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Fira Balaguer 2001

La quarantena edició del
certamen batrà el rècord
amb més de 170 expositors
darreu de Catalunya
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Viu la Passió

El Castell Formós serà el
marc, un any més, de
lespectacle Viu la Passió
per Setmana Santa

Nous serveis a la piscina
Mobiliari Actual
Programes Jovenils
Decoració i Complements
Sistemes de Descans
Projectes d’Oficines

Sant Lluís, 47

Tel. 973 45 11 05

BALAGUER

La piscina coberta ja
compta amb una zona
lúdica amb tot tipus de jocs
aquàtics pels caps de
setmana
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PIS EN VENDA a la Plaça Mercadal de const. nova i
amb una meravellosa vista al riu. Té 90m2, 4 hab., 2
banys, calef., ascensor i moblat. CONSULTI’NS PREU.
REF. 208
PIS EN VENDA al c/ Bellcaire de 70m2, 2 hab., exterior, galeria tancada, comptadors, mínimes despeses.
REF. 222
PIS EN VENDA de 125m2 i molt cèntric, 4 hab., 2 banys,
calef., llar de foc, tancaments d’al·lumin, galeria tancada,
bomba de calor, parquet, traster. REF. 224

PROMOTORS! PARCEL·LA EN VENDA DE 1600m2
A L’HOSTAL NOU dóna a dos carrers, amb tots els
serveis. Ideal per a 8 cases unifamiliars.

LOCAL EN LLOGUER, al Secà de 400m2 , totalment
arreglat i amb tots els serveis. IDEAL PER A TALLER DE
CONFECCIÓ. REF. 440

PIS EN CONSTRUCCIÓ EN VENDA 120m2, 4 hab., 2
banys, calef., exterior, pàrquing de ratlla. REF. 230

PARCEL·LA URBANA AL SECÀ, de 1700m2 aprox.,
MOLT BEN SITUADA. REF. 606
TRASPÀS DE LOCAL COMERCIAL al casc antic de
105m2 + 30m2 d’altell, tot arreglat amb aire condicionat i
bomba de calor. IDEAL PER BOTIGA. REF. 406
PIS EN VENDA de 4 hab., 2 banys, calef., galeria
tancada, toldos, terrassa de 50m2 , ascensor. REF. 423
LOCAL COMERCIAL EN VENDA al carrer Sanahuja
de 30m2, molt ben situat i bon preu. REF. 423
PIS EN VENDA al casc antic en molt bon estat, de 3
hab., 1 bany, traster i exterior. PREU D’OCASIÓ. REF.
209

LLOGUER DE NAUS INDUSTRIALS al Pol. Camp
Llong, de 500m2 totalment equipades. Facilitats. REF.
442
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EN VENDA PARCEL·LA URBANA a Gerb de 930m ,
divisible en dos. REF. 622
PIS DUPLEX EN VENDA de 4 hab., 1 bany, 1 aseo,
ascensor, gran terrassa, tot exterior i molt assolejat.
REF. 223
PIS EN VENDA molt cèntric de 75m2 , 3 hab., finestres
al·lumini, terra fet, gas natural, galeria tancada. REF.
207
PARCEL·LA EN VENDA a Balaguer en zona urbana,
ideal per a construir dues cases. BON PREU. REF. 622

APARTAMENT NOU EN VENDA de 45m2 , 1 hab., 1
bany, traster. MOLT CÈNTRIC. REF. 211
PIS EN VENDA de 110m 2 amb 4 hab., bany, calef.,
magatzem de 35m2 i pati de 35m2 individuals, pocs
veïns i molta tranquilitat. REF. 221
LOCAL EN VENDA de 32m2 ideal per a oficina, terra,
aseo, bomba de calor, aigua i reixa. REF. 510
CASA EN VENDA a l’Hostal Nou amb jardí, garatge,
calef., terrassa, alarma, fil musical, celler. REF. 341
PIS EN VENDA al C/ Sanahuja, 3 hab., exterior. EN
BON ESTAT I EXCEL·LENT PREU. REF. 218
CASA EN VENDA a Gerb amb 2000m 2 de terreny i
molt ben situada, La casa té 100m2, 3 hab., amb llar de
foc, celler, terrassa, hort i terreny al costat. REF. 327.

VENDA I LLOGUER DE LOCALS I NAUS EN
DIFERENTS LLOCS.

Ja en tenim prou de «misters» Marshall
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Tot just quan estem tancant la
redacció daquest número de la
revista GROC, ens arriba la noticia
de la suspensió de pagaments de
lempresa Productos Reciclados
de Balaguer, que ara fa un parell
danys va instal.lar-se a la nostra
ciutat, amb tot el bombo i platillo que va fer falta, i amb els
corresponents avals per part de
ladministració autonòmica, per tal
de que lempresa de capital
canadenc, crees poc més duna
cinquantena de llocs de treball.
La veritat es que no ens sorprén
gens aquesta mesura que ha prés
lempresa, ja que aquestes
inciatives, moltes vegades
especulatives, acaben sempre
igual. Ara probablement sortirà un
grup inversor que invertirà en
aquesta empresa, seran els nous
salvadors de la industria
balaguerina, i també, acabaran
deixant uns quants acreedors
balaguerins sense poder cobrar els

deutes que generin durant el període de funcionament
de lempresa.
Però el més trist és que les nostres administracions
ho permetin. Que financiin aquest tipus doperacions
especulatives, amb subvencions a fons perdut, amb
avals, com si els empresaris estrangers fossin els
unics capaços de salvar leconomia del nostre país,
mentre que a casa nostra shan creat i sestan creant
empreses amb capital local, que estan propiciant
molts més llocs de treball, i en canvi, ni sen parla, ni
reben les subvencions, ni els avala ningú.
Es conegut que el capital forà es un capital molt
mobible que marxa a les primeres de canvi. En contra
el capital local es molt més estable. Caldria que els
nostres polítics es preocupessin més dels empresaris
de casa, i doblidar-se dels misters Marshall de torn.

Què en penseu?...
El Casal de la Gent Gran ha complert els
seus 25 danys. Una bona notícia que cal celebrar i desitjar que sigui per molts i molts anys.
Coincidint amb aquesta onomàstica sha obert
lesperat Casal al Casc Antic. Potser ha estat el
destí el causant daquesta casual dilació. Però,
la realitat és evident: els nostres avis gaudeixen
de dos centres de reunió, esbarjo, oci i
entreteniment. Si aquest objectiu sha assolit,

també cal fer mans i mànigues per
assolir-ne un altre que ha omplert
també fulls dels programes polítics
en les diferents conteses electorals
municipals: el Casal de la Joventut.
No nhi ha prou amb una regidoria
tècnica, cal oferir als nostres joves
alternatives doci més creatives i
menys consumistes de les que
actualment, dissortadament, només
tenen a labast.
Josep M. Simón i Auberni

OFERTES SETMANA SANTA
Vacances, Hotels, Bitllets, Avió, Tren,
Vaixell, Cotxes, Nuvis, Grups, Empreses
Dir.: Josep Borràs i Perera
Plaça Mercadal, 38, baixos
Tel. 973 443767 · Fax 973 443771
25600 BALAGUER (La Noguera)
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El polígon Industrial Campllong iniciarà una nova
ampliació durant aquest mateix any 2001
LAlcalde de Balaguer, Miquel
Aguilà, va anunciar el passat divendres 30 de març, la segona ampliació del polígon Industrial Campllong,
per aquest mateix any 2001, en el
decurs de la visita que van fer alguns membres de lequip de govern al polígon industrial de Balaguer,
amb lobjectiu de conèixer de primera mà, els problemes i suggeriments que fan els industrials de la
ciutat, per tal de millorar aquesta
zona de la ciutat.
Lampliació prevista per aquest
any, comportarà la creació dunes
20 noves parcel·les, que ocuparan
una superfície dunes 7,5 hectàrees.
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De les 5 parcel·les, cinc seran superiors als cinc mil metres, 3 dentre 2000 i 5000 metres quadrats, 2 entre els mil
i els dos mil metres, mentre que les deu restants seran
parcel·les petites dentre els 500 i els mil metres quadrats.

El Carrer Barcelona ja té la rotonda reivindicada
per lAssociació de Veïns de lEixample
Durant el passat mes de març, la
regidoria dObres i Serveis de lAjuntament de Balaguer va construir la rotonda a la cruilla entre el carrer
Barcelona i el carrer Almatà. Aquesta
rotonda va ser reivindicada per lAssociació de Veïns de lEixample durant la visita dels membres de lequip
de govern a aquest barri, i lalcalde
Miquel Aguilà va agafar el compromís
de construir-la per tal de millorar la seguretat en aquest tram.
La rotonda ha estat decorada amb
la plantació duna olivera.

El pastisser Lluís Muixí
ret un homenatge als nens i
nenes en la mona 2001
El prestigiós pastisser balaguerí, de fama reconeguda internacionalment, Lluís Muixí ha volgut retre un
bonic homenatge a tots els nens i nenes en lelaboració
de la seva mona denguany.
La mona representa una gran casa de caramel, il·luminada interiorment, i que té com habitants els personatges de Dysney com són el Mickey i la Minnie, els tres
porquets, la blancaneus i els set nans, el pinotxo, etc.
La mona fa més de 2,5 metres dalçada, mentre
que ocupa una superfície de 2,20 x 1,30 metres, essent
una de les mones més grans que el pastisser Lluís
Muixí ha presentat en els darrers anys.
La mona serà exposada a laparador de la botiga
de la Plaça de la Sardana, a partir davui divendres, 6
dabril.
Muixí ha creat autèntiques obres dart en els darrers
anys, destacant les reproduccions dIndurain, dArantxa
Sánchez Vicario, de Montserrat Caballé, i la de lany
passat en que va reproduir en caramel, la catedral de
Sant Pere de Roma.

Arriba la quarantena edició de
Fira Balaguer amb més de 170
expositors entre tots els sectors
El certamen serà inaugurat per la Consellera del
Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, Núria de Gispert
El proper dissabte 28 dabril obrirà les seves portes al públic
la quarantena edició de Fira Balaguer, que es celebrarà fins al
dimarts 1 de maig.
Un any més, Fira Balaguer assolirà un nou rècord dexpositors, superant el nombre de 170, entre els cinc sectors representants, com són el de lautomoció, amb un augment espectacular
dexpositors, fet que ha obligat a lorganització a allargar el recinte
firal fins a la Plaça Pau Casals; el de la maquinària industrial que
continua al Carrer Noguera Pallaresa, el sector comercial, al primer pavelló firal, el Saló Monogràfic de la Construcció i lHabitatge, que enguany arriba a la seva vuitena edició, i que sinstal·larà
al segon pavelló firal, i el Monogràfic de lAlimentació Natural i
Artesana, a la carpa annexa als pavellons, que contindrà, un any
més, la 14ena edició de la Mostra Nacional de Coques de Samfaina, organitzada per la Societat Gastronòmica i Cultural del
Comtat dUrgell.
La inauguració del certamen firal correrà a càrrec de la Consellera del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,

Núria de Gispert, el dissabte 28 dabril, a
partir de les 18,30 hores, mentre que el
diumenge 29, visitarà la Fira el President
de la Diputació de Lleida, Josep Pont, en
el que serà el Dia de la Comarca.
El Dilluns 31 dabril es celebrarà la Nit
de lExpositor amb un sopar presidit pel
Conseller del Departament de Treball, Lluís
Franco.
Paral·lelament a la Fira, el Patronat
Municipal de Promoció i Projecció, també organitza el sisè Concurs de Paletes
de les Terres de Lleida, amb la participa-

ció duna vintena de parelles darreu de
Catalunya, i que enguany es celebrarà a la
Plaça del Mercadal, i la cinquena Mostra Canina, que coorganitzada amb Borgescan, tindrà lloc al Parc de la Transsegre. Ambdós
actes es celebraran el diumenge 29 dabril al
matí.

El Conseller de Treball de la
Generalitat, presidirà el Sopar de
lExpositor, el dilluns 30 dabril
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El sisè concurs de paletes de les Terres de Lleida
reunirà els millors professionals de Catalunya
El proper diumenge 29 dabril, i dins
dels actes de la quarantena edició de
Fira Balaguer, la plaça del Mercadal acollirà el Sisè Concurs de Paletes de les
Terres de Lleida, amb la participació duna
vintena de parelles darreu de les comarques catalanes.
Un any més, les parelles formades
per paleta i manobre hauran de mostrar
la seva habilitat construint una obra que
no coneixeran fins al moment diniciar-se
el concurs, quan sels hi donarà el plànol
a les 8 del matí.
Després del replantejament de lobra,
els participants tindran 5 hores per desenvolupar el projecte, mentre el Jurat,
format per un arquitecte, un aparellador, i
diferents representants dorganismes relacionats amb la construcció, valoraran
la fidelitat de lobra, la qualitat, la neteja i
laprofitament dels materials.
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Nous cartells turístics a les
diferents entrades de la
capital de la Noguera
A més de donar la benvinguda a tots els
visitants, el cartell mostra un dibuix de
la façana de la ciutat i els pictogrames
dels diferents serveis

Fira Balaguer acollirà la IV Mostra Canina amb una
exhibició densinistrament i un concurs de bellesa
El diumenge 29 dabril, el parc de
la Transsegre acollirà la quarta Mostra
Canina de Balaguer, a partir de les 10
del matí.
Després de les inscripcions pel
concurs de bellesa i pel concurs infantil, que són gratuites, començarà el
campionat de bellesa caní, seguit
duna exhibició densinistrament a càrrec de lEscola dEnsinistrament
Borgescan.
Com ja és habitual es farà un concurs infantil, en el que tots els nens i
nenes podran presentar el seu gos.

A finals del proppassat mes de març,
lAjuntament de Balaguer va instal·lar els nous cartells
que donen la benvinguda a la ciutat, en totes les
entrades de Balaguer.
En total shan instal·lat cinc cartells, que porten
un dibuix signat per lartista balaguerí de fama internacional, Marcelí Bergé, de la façana del centre històric
de la ciutat, on destaca el riu, el pont de Sant Miquel,
les arcades del carrer del Pont, lesglésia de Santa
Maria, les Muralles, el Castell Formós i el Santuari del
Sant Crist.
A més de donar la benvinguda a la ciutat, el cartell
també mostra una sèrie de pictogrames anunciant
que Balaguer és una ciutat monumental, històrica,
amb serveis esportius, amb restauració
gastronòmica, etc.
Aquests cartells es complementen amb els que
va instal·lar el Consell Comarcal ara fa uns anys, amb
el lema Balaguer, ciutat històrica i monumental.

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

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

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

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

Antiquària 2001, tanca portes amb 250 peces
venudes per valor duns 6 milions de pessetes i
més de cinc mil visitants durant els tres dies
El 90 per cent dels expositors mostren la seva satisfacció pel resultat
daquest certamen i ja demanen espai per la propera edició

Un centenar de persones
participen a la Subhasta
duna seixantena dobjectes
Més dun centenar de persones van participar a la
subhasta que va celebrar-se el passat dissabte 31 de
març dins del marc de la segona edició de la fira Antiquària.
En total van subhastar-se unes seixanta peces antigues i de col·leccionista, cedides la majoria delles
pels diferents expositors daquesta segona edició de
la fira Antiquària.
Els preus de sortida daquests articles oscilaven
entre les cent pessetes i les quinze mil, i cal destacar la
subhasta de diferents quadres, ceràmiques, eines antigues del camp, així com diferents miralls, jerros, llibres, escultures, sifons, etc.
De la seixantena de peces subhastades en van ser
retirades una vintena, ja que ningú dels presents van
mostrar interés en adquirir-les.

· ALIMENTACIÓ en general
(Fruita i verdura, fresc, cereals, llegums...)
· COSMÈTICA i HIGIENE personal
· Neteja de la llar
· Comerç just i solidari
· ROBA INFANTIL i dadult
· Llibres i música
· REGALS I ARTESANIA
· Aromateràpia
· Herboristeria
· Suplements dietètics
· Pintures i vernissos
· Productes ergonòmics: cadires, rodets massatges,...

COMANDES A DOMICILI
INAUGURACIÓ LA SEGONA QUINZENA DABRIL
Pl. Mercadal, 4 · Tel. 973 445166 · BALAGUER

en que cal anar implantant la cultura de
lantiguitat entre les comarques de linterior,
ja que fins ara, on més està implantada és en
les comarques més turístiques, com als
Pirineus, Andorra i totes les comarques del
litoral, així com les illes Balears i les grans
ciutats catalanes.
Antiquària, malgrat ser un fira molt jove,
amb tant sols dos anys de vida, vol implantar-se entre les fires dantiguitats de Catalunya,
i segons gran part dels expositors és una
fira amb molt futur, ja que el públic que ha
passat durant els tres dies, ha estat nombrós
i molt interessat en el material exposat. Ha
passat un públic de qualitat i per tant creiem
que Antiquària sha de potenciar i veurem els
fruits en dos o tres anys, manifestà Juanjo
del Moral, president de lAssociació
dAntiquaris Indíbil i Mandoni de Lleida.

La segona edició dAntiquària, fira
dantiquaris i brocanters organitzada
conjuntament per Fira Balaguer i lAssociació
dAntiquaris i brocanters Indíbil i Mandoni de
Lleida, ha tancat portes amb uns resultats
positius, ja que shan superat els cinc mil
visitants, amb un total de 250 peces venudes
i un moviment econòmic superior als sis
milions de pessetes durant els tres dies de
fira, xifra que ha augmentat considerablement
durant els dies posteriors, ja que els
expositors han tancat un bon nombre
doperacions emparaulades durant la Fira.
Cal dir que dels 19 expositors que van
assistir a Antiquària, 15 ja han reservat espai
per la tercera edició, que es celebrarà durant
el mes de març de lany 2002, als pavellons
firals.
Des de lorganització de la Fira, sha incidit

Jardins de la Noguera
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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
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Tapes
Calçotades per
encàrrec
Festes, cumpleanys,
despedides o
celebracions en general
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El Consell Comarcal crearà un consell assessor
de làrea de joventut, únic a Catalunya
Treballa en la elaboració del Pla Comarcal Joves 2010 que pretén
millorar les polítiques de làrea de joventut, per als propers anys
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El passat 13 de març, el Consell Comarcal de la Noguera va renovar el conveni mitjançant el qual la Secretaria General
de Joventut delega al Consell les competències en joventut.
Amb la signatura daquest conveni el
Consell Comarcal es va comprometre a
vetllar pel compliment de les normatives
en matèria de joventut, en particular
dinstal·lacions i activitats juvenils, tot elaborant aquells informes que siguin requerits, així com col·laborar en les accions de
la Secretaria General que tinguin incidència a la comarca, com són mostres culturals, exposicions, seminaris, tallers de formació, etc.

El Consell Comarcal de la
Noguera té una especial
sensibilitat cap als joves

Amb el nou pla vol millorar el seu nivell
cultural, i facilitar el seu accés al mon
laboral i als habitatges
El passat 21 de març, el Consell Comarcal de la
Noguera va presentar oficialment el Pla que té previst dur
a terme en polítiques de joventut, en un acte amb la
presència del President del Consell, Marcel·lí Guillaumet,
el conseller comarcal Domènec Huguet i el responsable
de làrea de joventut de lEns comarcal, Antoni Rodés.
El Pla pretén adaptar el sistema educatiu a les
necessitats de la societat actual, difonent i potenciant
lassociacionisme educatiu, la pràctica de lesport i
especialment leducació mediambiental.
Quant a millorar laccés al mon laboral, el Consell vol
fomentar lesperit emprenedor i lautoempresa, així com
orientar els joves en la recerca de treball, i impulsar la
formació professional reglada, aconseguint una perfecta
sintonia en els àmbits: laboral, acadèmic i familiar com a
base fonamental per al desenvolpament del projecte de
vida personal.
Per últim, el Pla també vol incidir en la recerca de
noves fòrmules dhabitatge, per tal de facilitar als més
joves laccés a un habitatge digne i en condicions.

Daltra banda el Consell està elaborant el
Pla Comarcal Joves 2010 marcant-se com a
principals reptes les polítiques educatives i culturals, les polítiques daccés al món del treball,
les polítiques daccés a lhabitatge, les polítiques de promoció de la salut, i la participació
democràtica dels joves.
Paral·lelament a aquest Pla, el Consell crearà un consell assessor de polítiques de joventut, experiència única a Catalunya, format per
joves representatius dels eixos del pla nacional, joves nomenats pels respectius Ajuntaments
i els joves que hi vulguin participar.
Ara el Consell presentarà els seus objectius
als alcades i regidors de joventuts, i posteriorment ho farà a tots els joves de la comarca.

Àngel Guimerà, s/n · Tel. 973 448933 · 25600 BALAGUER -La Noguera-
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El Consell acull la taula rodona La salut mental:
Si a latenció - no a lexclusió, en el dia
internacional de la Salut Mental
Organitzada pel Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal de la
Noguera i lAjuntament de Balaguer
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Aquest divendres 6 dabril, a partir de les 5 de la
tarda tindrà lloc la taula rodona Salut Mental: Si a
lAtenció - no a lexclusió, a la sala dactes del
Consell Comarcal de la Noguera, amb lassistència
del Delegat del Departament de Sanitat, Dr. Antoni
Mateu; del President de lAssociació «Salut Mental
Ponent», Sr. Jordi Massana; la Directora de Salut
mental i drogodependències, Dra. Isabel Irigoyen;
de la psicòloga de lHospital Jaume dUrgell, Sra.

Gemma Martínez, i el Dr. Manuel
Celma, coordinador del Centre de
Salut Mental de la Noguera.
Lacte, en motiu del Dia Mundial
de la Salut Mental està organitzat pel
Servei Català de la Salut, el Consell
Comarcal de la Noguera,
lAjuntament de Balaguer i
lAssociació Salut Mental de Ponent
Les
malalties
físiques
acompanyen a lhome des que
aquest va aparèixer a la terra. Les
malalties mentals també.
Qualsevol persona, sigui quin sigui el seu sexe, raça, condició social
i país on viu, pot sofrir al llarg de la
seva vida un accident o un
traumatisme, pot precisar duna
intervenció quirúrgica o pot patir una
malaltia física que requereixi un
tractament mèdic. També qualsevol
persona pot presentar una malaltia
mental.
La diferència de tracte que
donem a la salut física i a la salut
mental ens pertany a tots.
Un dels principals objectius
daquesta Diada Internacional de la
Salut Mental, no és altre que fer reflexionar a la població de la Noguera
i darreu del món sobre alguns
aspectes importants en lintegració
dels individus afectes a les
enfermetats mentals.

Les malalties mentals poden
ser eliminades per complet
en molts casos
La medicina disposa de tractaments per a molts dels
trastorns, en alguns casos amb capacitat suficient per a
suprimir-los totalment, com és el cas de les infeccions
gràcies als antibiòtics, en altres casos existeixen remeis
per a suplir el dèficit del cos humà com és el cas de la
insulina en la diabetis, i en altres simplement disposem
de medicaments que ens permeten estabilitzar els quadres i que els malalts continuïn endavant amb la millor
qualitat de vida possible, aquest és el cas dels fàrmacs
per a la hipertensió arterial, les al·lèrgies, lasma i les
arritmies entre altres.
En les malalties mentals no és diferent. En alguns
dels casos els psiquiatres aconsegueixen eliminar-les per
complet i en altres no, on lindividu té que conviure amb
elles al llarg de la seva vida.
Essent així, és sorprenent veure el temor que existeix
envers les malalties mentals. Les persones que les sofreix
sumen al malestar que tenen sentiments de vergonya i
culpa i la necessitat imperiosa docultar-les per a evitar el
rebuig injustificable de la societat.
Per tot això lOrganització Mundial de la Salut ha
declarat el dia 7 dabril com Dia Mundial de la Salut Mental.

La Sisena Concentració de cotxes clàssics dÀger
portarà els anys 50 a la Noguera alta
El proper diumenge 22 dabril durant tot el matí, la carretera de la Vall
dÀger somplirà de vehicles dèpoca

Gran exhibició davionetes
de muntanya, ultralleugers i
paramotors
La festa acabarà amb un dinar de
germanor amb tots els participants i tot
el públic assistent

El proper diumenge 22 dabril, la població
dÀger tornarà a omplir-se de vehicles
dèpoca, vehicles clàssics, retornant els anys
50 a la Vall dÀger, per sisena vegada consecutiva, amb la Concentració de cotxes
clàssics organitzada conjuntament per
lAjuntament dÀger i el Club de Vehicles
Històrics de Lleida.
Els cotxes es concentraran a partir de les
9,30 del matí, per sortir al reagrupament del
Port dÀger.
A partir de les 11 del matí tindrà lloc la
cercavila amenitzat pel grup danimació Crisol, que sempre posa el toc musical dèpoca
a la concentació de cotxes clàssics, que amb
les cinc edicions anteriors sha consolidat
plenament dins del programa de
concentracions daquest tipus que es celebren a Catalunya.
A partir de les 12 del migdia sespera
larribada de la caravana de coxes a la cruïlla

·
·
·
·

dentrada a Àger, i posteriorment faran un
recorregut per la vila i sexposaran tots els
vehicles des de la plaça Major fins a les Escoles.

Residència tot lany a plena natura
Ensinistrament caní basat en psicologia canina
Venda de cadells directament de criador
Preparació de guias i gossos per a salvament
i rescat

Juntament amb larribada dels vehicles, es farà
una gran exhibició per laire davionetes de muntanya,
ultralleugers i paramotors, pel cel de la Vall dÀger, i
sempre que la climatologia ho permeti.
A partir de les 13,45 hores, la caravana de vehicles
sortirà en direcció cap al camping de la Vall dÀger, i a
partir de les 2 de la tarda, la plaça de la Residència
acollirà un gran dinar de germanor al que poden
inscriures, amb el pagament del tiquet de mil
pessetes, tots els participants i públic assistent a la
Sisena Concentració de cotxes clàssics dÀger.

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

Fem de la residència les vacances del teu gos
Francesc Castaño
titulat per la Generalitat de Catalunya i ensinistrador del Grup del Gos de Recerca i
Salvament de Catalunya. Nucli zoològic de la Generalitat de Catalunya L-2500021

Tot per al teu gos

Tel. informació 629 773247 - 973 251069
CENTRE CANÍ K-9, a 20 minuts de Balaguer

Per a més informació:
Promocions Gerb, S.L.
Tels. 619 217973 - 973 443750
973 445973
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Popcorn amb Lluís Marco i Òscar Molina arriba
al Teatre Municipal, aquest dissabte 7 dabril
Dirigida per Àngel Alonso, director de lobra El sopar dels idiotes
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Popcorn és la història
de dos assassins en sèrie,
uns violents maniàtics obsessionats per la imatge televisiva del director de cinema
Bruce Delamitri enfant terrible
de Hollywood i flamant guanyador dun Òscar-, que decideixen anar a veurel el dia
següent de rebre el premi.
En els seus cervells embotornats ha sorgit la brillant
idea de fer una visita de cortesia a qui, amb tant dèxit, ha
reflectit en el seu cinema tota
la crueltat de les morts que ells
provoquen.
Una trobada que es plantejarà en el millor estil de les
seves violentes pel·lícules, en
el precís moment que el director festeja el seu Òscar amb
una espectacular model del
Play Boy.
Una situació de droga,
sexe i violència, que al director no li semblarà tan divertida
com les que ell trasllada a la
pantalla.
Lobra es representarà
aquest dissabte 7 dabril, a
partir de dos quarts donze de
la nit al Teatre Municipal.
Amb aquesta representació sinicia el nou cicle de primavera, que ha aixecat una
forta espectació entre el públic balaguerí i lleidatà, que
shan interessat abastament
amb obtenir informació i adquirir els abonaments per

LEscola de dansa de
Balaguer prepara el XIII
Festival pel proper 9 de juny

aquesta nova temporada teatral, que a més de lobra esmentada, ens portarà la representació de lobra Las amistades
peligrosas amb Maribel Verdú, Amparo Larrañaga i Toni Cantó; lobra Som i serem representada pel grup Teatre de
guerrilla, i finalitzarà amb La muerte de un viajante  amb José
Sacristan, el 17 de juny.

Reportatges, Comunions, Fotografia General,
Fotos dEstudi i Video
C/ Barcelona, 74 - Tels. 699 059073 - 699 059074 - BALAGUER

LEscola de dansa de Balaguer està treballant en la
preparació del tretzè festival de dansa, que a la vegada
servirà per celebrar el 25 aniversari de lEscola a Balaguer,
sota la direcció de Maria Carme Genescà i comptant
com a professorat amb Ester Bonet, Albert Bonet, Teresa
Cortada i Maria Carme Genescà.
Al festival hi ballaran tots els alumnes de lEscola,
sota el lema La dansa és lidioma universal i lambaixadora de la pau. LEscola vol oferir un espectacle on, no
només shi veuran els passos de dansa coordinats al
ritme de la música, sinó que també vol transmetre tota la
sensibilitat i disciplina daquest art.
Des de la dansa clàssica, passant per la dansa
moderna i contemporània i acabant amb tocs de dansa
oriental, el proper 9 de juny, al Teatre Municipal.
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La Sala dExposicions de lAjuntament acull una
exposició de la tasca de Creu Roja al Tercer Món
Lexposició va ser presentada pel president de Creu Roja a Lleida,
Emilià Estudillo i el president a Balaguer, Àngel Viola

Sant Jordi, una tradició
http://www.xtec.es/
~mdomingo/stjordi/
Sant Jordi, patró de Catalunya.
Sant Jordi, màrtir duna llegenda.
Diada del llibre i de la rosa
Recursos literaris.
La festa arreu de Catalunya
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El passat divendres 23 de març, el
president de Creu Roja a Lleida, Emilià
Estudillo i el president de Creu Roja Balaguer,
Àngel Viola van presentar, juntament amb
lalcalde de Balaguer, Miquel Aguilà i demés
representants dels grups polítics municipals,
lexposició «Cooperació internacional de la
Creu Roja» que mostra totes aqelles
actuacions i tasques dajut que Creu Roja
realitza en la major part dels països del Tercer
Món.
Precisament, des duns mesos ençà,
aquesta sha convertit en la principal tasca i
compromís de Creu Roja: lajuda humanitaria, la cooperació pel desenvolupament, la
cooperació institucional i leducació per al
desenvolupament, la pau i els Drets Humans.

En la mostra que es troba a la Sala
dexposicions de lAjuntament de Balaguer
es pot veure com Balaguer, és la segona
ciutat de les comarques de Lleida en
donacions a través de Creu Roja, a països
que necessiten ajuts per tal de poder
desenvolupar-se. A partir daquests
moments, els comerços balaguerins
disposaran duna sèrie de caixes per tal de
que tots els balaguerins puguin col·laborar
amb els seus donatius de cara a paliar
aquelles situacions més greus i urgents de
solidaritat amb el Tercer Món. Creu Roja
Balaguer també destaca limportant
augment de socis de lentitat en els darrers
mesos, arribant als mil dos-cents associats
en lactualitat.

V. X. ADSUAR
Agència Oficial
Mercedes-Benz

Venda de vehicles nous i usats

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

Pinzells
Quadres
Escaiola
Marmolines
Olis
C/ Dr. Fleming, 55
Tel. 670 450 163
BALAGUER

http://www1.barcelona2004.org/serveis/
stjordi2000/
Per enviar una rosa
digital per Sant Jordi,
gentilesa del Fòrum Universal
de les Cultures Barcelona 2004.

http://www.gencat.es/diada/
pàgina web de la Generalitat de catalunya, explicant la
festivitat, tant la que es celebra a Catalunya (explicació de
la festivitat i cartells) com al resta del món (enllaços amb
el Dia Mundial del Llibre).

http://www.cinet.es/sant-jordi/web/
iniciativa de Cinet i La Caixa,
amb el suport de TV3 i moltes
llibreries, que pretén vendre
llibres i roses a través de la
xarxa.
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«Viu la Passió», un espectacle únic que vol
consolidar-se a la capital de la Noguera

Unes representacions, que en els Països Catalans van iniciar-se lany
1355 a la plaça pública de la vila mallorquina de Pollença
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Quan a la primavera de lany 2000, el
grup La SudaTeatre va plantejar-se representar la Passió, en quadres estàtics i al
Castell Formós, a més dun li va sorprendre, ja que era una iniciativa agosarada i
fins a cert punt curiosa.
Agafant la base dels pessebres vivents,
que tant de nom han donat a la nostra
comarca, el grup teatral balaguerí volia recuperar la representació de La passió, però
no de la manera com ho fan a daltres ciutats catalanes, sinó duna manera original,
i única arreu de Catalunya, i probablement
a lEstat Espanyol.
La primera edició representada durant
la Setmana Santa de lany passat va ser tot
un èxit, amb lassistència massiva de públic en totes les representacions que van
haver de fer-se, repetidament fins a altes
hores de la matinada. Enguany, els seus
organitzadors han decidit allargar un dia
més les representacions, de dijous a diumenge, a partir de les 9 del vespre, amb
un total de 8 representacions diàries, amb
una capacitat de públic de cent espectadors per cada representació.

En total, els 13 quadres de la Passió denguany estaran participats per més de dos-cents
figurants, dels quals destaca laugment de voluntaris joves, després de la campanya feta als
dos instituts de la ciutat.
Una de les principals novetats de ledició denguany, serà linici de la representació, que es fa
amb un quadre nou, fora del Castell Formós, just
davant del Santuari del Sant Crist. Dins del recinte
del Castell, dotze quadres més dirigits per Josep
Maria Llobet, explicaran, amb imatges amb molt
poc moviment i amb textos de Francesc Amorós, tota La Passió de Crist.
Lespectacularitat de la representació i del
muntatge, fa que lespectacle Viu la Passió tingui un pressupost de 4 milions de pessetes,
que es sufragaran, bàsicament amb la venda

Agafant la base dels pessebres vivents, el grup
teatral balaguerí volia recuperar la representació de
La passió, però no de la manera com ho fan a
daltres ciutats catalanes, sinó duna manera
original, i única arreu de Catalunya

La primera edició representada durant la Setmana
Santa de lany passat va ser tot un èxit, amb
lassistència massiva de públic en totes les
representacions que van haver de fer-se,
repetidament fins a altes hores de la matinada

Una de les principals novetats de ledició
denguany, serà linici de la representació, fora del
Castell Formós, just davant del Santuari del Sant
Crist. Dins del recinte del Castell, dotze quadres
més estaran dirigits per Josep Maria Llobet

Els quadres que es
representen a Viu La
Passió, són lEntrada
Triomfal a Jerusalem; El
darrer Sopar; Jesús a
lhort de Getsemaní;
Procés a Jesús (Jesús
davant Pilat); Negació de
Pere; Verònica eixuga la
cara de Jesús; El Cirineu
ajuda a Jesús a portar la
Creu; La Crucifixió; Jesús
davallat de la Creu i posat
en braços de Maria i
Jesús ha ressuscitat.

Fent una mica dhistòria,
la dada més antiga que
és coneguda de la
representació de La
Passió als Països
Catalans, data de lany
1355, que fou feta a la
plaça pública de la vila
mallorquina de Pollença.
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Les entrades anticipades
van començar-se a
vendre el passat dilluns
2 dabril a lOficina
Municipal de Turisme de
lAjuntament de Balaguer,
al preu de 800 pessetes.
La SudaTeatre vol que
Viu la Passió es
consolidi com un dels
actes importants dels que
sorganitzen a la nostra
Ciutat.

dentrades, les subvencions de les diferents institucions, les aportacions i
col·laboracions dels diferents establiments comercials i de particulars, i
amb la venda de samarretes, que lorganització ha fet per tal de commemorar aquesta representació.
Les entrades anticipades van començar-se a vendre el passat dilluns
2 dabril a lOficina Municipal de Turisme de lAjuntament de Balaguer, al
preu de 800 pessetes. Aquestes es
venen per dies i per passis, en total
vuit cada dia, iniciant-se a les 9 del
vespre i en grups de cent persones
cada 45 minuts. Els organitzadors
demanen el màxim dordre per tal de
que lentrada al recinte i als diferents
passis es faci sense problemes.
La SudaTeatre vol que Viu la Passió es consolidi com una dels actes
importants dels que sorganitzen a la
nostra Ciutat.
Els quadres que es representen a
Viu La Passió, són lEntrada Triomfal a Jerusalem; El darrer Sopar; Jesús
a lhort de Getsemaní; Procés a Jesús

(Jesús davant Pilat); Negació de Pere;
Verònica eixuga la cara de Jesús; El Cirineu ajuda a Jesús a portar la Creu; La
Crucifixió; Jesús davallat de la Creu i posat en braços de Maria i Jesús ha ressuscitat.
Fent una mica dhistòria, la dada més
antiga que es coneguda de la representació de La Passió als Països Catalans,
data de lany 1355, que fou feta a la plaça
pública de la vila mallorquina de Pollença.
Amb posterioritat, hi ha coneixement
de diferents representacions a diferents
ciutats catalanes, tot i que per la seva
temàtica religiosa, shavia de representar
o en les esglésies, o en els hospitals. No
va ser fins el segle XIX que va co-
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mençar a representar-se en teatres i daltres llocs públics.
Eren conegudes, en aquells anys, i fins
als nostres dies, les representacions de la
regió de Montserrat, com la dEsparreguera i la dOlesa, o les de Girona, com la de
Banyoles o la de Ripoll o la de Cervera,
més a prop nostre.

Indesinenter
Recomanacions de la Biblioteca Doménec Carrové
Per Maria Angels Regué
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Comença lèpoca de les novetats literàries
que té el seu punt culminant en la Diada de
Sant Jordi. Aquí us en presentem 3 ressenyes.
Comencem amb el darrer llibre de José
Saramago (Premi Nobel de Literatura 1998)
amb el qual tanca la trilogia començada lany
1995 amb Ensayo sobre la ceguera, on es
dóna una crítica sobre lapatia de lindividu
davant la degradació moral i física; continuada amb Tots els noms (1997), on es parla de
la soledat i el desemparament de lhome i
que acaba amb La caverna (2000), on hi ha
una denúncia de lensorrament de les lleialtats
i els ideals de la societat actual. Amb aquesta
trilogia, lautor dóna un punt dinflexió a la seva
obra i fa una denúncia del món actual
mitjançant diferents al·legories.
La caverna tracta duna família de
terrissaires que sadonen que el seu ofici
deixa de ser necessari quan el centre comercial, on venen els seus productes, deixa de
comprar-los les seves terrisses. La caverna
denuncia, mitjançant un simbolisme materialista, la venda de lànima sensible a les grans
urpes del rendiment econòmic.

I duna trilogia a una altra amb el darrer
llibre dEduardo Mendoza. La aventura del
tocador de señoras és també la darrera
aventura de lesbojarrat protagonista de El

misterio de la cripta embrujada i Laberinto de
las aceitunas. Aquest personatge, convertit
ocasionalment en perruquer, és víctima dun
engany que lobliga a investigar un assassinat
per salvar-se. Igual destrambòtic, però amb
més anys, abandona el manicomi on porta
dècades, amb la idea de trobar el nord a la
seva vida. No sespera res dell, però el destí
el portarà a desenvolupar linstint de gos
coniller que abans havia estat.

Asseguts
al temps de les converses,
resumeixen lara, labans i el després.
Es parla de tot
i de res que ja no sàpiguin.
De res que no shagin dit
milers de vegades.
Si no és un prodigi laigua,
quin altre prodigi vols?
-li diu el Ton-.
Lagafes i se ten va
de les mans per tot arreu,
i si tenvolta el teu cos,
no és pas perquè tu la prens,
és ella que et pren a tu.
Com qui no sap res
dallò que ens sabem els dos,
parlava amb tu i et rellegia
el seny i el pensament de sempre.
Senzill com ets,
com laire tebi un matí dabril,
bondadós i noble,
sempre the vist així.
Sense pols ni capes, ni ressols amargs,
als plecs dels anys
que hem fet sempre de cara.
Encara dic
que sempre de tu naprenc.
Miquel Trilla

I ja per acabar, la periodista Rosa Montero
publica la seva darrera novel·la El corazón
del tártaro on la intriga va creixent des del
començament fins al final. Es tracta duna editora de llibres sobre lEdat Mitjana que rep
una trucada inesperada que li diu Ja the
trobat. Des daquell moment se sent perseguida per algú o alguna cosa que la porta al
seu misteriós i oblidat passat. Durant 24
hores, la fugitiva protagonista farà un
recorregut pels baixos fondos de la ciutat i
per les seves traumàtiques relacions afectives
amb el seu pare i germà. La trama es va
desembolicant pas a pas, com si
sajustessin les peces dun trencaclosques
fins al final.
LA DIADA DEL LLIBRE A LA BIBLIOTECA
La biblioteca Domènec Carrové us convida a lHora del conte que es durà a terme
el divendres 20 dabril i que ens servirà per
celebrar la Diada del llibre.
La Rosa M. Mata ens explicarà el conte
La rosa de Sant Jordi de Joles Sennell. Us
esperem a tots!

Alumnes de lIES Ciutat de
Balaguer visiten Tarragona
Dins del Pla de sortides conjuntes entre tota la
comunitat educativa de lIES Ciutat de Balaguer i
organitzades per la junta de lAMPA, aquest segon
trimestre han visitat una ciutat catalana declarada
Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, com és
Tarragona. La sortida va produir-se el passat diumenge
25 de març i durant la sortida els participants van poder gaudir de la visita a les muralles romanes i passeig
arqueològic; la Catedral tarragonina, una de les més
grans del món quant a superfície total; el circ i pretori
romà, el casc antic de la ciutat; lamfiteatre i el Balcó
del Mediterani, gaudint de la panoràmica del mar i de
la ciutat.
Després de recuperar forces al barri pescador del
Serallo, els participants a la sortida van fer una vista al
port i un passeig relaxant en golondrina.

- 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

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)

Exalumnes de Gaspar de Portolà celebren el 25
aniversari de la seva sortida del centre
El passat dissabte 24 de març, acompanyats dexprofessors,
els alumnes van retornar a les aules, on van reviure vells records

Commemorar un 25è aniversari és
sempre un esdeveniment joiós i excepcional. I si aquesta efemèride fa referència al
final duna etapa escolar ho és doblement.
Duna banda, perquè permet retrobar antics
companys i reviure sensacions mig
oblidades. I de laltra, perquè suposa el
reconeixement duna tasca pedagògica ben
feta i lafecte duns mestres que han deixat
empremta en la personalitat dels seus antics
alumnes. Això és el que van celebrar el
proppassat dissabte, 24 de març, els
integrants de la sisena promoció del col·legi
Gaspar de Portolà de Balaguer, com si es
tractés duna tornada a les classes després
dun llarg període de vacances. La jornada
es va iniciar amb la concentració dels
exalumnes i els seus professors al pati de

OFERTA DE CARTA
ASTRAL NATAL

MAITE-PETIT

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

Telf. 973 420178 - 609 135472

lescola. Després de reconèixer-se i
dintercanviar explicacions biogràfiques es van
visitar les instal·lacions del centre acabant
litinerari en una de les aules del darrer curs
(lantic 8è dEGB) on shavia instal·lat una
exposició formada pel material escolar del curs
76-77 i altres objectes relatius a aquells anys
(discs, àlbums, premsa,...). A més dun se li
van humitejar els ulls en redescobrir els seus
llibres de text, redaccions o treballs
manuals.Tot seguit, lactivitat es traslladà al
càmping La Noguera de St. Llorenç de
Montgai, on tingué lloc un emotiu sopar
prorrogat amb una deliciosa vetllada que
inclogué un muntatge audiovisual ple
dimatges nostàlgiques i lexplicació pública
dincreïbles anècdotes que provocaren rialles
eternes.
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CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ
1.Balaguer ............ 65
2.Gavà ....................... 65
3.Palamós .................. 53
4.Barcelona ................ 49
5.Girona ..................... 49
6.Vilassar ................... 49
7.Badaloní .................. 47
8.Europa .................... 45
9.Manlleu ................... 45
10.Guíxols .................. 43

11. Palafrugell ............ 41
12. Tàrrega ................ 41
13. Cornellà ................ 41
14. Sant Andreu ......... 41
15. Reus ..................... 35
16. Tortosa ................. 34
17. Júpiter ................. 33
18. Vilobí .................... 33
19. Santboià ............... 30
20. Banyoles .............. 22

GOLEJADORS DEL F.C. BALAGUER

El Balaguer continua líder de la taula, i vol
revalidar el títol de campió de tercera divisió
20

Amb la victòria davant el Banyoles i lempat
davant el Vilobí, el Balaguer encara no té assegurat una de les quatre places que donen accés a jugar el play-off dascens a la Segona B,
tot i que, tant lentrenador de lequip, Carles
Viladegut, com tots els membres de la plantilla, tenen com a objectiu el revalidar el títol de
campió de la tercera divisió catalana, ja que
daquesta manera, no shaurà denfrontar a cap
campió dels altres tres grups que disputen la
fase dascens amb el grup català, com són el
valencià, el balear i el murcià.
En el primer dels dos darrers partits, el
Balaguer va sumar els tres punts al camp del
cuer, aconseguint una victòria clara per 2-4, tot
i que els gironins van començar marcant, i els
homes de Carles VIladegut van capgirar el
marcador abans del descans (1-2). Només
començar el segon temps Viladegut col·locà
el 1-3, i els locals retallarien diferències, posant
emoció al marcador, tot i que Tomi al descompte, sentenciaria amb un quart gol.
Davant el Vilobí, els de Carles Viladegut van
començar dominant, i savançaren en el mar-

cador amb un gran gol de Ruiz, que empata amb Emili i Viladegut com a màxims
realitzadors de lequip amb 9 gols cadascú. El Vilobí va empatar al minut 17, i el
Balaguer no va saber trobar el seu lloc
sobre el terreny de joc, i a principis de la
segona part, el Vilobí va transformar un
penalti, capgirant el marcador.
No va ser fins al minut 80 quan el
Balaguer, amb lajuda del defensa gironí
Deu, va aconseguir el gol de lempat, i
mantenir, daquesta manera el liderat de la
tercera divisió, tot i que empatat a punts
amb el Gavà, però amb el gol average a
favor.
Daltra banda, el Balaguer va caure
derrotat a la Nova Creu Alta, en el partit
danada de la Copa Federación, que el va
enfrontar amb el Sabadell. La derrota per
la mínima (1-0) fan tenir esperances de
capgirar leliminatòria, en el partit de tornada, que probablement es disputarà el proper dimarts 24 dabril al Camp Municipal
de Balaguer.

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

Ortiz

Després
dunes
setmanes apartat de
lequip a causa duna lesió,
el defensa Xavi Ortiz va retornar a lonze titular del
Balaguer, el passat
diumenge 25 de març, en
el desplaçament que
lequip de Carles Viladegut

va fer al camp del Banyoles,
i en que va imposar-se als
gironins, per un clar 2-4,
que consolida els de la
Noguera, al liderat.
Daltra
banda,
lensopegada davant el
Vilobí a casa, fa que el
Balaguer perdi lavantatge
que portava al Gavà.
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BALAGUER

LA SENTIU

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. 63

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 saló
menjador.
Únicament 16.000.- al mes.
Increïble!

Casa de 200 m2 , saló menjador
amb llar de foc, 2 banys, armaris
encastats, altell, alefacció de
gas-oil, pàrking opcional, pati
posterior.
Situat al mig del poble.
Li agradarà!

BALAGUER

BALAGUER
REF. 9
Cèntric pis de 80 m2; cuina/
saleta, 3 hab., àmplia
terrassa, bany complet,
galeria tancda, mínimes
despeses de comunitat.
Al mes tant sols 27.300.-

BALAGUER

BALAGUER

REF. 13
Pis molt ben situat, 4 hab.,
bany complet, lavabo, cuina
office a vitro, gran terrassa de
60 m2, galeria, calef., ascensor i trater, molt lluminós
Finançat al 100%

REF. 31
Pis de 3 hab., totalment
moblat, cuina i bany
reformats, terra de gres,
galeria tancada, gran traster.
Zona molt tranquil·la!

CASTELLÓ

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

REF. 51
Magnífica casa totalment reformada de 190 m2. Llar de
foc, calef., 2 banys, altell,
armaris encastats, terra de
gres, pàrking.
Vingui l’informarem!

REF. 42
Primer pis al casc antic de
4 hab., totalment exterior,
balcó i traster.
Entrada 100.000.Tractes immillorables.

REF. 33
Casa per entrar a viure, 4
hab., saló-menjador amb llar
de foc, uina i saleta, pàrking
per a dos cotxes, terrassa.
Molt bona zona, li
agradarà!

REF. 17
Pis totalment reformat de 4
hab., exteriors d’alumini i
vidres de càmera, carpinteria
interior nova, traster, calef.,
ascensor.
Molt acollidor!
No deixi de veure’l!

REF. 32
Pis de 90 m 2, 4 hab., cuina
amb rebost, bany complet, 2
terrasses, tot exterior.
Entrada: 100.000.Al mes: 31.300.-

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

REF. 7
Increible pis seminou, amb
gran terrassa, 1 hab., suite,
2 banys, cuina office americana, ulls de bou, fil musical, pàrking i traster.
Zona molt tranquil·la!
No li falta detall!

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.- d’entrada!

BALAGUER
REF. 56
Pis tot reformat, 4 hab., cuina
office, 1 bany complet, lavabo, calef., ascensor, fil musical, ulls de bou.
Entrada 100.000.Al mes 60.000.-

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

REF. 60
Centric estudi d’obra nova,
amb calefacció, ascensor,
traster, materials de 1a.
qualitat, tot exterior.
Preu 6.300.000.-

REF. 30
Pis de 90 m2, 3 hab. dobles,
cuina office, bany complet,
gran menjador, calef. ind.,
galeria tancada, traster.
Molt assolellat!
Entrada 100.000.-

REF. 58
Pis semi reformat de 70 m ,
4 hab., terra de gres, 3
balcons, mínimes d’espeses
d’escala.
Preu d’escàndol, tant sols
2.600.000.-

El Club Bàsquet Balaguer ja porta quatre partits
consecutius sense conéixer la victòria
Lequip que entrena Eduard Barrachina ha perdut els dos partits de la
quinzena, davant el el Cornellà a la pista balaguerina per 64-82 i en la
seva visita al poliesportiu dIgualada, per 95-70

B ACalendari
L A Gesportiu
UER
FUTBOL

DIA

PARTIT

LLOC

HORA

7/4

PreBenjamí-Gardeny

Maracanà 11,00

7/4

Cadet B - Bellpuig

Maracanà 15,30

7/4

Juvenil A- G. Tàrrega

Maracanà 17,00

8/4

Amateur- Vilaller

Maracanà 17,00

13/4

Aleví-La Bordeta

Maracanà 11,00

13/4

Balaguer- Palamós

Municipal 17,00

FUTBOL SALA
DIA

PARTIT

LLOC

HORA

7/4

Vipla «B» - Cambrils

Poliesportiu 15,30

7/4

Vipla A - Rubí

Poliesportiu 16,30

21/4

Parador-Alcarràs

Poliesportiu 15,30

21/4

Con.Fernandez-Tàrrega

Poliesportiu 16,30

BASQUET
DIA
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Malament shan posat les coses pel Club
Bàsquet Balaguer que dirigeix Eduard
Barrachina, ja que ha perdut els quatre darrers
partits disputats.
El passat dissabte 24 de març, lequip
queia derrotat al Poliesportiu de Balaguer per
un contundent 64-82 davant el Cornellà, un
dels primers classificats de la categoria.
Tot i la gran diferència de punts al final del
partit, lencontre va ser molt igualat, i fins i tot,
durant una bona estona va estar dominat pels
locals que van arribar a gaudir duna avantatge de dotze punts. Però els de la Noguera no
van poder aguantar el ritme dur del partit fins al
final, trobant a faltar les nombrosoes baixes,
sense poder fer les necessàries rotacions de
jugadors.
Pel Balaguer van anotar Fuentes (9), Marvà
(6), Pastor (11), Rúbies (15), Solà (4) - cinc ini-

cial- Ordeig (19), Bernat, Estrada, Rodríguez i
Companys.
En el partit disputat el passat dissabte 31
de març a la pista de lIgualada, els de
Balaguer van anar a remolc durant tot el partit, especialment en el segon tram de lencontre amb un parcial de 17-0 pels locals
que van marcar el partit.
Pel Balaguer van marcar Fuentes (7),
Ordeig (29), Marvà (8), Rúbies (6), Solé (5) cinc inicial- Bernat, Pastor (9), Estrada (6),
Rodríguez, Solà (5), Companys.
Aquest proper dissabte, els homes de
Eduard Barrachina sho juguen tot davant el
Valls en un partit decissiu per tal dassegurarse una plaça per poder jugar el play-off de
descens, i salvar-se del descens directe.
El partit davant el Valls es jugarà aquest
dissabte 7 dabril a partir de les 19,45 hores.

PARTIT

LLOC

HORA

7/4

Sub20 M - Valls

Poliesportiu 18,00

7/4

Senior «A» M - Valls

Poliesportiu 19,45

21/4

Senior «B» M - Abrera

Poliesportiu 18,15

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

RAFAEL ESPEJO, S.L.

Tel. 973 447752

La piscina coberta de Balaguer ja compta amb
una zona lúdica pels caps de setmana
El dia 1 dabril la piscina coberta de
Balaguer inicia el tercer trimestre de la temporada 2000-2001, que sallargarà fins a
finals de juny, just abans de reconvertir-la
en piscina destiu gràcies a linnovador
sistema de coberta retràctil que en permet
el funcionament al llarg de tot lany i no
només en èpoques puntuals.
Per aquest nou trimestre, a més dels
serveis habituals de bany lliure i els
diferents cursos, els usuaris podran
disposar de solàrium (prendre el sol als
més de 2000 m2 de gespa), del servei de
natació a la carta (en lactivitat de bany
lliure es podrà disposar duna varietat de
taules amb exercicis i sessions de natació
per fer la classe personalitzada) i també
es podrà gaudir de la zona lúdica (els
dissabtes i diumenges es dedicarà un
determinat espai de la piscina per poder

Naufragos

gaudir de laigua tot utilitzant el material de que es
disposa: colxonetes, cistelles de bàsquet, etc.
Respecte al trimestre gener-març de 2001 cal
destacar lelevat nombre dinscripcions, que ha
superat les 900. Una enquesta entre aquests
usuaris ha revelat un alt índex de satisfacció pel
funcionament de la piscina coberta de Balaguer.

IV Setmana Santa sobre rodes convida als joves
a practicar amb la bicicleta durant les vacances
Durant els dies 9, 10, 11 i 12
dabril, en que els centres escolars
celebren les vacances de Setmana
Santa, la regidoria dEsports de
lAjuntament i el Club de Bicicleta de
Muntanya de Interesport ofereixen la
IV Setmana Santa sobre rodes, destinat a nois i noies de 6 a 16 anys que
sapiguin anar en bicicleta de dues
rodes. Durant aquests dies, els participants faran tot tipus dactivitats i excursions amb la bicicleta, a la vegada que rebran classes de com canviar i reparar rodes punxades, etc.

Laboratori

Dr. M. PEREMIQUEL i LLUCH
Metge
Especialista d'Anàlisis Clíniques

ALÈRGIA - BIOQUÍMICA - HEMATOLOGIA
BACTERIOLOGIA - HORMONES - IMMUNOSEROLOGIA

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

Infermera

NÚRIA TRIBÓ

Presa de tensió arterial
Injeccions (Consulta o domicili)

XII Torneig de Futbol Sala
masculí dhivern

Organitzat per la regidoria desports de
lAjuntament de Balaguer
El 12è Torneig de futbol sala dhivern, després de la
tercera jornada de la segona fase presenta les
clasificacions esmentades.
En el grup A cal destacar les tres victòries
consecutives de Les Avellanes, seguit del InemLlampecs, mentre que en el grup B, el BTK - Barres i
Escacs lidera la classificació amb 7 punts, seguit de la
Sala Cats amb 6.
GRUP A
Les Avellanes .......... 9
Inem-Llampecs ........ 6
Los Maestros ........... 4
Masters .................... 3
Bar Dilema ............... 3
Can Sisco ................ 1
Els Tres Fogons ...... 0

GRUP B
BTK-Barres i Escacs 7
Sala Cats ................. 6
Naufragos ................ 4
Raiders .................... 3
CSK Balaguer ......... 3
El Caliu den Ton ..... 1
Cafeteria Keopps ... 0

BarRestaurant
MENÀRGUENS
Ara podràs degustar
CANGUR, ESTRUÇ, SUSHI JAPONÈS
i un gran assortit en xarrups i
gelats artesans
No deixis que tho expliquin... Vine i deixat enredar

HORARI

De dilluns a dissabte, de 8 del matí a 12 de la nit
Diumenges tancat, excepte vigílies i festius

C/ Bons Aires, 3 - 25139 Menàrguens - Tel. 973 180 129

TEL. RESERVES 973 180 129
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El Club Futbol Sala Vipla Balaguer continua sense
guanyar en els seus desplaçaments
Aquest dissabte va caure a la pista del Sícoris B, després dhaver
aconseguit una important victòria contra lEsplugues per 5 gols a 3

El Vipla va aconseguir una important victòria contra lEsplugues per un clar 5 a 3 en partit
corresponent a la 23 jornada de la Primera Nacional B. Lequip de José Luis Torres, tal i com
ens té acostumats als partits de casa, va sortir
a la pista molt concentrat, donada lentitat del
rival, tercer classificat de la categoria, i de limportància dels punts en joc, per tal de no despenjar-se de la lluita per la permanència. El partit
va ser molt igualat, i la primera part va acabar
amb lavantatge local de 2-1 amb gols dÀngel
i Cristian. A manca de dos minuts, el resultat era
dempat a dos gols, i quan faltava un minut i
mig, Joan va avançar els locals, i uns segons
després lEsplugues aconseguia empatar el
partit. El resultat no servia a cap dels dos equips
i no van llençar la tovallola, i Àngel, va anotar el
4-3 a manca de quinze segons i Cristian, en el
darrer segon, encara va tenir temps dampliar el
resultat, davant leufòria de lafició balaguerina.
Cal destacar lactuació en aquest partit del jugador del filial,Cristian, que va disposar de molts
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minuts per labsència del lesionat Xavi, i que
va anotar dos espectaculars gols, així com
la del porter Marcos que amb les seves aturades va permetre el Vipla arribar al final de
partit amb opcions de victòria.
El passat dissabte, el Vipla va caure derrotat a la pista del Sícoris B per 4 gols a 1.
Els balaguerins malgrat que van millorar
la imatge dels darrers desplaçaments no es
van saber sobreposar a les importants baixes de Joan i Ferran i van perdre un partit en
el que van desaprofitar nombroses oportunitats per haver-se emportat un resultat positiu, ja que en la primera part van enviar dues
pilotes al pal i no van saber materialitzar diverses oportunitats.
Sarribà a la mitja part amb lempat inicial. En la segona part, el Sícoris va estar més
encertat i es va col·locar amb un 3 a 0 al
minut 33, i tot i que Xavi va retallar diferències
al 35, el Sícoris sentenciaria amb un quart
gol, al final.

CLASSIFICACIÓ
1. HOSPITALET B ............................. 51
2. ROMERO AYERBE ........................ 47
3. LAGUNA CAMBRILS ..................... 43
4. SANT ANDREU ............................. 42
5. ESPLUGUES ................................ 42
6. SÍCORIS ASISA ............................ 38
7. POMAR AVV ................................. 35
8. RUBÍ FS ........................................ 35
9. PB CASTELLDEFELS .................... 34
10. SANT QUIRZE .............................. 34
11. NÀSTIC TARRAGONA ................... 32
12. CEREZO AVEMA .......................... 26
13. VIPLA BALAGUER ............... 26
14. FOMENT TARGARÍ ........................ 24
15.ESCOLA JOVIAT ........................... 21
16.AMETLLA MEROLA ........................ 12

El porter Marcos
ha estat un dels jugadors més destacats dels darrers partits del Vipla Balaguer,
malgrat les derrotes
fora de casa. Marcos
va evitat molts gols,
amb les seves bones intervencions.
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Balaguer ho som tots

els cents i milers de serveis, administratius,
càrrecs i dirigents, hauran deixat passar per
davant dels seus nassos sense pensar en el
futur. Serà difícil dempassar però a la força
els pengen, i nosaltres serem els penjats, ells
no. I sembla injust que ens vulguin involucrar.
Moltes vegades pots arribar a pensar que els
han extirpat el sentit comú. O potser no nhan
tingut mai?
Ja fa temps els experts ens parlen dels
mals de la nostra civilització occidental. Ens
recomanen prudència i mesura en tot. Tenim
per ells un consum innecessari. Unes necessitats creixents. Una bogeria pel plaer i el bon
viure. Un egoïsme sortit de mare com un riu
sense cap regulació, tots ens excusem dient
que la vida mana i seria il·lògic no creure.
També ens parlen dels nacionalismes portats a extrems, on es pot elevar la violència a
la categoria de virtut moral. Catalunya en això
ha donat una lliçó al País Basc.
A diferència dells nosaltres hem estat una
gran nació en temps pretèrits, oberta al món
conegut aleshores, i els nostres mercenaris
al crit de desperta ferro, en van fer de tots
colors. El Mediterrani era un llac català i els
peixos portaven les quatre barres, per laspiració dels nostres almiralls. Allò pels cicles
de la història ha passat i les nostres raons en
aquell temps no era la paraula, sinó el ferro
de les espases. Quan sha pogut, hem abusat de la força com qualsevol. És i serà llei de
vida.
Avui que no tenim ferro confiem en la paraula, a excepció duna colla que somien un
món idealitzat i utòpic que mai més serà visible. Els nostres successors en el poder sen
cuidaran molt bé, com nosaltres ho vàrem
fer sense sort.
I malgrat el passat i el present, un només
per recordar-lo laltre per no viurel si pogués
ser, la vida és meravellosa.

Ja fa uns quants anys que una brigada dobres, va
reconstruir la part exterior de la muralla per tot el trós que
comprèn la zona del cementiri, larranjament va estar adequat
i ben conjuntat entre pedra, formigó i toxanes, és a dir tot un
conjunt prou escaient.
També hem vist promogut per la mateixa ponència municipal, i realitzades pels alumnes de lEscola Taller, lurbanització ben encertada del cementiri, però, hi ha un indret daquest
recinte que prou mereixeria una atenció especial, acurada i
ben estudiada per a no decidir ni del lloc ni de lestil.
Es tracta de la Capella on abans shi deixaven els morts
en espera de ser enterrats el dia següent. La capelleta, no es
mereix estar com està ara, ja que hauria de ser un llogaret
respectat i ben considerat màxim tenim encompte on està
ubicat i pel que hauria de servir, hauria de ser un lloc de recolliment. També ara gràcies a la nova reurbanització tot el recinte del cementiri es podria utilitzar com lloc de passeig més o
menys quotidià.
A Balaguer tenim un altre indret prou visitat per molts balaguerins; per sort són pocs, els que tenen per costum accedir-hi un cop lany, per Setmana Santa el Viacrucis del matí;
volem dir al Sant Crist. Ens plau notificar a tots els balaguerins
que aquest any trobaran un canvi radical a tot el Recinte del
Santuari del Sant Crist, doncs lAssociació damics del Santuari i la Muntanya, han executat obres dacondicionament de
la plaça.
El finançament ha estat conjuntat entre els amics, algún
industrial, els habitants del Santuari i lAjuntament de la Ciutat
que hi ha col·laborat amb una quantitat suficient com per
estar-ne agraïts. Però com som optimistes hem volgut continuar les obres, el que vol dir que ens gastarem més diners.
Volem fer bo lacudit que diu Déu apreta, però no ofega, això ens fa suposar que rebrem més ajuda.
Crec que tothom hauria de prendre consciència de què si
els balaguerins volem sortir als diaris per quelcom més que
fets aïllats despropòsits, ens hem dacostumar a treballar
independentment, buscar finançaments, i serveis tècnics principalment els oficials, aconseguir bons preus i desprès de tot
això si encara ets deficitari en diners acudir a lHerari Públic,
per una ajuda econòmica proporcionada; però el que no
shauria de consentir és voler fer coses a càrrec exclusiu del
municipi, ja que aquests normalment són deficitaris, i encara
que et diguin que sí que ho pagaran, els acreedors es faran
vells abans no hagin cobrat.
Hem de recordar que Balaguer som tots, i les caixes de
lHerari Públic som nosaltres els que les tenim domplir, per
tant si estirem més el braç que la màniga difícilment podrem
arribar en lloc.

C.G.A.

Emili Monge i Gili

Avuis i ahirs
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En primer lloc, una aclaració, no estic
jubilat. Sha entès en el passat escrit que no
estar assalariat era ser membre de lInserso.
No. Volia dir que avui en dia, on res és de
franc al no cobrar del Groc sóc més lliure.
Per sort encara no he entrat en aquesta mal
dita tercera edat, o del paro forçós o dun
daquests arranjaments en què amb bones
paraules i millors condicions econòmiques
no deixen de dir-te que tururut, has acabat.
El problema llavors solament és teu. Pobret
daquell que no té ben rumiat amb què omplirà les hores dels dies, perquè la sensació
de buidor pot fer que sesberli el somni del
descans somiat. En, no cal ficar-hi més oli ni
més sal, i esperar.
Amb tot el que passa amb les vaques i
els corders, només cal desitjar que arribi el
final; en les primeres lànsia de guanyar
temps al temps que és diner, es va alterar
quelcom ben natural i és que les remugants
no són carnívors, i vinga reciclar restes de
tota mena de carns que els bistecs ja quasi
els hi donen fets, lanimal només calia que
els anés repartint pel seu cos. La Natura que
sempre camina poc a poc ha deixat fer, i la
seva resposta ha estat contundent i amb
uns costos ben difícil davaluar. Don va sortir la genial ideal daquest aprofitament integral? Quines experiències hi havia? Com
sempre en aquesta olla apressió, on les responsabilitats no saclareixen mai, per allò
tan antic que lèxit té molts pares, però el
fracàs és orfe.
Des de fa mesos a qualsevol informatiu
visual et van embafant amb les visions danimals morts, te les foten com per implicar-te
en el desastre, sense que hagis pres part en
aquest desgavell ni poc ni molt, és com si
et preparessin la benvinguda a linfern.
Demà passat, és un dir en el temps, ens
assabentarem amb dolor i llàgrimes dun
altre desastre que tota una administració
europea, nacional o autonòmica amb tots
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Acte en record dels aviadors morts durant la
Guerra Civil
Paracaigudistes es llançaran sobre el parc de la Transsegre

Organitzat per lAssociació de Veterans
dAviació ADAR, i amb la col·laboració dels
Ajuntaments de Balaguer i Menàrguens i
lempresa Sorigué, el diumenge 22 dabril a
les 12 del migdia, tindrà lloc davant el monument de lantic camp daviació de la Plana del Corb, un acte de record i homenatge
a tots els aviadors -sense distinció de bàndols-, caiguts durant la Guerra Civil.
A partir del març de 1937, i durant un
any, diferents unitats de lAviació de la República, tant de caça com de bombardeig,
van tenir la seva base a la Plana del Corb. A
partir dabril de 1938 passà a ser ocupat
per les forces nacionals, però, durant nou
mesos el front es va deturar molt a prop i
laeròdrom, i només es va poder utilitzar en
algun cas demergència, per aviadors italians. Iniciada lofensiva sobre Catalunya, al
gener i febrer de 1939 shi establiren vàries
esquadretes de caça sota el comandament
del ja famós pilot Joquín García Morato.
Acabada la guerra el camp daviació va ser
desactivat i retornats els terrenys als seus
propietaris.

Cómo triunfar sobre
el sentimiento de rechazo
e inferioridad

Des de lany 1967, un senzill monument en
recorda la seva existència.
A laeròdrom de la Plana del Corb, hi van
morir un total de sis aviadors, Pedro Escudero
Antelo, Rafael Marcos García, Pedro Morón
Núñez, Abelardo Montero Rincón i Conrado
Zuazo Gare per part republicana, i Federico
Vallés Gil Dolz del Castellar, del bàndol nacional. Els quatre primers estan enterrats al cementiri de Balaguer, així com també, des de
1998, un soldat desconegut trobat prop del
refugi antiaeri.
Igual que en edicions anteriors, està prevista lassistència de veterans aviadors, així
com la presència en vol de diversos avions.
La novetat denguany serà el salt de quatre paracaigudistes del Paraclub BarcelonaSabadell, sobre el Parc de la Transsegre, entre
lEscull i el pont de la variant, a les 13,30 h.
En cas de què la força i direcció del vent
no permetés fer-ho al costat del riu, el llançament es faria a la Plana del Corb.

El rechazo es el sentimiento de no sentirse deseado, amado, excluido y sin valor. La mejor manera de
enfrentar el problema es aceptar que lo tiene. Si Ud.
rehusa encararlo jamás podrá devolverlo pero si lo enfrenta y acepta el remedio lo podrá resolver.
El rechazo es muchas veces una consecuencia de
heridas interiores que son producidas en nuestra niñez
por diversas cosas, pero una de las más importantes
es como consecuencia de divorcios, desavenencias
conyugales, violencia casera, hijos no deseados, padres alcohólicos... Esta serie de cosas y otras producen a nuestros hijos una serie de traumas como el rechazo y que el día de mañana marcan sus vidas sino se
las trata.
Dios creó al ser humano con un fuerte deseo de
amar y ser amado. Un hijo necesita el amor de sus
padres y cuando no es así conlleva en un futuro una vida
de inseguridad y otras heridas.
Los resultados de rechazo, entre otros, son la incapacidad el día de mañana para recibir y comunicar amor.
Ya que nadie puede amar si primero no es amado, nadie puede dar amor si primero no recibe amor y este
problema pasa de generación a generación. Porque
este hijo/a cuando va a formar matrimonio puede que
tenga el mismo problema con sus hijos. También el
rechazo produce desesperación y al seguir un curso
muchas veces desemboca en muerte prematura.
Dios en su infinito amor tiene las respuestas para
este problema, hay un camino mejor donde las heridas
se transforman en sanidad, la derrota en victoria y el
vacio del ser humano es llenado puesto que Dios le
creó no para que anduviera derrotado y sin esperanza,
sino bendecido en todas las áreas de su vida. Físicas,
emocionales, matrimoniales, económicas... hay respuestas para usted. Sin ningún compromiso si quiere
más información sobre el tema llámenos queremos
ayudarle.

J. Pla Blanch

Iglesia Evangélica de Balaguer
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Restaurant Deu pometes de Menàrguens:
loferta més exòtica de la Noguera
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De que el passat octubre
del 1999, Marian Puyals iniciés
una nova aventura al capdavant
del Restaurant Deu Pometes a
la localitat de Menàrguens,
aquest establiment sha convertit en tot un símbol de la gastronomia exòtica de la nostra comarca, ja que els seus plats, a
més de destacar per la seva
espectacularitat de presentació,
destaquen per loriginalitat dels
seus productes.
Al Deu Pometes podem
menjar les sabroses carns de
cangur, cocodril, estruç o la seva
especialitat, el Sushi japonès.
Deu Pometes ens presenta
una oferta diferent, que es complementa amb els plats de sempre, amb carns a la brasa i sobretot, regat tot amb una selecta carta de vins, on no falten els
vins del Penedés, els Costers
del Segre, els Rioja, els Rias
Baixas i els millors vins de la Terra Alta.
Per últim cal destacar la seva
carta de postres, tots ells casolans, molt treballats amb productes de la terra i els gelats.
Deu Pometes tanca els diumenges.

MERCANTIL
CUBATERA

SALA PLANETA

Tot un món de noves
sensecions

Els dissabtes. diumenges,
vigílies i festius tens una cita
obligada a la Mercantil
Cubatera.

SALA CATS

A partir daquest divendres
6 dabril, obrirà les seves
portes cada divendres
Divendres 6 dabril
FESTA DE LA
CERVESA

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 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

Què fer?

Ps. Estació
BALAGUER

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

Els Amics de la botifarra de Balaguer, preparen
lOpen de primavera, pel proper 22 dabril

Després de lèxit del primer campionat de botifarra celebrat lestiu
passat, lassociació de la capital de la Noguera repetirà lexperiència
al carrer dAvall de Balaguer, el proper diumenge 22 dabril

XIVè campionat de Billar
Americà al bar Fleming
Poques modificacions després duna nova quinzena
en la classifiació general, ja que han sigut poques les partides disputades.
La classificació general queda de la següent manera:
LLOC

PUNTS

JOR. JUG.

1. P. ESTRUCH JR. ........................... 48 ............................ 32
2. JM. MARQUES ............................. 42 ............................ 29
3. J. OLIVES ..................................... 23 ............................ 19
4. JM. BRUFAL ................................. 17 ............................ 14
5. X. ESTRUCH ................................ 15 ............................ 17
6. S. MUÑOZ .................................... 15 ............................ 13
7. C. ALCANTARA ............................ 14 ............................ 12
8. P. ESTRUCH ................................. 14 ............................ 15
9. A. OLARTE ................................... 12 ............................ 15
10. X. GARCIA .................................. 11 ............................ 17
11. R. CALVETE ................................ 9 ............................. 12
12. JM. VIDAL .................................... 9 ............................. 14
13. P. ARAN ....................................... 8 .............................. 8
14. D. GUTIERREZ ............................ 7 ............................. 12
15. V. GARCIA ................................... 6 .............................. 8
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

Després de lèxit del primer campionat de
la Botifara celebrat el passat estiu, lAssociació Amics de la Botifarra de Balaguer, amb la
col·laboració de lAjuntament de Balaguer, organitza pel proper diumenge 22 dabril, el Campionat de Botifarra, Open de primavera, que
també es celebrarà al Carrer dAvall, en ple
Centre Històric de Balaguer.
Tots els interessats en participar en aquest
concurs de primavera, poden inscriures per
parelles a lHamburgueseria Anagrama, al carrer dAvall, 33, o trucant al telefon 973 445337.

El preu de la inscripció és de quatre mil
pessetes per parella, i està inclòs lesmorzar
de tots els participants, a partir de les 9 del
matí, mentre que el campionat començarà a
partir de les 10 del matí.
El primer classificat semportarà un premi
de 50.000 pessetes, mentre que la parella finalista semportarà 30.000 pessetes.
Del tercer al vuité classificats daquest
Open de primavera semportaran un pernil
cada parella. Lorganització espera la participació de més de cent parelles.
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C/ Barcelona, 64
Tel. 973 443048
BALAGUER

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

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958
ES VEN pàrking nou tancat
darrera St. Domènec. Raó al
tel. 607 938962.
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 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.
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C/ JAUME BALMES.
Ctra. Camarasa, pis nou
per estrenar. Planta baixa
Preu
de
90
m 2.
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 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.

BALAGUER de particular a
particular pis cèntric en
construcció de 120 m 2 .
Acabats de 1a. qualitat. Entrega en un any. Preu a consultar. Raó al tel. 654 548479.
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.
COMPRO i venc postals i
material gràfic de Balaguer
des de principis de segle.
Raó al tel. 676 803205.
ES TRASP
AS
SA
TRASPAS
ASS
barfrankfurt Barna 31 per no poder atendre. Ple rendiment.
Raó al tel. 973 443188.
ES VENEN cadells de
Boxer de pura raça. Preu a
convenir. Raó al tel. 973
180129.
CRÉDITOS PERSONALES, hipotecas, embargos.
No ponga en peligro sus propiedades, cambie sus problemas por tranquilidad. Consúltenos. 678 605814.
TALLER
de confecció
necessita Owerloquista,
operària de màquina plana i
aprenentes. Horari partit (de 9
a 1 i de 3 a 7h. tarda)
puntualitat en el pagament.
Raó al tel. 973 586530.
ES TRASP
AS SA negoci
TRASPAS
al c/dAvall, 23. Raó al tel. 973
446924. Horari comercial.

ES VEN tractor 45 CV. Raó
al tel. 973 445037. Trucar als
matins.

COMPRO nevera de camping petita per poder
connectar a bateria (12v), per
a cotxe, camió o caravaning.
Raó tel. 973 448273, preguntar per Sisco.

AP
ART
AMENT es lloga.
APART
ARTAMENT
Molt bona situació. Ascensor,
calefacció, totalment nou.
Raó al tel. 973 446542.

ES VEN 2on pis al c/Urgell,
reformat amb calefacció i aire
condicionat. Preu 5.500.000.. Raó al tel. 629 791144.

EN VENDA apartament nou
per estrenar, en construcció.
Acabats de 1a qualitat, al c/
Barcelona. 1 hab., traster,
calefacció i ascensor. preu.
6.300.000.- Raó al tel. 973
443006.
COMPRO bomba daigua
elèctrica de 12v (per bateries).
Raó tel. 973 448273, preguntar per Sisco.
ES BUSCA noia per compartir pis a Barcelona. Raó al
tel. 973 450013. Migdia i nit.
SOFEREIX noia per cuidar
nens i fer escales. Raó al tel.
676 383565.
ES PRECISA oficiala de
perruqueria amb experiència.
Raó als tels. 973 450121 450878.
ES PRECISA cambrer i
cambrera per servir terrassacafeteria a les tardes, al
passeig de lEstació a
Balaguer i noia responsable
per a fer de cangur. Raó al tel.
973 451184.
SOFEREIX senyora per
cosir des de casa. Àmplia
experiència. Raó al tel. 973
450632 - 629 222953. A partir
de les 8 del vespre.
VENDA DE PÀRKINGS
a ratlla situat al c/Dr. Flèming,
43-49, cantonada amb el Ps.
de lEstació de Balaguer.
Finançat 100%. Informació J.
Puy, SL, Pl. de Vedruna, 1, 1er1a. de Balaguer. de 10 a 1 i de
5 a 9h. Raó als tels. 973
446196 - 627 402513.
ES NECESSITA aprenent
delectricista per lempresa
Sire de Balaguer. Interessats
trucar al tel. 973 447268.
Per anuncis en aquesta
secció dirigir-se a DOSSIER
P&M, al carrer Sant Lluís, 36
altell de Balaguer.

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

EDIFICI MOLÍ
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

PASSATEMPS
ESCACS. Acaba la partida
per Josep Oms, Mestre Internacional
Partida disputada lany 1902 a Hannover entre Mieses i
Marshall. Mitjançant un sacrifici, les blanques fan mat en 4
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

SOLUCIONS 1. Tg8+ 1...Txg8 2.Dxf6+ 2...Tg7
3.Te8+ 3...Df8 4.Txf8++++

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 5 dabril
De les 8 de la tarda del 12 dabril
De les 8 de la tarda del 19 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

MARCH
ALDAVÓ
CLAVER

INSTAL·LACIONS

Pintor-Decorador

Josep
Rosiñol

a les 8 de la tarda del 12 dabril
a les 8 de la tarda del 19 dabril
a les 8 de la tarda del 26 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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