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especialistes d’història
medieval del món

Crisi Perpètua al Teatre
La companyia de comèdies
Crisi Perpètua retorna als
escenaris amb
l’escenificació de l’obra
«Més teatre»

Mobiliari Actual
Programes Jovenils
Decoració i Complements
Sistemes de Descans
Projectes d’Oficines

Sant Lluís, 47

Tel. 973 45 11 05

BALAGUER

El Vipla salva la categoria
La decissió de la Federació
Catalana de Futbol Sala fa
que el Vipla Balaguer eviti
el descens de categoria
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25 anys treballant pel tennis balaguerí
En portada:
25 anys del CT Balaguer
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Durant tota aquesta temporada esportiva, el Club Tennis Balaguer ha celebrat el seu
25è aniversari. 25 anys de promoció d’un
esport que sempre se’ns ha venut com
elitista i que tant sols poden practicar una
minoria. I segurament, tant sols fa uns anys,
era així. Però amb la creació del Club Tennis
Balaguer, gràcies a l’impuls d’un grup de
balaguerins que van decidir comprar aquells
terrenys propers a Camarasa, ara fa 25 anys,
avui, més d’un miler de balaguerins poden
gaudir d’unes magnífiques instal·lacions,
poden practicar l’esport de la raqueta quan
els hi plau, i poden assistir a les classes que
professors especialitzats imparteixen al club
balaguerí.
Avui, el club té un total de 317 famílies
associades, tot i que el club, està obert a la
resta de població en totes aquelles activitats
que organitza habitualment.
Fruit d’aquesta labor efectuada en els
darrers anys, avui podem dir que el Club Tennis Balaguer és un dels millors clubs de
Catalunya, destacant, per damunt de tot, per
l’organització de campionats internacionals

Què en penseu?...
Ja tenim auditori! No pretenc immiscir-me
en cap acció que pugui desestabilitzar un
col·lectiu que treballa amb tenaç insistència per
recuperar un patrimoni malmès, ni llençar una
dubtosa promesa per a una imminent
campanya electoral municipal, ni senzillament
embolicar la troca per tal que no es faci res.
Apunto, amb tota la bona voluntat, la idea que
Santa Maria de les Franqueses podria esdevenir

Creuer “Brises de la Mediterrània”

Vacances, Hotels, Bitllets, Avió,
Tren, Vaixell, Cotxes, Nuvis, Grups,
Empreses

8 dies. P.C. SORTIDA: cada dilluns des de
Barcelona. VISITES: Niça, Livorno (FlorènciaPisa), Roma, Sicília (Palermo), Tunísia. DESCOMPTES: 8% reserva de 45 dies. 3a i 4a persona 60%. Nens gratis fins a 15 anys en temporada baixa.
PREU: des de 75.900 ptes (taxes no incloses)

Creuer “BOLERO”
Dir.: Josep Borràs i Perera
Plaça Mercadal, 38, baixos
Tel. 973 443767 · Fax 973 443771
25600 BALAGUER (La Noguera)

8 dies. P.C. SORTIDA: cada dilluns des de
Barcelona. VISITES: Alguer (Sardenya), Tunísia,
Malta, Nàpols, Roma. DESCOMPTES: 3a i 4a
persona 40%. Nens 0-4 anys gratis. Nens 4-14
anys 50%.
PREU: des de 88.000 ptes (taxes no incloses)

d’alt nivell.
Gràcies a les diferents juntes directives
que han anat governant el destí del club,
els balaguerins hem pogut gaudir d’algunes raquetes com les de Ferrero, Calatrava
o Moyà, en el campionat ATP masculí, i
sense oblidar el tennis femení, que fa uns
anys ens deleitava amb el campionat WTA.
Des d’aquestes ratlles volem instar la
nova junta, presidida per Antoni Bergadà,
per a que intenti retornar aquest campionat
femení a la nostra ciutat. Estem segurs que
ho aconseguiran.
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un veritable marc per a audicions
musicals. L’acústica de la nau és
extraordinària. Balaguer compta amb
una escola de música, però no amb
una sala ni amb un edifici com cal per
a escoltar-la. És del tot necessari rehabilitar l’edifici, però alhora habilitarlo per a alguna finalitat en concret. No
és idònia l’exposada per a un edifici
cistercenc? Dels accessos en
parlarem un altre dia.
Josep M. Simón i Auberni

GRANS
OFERTES PER
A NUVIS
Descomptes fins a
50.000 ptes en tots els
destins.
Finançament gratuït
fins a 90 dies.
Regal d’un equip de
Maletes.
Atencions especials a
l’hotel.

Comencen les obres d’urbanització del Pla
Especial de la Miranda que possibilita la
construcció de 200 nous habitatges
La nova urbanització comportarà la urbanització de dues noves places
i la creació d’un bon nombre de llocs d’aparcament a la zona
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La passada setmana van iniciar-se les
obres d’urbanització del Pla Especial de la
Miranda, amb l’enderroc de l’edifici conegut
com La Miranda, dedicat en els darrers anys a
pàrquing d’automòbils i el vell escorxador
municipal.
L’enderroc ha donat una nova i bonica
perspectiva de l’edifici modernista conegut
amb el nom de Xalet Montiu, que ocuparà
una part important en el nou pla urbanístic del
Centre Històric.
Aquesta nova urbanització possibilita la
construcció d’un total de 200 nous habitatges al Centre Històric, a més d’un bon nombre de llocs d’aparcament, que tanta falta fan

al Casc antic de Balaguer.
Dels 200 habitatges, 66 seran
unifamiliars, mentre que la resta formaran part
d’edificis conformats per planta baixa més
dues o tres plantes, depenent de la situació
on es trobin.
Les obres d’urbanització, que també
contempla la canalització de la Sèquia del
Cup han estat adjudicades a l’empresa
Aldesa per 234,5 milions de pessetes.
Aquesta urbanització permetrà la connexió
del centre urbà amb la carretera de
Menàrguens, així com la formació de l’Avinguda Francesc Macià, com a prolongació
del carrer la Banqueta.

La Festa de la Coca repartirà
300 quilos de coca i vora 500
litres de Sangria del Mercadal
El proper 27 de maig, la Plaça del Mercadal serà l’escenari de la Festa de la Coca, que comptarà, un any més amb
l’organització del Patronat de Promoció de Balaguer, i la
col·laboració de la Societat Gastronòmica del Comtat
d’Urgell i els voluntaris de Creu Roja Joventut que repartiran
els prop de 300 quilos de coca de samfaina i els 500 litres
de Sangria del Mercadal.
La Festa de la Coca començarà a les 7 de la tarda, amb
la presentació de la coca, que tindrà 60 metres de llargada i
gairebé un metre d’amplada, i posteriorment, tots els presents podran degustar un tall de l’apreciada coca i un got
de sangria. La festa és clourà a les 8 de la tarda, amb l’actuació del grup de Bastoners de Mollerussa.

Gabriel Trujillo es proclama
guanyador del 8è torneig
internacional “Ciutat de Balaguer”
Al guanyar a la final al cap de sèrie número 1
Òscar Hernàndez per 6-1 i 6-4
El passat diumenge 13 de maig, el tennista Gabriel Trujillo, cap
de sèrie número 4 va imposar-se en la final del Torneig Internacional
ATP “Ciutat de Balaguer” al número 1 del campionat Òcar Hernàndez
per un clar 6-1 i 6-4, en una pista central plena d’un entusiasta
públic que no va parar d’animar als dos finalistes.
En la final de dobles, jugada el dissabte 12 de maig, la parella
formada per Òscar Hernàndez i Eduardo Nicolás, primer cap de
sèrie del campionat va imposar-se per un contundent 6-2 i 6-3 a la
parella formada pel romanès Adrian Cruciat i Rafael Moreno, que
van ser la parella revelació del campionat.
En total, el campionat va repartir 10.000 dòlars en premis, i
durant els 9 dies de durada del campionat, van ser molts els aficionats a l’esport de la raqueta que van acostar-se a les instal·lacions
del club Tennis Balaguer al terme municipal de Camarasa, per tal de
veure les evolucions dels joves tennistes que d’aquí a poc temps
es convertiran en els ídols d’aquest esport a nivell mundial.
Cal dir que en aquest campionat, en els anys anteriors hi han
participat tennistes que avui es troben entre els millors del món,
com és el cas de Carles Moyà, Ferrero, o Àlex Calatrava, que actu-

alment estan triomfant en la major part
dels principals tornejos de l’ATP.
El president del Club Tennis Balaguer,
Antoni Bergadà ha valorat molt positivament la present edició del torneig, assegurant que ha estat una de les que s’ha
gaudit de més nivell esportiu, i a la vegada es mostrava molt satisfet per l’elevat
nombre d’espectadors que han donat
suport als participants durant tots els dies
que ha durat el campionat.
Com a anècdota cal destacar la pre-

sència a les instal·lacions del club tennis
Balaguer, durant un parell de dies, de l’actual
entrenador del F.C. Barcelona, Carles Rexach,
veient les evolucions del seu fill Carlos Rexach,
setè cap de sèrie, i que va ser eliminat en quarts
de final pel guanyador del campionat Gabriel
Trujillo, amb qui va fer parella de dobles.

L’entrenador del Barça, Carles Rexach,
espectador d’excepció del campionat
“Ciutat de Balaguer” de tennis
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Robert Ticó Lloret: advocat-assessor legal
Xavier Alcobé Masià: advocat-assessor fiscal
Núria Ticó Lloret: economista-assessora comptable
Carme Burgués Solanes: advocada-assessora laboral

Barcelona, 69-71 · 25600 BALAGUER
Tel.: 973 443 505 · Fax: 973 443 622
Vallcalent, 1 2A -Edifici Trading- 25006 LLEIDA
Tel.: 973 289 580 · Fax: 973 289 581
E-mail: legal@attassessors.com
www.attassessors.com

L’Associació de veïns del Casc Antic ja prepara
les activitats culturals i festives del proper estiu
S’iniciaran el proper 14 de juliol amb la festivitat de Sant Cristòfol i
finalitzaran l’11 d’agost amb la tradicional festa del barri del Pont

El Barri del Firal viurà la
primera «Fiesta Rociera»
Organitzada pel Bar Pineda amb la
col·laboració de l’Associació d’Amics
del Cavall i Protecció Civil
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L’Associació de veïns del Casc Antic de
Balaguer ja està treballant en l’organització
de totes les festes que tradicionalment organitza aquesta entitat durant els dos mesos d’estiu en els diferents carrers i places
del centre històric de la capital de la Noguera.
Les festes començaran el cap de setmana del 14 i 15 de juliol amb la celebració
de Sant Cristòfol. El dissabte al vespre tindrà lloc la berbena amb una sessió de ball
de nit, mentre que el diumenge 15 tindrà lloc
la missa i la benedicció dels vehicles, a la
Plaça del Jutge, just davant de la passarel·la peatonal del riu Segre.
El 21 de juliol es celebrarà la Festa del
Carme amb una sessió de ball de nit a la

Plaça del Museu, mentre que el dia 24, vigília
de Sant Jaume es farà la tradicional Festa dels
Fanalets, que sortirà de la plaça de Sant Jaume
i anirà fins a l’església del Miracle.
El dia 28 de juliol, la Plaça del Jutge serà
l’escenari d’una cantada d’havaneres.
Les activitats continuaran el mes d’agost,
amb la celebració de la Festivitat de Sant Salvador, amb dos actes populars. El primer es
celebrarà el 4 d’agost amb un gran ball de nit,
mentre que la Missa a la plaça de Sant Salvador es farà el dia 6 d’agost.
El 8 d’agost es farà la Festa de Sant Domènec,
amb una missa, la popular festa dels anisets i
una audició de sardanes, mentre que el programa festiu s’acabarà el 11 d’agost amb la
celebració de la Festa del Barri del Pont.

Serveis fiscals, comptables, jurídics i laboral
Assegurances i gestoria
Gestió de patrimonis: administració, compra i venda
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
25530 VIELHA
Ctra. Gausac, 2 baixos
Tel. 973 643232 Fax 973 642699

Durant el proper cap de setmana del 25, 26 i 27
de maig, el barri del Firal de Balaguer celebrarà la
«Fiesta Rociera» amb tot un seguit d’actes organitzats pel Bar Pineda.
El divendres 25, durant tota la tarda, hi haurà animació amb sevillanes.
El dissabte 26 de maig, a partir de les 8 de la
tarda, hi haurà l’actuació d’afeccionats amateurs i
joves artistes que mostraran el seu art, mentre que el
dia fort serà el diumenge 27, amb una passejada de
cavalls per la pineda del Firal a partir de les 4 de la
tarda, i l’actuació del coro rociero «Alma y Compás»
a partir de les 7 de la tarda, al entarimat instal·lat davant de la Pineda.

ES NECESSITEN
COL·LOCADORS
AMB
EXPERIÈNCIA
Tel. 973 108108, preguntar per Irene

L’Abat de Poblet reivindica la
restauració del Monestir de
Santa Maria de Les Franqueses
Josep Alegre va deixar oberta la porta per a
que Les Franqueses formin part de la ruta del
Císter, amb Vallbona, Poblet i Santes Creus
El segon Aplec de Santa Maria de les Franqueses va
acollir un bon nombre de balaguerins, que, per segon any
consecutiu, alguns o d’altres
per primer cop,
visitaren el monestir cistercenc
de Balaguer,
amb la finalitat
de reivindicar la
seva restauració,
donat l’estat lamentable en que
es troba. A
l’Aplec hi va participar l’abat de
Poblet, Josep
Alegre, qui va

deixar la porta oberta a que Les Franqueses entrin a formar part de la ruta del Císter,
juntament amb els monestirs de Vallbona
de les Monges, Santes Creus i Poblet.
D’altra banda, l’artista balaguerí,
Josep Maria Llobet presentarà una exposició reivindicativa de pintures sobre
Santa Maria de les Franqueses, des del 8
al 17 de juny al Claustre de Sant
Domènec. La inauguració d’aquesta exposició es farà el dia 8 i comptarà amb
una representació tealtral del Grup Escènic Recreatiu (GER) al mateix claustre,

mentre que el dissabte 16, es repetirà aquesta representació.
L’exposició estarà oberta cada dia de 7 a 9 del
vespre.

Un bon grup de balaguerins van
assistir a l’aplec de Les Franqueses

Josep M. Llobet farà una exposició de les
Franqueses al Claustre de Sant Domènec
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El VI Curs d’Estiu Comtat d’Urgell debatrà el tema
“el temps i l’espai del feudalisme”, amb
historiadors de primera fila mundial
La Càtedra d’Estudis Medievals d’enguany inclou com a novetat
una reunió científica internacional
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Els propers dies 11, 12 i 13 de juliol,
Balaguer serà la seu, un any més, de la
Càtedra d’Estudis medievals, amb el VI Curs
d’Estiu Comtat d’Urgell sota el titol “El
temps i l’espai del feudalisme”, que enguany inclou una reunió científica internacional, mab la presència dels millors medievalistes del món.
El curs s’iniciarà el dimecres 11 al matí,
amb una sessió a càrrec dels historiadors
Juan Ignacio Ruiz de la Peña, catedràtic de
la Universitat d’Oviedo, i Carlos Estepa,
profesor de nvestigación del Consejo Superior de investigaciones Científicas que

La reunió científica
internacional presenta
dues taules rodones
Dins de la reunió científica internacional que es presenta com la gran novetat del Curs d’enguany, es faran
dues taules rodones, la primera de les quals es farà el
dijous 12 al Castell de Montsonís, on historiadors considerats com els millors medievalistes del món, com Guy
Bois de la Université de Paris, Pietro Corrao, de la de
Palermo, José Angel Garcia de Cortazar de la Universidad
de Cantabria, Jean Pierre Poly de la Université de Lyon,
Pierre Toubert del Collège de France i Chris Wickham de la
University of Birmingham, moderats per Julio Valdeon,
catedràtic de la Universitat de Valladolid, debatran sobre
“l’entorn a la definició de feudalisme”.
El divendres 13, tancarà el curs la segona de les taules rodones que amb el tema de “El temps i l’espai del
feudalisme a Catalunya, i moderat pel Catedratic i director
del Departament d’Història Medieval de la Universitat de
Barcelona, Antoni Riera, comptarà amb la participació
d’historiadors de la talla de Thomas Bisson, catedratic de
la University of Harvard, de Gaspar Feliu de la Universitat
de Barcelona, de José Enrique Ruiz Doménec de la Universitat Autònoma de Barcelona i del professor Josep
Maria Salrach de la Universitat Pompeu Fabra.
El curs espera l’assistència, un any més, de més d’un
centenar d’alumnes, d’arreu de Catalunya, Aragó i el País
Valencià.

parlaran sobre diferents temes sobre el feudalisme ibèric.
José Maria Mínguez, de la Universitat de
Salamanca i Manuel González de la Universitat
de Sevilla seran els responsables de la sessió
de la tarda.
El dijous 12, el curs es desplaçarà al Castell
de Montsonís on intervindran Juan José Larrea
de la Euskal Herriko Unibertsitatea i Flocel Sabaté
de la Universitat de Lleida, mentre que el divendres finalitzaran les sessions amb Enric Guinot
de la Universitat de València, Maria Bonet de la
Rovira i Virgili i Antonio Malpica de la Universidad
de Granada.

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

El Consell Comarcal commemora
el 568è aniversari de la mort del
Comte Jaume d’Urgell
EL proper cap de setmana del 2 i 3 de juny
Els propers 2 i 3 de juny, el Consell Comarcal de la Noguera,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Balaguer i Acció Cultural
Jaume d’Urgell organitza els actes commemoratius del 568 aniversari de la mort del comte Jaume d’Urgell. Els actes s’iniciaran
amb la presentació del llibre “Borja familia i mite” a càrrec de Joan
Francesc Mira,
doctor en filosofia
a la Universitat de
València, i presentat per Joan
Arjona.
El diumenge començaran els actes a dos quarts
d’11 del matí amb
la Missa al recinte
del Castell Formós
i a partir de les 12
del migdia tindrà
lloc l’Ofrena Floral
al monument del
Comte Jaume

d’Urgell i els diferents parlaments de
les autoritats presents a l’acte commemoratiu.
A 2/4 d’1 del migdia, la Sala d’Actes del Casal d’Avis de Balaguer serà
l’escenari del concert de la Coral
Canticorum i a 2/4 de 3 de la tarda, es
celebrarà el dinar de germanor al Restaurant de l’Hotel Balaguer.
Paral·lelament, el dissabte 2 de
juny al migdia el reunirà el jurat del Premi Jaume d’Urgell que es lliurarà el
proper 11 de setembre.

Durant els actes es presentarà el llibre
“Borja familia i mite” de Joan
Francesc Mira, doctor en filosofia a la
Universitat de València

El dissabte al migdia es reunirà el
Jurat del Premi Jaume d’Urgell que es
lliurarà durant els actes del proper 11
de setembre, Diada de Catalunya
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Vallfogona de Balaguer acull la segona trobada
de corals, el proper diumenge 3 de juny

Pepe Daza dóna la seva mona
a Sant Josep del Molí
Amb l’inici de l’estiu, Vallfogona ens presenta, any rera any, la seva programació
d’Estiu i Cultura.
La programació d’enguany començarà el proper diumenge 3 de juny, al
Poliesportiu de Vallfogona a partir de les 7
de la tarda, amb la Segona Trobada de
Corals en la que hi participaran les corals
Ramon Carnissé de Tàrrega, ASSA, Asso-

ciació Musical “La Lira” d’Almenar, Verge del
Lliri de Vilanova de Bellpuig, Coral de Soses
i l’amfitriona, la Coral Vallfogonina.
D’altra banda, cal destacar l’elevada participació del jovent de la població de
Vallfogona en les passades festes del Roser, especialment en la tallada i plantada del
Xop, un dels actes més tradicionals de les
festes de Vallfogona.

El mestre pastisser balaguerí, Pepe Daza, va lliurar la
seva mona, dedicada a la família televisiva dels Simpson,
a l’Associació Sant Josep del Molí, davant la presència
de les auoritats locals i comarcals entre els que hi havia
l’alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà i el president del Consell Comarcal de la Noguera, Marcel·lí Guillaumet.
A l’acte van asistir-hi també diferents representants
d’entitats veinals, associacions culturals i benèfiques de
la ciutat, juntament amb un bon nombre de nens i nenes
del centre de Sant Josep del Molí que van poder degustar la xocolata de la mona.
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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.
- Hort 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
- Pis al C7 Sant Lluís. OPORTUNITAT.
- Pis a la Pl. Mercadal
PISOS DE LLOGUER
- C/ Barcelona, moblat
- Pl. Joaquina Vedruna
- C/ Girona
- C/ Pare Sanahuja
ALTELL EN LLOGUER
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacin Verdaguer

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

DEMANDA DE PISOS
DE LLOGUER
MAGATZEMS EN LLOGUER
- C/ Sant Crist.
- Botiga al Passatge Gaspar de Portolà
- Magatzem al c/ Barcelona.
- 2 magatzems al c/ S Crist, un de 125 m2.
- C/ St. Lluís xanfrà
- C/ Gaspar de Portolà

PISOS NOUS EN
VENDA AL C/ BALMES
2
DE 90m .
TOTALMENT EQUIPATS.
FINANCIACIÓ AL 100%
PÀRQUINGS
- Venda c/ Sanahuja, tancat 1.600.000
- Venda/lloguer al c/ Urgell.
- Venda de pàrquings a Viella

MAGATZEMS EN VENDA
-C/ Montroig, amb baixos, planta pis i sota
coberta.
- ALTELL en venda a la Pl. de l’Alguer.
- Altells en venda a Lleida, al c/ del Carme.
- Naus en venda a Boldú de fins a 6000
m2
- Altell de 150 m2 a l’Av. Madrid de Lleida.
- Baixos al c/ Montroig.
2
- C/ Girona, 100m
CASES
EN
VENDA
BALAGUER
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes
negociables.
- Casa barata al c/ Diagonal
- C/ Torrent. 4.500.000.BELLCAIRE
- Parcel·les construibles
- Pis en lloguer
SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
FONTLLONGA
- OPORTUNITAT. Gran casa totalment
nova, excel·lents vistes. 21.000.000.-

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.
LA SENTIU
- Parcel·les en venda
VILALLÉ
- Pis moblat amb 3 hab., calefacció
11.000.000 ptes. OPORTUNITAT.
LINYOLA
- Casa pairal de 505 m2.
- Casa centre del poble. A 3 carrers
ALGERRI
- Casa moblada amb baixos i boardilla
al c/ Andaní. 5.000.000 ptes.
- CAsa moblada a la Pl. Andaní.
10.000.000 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.
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa per 6.500.000 ptes.

Aquest mes es coneixeran els guanyadors del
Premi Comarcal de Treballs de Recerca Educativa
S’han presentat un total de 13 treballs d’alumnes dels diferents centres
de secundària de la comarca de la Noguera

Àger va acollir la prova
inaugural de la lliga
espanyola de parapent
La prova va reunir més d’un centenar de
pilots d’arreu de l’Estat

Dins el Pla Comarcal de Dinàmica Educativa i amb l’objectiu de fomentar l’esperit
de recerca i la creativitat científica entre els
alumnes de secundària, s’ha convocat la
segona edició del Premi Comarcal de Recerca Educativa.
El premi és obert a treballs d’investigació sobre les diferents àrees del currículum
escolar relacionades amb la comarca de la
Noguera. Aquests poden ser de tipus experimental o teòric i han de tenir obligatòriament un tutor.
Es concedeixen tres premis als millors
treballs, individuals o en equip.
L’import dels premis és de cent mil pessetes per al primer classificat, cinquanta mil
per al segon, i vint-i-cinc mil per al tercer
classificat.
Els professors tutors rebran un premi
de 25.000 PTA.
Enguany s’han presentat 13 treballs dels
diferents centres de secundària de la co-

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

marca. La temàtica es centra bàsicament en
l’estudi del medi social i natural (guerra civil, fires, fauna, vegetació, ...) però tenen un pes específic els treballs de caire econòmic que van
des de l’estudi i evolució de les empreses, al
canvi sofert en les explotacions pecuàries.
També s’analitzen temes d’actualitat com la
contaminació de les aigües o la contaminació
acústica.
L’alta qualitat acadèmica dels treballs presentats, tant en la passada edició com en l’actual, és una bona mostra de la inquietud científica dels joves de la Noguera i de l’interès que la
realitat comarcal desperta en ells. Des d’ aquí
volem agrair públicament la participació i el treball de les institucions que han fet possible
aquest premi.
El jurat, format per diferents especialistes,
farà pública la decisió la segona quinzena de
maig i el lliurament de premis es farà en acte
públic que es comunicarà prèviament als participants.

Els passats dies 19 i 20 de maig, la localitat
noguerenca d’Àger va acollirc la prova inaugural de la
lliga espanyola de Parapent, en la que van enlairar-se
més d’un centenar de parapents.
La prova que també era puntuable per a la lliga
catalana la va guanyar Luis Castellanos aconseguint
un total de 900 punts, seguit d’Agustí Falcon amb 894
punts i José Ramon Saiz amb 886 punts.
El Montsec està considerat com una de les millors
zones de Catalunya i de l’Estat espanyol per a la
pràctica del vol sense motor, i ha acollit un bon nombre de campionats tant europeus com mundials.

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
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La Companyia de Comèdies Crisi Perpètua
retorna amb força amb “Més teatre”
El proper dissabte 2 de juny, a 2/4 d’11 de la nit i al Teatre Municipal
de Balaguer, dirigida per Rafel Molina

Aquest cap de setmana el
Teatre acull la Mostra Escolar
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El Teatre Municipal de Balaguer rebrà el
proper dissabte 2 de juny, el nou muntatge
teatral de la Companyia de Comèdies Crisi Perpètua, “Més teatre”, una creació col·lectiva, dirigida per Rafel Molina i interpretada per Maribel Andreo, Anna Núñez, Irene
Porté, Lluisa Vicente i Francesc Vilalta. Una
obra que vol ser una revisió sarcàstica d’alguns tipus de teatre que s’estan fent a l’actualitat.
Qui fa teatre?, Quin teatre s’està fent?,
Què és el teatre? 27 personatges per trobar una resposta a totes aquestes preguntes. Un repàs sarcàstic però molt tendre, del món del teatre. Però davant de tot,
l’obra és un divertiment reflexiu, que posa

en evidència alguns tipus d’exercics teatrals
com el minimal, o algunes improvitzacions.
L’obra fa un recorregut per diverses classes de teatre que es fa en els escenaris d’avui
en dia, revisant el teatre clàssic, el parroquial i
l’experimental, entre d’altres.
Segons Crisi Perpètua, ha escollit Balaguer
per presentar aquesta obra, perquè és una
ciutat en la que s’ha fet prou teatre, per a que
l’espectador sàpiga del que parla i on vol arribar l’obra.
Crisi Perpètua arriba a la seva majoria
d’edat (ja fa 18 anys que va crear-se la companyia) amb un grup molt sòlid que entén el
teatre com quelcom més que fer riure. Teatre
intel·ligent per a un públic intel·ligent.

La mostra de teatre es realitzarà el dia 26 a les 5 de la
tarda al Teatre Municipal de Balaguer. Organitza el CRP de la
Noguera i la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de
Balaguer dins del Pla Municipal de Dinàmica Educativa
El teatre constitueix un aspecte important de l’educació,
tant a nivell artístic com d’aprenentatge de les diferents
àrees de contingut docent, de formació de la personalitat i
de forma d’expressió corporal.
Els centres i les obres que es representaran a partir de
les 5 de la tarda, són els següents: CEIP Gaspar de
Portolà:«La terra més enllà del bosc»;CEIP La Noguera:
«Barbamec i la princesa»; Nostra Senyora del Carme: «Un
barret de palla d’Itàlia»; CEIP La Noguera: «Basarbasura
TV»; Nostra Senyora del Carme: «El gat amb botes»; IES
Ciutat de Balaguer: «Improvisació d’un cadàver»; IES Ciutat
de Balaguer: «Conversa final»; i per tancar la Mostra de
teatre escolar, ho farà el grup «ALIGUAL TEA 3» de l’’IES
Ciutat de Balaguer, amb l’obra «La vaca boja» a partir de les
21,45 hores.
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La Sala d’Art-4 presenta una exposició de
pintures de Pere Almirón fins al 10 de juny
La Sala del Grup d’Art-4 presenta des d’aquest divendres 25 de
maig i fins al proper 10 de juny, una
exposició de pintures de Pere
Almirón.
Almiron, nascut a Sabadell l’any
1949 creu en la tensió gairebé violenta de les ciutats “ser amable és
revolucionari”. Ara li interessa, segons diu, “fer quadres bonics” com
a resposta als desastres del món.
La seva pintura, força interessant, mostra la seva gran
expressivitat i bellesa. Cal parar atenció amb les seves formes, i amb el
tractament que dóna a l’ésser
humà, del que ens transmet poe-

Jocs
ABUSOFT
http://www.abusoft.com
Diretori complet de jocs gratuïts per a ésser descarregat
al teu PC.

sia, i sobretot, sentiment. La seva obra es caracteritza
per un traç ampli i segur. Les seves composicions són
planes, i en la seva realització, utilitza colors opacs i
neutres.

La Biblioteca Margarida de Montferrat torna a
donar el servei nocturn abans dels exàmens
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Des del passat dilluns 21 de maig i
fins el divendres 21 de juny, la Biblioteca
Municipal Margarida de Montferrat de
Balaguer romandrà oberta fins a les 2 de
la matinada, per a tots aquells estudiants
que vulguin preparar els exàmens amb
tranquilitat.
Des que fa uns anys aquesta biblioteca va ser pionera en aquesta iniciativa,
han estat molts els alumnes balaguerins
que han utilitzat les instal·lacions de la biblioteca per tal de preparar-se els exàmens de final de curs.
D’altra banda, la biblioteca repetirà,
durant el proper estiu, una altra de les experiències per tal de oferir més serveis als
seus usuaris, com és el servei de les
Bibliopiscines, amb servei de lectura i
prestec al recinte de les piscines d’estiu.

ACCIÓ JOCS
http://www.clubplaneta.com /juegos
Directori de jocs gratuïts.
JOCS AMB CARTES
http://www.geoticies.com/juegosdecartas
Detalls sobre jocs amb cartes: mus, tute i jocs solitaris.
SOLUCIONS I TRAMPES
http://www.ciudadfutura.com/solucionesytrucos
Aquesta pàgina és un cercador de solucions i trampes
de jocs d’ordinador.
SUPERJOCS
http://superjuegos.virtualave.net
Aquí i trobareu vídeo jocs “on line”. Hi ha també notícies,
demostracions…

El conseller Josep Grau lliura
els premis del concurs
“L’Europa embrionària”
Aquest divendres 25 de maig, a l’Escola de Capacitació
Agrària de Vallfogona de Balaguer, a partir de les 12 del migdia, tindrà lloc l’acte de lliurament dels premis del Concurs
l’Europa Embrionària, al qual hi han participat dotze escoles
de capacitació agrària de Catalunya.
L’acte estarà presidit pel Conseller del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya,
Josep Grau, i el resultat del concurs es donarà a conèixer el
mateix dia del lliurament.
L’Europa Embrionària va adreçat a joves que cursen estudis de formació agrària, i s’inscriu en el marc de la cooperació
dels Quatre Motors per Europa. En aquesta primera edició
del concurs hi han participat dues regions: Catalunya i RhoneAlpes, en cada una de les quals s’ha organitzat paral·lelament.
L’objectiu del concurs és afavorir que els alumnes del
medi agrari aprofundeixin en el coneixement de la seva regió
i, a la vegada, promoure els intercanvis entre les diferents
regions europees.
Els temes dels treballs a Catalunya, s’han centrat en la
promoció d’un producte agrari de la regió o en una problemàtica referida a un conreu o una activitat ramadera de la
zona.

Els alumnes de 2n curs del CF d’Explotacions Ramaderes de l’ECA de
Vallfogona de Balaguer han presentat un
treball sobre els orígens i la promoció de
la botifarra catalana.
Els premis del concurs l’Europa Embrionària seran els següents: El primer s’endurà un viatge d’una setmana per la classe
del centre guanyador a la regió francesa
de Rhône-Alpes. El segon premi serà una
sortida a Barcelona d’un dia amb diferents

visites culturals i turístiques; el tercer premi consistirà en un magnetoscopi, una televisió o un
retroprojector per a l’escola. Tots els participants
s’emportaran un lot de llibres.

Al concurs hi han participat
dotze escoles de capacitació agrària
de tot Catalunya
15

El Club Tennis Balaguer culmina amb èxit els seus
primers 25 anys d’història plens d’activitat
El club presidit per Antoni Bergadà està consolidat com un dels millors
clubs de tennis d’arreu de les comarques catalanes
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El passat estiu, el club Tennis Balaguer
iniciava la celebració dels seus 25 anys
d’història esportiva. 25 anys de lluita, d’èxits
i sofriments, d’alegries i de mals de caps.
25 anys des d’aquell mes de juliol del 1975,
quan un grup d’amics de la capital de la
Noguera iniciava les gestions necessàries
per tal de crear un club de tennis a Balaguer.
Donat que els preus dels terrenys a la vora
del nucli urbà eren molt elevats, els promotors es van decantar pels actuals terrenys al terme municipal de Camarasa, tot
i el handicap de la distància entre els terrenys i Balaguer. Al capdavant d’aquell grup
d’amics, aficionats tots ells al tennis, hi havia en Joan Porta, en Josep Capell i en
Miquel Trilla. Amb ells s’iniciava una aventura que al cap de 25 anys ha convertit
aquells terrenys adquirits per un milió de
pessetes, amb un gran club, amb nou pistes de terra batuda, la major part il·luminades, unes piscines totalment renovades, un local social, unes oficines administratives, un bar-restaurant, un parc infantil i àmplies zones enjardinades de les quals
en Francisco Martínez, fa molts anys que

en té cura.
D’aquestes modèliques instal·lacions en
gaudeixen un total de 317 famílies sòcies del
club, el que representa més d’un miler d’usuaris, que durant tot l’any acudeixen a gaudir de
part o de la totalitat dels serveis que el club els
ofereix.
A més de la infrastructura, cal destacar la
forta activitat que el club organitza durant tot
l’any, destacant la gran labor de l’Escola de
Tennis, les estades esportives de l’estiu, així
com l’organització i participació de moltíssims
campionats provincials i de Catalunya, i la “joia”
del club com és l’organització del torneig internacional de tennis masculí ATP amb la participació de les joves promeses del tennis
mundial. Cal dir que en aquests tornejos han
participat tennistes com Carles Moyà, Ferrero,
Alex Calatrava, entre molts altres que avui són

Antoni Bergadà presideix la nova Junta del Club Tennis
Balaguer que durant tota l’actual temporada ha
celebrat el seu 25 aniversari. 25 anys d’història
esportiva de la capital de la Noguera

Un total de 317 famílies sòcies de l’entitat
gaudeixen d’unes instal·lacions modèliques formades
per 9 pistes, un bar-restaurant, unes piscines
renovades, un local social i un parc infantil

El club ha destacat en els darrers anys per
l’organització de diferents campionats
internacionals femenins WTA i masculins ATP,
amb la participació de primeres raquetes mundials,
com Moyà, Ferrero o Calatrava

Carrer Balaguer, 10-12
25680 VALLFOGONA
Tels. 973 432203
973 432204
Fax 973 432203
E-mail: ladida@restaurantladida.com

www.restaurantladida.com

No va ser fins acabada la
guerra cvivil, que el
tennis va reprendre amb
força a la nostra ciutat,
amb la pavimentació
d’una nova pista on avui
hi ha l’església del
Sagrat Cor.
Paral·lelament, el Dr.
Cabeceran es construia
una pista de terra batuda
al jardí de casa seva.
Aquesta pista seria
l’escenari de molts anys
de tennis a Balaguer, i
bressol de molts grans
tennistes.

La millor època va ser la
dels anys 50, en que el
tennis balaguerí era
respectat arreu, i fins i
tot a mitjans dels 50,
Balaguer va arribar a
disputar la final del
campionat de Catalunya
per equips.

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

La història del tennis a la
nostra ciutat, es remunta
al primer terç del segle
XX, quan a finals de la
dècada dels anys 20, un
grup de joves de la ciutat,
encomanats dels encants
de l’esport de la raqueta,
començaren a jugar en
una “pista” del carrer
Tàrrega.

primeres figures mundials.
Però la història del tennis a la nostra ciutat, es remunta al primer terç del
segle XX, quan a finals de la dècada
dels anys 20, un grup de joves de la
ciutat, encomanats dels encants de
l’esport de la raqueta, començaren a
jugar en una “pista” del carrer Tàrrega.
A principis dels anys 30 ja van jugar-se els primers partits amb d’altres
aficionats de les poblacions veïnes, i
prop de l’estació de trens es va habilitar la primera pista feta amb terra barrejada amb sorra.
Des del 1932 i fins a l’inici de la guerra civil espanyola, el Dr. Cabeceran va
representar la ciutat de Balaguer en el
campionat provincial, acompanyat d’en
Fermí Pla i l’Antoni Sanromà.
No va ser fins acabada la guerra
civil espanyola, que el tennis va reprendre amb força a la nostra ciutat, amb la
pavimentació d’una nova pista on avui

hi ha l’església del Sagrat Cor. Paral·lelament, el Dr. Cabeceran es construia
una pista de terra batuda al jardí de casa
seva.
Aquesta pista del Dr. Cabeceran,
seria l’escenari de molts anys de tennis
a Balaguer, i bressol de molts grans tennistes que passejaren el nom de
Balaguer per arreu de les comarques
catalanes.
La millor època va ser la dels anys
50, en que el tennis balaguerí era respectat arreu, i fins i tot a mitjans dels 50,
l’equip que representava la ciutat de
Balaguer va arribar a disputar la final del
campionat de Catalunya per equips.
Després d’uns anys de crisi esportiva, el tennis balaguerí va ressorgir amb

força amb la creació del club Tennis
Balaguer, que en els seus 25 anys d’història ha aconseguit apropar aquest esport a
la gent, fent que el tennis hagi passat de
ser un esport de minoritari i d’èlit, a un esport popular a la nostra ciutat.
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Indesinenter
Literatura viatgera: per preparar les vacances i,
si cal, sense sortir de casa
Per Montserrat
Comajuncosas
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Una volta per Catalunya
de la mà de Ken Sano, un
japonès establert al
Solsonès, que fa un retrat
poètic i humorístic del nostre
país, defugint de tòpics i
apropant-se humilment a les
formes de la vida i del
paisatge de Catalunya a Les
Quatre Estacions.
Cinc anys a la selva de
la Guaiana on Carles
Santasusagna explica la
llarga i intensa experiència de
cinc anys en un medi natural
que primer li era desconegut
i que, a poc a poc, li ofereix
una sèrie inacabable de
d e s c o b r i m e n t s
apassionants.
Continuant per Amèrica,
i també pels amants de la
natura verge, A l’Amazònia
amb Josep M. Romero. Tot
un món sense rellotge,
camins infinits d’aigua i de
selva. Un llibre per a acostars’hi.
Una mica més aprop,

- 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

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

El Sàhara nord-sud: les
travessies per la costa
atlàntica i el Nil. Eugeni Casanova narra la travessia
per les dues rutes, que per
arribar al cor de l’Àfrica, és
possible passar avui: a frec
d’onada per la costa
atlàntica i resseguint la veta
grisa del Nil. Un recorregut
per tots els països del
nord d’Àfrica i una crònica
de convivència amb la gent
del territori més inabastable
i radical d’un continent encara desconegut.
I , ara un salt cap
el país del cangurs:
Austràlia una illa-continent
enorme, on les carreteres
tenen rectes de quatrecents quilòmetres i el tren
tarda més de tres dies a
recórrer de punta a la
distància que separa Perth
i Sidney. El llibre
Boomerang, de Xavier
Moret, és una aventura plena de curiositats, perills i
velles històries que ens retorna, com un boomerang,
a aquesta gran illa,
pràcticament oblidada
durant dècades.

Sovint coincidències
m’enfervorien l’ànim
i em feien pensar en tu.
Coincidia el temps
i el gest, aquell gest tan teu,
i la pregunta
de per on series llavors mateix.
Ressorgí el poema,
i el teu pols manyac
llegia els meus versos.
Després el goig
i aquell punt incert de complicitats
al cor tan volgudes.
Temps i persones deixades enrera
i les mans tan buides
i la fam d’amor.
Ara, a poc a poc,
l’avidesa dolça de coneixe’t més,
de coneixe’ns tant,
de saber quí i quan
decidirà l’encontre.
Miquel Trilla

Un camino mejor
Donde quiera que vamos hoy, la gente se hace
preguntas; preguntas sobre una salud mejor, paz interior, preguntas sobre la economía, un trabajo mejor,
preguntas sobre el verdadero significado de la vida.
Es difícil encontrar respuestas reales y a veces es
doloroso. Y quizás usted está experimentando este
dolor. Pero hay un camino mejor y aunque parezca
que no hay ni un lugar en la tierra que satisfaga esta
necesidad... sí que hay un lugar donde el dolor se
transforma en poder, donde las heridas se transforman en salud y donde el fracaso se transforma en
victoria.
Nuestra iglesia no solo es un edificio, sino un lugar donde personas de distintas confesiones y estilos
de vida se contactan con el poder más grande del
universo. El poder de Jesús.
Venga y descubra porque estamos aquí, con respuestas verdaderas para las necesidades reales que
usted tiene que enfrentar cada día.
Ctra. Camarasa, 25

Tel. 973 446457
BALAGUER

12a Trobada d’Escoles Rurals
de la Noguera
El dia 18 de maig va celebrar-se a Albesa, dins del 8è
Pla Comarcal de Dinàmica
Educativa, la 12a Trobada
d’Escoles Rurals de la Noguera organitzada pel Centre
de Recursos Pedagògics i el
Consell Comarcal de la Noguera amb el suport de l’Ajuntament d’Albesa, claustre de
Professors i Associació de
Pares. Aquesta trobada, preparada amb molta il·lusió,
pretenia establir una relació
entre els alumnes i mestres
de diferents escoles a fi i efecte de trencar el tradicional aïllament i permetre un intercanvi profitós per a tots així com
el coneixement de la realitat
comarcal: com són els nostres pobles, quines són les
seves característiques, la
seva economia, les seves tradicions i la seva riquesa artística i cultural. La Trobada per-

met un apropament a aquesta realitat i és per això que es
realitza, cada any, en una població diferent de la comarca
on es realitzen una sèrie d’activitats que donen a conèixer
el pols de la vida de cada poble que es visita. La diada va
començar amb un esmorzar
de germanor, per passar tot
seguit a realitzar un recorregut
cultural per la població
d’Albesa. Un cop finalitzat el
recorregut van assistir a diferents activitats: una representació de titelles per als més
petits i una projecció de cinema per als més grans. Tot seguit hi va haver un dinar de
germanor entre tots els assistents al camp de futbol.
Les escoles que hi han
participat en l’edició d’enguany de la comarca són:
Àger, Os de Balaguer, les Avellanes, Tartareu, Gerb, Preixens,

Butsènit de Montgai, les Ventoses, Castelló
de Farfanya, Algerri, Ivars de Noguera,
Montgai, la Sentiu, Cubells, Vilanova de Meià,
Bellmunt, Penelles, Camarasa, Vallfogona
de Balaguer, la Ràpita, Menàrguens,

Torrelameu, Térmens, Albesa i les escoles de
Montclar, Puigverd d’Agramunt i Castellserà, escoles que pertanyen a l’Urgell.
Aquest any hi han participat uns 700 alumnes i uns 110 professors de 27 centres .
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El futur en
CICLES FORMATIUS DE
GRAU MITJÀ

CICLES FORMATIUS DE
GRAU SUPERIOR

· GESTIÓ ADMINISTRATIVA
· CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

· ADMINISTRACIÓ I FINANCES

OBERTA PRE-INSCRIPCIÓ
CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

ACSER S.C.C.L.
C/ Sant Lluís, 50 - Tel. 973 445912
BALAGUER

Si no has aprovat l’ESO i no
tens cap titulació
PLA DE GARANTIA SOCIAL
ESO A DISTÀNCIA

RESULTATS PLAY-OFF SEGONA B
20 de maig:
27 de maig:
3 de juny:
10 de juny:
17 de juny:
24 de juny:

Manacor-Balaguer
Pego-Ciudad de Múrcia
Balaguer-Pego
Ciudad de Múrcia-Manacor
Pego-Balaguer
Manacor-Ciudad de Múrcia
Balaguer-Manacor
Ciudad de Múrcia-Pego
Múrcia-Balaguer
Pego-Manacor
Balaguer- Múrcia
Manacor-Pego

2-0
0-2

CLASSIFICACIÓ PLAY-OFF

El Balaguer reb al Pego en el primer partit al
Municipal de la fase d’ascens a Segona B
20

El Balaguer va debutar el passat diumenge
20 de juny en la fase d’ascens a la Segona
Divisió B, amb una derrota al camp del Manacor,
representant del grup Balear en el grup C-3.
A priori, aquest era l’equip més assequible
del grup, juntament amb el valencià Pego, que
visitarà el camp Municipal el proper dissabte 26
de maig a partir de les 9 del vespre. Sens dubte, el gran rival del Balaguer en aquesta lliga
d’ascens a la divisió de bronze del futbol nacional, és el potent Ciudad de Múrcia, entrenat
per Alfonso Guzman, i que té com a líder al exjugador de l’Atletic de Madrid, Sabas.
Malgrat la derrota al camp del Manacor, el

Balaguer manté totes les opcions d’aconseguir l’ascens, i és per això que la Junta Directiva, l’entrenador i els mateixos jugadors, han
fet una crida a tots els balaguerins per a que
durant els tres partits de la fase d’ascens, que
es jugaran els dissabtes a partir de les 9 del
vespre, el públic es converteixi en el jugador
número 12, animant sense parar l’equip. Carles
Viladegut, míster del Balaguer, està convençut
de que el suport del públic “és vital en un playoff, ja que l’equip contrari sempre juga molt
més pressionat, mentre que l’equip de casa
juga més tranquil si sent com l’anima el seu
públic”.

EQUIP

P.

P.J.

G.F.

G.C

1.-MURCIA

3

1

2

0

2.-MANACOR

3

1

2

0

3.-BALAGUER

0

1

0

2

4.-PEGO

0

1

0

2

GOLEJADORS DEL PLAY-OFF
1 GOL
Sabas ................ (Múrcia)
Mateo ................ (Murcia)
Vidal ................ (Manacor)
Servera ........... (Manacor)

L’equip que entrena
Carles Viladegut no ha començat amb bon peu la
fase d’ascens a Segona
B, tot i que manté totes
les opcions per aconse-

Carles Viladegut

guir el merescut ascens de categoria.
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BALAGUER

BALAGUER

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

REF. 64
Dúplex seminou de 90m2.
3 hab., saló menjador, bany
i lavabo, galeria, escala interior de fusta, calefacció, ascensor.
Molt lluminós!

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), ampli saló
menjador, traster.
Únicament 16.000.- al mes.
Increïble!

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

BALAGUER

REF. 53
Ampli pis en zona cèntrica,
cuina a estrenar, gran saló
menjador, bany complet
reformat, terra de gres,
carpinteria interor nova,
traster.
Finançat al 100%

BALAGUER

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

BALAGUER

HOSTAL NOU

REF. 46
Gran pis de 120 m2. 4 hab., 2
banys, saló menjador. Molt
lluminós, pàrking, ascensor,
calef., traster.
Finançat al 100%

REF. 1
Magnífica casa de 210 m2
útils. 5 hab., (1 suite amb
banyera d’hidromassatge), 3
banys complets, magatzem
de 150 m2, jardí.
No deixi de veure-la!
Li agradarà!

GERB

BALAGUER

Disposem de pisos o cases
a les següents pobla-cions:
Castelló de Farfanya,
Cubells, Artesa de Segre,
Penelles, La Sentiu, Gerb,
Vallfogona de Balaguer.
Vingui i Informi’s sense
compromís! De ben segur
que trobarà el que busca.

REF. 15
Seminou pis de 90 m2 amb
3 hab., 2 banys, dutxa
hidromassatge, calef.,
traster, pàrking.
Acabats de 1ª qualitat.
Mobles opcionals

REF. 23
Gran pis de 130 m2. 4 hab.,
cuina office, 2 banys
complets, galeria tancada,
calef., traster, ascensor.
Millor zona de Balaguer
Vistes immillorables!

BALAGUER
REF. 54
Apartament de 2 hab. dobles,
gran saló menjador, bany
reformat, semi moblat, molt
lluminós. No pagui més per
un lloguer!
Entrada 100.000.Al mes 33.000.-

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

REF. 32
Pis de 90 m2. 4 hab., cuina
amb rebost, bany complet, 2
terrasses, tot exterior.
Entrada 100.000.Al mes 31.300.-

REF. 42
Primer pis al Casc Antic de
4 hab., totalment exterior,
balcó i traster.
Per tant sols 24.600.- al
mes.

REF. 56
Apartament de dues hab.,
semi moblat, terra de gres,
vidres de càmera, traster,
terrassa comunitària.
Entrada 100.000.Al mes 25.000.-

BALAGUER
REF. 59

Primer pis tot reformat. 3 hab.,
galeria tancada, bany
complet, terrassa, ext.
d’alumini, teles mosquiteres,
terra de gres.
Zona del Firal.
Entrada 100.000.Al mes 35.800.-

BALAGUER
Disposem de gran
varietat de pàrkings,
locals comercials i
altells a diferentes
punts de Balaguer.
Vingui i Informi’s!

Josep Oms, un dels màxims candidats a guanyar
l’Open Internacional de Balaguer
El jugador de Vallfogona ha quedat tercer en les dues darreres
edicions, i aspira al triomf en l’edició d’enguany

Bar Dilema

XII Torneig de Futbol Sala
masculí d’hivern
Organitzat per la regidoria d’esports de
l’Ajuntament de Balaguer
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Entre el 16 i el 24 de juliol, Balaguer tornarà a ser la capital dels escacs, amb la celebració del VI Open Internacional d’Escacs “Ciutat
de Balaguer” organitzat pel Club d’Escacs
Balaguer.
El Mestre Internacional, Josep Oms, de
Vallfogona, que en les dues últimes edicions
ha quedat classificat en tercer lloc, és un dels
màxims aspirants a guanyar l’Open, juntament
amb d’altres Grans Mestres i Mestres Internacionals d’arreu del món, que durant 9 dies
competiran al Casal de la Gent Gran de
Balaguer, on es disputarà l’Open Internacional, cada tarda, entre les 16 i les 21 hores.
La final es disputarà el 24 a partir de les
15,30 hores i a partir de les 10 del vespre es

farà un sopar de cloenda a l’Hotel Balaguer
amb l’assistència de les autoritats locals,
que faran el lliurament de premis.
En total es repartiran 1.740.000 pessetes en premis, de les quals 300.000 seran
pel campió, 200.000 per al segon
classsificat i cent mil per al tercer.
En la darrera edició, va ser la primera
vegada en que un català s’emportava el
premi. Va ser Marc Narciso, seguit de Roland
Berzinsh i de Josep Oms.
En la primera edició el guanyador va
ser l’eslovè Gennady Timoshchenko, en la
segona el búlgar Vladimir Georgiev, en la
tercera edició, l’israelià Lev Psakhis i en la
quarta, el pakistanès Mahmood Lodhi.

L’equip de futbol sala de Les Avellanes continua
liderant el grup A del 12è Torneig de futbol sala masculí
d’hivern que organitza la regidoria d’esports de
l’Ajuntament, després d’haver-se disputat la cinquena
jornada de la segona fase.
D’altra banda, CSK-Balaguer i Sala Cats continuen
el seu particular duel al capdavant de la classificació
del grup B.
GRUP A
Les Avellanes ........ 12
Los Maestros ......... 10
Inem-llampecs ......... 6
Bar Dilema ............... 6
Can Sisco ................ 4
Màsters .................... 3
Els Tres Fogons ...... 3

GRUP B
CSK Balaguer ......... 9
Sala Cats ................. 9
BTK Barres i Escacs 7
Raiders .................... 6
Naufragos ................ 4
El Caliu d’en Ton ..... 4
Cafeteria Keopp’s ... 3

PIZZERIA
LA NOGUERA
14 variedades de pizzas de elaboración propia y con
ingredientes de primera calidad

V. X. ADSUAR

De lunes a viernes de 20h. a 23h. · Sábados y domingos de 13h. a 15h. y de 20h. a 23h.

Carrer Miracle, 26 · Tel. 973 447 801 · BALAGUER

Agència Oficial
Mercedes-Benz

Venda de vehicles nous i usats

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

Ara tens una nova peixateria
a Balaguer

GRAN ASSORTIT
EN PEIX FRESC
I MARISC
OBERT MATÍ i TARDA
Dr. Fleming, 43 baixos - Tel. 973 448093 - Balaguer

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

Consulta
Visites a domicili
Vacunacions
Cirurgia

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

Anàlisis
Aliments i complements
Servei de perruqueria

URGÈNCIES:
Tel. 617 910071

El Comité Nacional de Futbol Sala salva del
descens al Vipla-Balaguer que ha guanyat els
dos darrers partits de lliga
L’equip que entrena José Luis Torres acabà 13è de la 1a Nacional “B”

L’equip sènior del Club Bàsquet
Balaguer es juga el descens
al Pavelló Poliesportiu
L’equip necessita el recolçament del
públic per evitar el descens

El Vipla Balaguer guanyà amb rotunditat
a la Penya Blaugrana de Castelldefels per 7 a
4 en el darrer partit disputat al Poliesportiu, ja
que l’equip de José Luís Torres no va tenir
problemes jugant amb tres jugadors del filial,
com Cholo, Cristian i Genís que van donar
frescura a l’equip local, sorprenent a l’equip
rival amb un joc ràpid i amb una bona pressió
sobre les jugades del rival, sense deixar-lo
jugar comodament. La primera part va finalitzar amb un clar 4-1 pels locals, essent els
golejadors David, amb 1 gol i Cristian amb 3.
A la segona part va continuar el recital fins a
situar-se amb un 7-1 que només la relaxació
local per l’abultat resultat, va fer que es maquillés el resultat acabant amb un 7-4 final.
El passat diumenge el Vipla disputà la
darrera jornada de la temporada amb el cuer
l’Ametlla Merola, derrotant-lo per 3-4. El conjunt balaguerí després de conèixer la resolu-

ció del Comité Nacional de Futbol Sala, en
la qual es comunicava que la reestructuració
prevista de les categories nacionals quedava suspesa i que finalment, tant sols baixaven dos equips, va viatjar amb la tranquilitat
de saber-se matemàticament fora de perill,
gràcies a la victòria de la setmana anterior, i
que continuarà la propera temporada en la
Nacional “B”.
José Luís Torres va tornar a comptar
amb els jugadors del filial Raul, Cholo,
Cristian i Genís els quals van contribuir a la
victòria com a visitants, la qual no es produia
des de la jornada 5. El Vipla es va avançar
amb un clar 0-4, amb gols d’Àngel, Cristian,
David i Dani, i només als darrers minuts de
partit va veure retallades les diferències per
un rival que perd la categoria.
La directiva del club ja treballa per preparar la propera temporada.

L’equip sènior masculí està lluitant per eludir el descens
de categoria, jugant el play-off al millor de tres partits, amb el
Masterfrio Cassanenc, de Cassà de la Selva.
El primer partit es va disputar el passat diumenge 20 de
maig, i el resultat va ser negatiu per als balaguerins que van
perdre per un clar 101-76. La fluixa defensa dels balaguerins
va facilitar moltíssim les coses als jugadors de Cassà de la
Selva.
El segon partit del play-off es jugarà aquest proper diumenge 27 de maig a les 12,15 del migdia al pavelló de
Balaguer, el qual haurà d’estar ple d’aficionats per animar
l’equip balaguerí i evitar el seu descens de categoria.
D’altra banda, aquest cap de setmana del 26 i 27 de
maig, el Club Bàsquet Balaguer organitza les 24 hores de
Basquet al Poliesportiu, on hi participaran totes les categories, tant masculines com femenines des dels pre-benjamins, benjamins, alevins, infantils, cadets, júniors i sèniors.
Les competicions s’iniciaran el dissabte a les 9 del matí
amb els més petits fins arribar al diumenge al migdia que es
farà la cloenda amb el lliurament dels premis als millors classificats, i havent tingut com a plat fort el mencionat partit del
play-off de descens de l’equip sènior masculí del Club Bàsquet Balaguer, contra el Masterfrio Cassanenc.
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Jornada de portes obertes de
l’edifici Mirasol a la carretera
de Camarasa de Balaguer
El proper dissabte 2 de juny, els balaguerins
podran veure els acabats de primera qualitat
d’aquests 20 pisos
L’edifici d’habitatges Mirasol, ubicat a la carretera de
Camarasa de Balaguer, ja està totalment acabat després dels
problemes soferts per la constructora que va
iniciar l’obra, i de
les filtracions
d’aigua de les
plantes soterrànies.
El centre de
g e s t i ó
immobiliaria de
Lleida, Eurofinca
va adquirir l’edifici, per tal de finalitzar-lo i posar
a la venda els vint

pisos de 90 metres útils, amb 4 habitacions, cuina totalment equipada, banyera
d’hidromassatge i uns acabats de primera
qualitat, amb calefacció individual, pisos
totalment exteriors i amb ascensor.
Per tal de que tots els interessats puguin veure els nous habitatges, l’empresa
immobiliaria ha organitzat una jornada de
portes obertes, pel proper dissabte 2 de
juny. Els pisos estaran oberts al públic des
de les 11 del matí fins a la 1 de la tarda, i de
5 de la tarda fins a les 9 del vespre.

Els pisos han sortit a la venda per 11 milions de pessetes.

Els pisos, de 90 metres quadrats,
tenen uns acabats de primera qualitat

Els 20 pisos de l’edifici Mirasol estan a
la venda per 11 milions de pessetes
25

Garantia total de
3 anys o 100.000 km.
En tots els models

Ara vostè pot gaudir
de la Garantia Excellent de 5 anys.
Sense límit de quilometratge.
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Una ordenança a revisar
Cada any des de l’Ajuntament s’estudien entre l’equip
de govern els pressupostos municipals, es debat entre les
quatre faccions polítiques que formen el Consistori, cadascun dels capítols, conceptes i assignacions que configuren
les entrades i sortides de les diverses quantitats que han de
servir per desenvolupar les activitats anuals programades.
És un estudi laboriós, que costa molt la seva aprovació,
hi ha esmenes per part d’algun dels partits de l’oposició de
torn, però al final i quasi sempre fora de l’habitual temps en
què s’hauria d’haver aprovat, ho fan i posen en funcionament l’engranatge que fa funcionar l’economia municipal.
Els pressupostos s’adeqüen cada any, però hi ha un
capítol municipal que fa anys que no s’ha revisat, i això comporta unes despeses per part dels usuaris, que la major part
d’elles són desproporcionades i inadequades, ocasionant
perjudicis als contribuents, i tot per no haver-se tingut cura
des del Municipi l’estudi cada període prudencial d’anys en
la seva actualització.
Es tracta de les Ordenances Fiscals que regulen les taxes que s’han de pagar per les categories que des del municipi s’han donat als diferents carrers o vials de la Ciutat de
Balaguer.
L’evolució constant que sofreixen els carrers nous, noves finques urbanes, nous mobiliaris d’ús comú, nova il·luminació i tot un seguici de condicionats fan disparar les
despeses per tot el que això comporta.
En contrapartida hi ha llocs dins la Ciutat que s’estan
deteriorant, i que encara que el veïnat hi posi voluntat, cosa
que alguns no ho fan, per molt que es vulgui malauradament, ja ho tenim perdut.
L’Ordenança dóna la mateixa categoria les cases de la
Plaça Mercadal, d’on exceptuant les quatre noves que s’han
fet, entre totes les altres el seu valor real, ben just arribaria al
cost de qualsevol edifici que hi pugui haver a la Plaça Pau
Casal o a l’Avinguda Pere III o la Plaça de la Sardana.
I el mateix passa amb les cases del carrer d’Avall, on
malauradament pels veïns, i per als ciutadans del Casc Antic, entre totes les cases del sobre dit carrer, no hi viu, ni la
meitat dels veïns que puguin tenir qualsevol casa de la part
nova de la Ciutat. Per tant atorgar al carrer d’Avall la mateixa
categoria que les cases de la Plaça de l’Alguer o les del Dr.
Flèming o qualsevol altre de nova planta, es pot considerar
un xic excessiu i abusiu.
L’Ajuntament hauria d’emprendre la tasca de revisar els
carrers, el nombre de ciutadans que hi viuen, adequar els
valors cadastrals de cada finca a tenor de l’antiguitat d’edificació, i els valors reals a preu de mercat d’avui i considerar
més que la situació geogràfica, les possibilitats de supervivència, i les rendibilitats de cadascuna, ja que malauradament avui ni la Plaça Mercadal ni els carrers que a ella conflueixen es poden considerar vials de primera, segona ni tercera categoria, ja que la major part de les finques no donen
rendibilitat per estar tancades o deshabitades, i el pitjor és
que mal ens pesi als balaguerins que hi vivim, dintre de poc
el Casc Antic tornarà a ser el que havia estat al segle XII o XIII
una ciutat dominada pels musulmans amb l’excepció que
avui hi podrem afegir els de color i els gitanos pobres, perquè els rics també se’n van a la part nova de Balaguer.

Emili Monge i Gili

Vistes i viscudes
Com heu pogut veure s’ha armat un bon
enrenou pels amors i desamors del príncep
Felipe. Molt Senyor nostre. I és que aquest
noi haurà d’ésser el nostre rei si el temps i
els aconteixements no hi fiquen remei. Ara
representa un futur i ja intenten presentarnos-el com a part de la nostra família. Em
refot que no pas de la meva! Ells, els parents i els seus seguicis... i nosaltres no hi
cabríem, per tant cadascú a casa seva.
Sóc antimonàrquic per principis com de
tot allò que faci un petit tuf de vitalici, ja en
tenim proutes de càrregues de per vida. Ara,
particularment, m’agrada aquesta nòrdica,
a part seria una ideal apropadora de la família real al poble, perquè un calendari amb un
bon exemplar de dona, està normalment
un any a la vista. Sempre i quan la censura
de la mestressa ho permeti, i no et fica en
sustitució un paisatge d’alta muntanya que
et fa sentir esgarrifances de fret fins ben entrat el juny. Quina monarquia no voldria estar
present dins les cases dels seus vassalls
d’una manera tan segura, com en aquest
cas es podria aconseguir?
Per l’altra part, això seria la ratificació de
què la real sang blava i els sagrats deures
de la monarquia no deixen d’ésser -junt amb
tota aquesta col·lecció d’adjectius que se’ls
prodiguen en continua lloança-, un senyal
clar de què en assumptes instintius i espermàtics, igual igualet que qualsevol. Per tant,
deixar-lo fer, és el més aconsellable i visca
l’amor, que la vida són quatre dies... pels
que viuen bé.
Així doncs el meu recolzament particular al príncep Felipe és total, i en el seu moment ja és farà sortir l’HOLA per fer-nos sentir tot el calor humà i sentimental del seu
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amor. Un avantatge més és que no parlarà
gaire, ni tenint un paper davant, i ens estalviarem escoltar alguna bajanada típica dels
que s’obliden de la història, com el seu
possible futur sogre. Que llegint i tot, la fot.
Per altra banda, he de dir que el senyor
Emili Monge té tota la raó al recordar que la
fira de Balaguer es mereix el canvi de numeració. Impressiona el número 791, i és
per farda’l! Però si l’observació d’aquest
senyor, és bona i puntual, és encara més
bona la tasca que ha fet a tots els voltants
del Santuari del Sant Crist. Tots els que el
recolzen poden estar satisfets de la forma
que ell i la Junta van canviant l’entorn. Amb
mitjans més aviat escardussers van deixant tot el que toquen per poder-ho fruir.
No fa gaire em va sorprendre el número de
visitants que havien deixat constància de
la seva visita en un sol dia. S’ha de sumar
als que res van escriure al llibre, i així dia
darrera dia.
Mesos, anys de treball, malentesos i
difamacions no han impedit que l’obra anés
prosperant i canviant-ho tot, el gran amor
del Sr. Monge a aquella serrota ve d’anys i
li ha demostrat la seva fidelitat. Felicitats i
desitjos de què el seu exemple tingui molts
seguidors, fan que un vegi que és possible actualitzar i millorar sense fer malbé el
que és patrimoni de tots.
Un dia vull xerrar amb ell de la nostra
vella campana que un mossèn ha condemnat a un silenci inquisitorial, sense
encomar-se a cap sant.
C.G.A.

Director: Pedro Pérez
Direcció Comercial i Administració: Sisco Alarcón
Equip de Redacció: Joan Bové, Mònica García, Ramon Mayals,
Sisco Alarcón, Pedro Pérez.
Comercial: Xavi Astasio
Col·laboradors habituals: Josep M. Simón, CGA, Emili Monge,
Francesc Serra, Miquel Trilla, Josep Oms, Miquel Àige i Àngel
Periel.
GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió
són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament
seves. En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat,
ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin
oportunes sempre que es guardi el degut respecte que mereixen
persones i institucions.
Distribució gratuïta a: Àger, Algerri, Balaguer, Bellcaire d’Urgell,
Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Gerb, La Ràpita, La
Sentiu de Sió, Les Avellanes, Menàrguens, Montgai, Os de
Balaguer, Sant Llorenç, Tartareu, Térmens, Vallfogona de B. i
Vilanova de la Sal.
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Què fer?
Restaurant La Dida de Vallfogona:
Un plaer per als sentits
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MERCANTIL
CUBATERA

MUNDO CANÍBAL
SALA UBBE

Gaudeix de les nostres
particulars festes els caps de
setmana

dissabte 26 de maig

SALA PLANETA

Del restaurant LA DIDA el
primer que ens sorprén és la
seva arquitectura de sostres alts
i finestres que ens mostren directament el cel i omplen de llum
el seu menjador. La decoració
és minimalista i neta, i el segell
més característic i diferenciador
el posen les làmpares de disseny exclussiu i les cadires fetes per artesans cadiraires.
Un cop asseguts a taula
se’ns ofereixen unes cartes manuscrites on podrem triar entre
35 plats preparats amb productes frescos i escollits. Destaquen les amanides, els
carpaccios, el foie, la pasta fresca, els caragols, els plats cuinats de sempre i les innovacions més agosarades sense
deixar de banda les carns fetes
al caliu del forn de llenya, i el peix
i el marisc. Les postres són casolanes i molt temptadores.
Cal dir que aquesta cuina
d’inspiració mediterrània, tot i
que més sofisticada, és la base
dels menús que prepara la
familia
Cases
Sarret,
especialment per a les bodes,
per a la celebració de les quals
disposen d’amplis i lluminosos
espais.

dissabte 26 de maig

FESTA DE LA TRANSSEGRE

amb un decorat exclusiu per
l’ocasió i amb l’exposició dels
seus productes

+ FESTA BAR COYOTE
+ FESTA BALLANTINE’S

amb molts regals i gogo’s
espectaculars

SALA CATS

FESTA COYOTE

Vine a gaudir d’una nit
diferent amb les gogo’s per
damunt de la barra, amb
un vestuari suggerent...
dissabte 2 de juny

FESTA DE DRACS QUEEN
Elecció de Miss Drac
Queen de Mundo Caníbal.
Un espectacle que no te’l
pots perdre, amb la
presència dels millors Dracs
Queen del moment.

Vine a gaudir amb nosaltres
de la nostra festa i disbauxa
de cada cap de setmana

Saraus de ball populars, bodes,
banquets, aniversaris,
festes particulars, comunions,
convencions,
festes majors,...

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

Passeig

LOCO-DANCE-CLUB
Ps. Estació
BALAGUER

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

de

l'estació,

ww.salaplaneta.com
Si ens vols
conéixer
més,
connectat amb
nosaltres
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BALAGUER

Ps. l’Estació, 35
BALAGUER

El Club Bonsai Balaguer retorna a l’activitat amb
la Mostra i el Mercat de bonsais
Els dies 3 i 16 de juny, respectivament, el Passeig de l’Estació acollirà
aquestes manifestacions organitzades pel club balaguerí

XIVè campionat de Billar
Americà al bar Fleming
Sisco Muñoz i Carles Alcántara passen davant de Xavi
Estruch en la classificació, però els 4 primers llocs es mantenen igual que anteriors quinzenes.
LLOC

PUNTS

JOR. JUG.

1. P. ESTRUCH JR. ........................... 48 ............................ 32
2. JM. MARQUES ............................. 42 ............................ 29
3. J. OLIVES ..................................... 26 ............................ 21
4. JM. BRUFAL ................................. 24 ............................ 18
5. S. MUÑOZ .................................... 22 ............................ 20
6. C. ALCANTARA ............................ 22 ............................ 17
7. X. ESTRUCH ................................ 21 ............................ 21
8. P. ESTRUCH ................................. 17 ............................ 17
9. M. LIZASO .................................... 14 ............................ 20
10. P. ARAN ...................................... 13 ............................ 13
11. R. CALVETE ............................... 12 ............................ 15
12. A. OLARTE ................................. 12 ............................ 16
13. X. GARCIA .................................. 11 ............................ 18
14. D. GUTIERREZ ............................ 7 ............................. 12
15. V. GARCIA ................................... 6 .............................. 9
16. F. QUINTILLÀ ............................... 5 .............................. 8
17. C. BRUFAL .................................. 4 .............................. 7
18. C. GUARDIA ................................ 4 .............................. 5
19. M. MATEU ................................... 2 .............................. 6
20. J.M. RUERA ................................ 2 ............................. 10

El Club Bonsai Balaguer, un cop acabat
l’hivern retorna amb més il·lusió que mai a
les seves activitats de cara al públic balaguerí i noguerenc, amb dues activitats per
aquest proper mes de juny.
El diumenge 3 de juny, el Passeig de
l’Estació serà l’escenari de la Mostra de
bonsais d’enguany. En aquesta mostra, els
membres i socis del Club Bonsai Balaguer
mostraran i exposaran els seus millors
bonsais des de les 11 del matí fins a les 8
de la tarda. Durant la mostra es faran diferents demostracions i activitats paral·leles, i

els socis estaran a disposició del públic
assistent per tal de respondre a totes aquelles preguntes o dubtes que tinguin.
D’altra banda, el dissabte 16 de juny es
realitzarà el primer Mercat del Bonsai d’enguany, també al Passeig de l’Estació, i on
hi podrem trobar tot tipus de bonsais,
prebonsais, a un preu més assequible per
a que els aficionats puguin practicar, eines,
adobs i tots aquells elements necessaris
per tenir cura dels nostres bonsais. Al mercat hi poden participar tots els que hi estiguin interessats.

Menú diari:
1.000 ptes
Caps de
setmana
servei a la
Carta

Direcc
Nova
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ió

Especialitat en carns a la
brasa de llenya d’alzina i
caragols a la llauna.
Mariscades de peix fresc
per encàrrec

Antic Jardins de la Noguera C/ Joan Miró, 1 - Tel. 973 449066 - BALAGUER

Barbaritats*
i bon vi

BAGUETES · TORRADES · PIZZES
AMANIDES · PATATES XIPS

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

☎

973 450529

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

*Menú degustació
especialitat de la casa

ES VEN pàrking nou tancat darrera
St. Domènec. Raó al tel. 607 938962.
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 VEN Golf GTI 16v per desguás.
Aire condicionat i llantes. Raó al tel.
699 419258. Preu 100.000.-

ES LLOGA torre a l’Horta d’Amunt a
peu de camí, amb garatge i
parcel·la per a hort, jardí o altres
conreus. Raó al tel. 973 445963

ES VEN pis a c/Sanahuja de 90 m2.
Pràcticament nou. ascensor,
calefacció, traster i garatge tancat
per cotxe. Raó al tel. 973 443162.

ES NECESSITA teclista per grup
d’Ska Soul. Raó al tel. 617 963598.

ES PRECISA perruquera per a
Balaguer. Expriència mínima 4 anys.
Raó al tel. 973 449256. Trucar a partir
de les 8 de la tarda.

ES BUSCA noi/a per treballar al bar
«OH-PA». Raó al tel. 686 473026.
C/ JAUME BALMES. Ctra.
Camarasa, pis nou per estrenar.
Planta biaxa de 90 m 2. Preu
11.000.000.- Raó al tel. 609 391853
- 649 434344
CRÉDITOS personales, hipotecas,
embargos. No ponga en peligro
sus propiedades. Cambie sus problemas por tranquilidad. Consúltenos al tel. 678 605814.
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ES VEN habitació de matrimoni
completa, un vespino i una talladora
de gespa elèctrica. Preu a convenir. Raó al tel. 973 447235 de 8 a 10
del vespre.

ES VEN pis de 90 m2 útils, zona
Blocs de la Caixa. Molt assolellat. 2
terrasses. 4 hab., sala d’estarmenjador. Ideal per parella jove.
Perfecte estat. Raó al tel. 973 450562
de 20 a 22h. preferentment. Alta de
llum i aigua. Preparat per entar-hi a
viure.
BAR- FRANKFURT en traspàs. Molt
bona situació. Zona Balaguer. Ple
funcionament. Raó al tel. 973 443188.
BUSQUEM delineant/a especialitat
construcció, amb domini CAD (2D i
3D). Interessats enviar Curriculum
Vitae i fotografia. Indicant
disponibilitat horaria a: O. Arquitectura. Apartat de Correos, 54, 25600
Balaguer.
ASSESSORIA DE BALAGUER
necessita incorporar persona per al
Departament de Comptabilitat.
Interessats enviar C.V. amb fotografia
recent a l’Apartat de Correos, 56 de
Balaguer.

APARTAMENT es lloga a l’Av. Pere
III. Ascensor, calefacció. Totalment
nou. Raó al tel. 973 446542 - 676
335486.
SE VENDE motocicleta Kawasaky
KLE 500. Estado impecable.
24.000Km. Año 93. Color verde, cúpula alta, otros extras. Mejor verla.
Está nueva. Razón al tel. 649 882278.
ES LLOGA magatzem a la Ctra.
Tàrrega-Balaguer, Km. 133. 600 m2.
Aigua i llum. Raó al tel. 669 374084.
Horari Comercial.
ES VEN pintura catalana de particular a particular. Raó als tels. 973
446542 - 676 335486.
ES PRECISSEN noies per treballar
a un pub de Balaguer els caps de
setmana. Raó al tel. 686 473026.
ES VEN casa a Castelló de Farfanya
amb calefacció, moblada, garatge
i 4 plantes. Perfectament per entrar
a viure. Raó al tel. 610 955413.
REGALO gos raça pekines, a persona de confiança. Bo i carinyós.
Ben ensenyat. Raó al tel. 973
448884.
ES TRASPASSA negoci al c/Avall,
23. Raó al tel. 973 446924. Horari
comercial.
ES TRASPASSA pub a Balaguer.
Raó al tel. 973 449137.

SE OFRECE chica nativa especializada en hacer trenzas para particular o peluquerías. Razón al tel.
973 447783 - 600 879054.
ES PRECISA oficiala de perruqueria
amb experiència per a Balaguer.
Raó als tels. 973 450121- 973
450878.
SE VENDE 3er piso con muebles
o sin ellos. Zona Blocs de la caixa.
3 hab., comedor, cocina, baño y 2
terrazas. Precio 5.500.000.- Razón
al tel. 973 448724. Llamar por las
tardes.
ES LLOGA pis de 80 m2. 3 hab.
Totalment reformat. Cuina i bany per
estrenar, traster. Molt cèntric i
assolellat. Raó al tel. 973 445196.
SE PRECISA oficial de pintura de
1ª o 2ª, para trabajar en una empresa de Lleida. Abstenerse si no
se posee vehículo para traslados.
Buena remuneración e incorporación inmediata. Razón al tel. 652
398502.
ES VEN moto Kawasaki semi nova.
Oportunitat. Preu a convenir. Raó al
tel. 636 231492.
SE PRECISA cambrer i cambrera
per servir terrassa-cafeteria a les
tardes al Ps. de l’Estació de
Balaguer. Raó al tel. 973 451184.
ES VEN pis a l’Av. Pere III. 5 hab.,
2 banys, saló-menjador, calef., 2
terrasses (1 tancada), ascensor i
traster. Raó al tel. 626 696086.
ES VEN pis al c/Urgell, 110 m2, 4
hab., 2 banys, llar de foc, calef. i
aire Condicionat, moblat o sense.
Raó als tels. 973 449302 - 610
266346.
ES LLOGUEN locals comercials a
la Pl. Mercadal de 60 i 75 m2 i altell
de 150 m2. Possibilitat de combinar-los. Raó al tel. 973 445235.
ES NECESSITA cuinera cassolana.
Raó al tel. 626 044121.

MAGATZEM de 52 m2 en venda o lloguer.
Porta de ferro amb pany de seguretat.
Llum i contador. Situat al c/Barri Nou, 56
de Balaguer. Preu total venda 1.900.000.Preu lloguer 15.000.-/mes. Raó Cal Davi,
tel. 973 448854.

ES COMPRA
FINCA DE
SECÀ
RAÓ AL TEL.
699 308882

Venda de pàrkings
al C/ Molí del Comte, 5
(costat Ps. Estació).
Nova construcció.
Raó tel. 659 499532

PASSATEMPS
ESCACS. Acaba la partida
per Josep Oms, Mestre Internacional
Partida disputada l’any 1902 a Hannover entre Gunsberg
i Janowsky. Les negres mitjançant un sacrifici, fan mat en
due sjugades.

T E L È F O N S O Ú T I L S
BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES)
088
MOSSOS D’ESQUADRA
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... Dxh3+ 2. gxh3 2... Th2++++

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)

A
973455060
973450214
973445384
973445280
973445087

SORT.
13.30
15.15
17.50
09.50
16.30
14.06
14.06
17.09
13.15

R

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

M

À

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

C

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

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 24 de maig
De les 8 de la tarda del 31 de maig
De les 8 de la tarda del 7 de juny

INSTAL·LACIONS

Sanahuja, 3 · 25600 Balaguer (Lleida)
Tels. 973 446437 · 626 323459

SALA
MARCH
ALDAVÓ

Pintor-Decorador

DANI ALBURQUERQUE
ELECTRICITAT · FONTANERIA
CALEFACCIÓ
AUTOMATISMES
SISTEMES DE SEGURETAT
PORTERS AUTOMÀTICS

a les 8 de la tarda del 31 de maig
a les 8 de la tarda del 7 de juny
a les 8 de la tarda del 14 de juny

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

Josep
Rosiñol

Electricitat · Fontaneria
Calefacció · Aire condicionat

c/ Botera, 10 2n -2a - Tel. 973 443195
BALAGUER

Tel. 973 446186 - Mòbil 616 449820

Instal·lacions
Toni Figuera Mestres

C/ Urgell, 105, 1r - 1a

BALAGUER
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