra banda, el passat diumenge 18 de març, el
Teatre Municipal també va acollir una representació de
teatre infantil amb la Companyia Tàbata Teatre que va
representar lobra Tina, la bruixa fina, amb lassistència de nombrosos nens i nenes de la comarca de
la Noguera, que no es van voler perdre loportunitat
de veure aquesta darrera producció daquest prestigiós grup teatral, especialitzat en obres infantils.

- 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

El Col·legi La Noguera inicia el programa
Hi havia una vegada.... de contes infantils

En el marc de la nova biblioteca del centre, que ben aviat es convertirà
en una mediateca, amb servei de prèstec de videos, CDs i cassetes
El CEIP La Noguera amb motiu de la
posada en marxa del nou espai dedicat a la
Biblioteca ha programat vàries activitats danimació a la lectura pels alumnes. La primera
activitat realitzada és lanomenada Hi havia
una vegada... per als alumnes dEducació
Infantil i de Cicle Inicial de Primària i consisteix en lescenificació dun conte i la realització dactivitats relacionades amb el seu contingut.
Els dos primers contes escenificats han
estat Les pastanagues presumides i La
granota i la forastera, on sha treballat la
tolerància.
Pels alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior es farà el Ralli de la mediateca, que és
un joc per equips, per tal de cercar informa-

cions i resolució de preguntes, on es valora els
encerts i el temps emprat en buscar les solucions.
La biblioteca, que en un curt període de temps
vol convertir-se en una mediateca, ja que hi ha
lintenció de potenciar també, el préstec de vídeos, cassetes, CDs i altres suports tecnològics,
disposa dun fons de més de quatre mil llibres
on una gran part són de literatura infantil i la resta
de coneixements. També disposa dun ordinador multimèdia connectat a internet.
LAMPA ha posat una persona per fer préstec, tots els dimarts i divendres de 5 a 6 de la
tarda.

La biblioteca compta amb un fons de
4.000 llibres de literatura infantil
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CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ
1.Balaguer ............ 61
2.Gavà ....................... 59
3.Palamós .................. 49
4.Girona ..................... 45
5.Vilassar ................... 45
6.Badaloní .................. 44
7.Manlleu ................... 44
8.Barcelona ................ 43
9.Europa .................... 42
10.Sant Andreu .......... 41

11. Guíxols ................. 40
12. Palafrugell ............ 38
13. Cornellà ................ 38
14. Tàrrega ................ 37
15. Tortosa ................. 34
16. Júpiter ................. 33
17. Reus ..................... 32
18. Santboià ............... 29
19. Vilobí .................... 29
20. Banyoles .............. 22

GOLEJADORS DEL F.C. BALAGUER

El Balaguer es mostra un líder sòlid, aguantant la
pressió dels rivals i dels arbitratges
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El Balaguer continua el seu passeig triomfal per la Tercera Divisió Catalana, sumant
quatre dels sis punts possibles en els dos
darrers partits, aconseguint un valuós empat
a 0 al camp del Reus i un triomf treballat per 31 davant el Santboià, en un encontre en que
els balaguerins van quedar-se amb nou jugadors després de les expulsions de Juanjo
Tenorio i Rafa Franco, i davant dun arbitratge
nefast, com els habituals dels darrers partits,
en els que sembla que els col·legiats vinguin
amb la consigna apresa de perjudicar lequip
de la capital de la Noguera.
Amb aquesta victòria, el Balaguer continua mantenint lavantatge de dos punts més
el goal average davant el segon classificat, el
Gavà, i setze punts sobre el cinquè classificat, a manca de vuit partits per finalitzar la
lliga.
Si tot va bé, el Balaguer podria assegurar-

se el play-off, matemàticament, durant les
dues o tres properes jornades, que disputarà al camp del Banyoles, el proper diumenge
25 de març, i el 1 dabril a casa, davant el
Vilobí, dos equips que ocupen les dues darreres places de la taula classificatòria.
Però cal dir que els de Carles Viladegut
no ho tindran fàcil davant el Banyoles, ja que
lequip comptarà amb un total de 5 jugadors
sancionats, com són Tenorio, Rafa, Menchón,
Goyo i Bañuelos, fet que farà que el tècnic
vermell hagi de presentar un onze titular amb
moltes novetats, tot i que recuperarà a Carles
Claramunt i probablement al defensa Xavier
Ortiz, un cop recuperat de les molèsties que
lhan tingut apartat dels terrenys de joc durant
les tres darreres jornades.
Daltra banda, lAjuntament de Balaguer
ja està col·locant les quatre torres de llum
noves al Camp Municipal de Balaguer.

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

Carles Viladegut va fent
les rotacions necessàries
per a que tots els jugadors
puguin descansar i estar a
punt per la lligueta decissiva

David

dascens a Segona B, que
començarà a mitjans del
mes de maig. El porter
suplent, David, va defensar
de manera brillant la
porteria en el partit jugat
davant el Santboià.

El Club Futbol Sala Vipla Balaguer perd en els seus
desplaçaments el que guanya als partits de casa
En els dos darrers partits aconsegueix una merescuda victòria davant el
Sant Quirze i va caure estrepitosament davant lAvema de Lleida

El Vipla Balaguer va guanyar per 6 gols a 5 al
Sant Quirze, en partit corresponent a la 21 jornada
de la Primera nacional B, i daquesta manera continua sense conèixer la derrota en els partits que
porta disputats a casa en aquesta segona volta
de campionat. Lequip balaguerí va començar
dominant el partit, va avançar-se en el marcador
en el minut 10 amb gol de Xavi, però dues errades defensives van fer que el Sant Quirze marxés
al descans amb el resultat favorable de 1 a 2. La
segona part no podia començar pitjor per lequip
de José Luis Torres, ja que els visitants van tornar
a marcar aprofitant un ràpid contracop. A partir
daquí, el tècnic local va ordenar una pressió en
tota la pista que va permetre a Àngel retallar diferències, tot i que el Sant Quirze, molt atent va
aprofitar els espais que deixava el Vipla per marcar dos gols que semblaven sentenciar el partit,
ja que només quedaven 7 minuts per la fi de lencontre. Els darrers minuts de partit van ser espectaculars, ja que els locals no van donar el partit
per perdut i van acorralar el rival en la seva àrea, i
així, primer Abel, i després un sensacional Joan,

autor dels 3 darrers gols del Vipla, van fer
possible la remuntada, davant limpotència del rival.
Per contra, el Vipla va mostrar la seva
habitual cara negativa en els desplaçaments, caient derrotat per un contundent 8
a 2 a la pista de lAvema de Lleida. El conjunt balaguerí comptava amb les baixes de
Dani i Ferran, i David i Xavi no van poder
disputar el partit al cent per cent de les seves condicions físiques, fet que va obligar
al tècnic a convocar als jugadors del filial
Cristian, Cholo i Eduard. Ambdós equips
es jugaven molt en aquest partit, empatats
a punts en la classificació, ja que la victòria
feia sortir de la zona de descens al guanyador. LAvema va sortir molt més concentrat
i va aprofitar el desencert rival i la falta didees del Viplà que a la mitja part ja perdia 4-0.
A la segona meitat, Torres va fer pressionar
els seus jugadors i David i Joan van retallar
diferències, però van tornar a caure en els
errors de la primera part, fins al final.

CLASSIFICACIÓ
1. HOSPITALET B ............................. 45
2. ROMERO AYERBE ........................ 44
3. SANT ANDREU ............................. 39
4. ESPLUGUES ................................ 39
5. LAGUNA CAMBRILS ..................... 37
6. SÍCORIS ASISA ............................ 35
7. RUBÍ FS ........................................ 35
8. SANT QUIRZE .............................. 31
9. NÀSTIC TARRAGONA ................... 29
10. POMAR AVV ................................. 29
11. PB CASTELLDEFELS .................... 28
12. CEREZO AVEMA .......................... 26
13. FOMENT TARGARÍ ........................ 24
14. VIPLA BALAGUER ............... 23
15.ESCOLA JOVIAT ........................... 18
16.AMETLLA MEROLA ........................ 12

El jugador del
Vipla Balaguer,
Joan, amb 3 gols
va ser lautèntic heroi del partit que el
Vipla va disputar al
Poliesportiu davant
el Sant Quirze, i en
el que va vèncer per
un ajustat 6-5.
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BALAGUER
REF. 53
Magnífic pis reformat, gran
saló-menjador amb llar de foc,
cuina office, 3 hab., 1 bany, 2
terrasses, calef., ampli
traster de 120 m2.
Molt cèntric!
Li agradarà!

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
Cèntric pis de 110m2, 4 hab.,
bany complet i lavabo, cuina
office reformada, terrassa i
galeria, armari encastat.
Entrada: 100.000.Al mes: 42.000.-

REF. 3
Tercer pis de 70 m2. 3 hab.
dobles, cuina i bany, gran
terrassa, galeria, tot exterior.
Mínimes despeses d’escala!
Vingui. L’informarem!

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. (una
moblada), traster, ampli salómenjador.
Únicament 16.000.- al mes.
Increïble!

REF. 46
Ampli pis en zona cèntrica,
cuina a estrenar, gran salómenjador, bany complet
reformat, terra de gres, portes
noves, 2 galeries tancades i
traster.
Finançat al 100%

REF. 55
Tercer pis de 82 m2, a reformar al seu gust, 4 hab.,
totalment exterior.
Li financem amb les
millors condicions!
No pagui més lloguers!

BALAGUER

BALAGUER

REF. 11
Primer pis totalment moblat,
amplia terrassa, bany
complet, terra de gres, galeria
tancada.
No busqui més. Sigui
propietari per tant sols
100.000 ptes d’entrada.

REF. 9
Cèntric pis de 80 m2; cuina/
saleta, 3 hab., amplia
terrassa, bany complet,
galeria tancada, mínimes
despeses de comunitat.
Al mes tan sols 27.300 ptes

BALAGUER
Disposem de pàrkings, locals comercials i altells a diferents
punts de Balaguer.
Vingui i informi’s!

REF. 42
Primer pis al Casc Antic de 4
hab. Totalment exterior,
balcó i traster.
Finançat al 100%
TRACTES IMMILLORABLES

BALAGUER

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.-

BALAGUER
REF. 15
2

Gran pis de 125m , molt
assolejat, 4 hab. dobles, cuina
office, 2 banys, ext. d’alumini,
doble càmera, ampli traster amb
possibilitats de comunicar-se al
pis. Molt bona zona.
Vingui a veure’l, li agradarà

BALAGUER
REF. 2
Gran pis de 112 m2. 4 hab.,
bany complet, cuina office,
galeria tancada, armari
encastat, calef., gran
magatzem i pati posterior de
34 m2.
No se’l deixi escapar!

BALAGUER
REF. 25
Pis molt assolejat de 70 m2,
cuina office, 1 bany, galeria
tancada, mínimes despeses
d’escala.
Entrada: 100.000.Al mes: 31.900.-

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

REF. 26
Primer pis de 4 hab., tot exterior, terra de gres, terrassa,
grantraster de 30 m2, vidres
de càmera.
Zona molt tranquil·la!
Enrada: 200.000.-

REF. 27
Dúplex seminou, molt
lluminós, 3 hab, ascensor,
calefacció.
Molt acollidor!
Finançat al 100%

REF. 24
Pis d’obra nova de 120 m
útils, materials de 1a qualitat,
pàrking opcional, situat al c/
Molí del Comte.
Disposem de planells
Vingui l’informarem!

Dues derrotes consecutives, compliquen la
permanència al Club Bàsquet Balaguer
Lequip que entrena Eduard Barrachina ha perdut els dos partits de la
quinzena, davant lEsfèric Terrassa, al Pavelló Poliesportiu i en el seu
desplaçament a la pista del Reus Deportiu

B ACalendari
L A Gesportiu
UER
FUTBOL

DIA
24/3
24/3
24/3
24/3
25/3
25/3
25/3
31/3
31/3
31/3
1/4
1/4
1/4

PARTIT
Benjamí-At. Segre
Infantil B - Guissona
Juvenil A- G. Tarragona
Juvenil B- Andorra
Cadet B - E.F. Les Garrigues
Juvenil C - Alguaire
Amateur - Rosselló
Prebenjamí- At. Segre
Infantil A - Orgèl.lia
Infantil B- E.F. La Noguera
Aleví - Orgèl.lia
Cadet A - AEM
Balaguer - Vilobí

DIA
24/3
24/3
31/3
31/3

PARTIT
Vipla «B» - Agramunt
Vipla A - Esplugues
Parador-Juncosa
Con.Fernandez-Alcarràs

DIA
24/3
24/3
31/3

PARTIT
Sub20 M - Cornellà
Senior «A» M - Cornellà
Senior «B» M - CENG

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

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

FUTBOL SALA
LLOC HORA
Poliesportiu 15,30
Poliesportiu 16,30
Poliesportiu 15,30
Poliesportiu 16,30

BASQUET
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Lequip sènior masculí del Club Bàsquet
Balaguer sha complicat la seva permanència
en la categoria, després de dues derrotes
consecutives en aquesta darrera quinzena.
El dissabte 10 de març, lequip que entrena Eduard Barrachina es jugava dos punts
importantíssims davant dun dels rivals directes en la classificació, com era lEsfèric de
Terrassa, al Pavelló Poliesportiu.
Però els balaguerins no van saber guanyar, tot i les nombroses baixes amb les que
venia lequip egarenc. El partit va ser molt disputat al marcador, el qual el van dominar els
de la Noguera durant gairebé un terç del partit,
però a linici de lúltim quart, un parcial de quinze a dos va capgirar el resultat, perdent per un
clar 72-77.
Pel Balaguer van jugar: Fuentes (13),
Ordeig (13), Marvà (2), Peñarroya (11), Rúbies

(8) - cinc inicial- Bernat, Caselles (5), Pastor
(3), Estrada, Rodríguez, Sola (17), Companys.
En el partit disputat el passat dissabte,
17 de març, a la pista del Reus Deportiu, el
Balaguer sacabà de complicar la seva classificació per eludir els llocs de descens directe al perdre contra un dels rivals directes i
en un principi assequible rival, per un contundent 97- 69.
El partit es va caracteritzar per lencert dels
jugadors del Reus des de la línia dels tres
punts, encistellant un total de quinze triples
durant tot el partit, nou dels quals els va fer el
seu jugador Martín, que va acabar amb 27
punts.
Pel Balaguer van anotar: Fuentes (4),
Ordeig (12), Marvà (11), Peñarroya (15), Rúbies
(12) - cinc inicial- Bernat, Pastor (5), Estrada,
Rodríguez, Sola (6), Companys (4).

C. Torreblanca, s/n
(camí del Polígon)
Tel./Fax 973 450984
Tel. mòbil 669 011115
25617 HOSTAL NOU
(Balaguer)

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

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

LLOC HORA
Poliesportiu 18,00
Poliesportiu 19,45
Poliesportiu 18,15
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XII Torneig de Futbol Sala ldhivern,
organitzat per la regidoria desports
GRUP A
Les Avellanes ................ 6
Màsters ............................. 3
Inem-Llampecs ................ 3
Bar Dilema ........................ 3
Can Sisco ......................... 1
Los Maestros ................... 1
Els Tres Fogons ................ 0

GRUP B

Els pavellons de la Cros acullen un any més, el Torneig
de Futbol Sala dhivern, que enguany arriba a la seva dotzena edició.
Organitzat per la Regidoria dEsports de lAjuntament
de Balaguer, al torneig hi participen un total de 14 equips,
dividits en els grups A i B.
En el grup A hi juguen els equips de les Avellanes,
Inem-Llampecs, Bar Dilema, Can Sisco, Màsters, Los
Maestros i Els Tres Fogons, mentre que al grup B, hi participen Cafeteria Keopps, CSK Balaguer, Sala Cats, Raiders,
Naufragos, BTK-Barres i Escacs i El Caliu den Ton.
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BTK- Barres i Escacs .... 6
Naufragos ........................ 3
Raiders ............................. 3
Sala Cats .......................... 3
El Caliu den Ton ............... 3
CSK-Balaguer ................... 0
Cafeteria Keopps ............. 0

En total més de cent quaranta esportistes que tots els caps
de setmana, participen en una
competició que serveix per
promocionar el futbol sala.

Antoni Bergadà, nou
president de la Junta del Club
Tennis Balaguer

Substitueix a Josep Salazar, que ha ocupat
el càrrec en els darrers quatre anys
El passat 15 de març va celebrar-se a la Sala dActes
de lAjuntament de Balaguer, les assamblees ordinària i
extraordinària del Club Tennis Balaguer, en la qual va ser
elegit nou president del club, Antoni Bergadà.
En lassemblea ordinària va procedir-se a lexposició
de la memòria dactivitats realitzada durant el curs anterior,
i va presentar-se lextracte dels comptes. Tots els punts
van ser aprovats per unanimitat, per la cinquantena de
socis assistents a lAssemblea.
En lAssemblea extraordinària fou quan selegí la nova
Junta del club. En les eleccions només shi presentava
una candidatura que va ser aprovada, sense necessitat de
votar.
La nova junta estarà presidida per Antoni Bergadà,
quedant Josep Solé com a vice-president; Pere Papell
com a secretari; Lluís Vilarasau com a tresorer; i Josep
Mitjana, Paquito Vilella, Antoni Benito Martínez i Àngel Farreny
com a vocals.

Les caminades per la Noguera,
continuen amb la participació dun
bon nombre de participants
El passat 18 de març, va fer-se la sortida entre el
Pont de la passarel·la i Rúbies de 15 quilòmetres
El passat dia 18 de febrer va tenir lloc la primera de les Caminades per la Noguera, que va comptar amb més de cinquanta
participants procedents, la major part de Balaguer, encara que nhi
havia també de Bellcaire, Butsènit, Mollerussa, Tartareu, entre daltres municipis de les rodalies. Entre els excursionistes de Balaguer
nhi havia que eren fills dels indrets visitats i que van poder recordar
vivències daltres temps i explicar a la resta dexcursionistes la
forma de vida en aquestes contrades, així com diferents anècdotes i tradicions.
Així, la Sra. Montserrat, filla dels Masos, que de petita anava a
lescola de Millà, va poder retrobar-se amb records de seixanta
anys enrera.
Després de travessar la Serra de Millà, els excursionistes van
arribar a Sant Llobí on van trobar-se amb el Sr. Ramon Cortés, el
qual, entre daltres veïns, estan duent a terme, amb il·lusió i constància, primer la restauració de lermita, i després larranjament del
lloc i la transformació en refugi de la part alta de ledifici.
Havent esmorzat, a la vora del foc, van emprendre el camí cap
a Millà per pujar a la Serra de Millà. Des daquí van poder contem-

plar la imponent muralla que forma la serra
del Montsec, que separa la nostra comarca
i el Pallars. La caminada va continuar pel Pla
de les Bruixes cap als Masos.
El passat 4 de març va fer-se la segona
de les sortides, a Alós de Balaguer, que va
comptar també amb nombrosos participants. Ara plou, ara no plou, es va poder fer
tot el recorregut. Els punts més significatius
van ser la descoberta de la silueta del castell dAlós tot caminant per la vora del riu, i
sobretot lengorjat amb els espadats de la
Serra Carbonera caient damunt de les ai-

gües del Segre. El pont penjat amb la seva
agulla rocallosa també va ser un punt paisatgístic important.
Per últim, el passat diumenge 18 de març,
els excursionistes van anar al poble de Rúbies,
passant per la Masia Ginesta i la pedrera de
Meià, per acabar baixant cap a la Font de les
Bagasses.
La darrera de les sortides tindrà lloc el
proper 22 dabril fent el recorregut des del
Port dÀger fins a la Règola, passaran per Àger
i retornaran cap a dalt del Port passant per la
via romana.
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Obres als carrers i places
De tornada
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Torno a estar amb vosaltres. Després
dunes vacances no autoritzades pels del
Groc, i ben urgents per a mi. Jo me les he
pres com un signe més de la llibertat que
dóna el no ésser un assalariat. Escric perquè magrada. Escric perquè puc estar amb
comunicació amb una munió de gent no
coneguda. Escric perquè un pot creure que
ha arribat lhora de dir el que li plagui sense
faltar a la veritat i a leducació, encara que
sigui inoportú. En fi, escric perquè tal com va
dir P. Savater, els que escrivim som com les
putes, vivim de lagradar. Jo afegiria, del plaer de dir el que podem sentir i creure. La
veritat interior que hom posseeix acceptant
que pot ésser equivocada, és el tresor personal de cadascú, i el poder dir que tu lhas
donat a conèixer, cosa que a molts els ha
faltat valor per fer-ho i saber-ho fer.
Després de cent vint-i-set col·laboracions
al Groc vaig creure en loportunitat dun petit
descans. Dintre daquest espai de temps
moltes coses han succeït, totes com en tot
per poder-les agafar per molts costats. No
deixaran désser les mateixes però... potser
es veuran dun altre color.
Per exemple; jo dono la suggerència
danar a fer una tancada a una mesquita en
un país àrab per a protestar de qualsevol
cosa; quan sen surti ja mexplicaran com ha
anat. Però a Barcelona ciutat modèlica i progressiva, solidària com la que més, sha armat tota una parafernalia per uns senyors
amb unes necessitats ben justificades que
jo no en dubto, el que sí critico és als senyors i senyores que els van inspirar. Que els
hi van donar suport i que sen van omplir la
boca dient el contrari del que els seu govern
va dir. El govern de la majoria.
El passat dia disset de febrer en el diari
Segre hi havia un escrit força encertat del
tema. Perquè estigueu segurs que sense
aquestes ànimes caritatives i orientatives,
un mahometà no es tanca en una església

cristiana i menys catòlica.
I em commou veure al Sr. Saura de Iniciativa per Catalunya amb cara de preocupat
pel tema, ell i la seva sra. Mallol (regidora de
Barcelona), podrien arranjar molts drames
amb el sou que es treuen de polítics desquerres en un àmbit purament capitalista, representant a unes idees (?) i una política que
solament ha deixat països arruïnats.
Pobre comunisme tan necessari avui, en
que ens parla daquesta maleïda globalització, si ha devolucionar a mans de personatges que sallunyen de la realitat i de la economia local.
No crec que cap polític cregui que la solució rau en una defensa de la solidaritat sense mesura. Ni crec que pensi que així lluiten
contra el racisme, ans al contrari, casos semblants creen un ambient i una antipatia a tota
persona nou vinguda. Es fica la pedra clau
per a què el desafecte vagi agafant peu, davant dun tracte de favoritisme.
Exemple segon; el senyor Heribert Barrera i la senyora Ferrusola, han dit veritats com
a temples. Ben poca gent les han llegit íntegres. La premsa les ha alterat i mutilat i tota
una orquestra de polítics que mai governaran han ficat el crit al cel. Tot un enrenou montat
per gent que no tenen ni la centèsima part de
currículum democràtic i dexili del sr. Barrera,
volen que calli als seus vuitanta i pico danys,
com si el dret a parlar no fos ben democràtic,
igual que ho és el que ells puguin cridar com
a brètols.
I és que de veritat, hi ha tanta gent interessada a marejar la perdiu, que fins i tot crec,
que els menys catalans som nosaltres mateixos, els catalans.
C.G.A.

P.D.- Per cert, encara que calleu, penseu igual
i li doneu la raó. O no?
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Vàrem llegir laltre dia que lAjuntament ha aprovat els
pressupostos per aquest any i que hi havia una quantitat
bastant substànciosa per a obres de vials. Hem de felicitar
als manaires, ja que aquest capítol de vials el tenien un xic
oblidat.
Independentment de lenrenou que proporcionen els que
instal·len el gas, o els de la telefònica, o de laigua, o del que
sigui, shauria de tenir cura dalguns carrers, però principalment dels que al propi temps són carretera, per on hi passa
cotxes i també per on diàriament hi passa un gran nombre
de persones de diferents edats, unes per anar a lescola i
altres el destí és lAmbulatori. Suposo us adonareu que parlo
del carrer dÀngel Guimerà.
Qualsevol persona que hagi de transitar per aquest indret
un dia de pluja o lendemà, va lluït, doncs els cotxes que
passen deixen al vianant fet un cromo per les escaxigades
de laigua dels tolls que hi ha.
No sé, si aquell indret està contemplat en els projectes
de la nova carretera que ha de passar per la Miranda, però
crec que sagraïria per totes les persones que hi transiten que
en lentretemps, fins que no sarregli definitivament, almenys
els clots es tapessin amb un reg asfàltic o una cullerada
daglomerat, ja que així sevitaria que al pobre transeünt li
embrutessin el vestit o el traje com em va passar a mi...
Tot el que sigui fer obres, és positiu, encara que nhi ha
algunes que pel lloc o per lutilitat que shi dóna són més o
menys considerades necessàries, un obra recent és la pavimentació duna raconada de lAvinguda de la Transsegre,
que sha de destinar a pista de patinatge. No vull saber quant
ha costat, però el que sí que magradaria és veure que lobra
ha servit per alguna cosa, ja que en el temps que porta feta
són comptades les vegades que sha vist utilitzada.
Al carrer Barcelona, shi ha fet unes rotondes, crec que
han estat fetes per regular el trànsit o almenys per evitar mals
majors, però dóna la impressió de què són massa grans i
que un vehicle de gran tonatge ha de tenir dificultat per circular-hi, no hauria estat millor un petit escambell al mig de la
cruïlla?, no hauria estat suficient per obligar als vehicles a
donar el tomb, o almenys per reduir la velocitat?
Els que passegem habitualment per les afores del casc
de la ciutat ens adonem que el nou carrer que circula paral·lel
a lAvinguda de la Transsegre a larribar a un lloc determinat
sestreny i no pot continuar amb lamplària que li pertoca,
perquè? Encara no shan pagat els horts?, que esperen.
Els jubilats que esperàvem lapertura del Casal de Gent
Gran del carrer del Miracle ens hem vist afavorits, que per
molts anys pugem disfrutar daquell establiment. Enhorabona a Benestar Social.
Emili Monge i Gili

Col·laboradors habituals: Josep M. Simón, CGA, Emili Monge, Francesc Serra,
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Vera Imago
La petita història de lAuca dels tres-cents
anys de lEscola Pia de Balaguer va començar com un joc. Quan a Cuba ens va arribar el
projecte de celebrar aquesta important data
històrica, només per acusar rebut i per demostrar que des de Cuba també ens hi sentiríem implicats, vaig escriure a corre-cuita uns
versos que jo em creia que, un cop llegits pel
P. Morros, anirien destinats a cove.
Però el P. Morros va tenir la feliç pensada
de demanar a un dels millors artistes de
Balaguer que fes uns dibuixos per arrodonir
el que, en aquell moment, no tenia gaire importància.
Quan fa pocs dies em va arribar la magnífica Auca, il·lustrada pel pintor Frederic
Letamendi -Leta, per als amics i coneguts-,
vaig quedar meravellat. Veritablement, lestampa de sant Calassanç que ell va dibuixar és la
més bonica que jo he vist mai. Calassanç era
així, i els primers deixebles del gran educador
escolapi eren com aquests xiquets pobres,
descalços, mal vestits i mal girbats, que sentien que el cor de lescolapi de torn era com
el del Fundador i es trobaven al seu costat
com en els matins de boira de lhivern balaguerí, quan feia un raig de sol que arribava a
un racó del pati. Llavors saltàvem i ballàvem
tot cantant: Sol, solet, vinem a veure. / Sol,
solet, vinem a veure / que tinc fred.
Aquest sant Calassanç sha guanyat la
portada a tot color des de les nostres
Ephemerides. Si no shi publica jo començaré una vaga de fam, i veurem què passa!...
Shi ha de posar com a llegenda la que es
posava en les antigues pintures: Vera imago
Sancti Josephi Calsanctii.
Les pintures de lAuca no acaben aquí.
Lestampa del Germà Peralba (lo Germà, a
seques, com li deia tothom) és insuperable.
El seu nas afilat per a donar la imatge de
pedanteria irònica, com si fos un catedràtic
saberut, i les cares dels seus deixebles embruixats per la seva paraula - que sovint emprava el castellà per demostrar la seva ciència oculta- no tenen parió. Darrere seu, la geneta dissecada al costat dels ídols asteques,

Como triunfar con el problema
del alcoholismo

tot coronat pel mussol de la portada de
Nocturnos, un dels seus llibres més estimats.
Aquests dibuix és una finestra a la seva classe, mig circ, sempre en moviment, i mig santuari de lalegria per als infants.
Lúltim quadret és lactualització de
Calassanç avui, davant la pantalla de lordinador. Els temps han millorat i els nois van
més ben vestits, portes sabates i saben un
munt de coses impensables per als nois dels
temps fundacionals.
Certament, hem de felicitar de cor en Frederic Letamendi, que ha clos amb tanca dor
la celebració dels tres-cents anys dels Escolapis a Balaguer.

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)

No es un secreto que el alcoholismo es uno de los
grandes problemas sociales de nuestra era. Cada año
mueren miles de personas en accidentes de tránsito provocados por el efecto del alcohol, y otros miles quedan
imposibilitados. Un estudio de registros médicos señala
que nueve de cada diez conductores que han sufrido accidentes de tráfico, habían estado bebiendo. Todos somos
conscientes de que el alcoholismo se ha convertido en un
enemigo fatal.
¿Porque una persona se vuelve alcohólica? Generalmente porque está buscando emociones, felicidad y satisfacción, o bien buscando un escape de aburrimiento, de
la culpa o la soledad. Sea cual fuere la razón, creen en el
engaño de que un trago puede solucionar problemas cuando únicamente los crea más... hogares totalmente destruidos, matrimonios rotos, enfermedades que llevan a una
muerte prematura, son algunos de los resultados de los
alcohólicos. Alguien me confesaba hace poco tiempo:
Soy un bebedor sin remedio no puedo dejarlo. Tengo
varios hijos y cuando bebo pierdo el control y les pego sin
saber lo que estoy haciendo. Mi esposa quiere dejarme
porque a ella también le pego. ¿Te parece que son vidas
felices?. Cuanto más pronto reconozcas y admitas tu problema y tu incapacidad para dejar la bebida, más pronto
hallarás la ayuda de Dios y la de tus semejantes. Solo si hay
una verdadera decisión de terminar con este problema y
una acción valiente de entregar tu vida a Jesús, entonces
serás completamente libre del alcohol. Hemos podido experimentar cómo personas alcohólicas hicieron esta decisión, Dios cambio totalmente su vida. Porque la palabra de
Dios tiene la respuesta para esta clase de personas. La
Biblia dice: que cuando uno se convierte en cristiano, se
transforma en un persona diferente. Deja de ser el de antes.
¡Y surge una nueva vida! El admitirlo es el primer paso. El
segundo es ir a Jesús y el hará de Ud. una persona diferente.
Hágalo ahora. Sin compromiso puede llamarnos al teléfono 973 445996 o venir a la Iglesia Evangélica donde le
atenderemos con todo el amor y discreción.
Iglesia Evangélica de Balaguer

Pare Liñan

OFERTA DE CARTA
ASTRAL NATAL

Consulta
Visites a domicili
Vacunacions

MAITE-PETIT

Cirurgia

TAROT - VIDENCIA Tot per l'animal de
MAGIA BLANCA companyia !
C/ Sant Antoni, 5 - CAMARASA
Para consultas horas convenidas

Telf. 973 420178 - 609 135472

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

Anàlisis
Aliments i complements
Servei de perruqueria

URGÈNCIES:
Tel. 617 910071
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Què fer?

La Braseria: un referent de la millor cuina del
Centre Històric de Balaguer
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SALA PLANETA

Diumenge 1 dabril
HERMANOS
MAL A SOMBRA

Dissabte 31 de març
FESTA ROMANA
+ FESTA JACK
DANIELS

en concert el «alter ego» de
Zuma. Entrada lliure

Vine a recordar el què eren les
antigues festes en lèpoca romana
amb regals i sorpreses «romanes»

Des de fa anys, la plaça del
Mercadal de Balaguer, compta
amb un local exquisit. La
Braseria, pizzeria-restaurant de
cuina senzilla i duna gran qualitat en tots els seus productes, ens mostra laire fresc de
les verdures i productes de
lhorta, i les millors carns i peixos del mercat.
Sota la direcció d Àngels
Lloret i Torcuato Ruiz, la Braseria
sha convertit en un punt de referència obligat de la cuina del
nostre Centre Històric.
Però el que realment fa especial aquest establiment, des
del qual es té una vista privilegiada de la plaça del Mercadal, són les seves pizzes i
especialment, les seves
broxetes de peix i de carn, espectaculars i molt originals, essent, sens dubte el plat rei
daquest restaurant. Destacar
també el seu servei de plats
cuinats per endur, que tanta acceptació ha tingut en els darrers mesos.
El restaurant obre tots els
dies a partir de les 8 del vespre, i els dissabtes, diumenges
i festius, a partir de les 12 del
migdia.

SALA CATS

Dissabte 24 de març
i dissabte 31 de març
TERRORÍFICA
FESTA BL ADE

La festa durarà dues setmanes, a
on podràs trobar el vertader
ambient vampiresc.

Passeig

de

l'estació,

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

MUNDO CANÍBAL
SALA UBBE

MÍSTER MUNDO
CANÍBAL 2001

Certamen de bellesa masculina

Dissabte 24 de març
INSCRIPCIONS
Dissabte 31 de març
1a RONDA CLASSIFICATÒRIA
Dissabte 7 dabril
2a RONDA CLASSIFICATÒRIA
Dissabte 14 dabril
GRAN FINAL
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BALAGUER

Ps. lEstació, 35
BALAGUER

LOCO-DANCE-CLUB

Sociedad Anónima

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

MERCANTIL
CUBATERA

Ps. Estació
BALAGUER

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

Eva Sisó, Miss Lleida, formarà part del jurat de
Míster Mundo Caníbal 2001
La Sala Ubbe de Balaguer
ha preparat pels propers quatre
caps de setmana vinents, el certamen de bellesa masculí de
Míster Mundo Caníbal 2001, i
que comptarà amb la presència com a jurat el dia de la gran
final a la Miss Lleida i primera
dama dhonor de Miss Espanya, Eva Sisó.
Aquest proper dissabte 24
es realitzaran les inscripcions a
la mateixa sala o bé trucant al
tel. 973 248853 de lagència de
models M&T de Lleida.
El dissabte 31 es farà la primera ronda classificatòria amb
lassistència en el jurat de Laura

XIVè campionat de Billar
Americà al bar Fleming
Després duna nova quinzena, el tres primers classificats continuen igual. Tant sols destacar la pujada de JM.
Brufal i C. Alcàntara al quart i cincquè lloc respectivament
degut al nombre de jornades seguides que han disputat.
La classificació general queda de la següent manera:
LLOC

Abadia, Miss Catalunya 2000, i el 7 dabril es farà la segona
ronda classificatòria.
La gran final serà el 14 dabril, i els premis als gunayadors
consistiran en 100.000 ptes en metàl·lic, un viatge i un lot
de productes de bellesa.

Dos caps de setmana de terror a la Sala Cats
Dins de la gran oferta pels caps de setmana que
últimament inclouen els locals nocturns de Balaguer, la
Sala Cats ha organitzat pels propers dissabtes 24 i 31 de
març la Festa Blade de vampirs, amb un ambient de
terror.
Una festa tenebrosa amb decorats exclusius per
locasió, i a on imperà durant dues setmanes i per sobre
de tot el senyor de les tenebres, el conde Dràcula.
Per levent sha preparat una veguda especial per
locasió consistent en una petita barreja de begudes
colorejada a la semblança de la sang per tal de donar un
caire més vampiresc a la nit.

PUNTS

JOR. JUG.

1. P. ESTRUCH JR. ........................... 48 ..................... 31
2. JM. MARQUES ............................. 42 ..................... 29
3. J. OLIVES ..................................... 22 ..................... 18
4. JM. BRUFAL ................................. 16 ..................... 13
5. C. ALCANTARA ............................ 14 ..................... 11
6. P. ESTRUCH ................................. 14 ..................... 15
7. X. ESTRUCH ................................ 12 ..................... 15
8. S. MUÑOZ .................................... 12 ..................... 11
9. A. OLARTE ................................... 12 ..................... 15
10. X. GARCIA .................................. 10 ..................... 16
11. J.M. VIDAL ................................... 9 ...................... 14
12. R. CALVETE ................................ 7 ....................... 9
13. D. GUTIERREZ ............................ 7 ...................... 12
14. P. ARAN ....................................... 6 ....................... 7
15. V. GARCIA ................................... 5 ....................... 7
16. F. QUINTILLÀ ............................... 5 ....................... 8
17. C. BRUFAL .................................. 4 ....................... 5
18. C. GUARDIA ................................ 4 ....................... 5
19. M. MATEU ................................... 2 ....................... 6
20. J.M. RUERA ................................ 1 ....................... 5
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Barbaritats*
i bon vi
C/ Barcelona, 64 · Tel. 973 443048 · BALAGUER

*Menú degustació
especialitat de la casa

EDIFICI MOLÍ
ES PRECISA cuiner/a per a
Restaurant. Jornada sencera.
Retribucions segons vàlua personal. Per concertar entrevista
trucar al tel. 676 335558 de 5 a
8 de la tarde.
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 pis al c/ Girona de 70
m 2 . 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.
CRÉDITOS personales, hipotecas, embargos. No ponga en
peligro sus propiedades, cambie sus problemas por tranquilidad. Razón al tel. 678 605814.
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ES PRECISA oficial per
treballs
durbanització
a
Balaguer. Raó al tel. 610
754944.
ES NECESSITA
teclista i
també vocalista femenina, per
grup dSka Soul. Raó al tel. 617
963598.
C/ JAUME BALMES. Ctra.
Camarasa, pis nou per estrenar. Planta biaxa de 90 m2. Preu
11.000.000.- Raó al tel. 609
391853 - 649 434344
SOFEREIX noia per cuidar
nens, estudiant de magisteri i
amb el cicle formatiu de grau
superior deducació infantil
acabat. Pràctiques en escoles
bresol. Raó al tel. 973 448513
de 3 a 9 de la tarda.
A LLEIDA
C/ Cardenal
Cisneros, 2on pis. 2 hab.,
lluminós. Perfecte estat. Preu
5.900.000.- Raó al tel. 609
391853-649 434344.

ES LLOGA local comercial
de 44 m2 al c/Barcelona, 15.
Raó al tel. 973 445728. Zona
molt cèntrica
ES LLOGA torre a lHorta
dAmunt a peu de camí, amb
garatge i parcel·la per a hort,
jardí o altres conreus. Raó al tel.
973 445963.
ES VEN tractor 45 CV. Raó al
tel. 973 445037. Trucar als
matins.
ES VEN Piaggio Energy 49.
Bon estat. Pràcticament nova.
Raó al tel. 973 449222 a partir
de les 8 del vespre.
ES VEN Renault Clio 1.7 L-V.
80.000 Km. Bon estat. També
es ven Suzuki GN 250. Semi
nova. 8.000 Km. Raó al tel. 973
586420 Trucar a les nits.
SE OFRECE chica joven para
hacer trabajos domésticos. 2
horas de lunes a viernes mañanas o tardes. Razón a los tels.
973 449151 - 973 447195.
SE OFRECE chica con nociones de peluqueria para trabajar solo fines de semana. Razón a los tels. 973 449151 - 973
447195.
BALAGUER de particular a
particular pis cèntric en
construcció de 120 m2. Acabats
de 1a. qualitat. Entrega en un
any. Preu a consultar. Raó al tel.
654 648479.
AVON cosméticos. Necessita
dos distribuidores per obertura
de nova zona. Raó al tel. 606
980744.
SOFEREIX senyora per cosir
des
de
casa.
Amplia
experiència. Raó al tel. 973
450632. A partir de les 8 del
vespre.
ES
TRASP
ASAS
TRASPAS
BarFrankfurt Barna 31 per no poder
atendre, en ple rendiment. Raó
tel. 973 443188.

ES VEN pis de 80 m2 al c/Sant
Lluís. Cuina i bany reformats,
calefacció i ascensor. Preu
7.500.000.-. Raó al tel. 639
362578.
ES LLOGA
apartament a
Calafell. Molt aprop de la platja.
Capacitat
5
persones.
Totalment equipat. Raó al tel.
973 447271. Només tardes fins
a les 10 de la nit.
ES VEN moto Yamaha TZR
50 color blau. Impecable, per
no fer us. Molts pos quilòmetres.
Preu a convenir. Raó al tel. 973
438124. Només matins.
CHICA joven de 19 años busca trabajo de camarera (con
experiéncia) en la zona de
Balaguer o poblaciones lindantes. Razón al tel. 617 271126.
REP
AS
SOS
REPAS
ASS
en cap de
setmana. Estudiant de 4t. de
farmàcia, per nois/es de primària
i ESO. Raó al tel. 630 939475.
ES PRECISA
oficiala de
perruqueria amb experiència per
Balaguer. Raó als tels. 973
450121 - 973 450878.
VENDO bicicleta mountainbike BH Corona réplica. Toda
de aluminio, suspensión grupo
deore, pedales automáticos.
Nueva a estrenar. Razón al tel.
619 119136.
VENDO huerto de 800 m 2
aprox. totalment vallado. Con
un pequeño local, árboles frutales.. Ideal para recreo de los
niños. Precio: 6.000.000.-Razón
al tel. 973 445603.
ES PRECISA
ajudant de
cambrers per a la Braseria de
Balaguer. raó als tels. 973
445337 - 973 450372.
ES VEN pis de 125 m 2 + 18
m2 de traster al c/Dr. Flèming.
Compost de 4 hab., 2 banys,
calef., A.A., llar de foc, parket.
Raó al tel. 653 857216.

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

ES COMPRA FINCA DE SECÀ
RAÓ AL TEL. 699 308882

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

RAFAEL ESPEJO, S.L.

Tel. 973 447752

PASSATEMPS
ESCACS. Acaba la partida
per Josep Oms, Mestre Internacional
Partida disputada lany 1900 a Praga entre Lasker i Meyer.
El rei negre està mal situat, cosa que aprofita el blanc per
a fer mat en dos moviments.

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 446099
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC
973 445018
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT
973 180205
CASA DEL METGE
973 180213

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

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

SOLUCIONS 1. Td4+ 1...Rg3 2.Te3++++

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

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)

SORT.
13.30
15.15
17.50
09.50
16.30
14.06
14.06
17.09
13.15

A
973455060
973450214
973445384
973445280
973445087

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 març
De les 8 de la tarda del 29 de març
De les 8 de la tarda del 5 dabril

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 del 29 de març
a les 8 de la tarda del 5 dabril
a les 8 de la tarda del 12 dabril

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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