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Festa Major 2001

Els actes de les passades
festes del Sant Crist van
estar participats per gran
nombre de balaguerins

Cinquena Fira dÀger

La Vall dÀger es prepara,
un any més, per organitzar
la Fira de productes
naturals i artesans

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

Sant Lluís, 47

Tel. 973 45 11 05

BALAGUER

El Castell de Montsonís

Breu recorregut històric per
un dels edificis més
emblemàtics de la nostra
història medieval
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Salud Automoció, S.L.
des de 1931

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

Balaguer, més amunt que mai !!
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Ens assabentem que els
alpinistes balaguerins Jordi
Betbesé i Francesc Allué estan
preparant una nova expedició,
després dhaver coronat amb
èxit el volcà més alt del planeta,
el Chimborazo equatorià, que es
troba a més de sis mil tres-cents
metres dalçada, aquest cop al
conegut Pic Lenin al Kyrgyzstan,
una de les ex-repúbliques
soviètiques, que està a la vora
dAfganistan.
Precisament,
mentre
estaven preparant lexpedició
van succeir els fets de latemptat
terrorista a les anomenades Torres bessones de New York i la
proximitat del conflicte bèlic posterior feia perillar aquesta nova
aventura dels excursionistes
balaguerins, que no amaguen el
seu somni dintentar, després
del Lenin, a 7.134 metres
dalçada, donar el salt cap als

vuit mil de lHimalaia.
El que està clar, és que mai
Balaguer havia pujat tant amunt,
com amb aquests alpinistes incansables del Centre Excursionista de Balaguer que han portat
el nom i la bandera de la ciutat, a
la major part dels cims dels
Alps, van estar a punt de fer-ho
a lAconcàgua i recentment ho
han aconseguit al Chimborazo.
Esperem que daquí a uns
mesos puguem anunciar
que ja han xafat el cim
del Chon Thon, com
li diuen ara al Lenin.
En un moment
en que els esports
dequip predominen, també està bé
de
que
es
reconegui lesforç i
c o n s t à n c i a
desportistes com el Jordi
i el Francesc. Per molts anys.

Què en penseu?...
De tots és sabut que tothom té dret a
guanyar-se la vida, i jo no seré qui ho posi en
dubte. Ara bé, que no sigui amb preus abusius.
En concret, em refereixo als de les firetes
daquesta Festa Major. No entenc que la puja
en menys dun any pugui ser dun 20%. No han
esperat ni a larribada de leuro per a un
arrodoniment a 2 e. Algunes lhan ultrapassat,
perquè ja valen 350 pessetes (2,10 e) . I les que
ara han augmentat de 250 a 300 pessetes, el

faran per la fira? Tampoc no trobo bé
que el dia del nen sigui un cop acabada la festa. Els infants tenen el dret
a gaudir de les atraccions, però potser
resulta millor portar-los a un parc
temàtic o anar a altres ciutats properes
a la nostra, on hi ha més oferta i alhora
a més bon preu. Un daquests casos
és la ciutat de Lleida. Si és que hi ha
alguna regulació, caldria que fos més
coherent, no?
Josep M. Simón i Auberni

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

CONSULTI ELS NOSTRES
PLANS DE PENSIONS
Falten pocs dies per a que s’acabi el termini, a fi
d’estalviar diners a la seva declaració de renda
Centre d’assessorament fiscal, jurídic, laboral, comptable, gestoria,
assegurances i compra, venda, lloguer i gestió de patrimonis
Pl. Pau Casals, 6 pral. Tel. 973 450555 Fax 973 450809 25600 BALAGUER
Ps. de Ronda, 57 baixos
Tel. 973 282818 Fax 973 282929
25006 LLEIDA
Ctra. de Gausac, 2 baixos
Tel. 973 643232 Fax 973 642699
25530 VIELHA
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50 aniversari de la línea de
Lleida a La Pobla de Segur

Balaguer celebra una Festa Major de les
més participatives dels darrers anys
4

La majoria dels actes shan caracteritzat pel nombrós públic
assistent, especialment els balls i concerts, i el Castell de Focs

El castell de focs, i els concerts i sessions de ball de lenvelat van ser els actes
més seguits pels balaguerins durant la passada Festa Major del Sant Crist celebrada
entre el 8 i el 11 de novembre.
La Festa va iniciar-se el dijous 8 amb
lOfrena Floral, participada per prop de dos
mil nens i nenes dels diferents centres escolars. Lacte central del dia del Sant Crsit,
la Missa al Santuari va estar molt concorreguda, amb la presència del Bisbe dUrgell
Joan Martí i les autoritats locals.
Lesmorzar de germanor del dissabte
10 també va reunir centenars de comarcans
que, un any més van acostar-se als porxos
de la Plaça del Mercadal per tal de poder

assaborir un tall de coca de samfaina i beure un suc de fruita o un got de cervesa.
No van faltar a la seva cita les millors
orquestres del moment, i la prestigiosa Pirotècnia Igual va ser lencarregada amb un
castell de focs espectacular, de posar el punt
i final a la Festa 2001.

Va celebrar-se amb un viatge entre les
dues ciutats amb el tren La Garrafeta

El passat dissabte 17 de novembre, el tren de vapor la Garrafeta va servir de marc per a la celebració
del 50 aniversari de la línea entre Lleida i La Pobla de
Segur. Veïns de les poblacions per on passa el tren,
autoritats i usuaris daquest tradicional servei de transport van unir-se en una diada festiva i reivindicativa a la
vegada, ja que els actes van servir per demanar, una
vegada més, el traspàs de la línia a la Generalitat per un
costat, i per altre el que saconsegueixi aquella primera
propota del diputat lleidatà Pascual Madoz, que lany
1856 va proposar aquesta línia per unir les ciutats de
Lleida i la francesa Saint-Girons passant pel port de
Salau. La via va acabar-se a La Pobla. Potser seria bó
de reprendre el projecte.

Sopar de germanor pro
obres del Santuari del Sant
Crist de Balaguer
El proper dissabte 1 de desembre al
Restaurant del Sant Crist

LAssociació pro-obres del Santuari del Sant Crist
ha organitzat un sopar de germanor pel proper 1 de
desembre, al Restaurant del Sant Crist. Els tiquets, al
preu de tres mil pessetes poden recollir-se abans del 29
de novembre a Casa Bonet, Boutique Infantil, Cafès Roma
i al mateix restaurant del Santuari.

Balaguer va retre homenatge als usuaris de
85 anys del Casal de la Gent Gran
El passat 6 de novembre, les autoritats
locals i comarcals van participar en lhomenatge que va fer-se als usuaris del Casal de
la Gent Gran de Balaguer, que enguany celebren el seu 85è aniversari.
En lacte, que va comptar amb la presència de lAlcalde Miquel Aguilà, del presi-

dent del Consell, Marcel·lí Guillaumet i la Delegada de Benestar Social, Teresa Ribes, van
ser homenatjats Josep Bernaus Tugues,
Josep Viola Morera, Carme Carrion López,
Amadeu Solé Mateu, Marcel·lí Camarasa
Burgués, Ramona Grau Moles, Mercè Alaman
Lliró i Àngel González Segarra.
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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.
- Àtic reformat al c/dAvall a estrenar
- Pis al C/ Sant Lluís. 5è pis. 4 hab.
- Pisos a la Pl. Mercadal amb ascensor,
de 4, 3 i 2 habitacions
- Pis al c/ Pare Sanahuja. Tot reformat
. Pis al c/ Bellcaire 3er pis.
- Pis al c/ Sanahuja. 4t pis
- Pis a Lleida al c/Castella per reformar.
- Àtic al c/Barcelona nou a estrenar.2
- Al c/ Barcelona tot reformat. 130 m ascensor i calefacció.
- Pis a lAv. Pere III, de 4 habitacions
ALTELL EN LLOGUER
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacin Verdaguer
PISOS DE LLOGUER
- C/ Barcelona, moblat
- Pl. Joaquina Vedruna
- C/ Girona
- c/ Gaspar de Portolà (nous)
- Av. Pere III, 2n pis moblat.
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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/ Sant Crist
- Locals comercials al c/ Gaspar de
Portolà.
- c/ Girona xanfrà c/ Sanahuja.

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,
- ALTELL en venda a la Pl. de lAlguer.
- Altells en venda a Lleida, al c/ del Carme.
- Naus en venda a Boldú de fins a 6000 m2
- Altell de 150 m 2 a lAv. 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
- Pis en lloguer
SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
LA SENTIU
- Parcel·les 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.

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.
ARTESA DE SEGRE
- Casa de 3 plantes amb garatge al c/
Balaguer. Preu: 15.000.000 ptes

Presenten lAssociació dOstomitzats de
Catalunya, el proper 27 de novembre a Balaguer
Amb lactuació gratuïta de lartista Marcel Gros, amb lespectacle
Standby al Teatre Municipal, a partir de les 11 del matí

La Coral «Veus Canores de
Balaguer» canta a TVE-2

A la Missa que es retrasmetrà el proper
2 de desembre a les 10,30 del matí
La Coral Veus Canores de Balaguer de lAssociació Gent Gran La Noguera del Casal de Balaguer,
ha estat escollida per cantar en el programa de TVE-2
que emet tots els diumenges, La Santa Missa.
Lactuació tindrà lloc el proper diumenge 2 de desembre a partir de 2/4 donze del matí, en el plató
daquesta entitat televisiva.
La Coral intervindrà durant la celebració de la Missa
interpretant variades peces de diferents compositors,
dirigits pel Director de la Coral, Antoni Burgués i Rúbies.
Els membres de la Coral Veus Cantores de
Balaguer han acceptat de bon grat aquesta proposta, acceptant un repte, amb molta alegria i amb la plena convicció de sortir-ne totalment airosos i satisfets.
La retransmissió semet per tot Catalunya, i des
daquestes ratlles volem encoratjar a la nostra Coral de
la Gent Gran, ja que seran motiu dorgull i alegria per
molts balaguerins, el poder contemplar-los en aquesta retransmissió en directe.

Durant la temporada dhivern fins al mes de març

PREUS ESPECIALS GENT JOVE

Depilació  ràpida, freda i calenta
Cames senceres, ingles incloses: 1.400 ptes
Mitges cames, ingles i sota braç: 1.400 ptes
Massatge desquena i cervicals: 1.200 ptes

PROPERA OBERTURA FINALS DE NOVEMBRE
Dr. Josep M. Ramos, metge especialitzat en:
Mesoteràpia · Tractaments per aprimar-se
esclerosis de varius · tractaments capilars amb
vitamines per reforzar els cabells
C/ Sant Crist, 27-29 - BALAGUER - Tel. 973 447776

El proper dimarts 27 de novembre, a
partir de les 11 del matí el Teatre Municipal
de Balaguer acollirà lactuació de Marcel
Gros amb «Standby» (premi al millor
espectacle de sala de la Fira de teatre de
Tàrrega 2000), dins dels actes de
presentació de lAssociació dOstomitzats
de Catalunya. Lentrada a la representació
és totalment gratuïta.
Aquesta associació, única a
Catalunya, ha estat fundada i coordinada
per la psicòloga i infermera, Maria Bijeri
Boco, que treballa com a infermera

dostomies al CAP II de Balaguer.
LAssociació sha creat per treballar i ajudar
les persones ostomitzades, és a dir, aquelles
persones a qui sels hi ha realitzat una ostomia.
Aquesta intervenció pot ser a nivell digestiu o
urinari i consisteix en la sortida artificial a la pell
dun òrgan o víscera en un punt diferent a lorifici
natural dexcreció. A aquesta sortida se
lanomena ostoma, on hi va conenctada una
bossa especial que recull les restes
orgàniques. Els actes de presentació
consistiran en la recepció dautoritats, la
representació teatral i un dinar al Sant Crist.

Propera construcció y venda de cases
unifamiliars a la Cudosa

OFERTA DE CARTA
ASTRAL NATAL

INFORMACIÓ

TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

SEGONA FASE
CONSTRUCCIONS

RAFAEL ESPEJO, S.L.

Tel. 973 447752

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

Telf. 973 420178 - 609 135472
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La Fira de la Perdiu va acollir
més de deu mil visitants

Ager es prepara per celebrar la
cinquena edició de la seva Fira
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El certamen acollirà, un any més, un bon nombre de parades amb
productes naturals i artesanals típics de la Vall dÀger
Els propers dies 7, 8 i 9 de desembre,
Àger celebrarà una nova edició de la seva
Fira.
El divendres dia 7 a partir de les 11 de la
nit, la Festa començarà amb el Ball de Fira
amb el Duo Coral al local social.
Lendemà, a partir de les 11 del matí,
tindrà lloc la Missa a lesglésia de Sant
Vicenç, i a les 6 de la tarda, la Gran vetllada
poètica del Porcell, amb versos, adversos,
rondalles, cançons, passos de dansa, refilets i petricons de bona llet de diferents poetes catalans.
En el decurs daquesta vetllada es presentarà el llibre Amor lliure, instruccions dús
i abús de Carles Hac Mor i Ester Xargay.

El diumenge 9 serà el dia de la Fira. A les
10 del matí sobrirà el recinte amb gran nombre de parades que exposaran aquells productes típics de la Vall: ametlles, mel, oli, vi,
patés, embotits, i tot tipus de productes naturals i artesans podran trobar-se durant tot
el matí pels principals carrers del poble.

El passat diumenge 11 de novembre, amb
la presència de més de 3.500 exemplars
daus de caça i 1.200 de perdiu roja
Unes deu mil persones van visitar ledició denguany de la Fira de la Perdiu de Vilanova de Meià, celebrada el passat diumenge 11 de novembre, i que va
posar a la venda un total de tres mil cinc-cents aus de
caça i mil dues-centes perdius rojes.
Tot i el fred que va fer durant tot el matí, van ser
molts els visitants que no volgueren perdres una nova
edició daquesta fira, cada cop més popular per la
seva singularitat.
En total van estar presents en ledició denguany,
un total de 73 expositors de perdius, 60 expositors de
productes del camp i 35 amb productes artesanals i
varis. Els actes folclòrics i festius completaren la jornada firal.

- 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

La Gent Gran de Balaguer
celebra la seva Festa Major
del Sant Crist
Durant els actes de la Festa Major van
retre homenatge a Artemi Barba

La Festa Major de la Gent Gran de la Noguera va
celebrar-se el passat divendres 16 de novembre, amb
una Missa, el pregó de Festa a càrrec de lhistoriador
Josep Aznar, un homenatge per la seva tasca a Artemi
Barba, i una sessió de ball. Els actes van celebrar-se al
Casal de la Gent Gran.

La Sentiu ha rehabilitat la façana de
lesglésia de Sant Miquel
En un acte presidit pel President de la
Diputació de Lleida, Josep Pont, la població noguerenca de La Sentiu va inaugurar el
passat 4 de novembre la recent restaurada
façana de lesglésia de Sant Miquel, després duna intervenció amb una inversió
d11,2 milions de pessetes i els accesos al

polígon Eral, que ha suposat una inversió de
40 milions de pessetes.
Aquest poligon, de moment, només acull
una gran empresa, però ja són vàries les que
shan interessat per adquirir terrenys en
aquesta zona, segons informà lalcalde
Marcel·lí Guillaumet.
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El proper dilluns 26 de novembre, Paco Moran i
Joan Pera, porten La jaula de las locas al Teatre
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Els actors Paco Moran i Joan Pera, tornen
al Teatre Municipal, amb la representació de
lobra La Jaula de las locas sota la direcció
dÀngel Alonso, el proper dilluns 26 de novembre a partir de 2/4 d11 de la nit.
Una parella molt peculiar regenta el cabaret La Jaula de las locas, un dels locals més
concorreguts de la ciutat i on es programen
tot tipus de números musicals a càrrec de

travestis, transformistes i artistes de tota índole i condició. Ferdinand porta la gestió del
local i el seu company sentimental, Antoine
és lestrella del club. Ambdós mantenen una
relació inestable i tortuosa, marcada per la
pressió de les convencions socials, les
rutines de la vida en parella i per la presència
del fill de Ferdinand, criat entre els dos. Una
divertidíssima obra de teatre.

«Don Joan o el festí de
pedra» de Molière
Crítica teatral

Per Àlvar Llobet

Va ser al 1630 quan Tirso de Molina, amb la seva
obra El Burlador va crear el mític personatge de Don
Juan. Posteriorment, aquest tema va passar a Itàlia i
França i va ser influència dalgunes obres ara ja
considerades com a clàssics, com són Don Giovanni
de Mozart, Don Juan Tenorio de Zorrilla, el llibertí castigat
de Goldoni o aquest Don Juan, (escrita al 1655 i
polèmica al seu temps) de Moliere que és motiu de
lescrit.
Dirigit per Ariel García Valdés, Don Juan és una
obra que no passa del qualificatiu de correcta. Tot i la
gran traducció de Josep Maria Vidal, lobra és plana,
on no hi destaca cap aspecte en especial ja que no
sha conferit prou relleu a algunes escenes que per a
una millor comprensió de lobra han de tenir més pes
en lespectacle.
Sha de destacar la magnífica interpretació de Jordi
Boixaderas, que en el seu paper de Sganarelle manté
en tot moment el ritme de lobra i dóna volada a un
Lluís Homar (veterà en clàssics) molt fluix, amb una
interpretació sense matisos i que no demostra perquè
és un dels millors actors de lescena catalana.
Daltra banda, la senzilla i poc aconseguida
escenografia i il·luminació és un element que dificulta
que lespectador no localitzi amb certesa on sestà
desenvolupant lacció i, com a conseqüència, que hi
hagi alguns trets de lobra que quedin poc clars.
Així doncs, amb aquest clàssic tan important en la
història del teatre com és Don Juan, la sensació de
lespectador no és pas la dhaver assistit a una de les
obres més importants dun dels millors dramaturgs
que hi ha als annals del teatre com és Molière.

Les novetats van marcar una nova representació
de lobra Més teatre de Crisi Perpètua
Informàtica

Sota la direcció de Rafel Molina, el passat diumenge 17 de novembre,
dins del cicle de teatre de tardor al Municipal

Aprèn Informàtica
http://fcapra.ceit.es/Ayudalnf
Per aconseguir una bona col·lecció dapunts dinformàtica
Com muntar un PC
http://www.members.nbci.com/ArmarPC
Una pràctica per saber com es construeix un PC
Història de la informàtica
http://www.geoticies.com/rvbsamael
Història dels ordenadors, els seus components i llenguatge
de programació
Microsoft
http://www.mocrosoft.com/Spain
Podem veure els nombrosos productes que té Bill Gates
utilitzant aquesta pàgina web
Panda Software
http://www.pandasoftware.es
Si vol saber-ho tot dels virus, visita la pàgina web daquesta
empresa espanyola.

La Maribel Andreu, lAnna Nuñez, la Irene
Porté, la Lluïsa Vicente i el Francesc Vilalta, actrius i actor de la Companyia Crisi perpètua va
tornar a pujar a lescenari del Teatre Municipal
per representar lobra Més teatre. Qui fa teatre? Quin teatre estem fent? Què és el teatre?
Un repàs sarcàstic, però tendre, del món del

teatre, i de la societat davui en dia, fent un
passeig irònic pels principals temes davui.
Lobra, estrenada la passada primavera,
retornava a Balaguer amb importants novetats
i nous esquetxos, ben interpretats per una
companyia plenament consolidada dins
làmbit teatral de les terres de Ponent.
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El Castell de Montsonís: una visita obligada per
conéixer la nostra història

Propietat del Baró de lAlbi, Carlos de Montoliu, por vistar-se tots els
diumenges de lany o en visites concertades

12

El Castell de Montsonís fou construït
lany 1024 per ordre del comte dUrgell,
Ermengol II. Passà al llarg dels segles per
mans de diverses nissagues, fins arribar,
sempre de pares a fills, a Carles de Montoliu,
Baró de lAlbi, trentè senyor de Montsonís i
actual propietari del castell.
En lactualitat daqeust castell que es
troba enmig de la població noguerenca de
Montsonís, destaquen la magnífica façana
exterior, presidida per la torre dhomenatge,
loratori privat, la cuina, els festejadors, el
forn de pa, la presó, el celler, la cambra del
pelegrí, la sala de les armes, la sala dels
escuts i la resta de sales i cambres on hi ha
exposats tapissos i records dels propietaris
succesius que han anat morant aquest
castell, que va ser pioner a lhora de donarse a conéixer al públic en general, i propulsor de la creació de la Fundació Castells
Culturals de Catalunya.
La primera notícia que tenim daquest
castell arriba amb Guerau II de Cabrera,
quan al 1131, en compensació dels danys
causats a Sant Pere dÀger, cedeix el castell
de Montsonís a la col·legiata. No és fins al
1179 que torna a haver-hi notícies, en un

document quan la filla i hereva de Ferrer, Marquesa, fa testament i disposa dels castells de
Montsonís i Foradada. Marquesa shavia casat
amb Gombau II de Ribelles. Amb els Ribelles
és quan Montsonís formà part dun senyoriu
de gran potència i inicià, daquesta manera,
lèpoca de màxim explandor dels senyors de
Montsonís.
És possible, que al mateix temps que va
construir-se el castell sedifiqués una església
i que al peu dambdues edificacions saliniessin
les vivendes dels pobladors, formant un nucli
rural medieval, típics de la Catalunya de lèpoca.
A principis del segle XVI, la marxa dels
Ribelles cap a València, fa que el nou senyor
de Montsonís sigui Gispert I de Ponts, hereu
dun dels llinatges de cavallers més antics i
notables del Comtat dUrgell. A la seva mort,
lany 1451, havia aconseguit la consolidació
total del seu patrimoni al Pallars i la Noguera.

Passà al llarg dels segles per mans de diverses
nissagues, fins arribar, sempre de pares a fills, a
Carles de Montoliu, Baró de lAlbi, trentè senyor de
Montsonís i actual propietari del castell

La primera notícia que tenim daquest castell arriba
amb Guerau II de Cabrera, quan al 1131, en
compensació dels danys causats a Sant Pere dÀger,
cedeix el castell de Montsonís a la col·legiata

Al mateix temps que va construir-se el castell,
sedificà una església i al peu dambdues
edificacions salinearen les vivendes dels pobladors,
formant un nucli rural medieval
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En lactualitat daquest
castell que es troba enmig
de la població noguerenca
de Montsonís, destaquen
la magnífica façana
exterior, presidida per la
torre dhomenatge, loratori
privat, la cuina, els
festejadors, el forn de pa, la
presó, el celler, la cambra
del pelegrí, la sala de les
armes, la sala dels escuts i
la resta de sales dels
propietaris succesius que
han anat morant aquest
castell
És durant aquests anys
que el centre de gravetat
del conjunt fortificat es
desplaça des de la part
alta del poble, fins a la
Plaça. El nou castell, fou
la nova residència dels
barons de Montsonís
durant les temporades
que passaven a la
Baronia. Daquesta
primera edificiació no en
queda practicament res,
ja que el castell fou
totalment reconstruit al
segle XVII

El 1874, el castell passa
a mans de Maria Josepa
de Rocabruna, casada
amb Plàcid de Montoliu,
i així és com arribem a
lactual propietari del
castell Carlos de
Montoliu i de Carrasco,
baró de lAlbi

El seu succesor, Arnau Guillem de
Ponts va convertir-se en lhereu dels
patrimonis patern i matern - la seva mare
era Beatriu de Perves- i adoptà el
cognom i armes dels Perves. Dell neix
la rama dels Perves-Ponts que es
mantindrà fins a finals del XVII.
És durant aquests anys que el centre de gravetat del conjunt fortificat es
desplaça des de la part de dalt del
poble, fins a la Plaça. El nou castell,
situat al costat mateix del poble, fou la
nova residència dels barons de
Montsonís durant les temporades que
passaven a la Baronia. Daquesta primera edificiació no en queda
practicament res, ja que el castell fou
totalment reconstruit al
segle XVII.

Va ser Francesc III de Ponrs, que
aprofitant un moment desplendor del
llinatge dels Ponts de Montsonís, realitzà
algunes modificacions al castell, fins
aconseguir lestructura actual: lentrada
principal i els estables, tot a la planta
baixa, i les escales que comuniquen amb
el primer pis. Les obres es realitzaren
lany 1661, tal i com ho indica la inscripció
que pot veures a larc de lescala
daccés al primer pis.
Lhereva Agnes de Ponts i Desvalls
va casar-se amb Antoni de Rocabruna i
de Copons, i el seu fill Carles de
Rocabruna, substituirà el llinatge dels
Ponts.
El 1874, el castell passa a mans de
Maria Josepa de Rocabruna, casada
amb Plàcid de Montoliu, i així és com
arribem a lactual propietari del castell
Carlos de Montoliu i de Carrasco, baró
de lAlbi, que ha convertit el castell

de Montsonís en la seva residència oficial.
Un castell que val la pena visitar per
aprofonfir més en la nostra història. Les visites poden fer-se tots els diumenges, a les
11 i a les 12,30, mentre que les visites
concertades, poden fer-se tots els dies, previa reserva al telèfon 973 402045. Totes les
visites són comentades amb guia.
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Indesinenter
És un passeig bellíssim el que fem
fins on sou Vos, turó des don es mira
com pujen lesperança tanta gent,
com venen amb la fe de cada dia.
Amb verds i blaus, de qualsevol indret,
se us veu claríssim, poderós, benigne,
senyor com sou, Sant Crist de Balaguer,
guia segur, senyal del nostre viure.
He pres el temps volen fugir del temps,
a lenrenou del tràfec meu diari,
per anul.lar de mi, any, dia i mes,
com quan sóc dins del Vostre Santuari.
Com quan sóc sol, un vel, un full eteri,
com quan sóc fe, lenginy, el cos de laire,
un signe còsmic, àura de misteri,
assossegant la llum dins del meu ànim.
Som el costum, els fets i les maneres,
perquè és la vida que senganxa a aquí.
Tothom però, del pla i de les riberes,
de tots els punts a Vos van fent camí.
Es un passeig bellíssim el que fem,
entre el deler joiós de la visita,
i el pensament però si això és la fe,
o només és el jo que ho necessita.

Les revistes infantils (I)
Per Núria Arbós i Palau
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Segur que molts de vosaltres
desconeixeu lexistència de revistes
adreçades específicament als infants i joves,
per això des de la Secció Infantil de la Biblioteca Margarida de Montferrat us animem a
descobrir-les ja que hi ha un
ventall força ampli per triar i
que a més, us podeu endur
a casa en préstec com els
llibres durant 15 dies! Què
us sembla, entrem al
fascinant món de les revistes?
Per als més petits Cuca
Fera (que també sedita en
castellà sota el nom de Caracola) us ofereix cada mes
aventures
amb
personatges que seran
molt familiars per als nens,
reportatges de tota mena
sobre animals, plantes i tot
allò que més us agrada, i
sobretot molts jocs i treballs
manuals per passar les
estones dallò més
entretinguts. A més,
darrerament ens ha sorprès
amb la publicació dun
suplement adreçat als pares que aconsegueix que la
revista sigui, més que mai,
per a tots els públics.
La resta de revistes són
per a un públic més ampli

ja que podem llegir-hi articles que van des dels
típics danimals, que sempre ens sorprenen,
als relacionats amb cantants actuals, jocs
dordinador, comentaris de llibres i de
pel·lícules, i un llarg etcètera de temes diferents
que de ben segur trobareu
molt interessants i que més
duna vegada us ajudaran en
els vostres estudis a més de
fer-vos passar una bona
estona, perquè també hi ha
lloc per a còmics,
passatemps,
tests,
correspondència amb gent
com vosaltres, concursos
Els títols que tenim en català
són: Tretzevents, Cavall Fort i
Camacuc, i una de més específica que és la del Zoo de
Barcelona. En castellà
trobem: Primeras Noticias: El
Periódico Juvenil (que és ben
bé com un diari!) i Okapi que
és la continuació de la
desapareguda Super Junior.
Però també en tenim una en
anglès per tots aquells que
vulgueu ser uns experts en
aquest idioma i que tracta tots
aquests temes dinterès que
us he mencionat abans, però
ho fa en aquest idioma: I Love
English. Us semblen prou
interessants? Doncs que
espereu a venir a buscar-les!

Miquel Trilla

FE DERRADES: El poema publicat en el número
passat pertanyia a les Festes del Sant Crist de lany
2000. En el seu lloc shavia de haver publicat el que
heu llegit ara.

V. X. ADSUAR
Agència Oficial
Mercedes-Benz

Venda de vehicles nous i usats

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896 - BALAGUER

Pressupostos sense compromís
BOTIGA: c/ Sant Joan, 1 baixos - Tel. 973 314 017
MAGATZEM: Pol. Ind. Riambau, c/ III, núm. 33
Tel./Fax 973 501 252 - 25300 TÀRREGA

Visitins

HORARIS:
BOTIGA, de 9,30 a 1h. i de 5,30 a 8h.
MAGATZEM: de 8 a 1h. i de 3 a 7,30h

CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ
1.Palamós .................. 31
2.Gavà ....................... 27
3.Barcelona ................ 26
4.Reus ........................ 25
5.Balaguer ............ 23
6.Europa .................... 22
7.Badaloní .................. 22
8.Manresa .................. 21
9.Girona ..................... 21
10.Guixols .................. 20

11. Cornellà ................
12. Gramenet .............
13. VIlassar ................
14. Júpiter .................
15. Palafrugell ............
16. Tàrrega ................
17. Premià .................
18. Andorra ................
19. Manlleu.................
20. Sant Andreu .........

19
18
18
18
16
15
14
13
12
11

GOLEJADORS DEL F.C. BALAGUER
1.Tenorio ............... 4
2.Sergio Ruiz ........ 3
3.Aldrich ................ 3
4.Viladegut ............ 2
5.Juanjo ................. 2
6.Sanchez Jara ..... 1
7.Menchón ............ 1
8.Mayoral .............. 1
9.Abel ..................... 1
10.Ruben ............... 1

En el passat partit davant el Gavà, el davanter
Juanjo Alias va obrir el
marcador amb un bonic
gol de xut creuat. Aquest
és el segon gol del balaguerí en el que portem de
temporada. Daltra banda, el defensa Ruben va
estrenar-se com a

El Balaguer guanya a Manlleu i recupera els
punts que va perdre amb lempat amb el Gavà

Ruben

golejador, donant la victòria
davant el Manlleu, en el darrer
desplaçament de lequip de
la Noguera.

El Balaguer de Gonzalvo suma 8 punts en els darrers quatre partits,
porta 4 partits sense perdre i es col·loca cinquè en la classificació
Lequip que entrena Josep Maria
Gonzalvo sembla haver retornat a la seva
bona línia de resultats, i després de les 5
victòries consecutives de principis de temporada i les 5 derrotes, també
consecutives, posteriors, està immers en
una ratxa en que porta 4 partits sense
conéixer la derrota, amb dues victòries
davant el Reus i el Manlleu i dos empats
davant el Gavà i el Vilassar, abans de rebre
al líder de la tercera divisió, el Palamós, un
equip que es troba en un estat de forma
excepcional, amb una plantilla molt compensada i que ve de marcar cinc gols al
Barcelona C, en un magnífic partit per part
de lequip gironí.
En la darrera quinzena el Balaguer sha
enfrontat al Gavà, a casa, en un partit que

tenia totalment controlat amb un resultat favorable de 2-0. Però uns minuts de descontrol
van fer que lequip barceloní aconseguís
retallar distàncies i a manca de dos minuts
aconseguiren el gol de lempat, davant la
desesperació de jugadors i públic locals, que
véien com volaven dos punts del municipal.
Aquest resultat negatiu a casa, feia obligada
la victòria al camp del Manlleu, teòricament
inferior als homes que entrena Josep Maria
Gonzalvo, si és que volien mantenir-se en els
llocs capdavanters de la classificació. El
Balaguer no va fallar i amb un magnific gol de
Ruben al final del primer temps i un joc pràctic
de contenció en la segona part, van fer que
els vermells tornessin amb els tres punts, a
lespera del difícil compromís daquest
diumenge davant el Palamós.

15

El Vipla continua sense aixecar el cap, amb una
derrota i un empat en els dos darrers partits

Lequip que entrena José Luis Torres no va poder passar de lempat en
el derbi lleidatà contra el Cerezo Avema, al Poliesportiu balaguerí
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El Vipla Balaguer va caure per 6 gols a 3 a
la pista del Gironella, un rival directe per evitar
les darreres posicions de la classificació de
la Primera Nacional B. Els balaguerins van
evidenciar els seus errors habituals i després
dun començament de partit igualat, el marcador als 15 minuts reflexava lempat a un
gol, dues errades defensives consecutives
van facilitar al Gironella que marxés al descans amb un clar 3-1 al seu favor. A la represa, el Gironella va ampliar el seu avantatge
que al final es convertiria amb un clar 6-3 pels

locals.
Daltra banda, el passat dissabte, el Vipla
va empatar amb el Cerezo Avema de Lleida.
El Balaguer necessitava puntuar i va sortir molt
concentrat a la pista del polideportiu balaguerí. El Balaguer va avançar-se al minut 18 amb
un gol de Ferran, però un minut més tard, els
lleidatans empataven i amb aquest resultat
sarribaria al descans. A la represa, dos gols
consecutius del Cerezo Avema van trencar les
expectatives de lequip de José Luis Torres
que ja només va poder empatar.

El Club Bàsquet Balaguer
continua invicte a casa i
sense conèixer la victòria en
els desplaçaments
Lequip sènior del Club Basquet Balaguer ha fet del
Poliesportiu de Balaguer el seu fortí, i encara no ha deixat
escapar cap punt dels partits disputats a la capital de la
Noguera, i el passat 10 de novembre va seguir amb aquesta ratxa de resultats derrotant al Bàsquet Llor per 73-68, en
un partit en que els balaguerins van patir massa contra un
rival inferior, però que va estar molt posat en el partit i va
complicar les coses a lequip local. Pel Balaguer van anotar: Fuentes(6), Palazón (1), Companys (17), Castillo (5),
Farran (8), Rúbies (13), Sola (3) i Betbesé (20).
En canvi, el passat diumenge, el mateix equip va
continuar la seva ratxa negativa en els seus desplaçaments, sumant una nova derrota davant el A.E. Minguella
per 75-66.
Els de la Noguera van soritr decidits a guanyar el seu
primer partit fora de casa, i de fet van estar per davant en
el marcador, gairebé tot el partit.
En el darrer quart decidir-se el partit pels locals, ja
que els balaguerins van encaixar un parcial de 8-0 que ja
no van poder recuperar. Pels balaguerins van anotar:
Fuentes (8), Marvà (9), Companys (3), Castillo (7), Farran
(2), Rúbies (16) i Betbesé (21).

Gran èxit de participants i de
públic de la Trobada Dirt-Track
durant les Festes del Sant Crist
Els organitzadors ja pensen en la segona
edició de cara al proper any 2002
El passat diumenge 11 de novembre, dins dels actes de
les Festes del Sant Crist i organitzada per la Penya Motorista
Ralentí de Balaguer
va celebrar-se la
primera Trobada
Dirt -Track de motos i quads, i una
demostració de
Trial Indoor, en la
que hi van participar una quarentena
de pilots de
B a l a g u e r,
Mollerussa, Soses,
Ponts, Linyola,
Agramunt i La
Fuliola.
La Trobada va
gaudir de nom-

brós públic assistent que van agrair lesforç
dels participants. Els organitzadors de la Trobada agraeixen als col·laboradors particulars,
a les cases comercials i a lAjuntament de
Balaguer la seva col·laboració, i ja pensen en
lorganització de la segona Trobada durant la
propera edició de la Festa Major de la capital
de la Noguera.
Durant la Trobada, els pilots van mostrar
el seu domini dels quads i de les motos, tal i
com mostren les fotografies, la qual cosa va
fer deleitar als espectadors.

Més de 40 pilots darreu de les
comarques de Lleida van participar
en aquesta primera Trobada
organitzada per la Penya Ralentí

Després de lèxit assolit aquest
primer any, els organitzadors ja
pensen en organitzar la segona
Trobada, la propera Festa Major
17

BALAGUER
REF. 25
Pis DOBRA NOVA de 113m2,
4hab., materials de 1a
qualitat. Vingui i informis
sense compromís.
Entrega de claus
daquí 2 mésos!

Gran pis de 120m2 . 4 hab., 2
banys, saló menjador, molt
lluminós, ascensor, calef.,
traster i pàrking opcionalMolt cèntric!
No paguis més lloguers

BALAGUER
REF. 7
Pis nou de 90 m2, gran cuina
office amb terrassa, 2 banys
complets, armari encastat,
calef., ascenor, traster,
pàrking de ratlla
Zona molt tranquil·la!

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

Magnífica casa amb jardí, saló
menjador de 30 m2 .
Sostres de fusta, calefacció, bodega de 50 m2, pàrking. Gran
construcció anexa com a
magatzem
Visqui amb qualitat!
Li agradarà!

REF. 24
Magnífic pis seminou de 90
m 2, totalment equipat amb
electrodomèstics i opció a
mobles. 3 hab., 2 banys
complets, traster, ascensor,
calefacció.
No li falta detall!

REF. 55
Casa de planta baixa a reformar al seu gust amb
possibilitats dampliar-la
amb una planta superior.
Zona tranquil·la.
Molt bé de preu!

REF. 23
Pis de 130 m2, cuina office
totalment reformada, gran
saló menjador, 2 banys,
4 hab., traster, calef. central,
ascensor.
Zona immillorable!
Vistes panoràmiques.

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

Si ens presenta a una
persona interessada en
la compra o venda dun
inmoble, li obsequiem
amb 50.000.- en metàl·lic,
sempre que la compravenda
sarribi
a
escripturar.

GERB

VALE CLIENT

BALAGUER
REF. 46

BALAGUER
REF. 54
Apartament de dos hab. dobles, bomba de calor, gran
menjador amb parquet i
exteriors dalumini.
Sense despeses de
comunitat
Vingui i informis!

REF. 17

BALAGUER
REF. 9
Cèntric pis de 3 hab., cuina i
bany semi reformats, traster i
terrassa comunitària,
mínimes despeses de
comunitat.
Al mes tan sols 33.000.-

CUBELLS
REF. 3
Casa super acollidora,
totalment equipada amb
electrodomèstics i mobles,
terrassa, armari encastat,
terra de gres.
Finançat al 100%
Preu 5.500.000.-

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

BALAGUER
REF. 42
Primer pis de 80 m2, situat al
Casc Antic. 4 hab. Totalment
exterior.
Preu assequible!
No perdi loportunitat,
sigui propietari!

BALAGUER
REF. 33
Pis en zona molt cèntrica,
3 hab., cuina equipada, bany
reformat, exteriors dalumini,
traster.
Entrada 100.000.Al mes 34.600.-

PENELLES

Casa de 210 m2 + pati posterior
de 40 m2 , cuina de gas natural,
bany complet, terra de gres,
terrassa, golfes, teulada nova,
magatzems, pàrking opcional i
a més moblada.
La millor zona del poble!
a 10 minuts de Balaguer

BALAGUER
REF. 12
Casa en zona molt tranquil·la
de 2 plantes, 5 hab., 2 banys
complets, teles mosquiteres,
exteriors dalumini.
Vingui a veure-la
Li agradarà!

BALAGUER

BALAGUER

REF. 20
Acollidor primer pis de 3 hab.,
calefacció individual de gasoil, galeria tancada, cuina
reformada, terra de gres.
Entrada 100.000.Al mes 36.900.-

REF. 26
Primer pis a la zona del Secà,
terrassa de 10 m2, 3 hab.,
saleta i gran traster.
Finançat al 100%
Entrada 100.000.-

Balguera
Balaguer i els seus músics
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Joan, Josep i Manuel Pla són tres representats prou significatius de la vitalitat que
va caracteritzar la creació musical durant el
segle XVIII, alhora que il·lustren el destí de
molts dels seus protagonistes ara oblidats
tots i que van gaudir en el temps dun prestigi internacional. La biografia daquests tres
germans, membres duna família originària
de Balaguer, presenta malauradament alguns buits, que fan que fins i tot algunes
dates tan importants com les del seu naixement o traspàs encara siguin tan sols aproximades. Sabem del cert que a mitjan segle
XVIII, Joan i Josep Pla recorregueren tota la
geografia europea deixant arreu mostres del
seu talent com a solistes i com a compositors, tant als salsons dels palaus com a les
sales de concerts públiques -una novetat
de lèpoca- fins que sintegraren dins la famosa orquestra del duc de Wuttemberg que
dirigia loperista napolità Niccolo Jommelli.
Lany 1762, estant al servei de la cort a
Ludwigsburg -prop de Sttugart, la capital
del ducat- Joan va perdre el seu germà petit
i va reprendre la vida bohèmia anterior, a
Londres i a Lisboa entre daltres llocs.
Manuel Pla, per la seva banda, es va
dedicar a fer música per als teatres de
Madrid, ciutat on va morir lany 1766. Encara
que ha ocupat un lloc destacat en levolució
del gènere líric, també va compondre algunes peces de música de cambra.
De tots tres germans se nhan conservat moltes obres, especialment les de música instrumental i de cambra que Joan i
Josep devien interpretar en les seves gires
internacional.
Paral·lelament existeixen força testimonis escrits de les seves interpretacions, tots
lloant tan el seu virtuosisme com la seva

expressivitat en loboè i en els altres instruments que també tocaven: el violí, el clavicèmbal, el saltiri i probablement la flauta travessera. Si bé la quasi totalitat de la seva música de cambra fou impresa en la seva època, ja que eren peces molt sol·licitades pels
afeccionats que volien fer música a casa seva,
no va esdevenir-se així amb els concerts, atesa la dificultat tècnica i de medis instrumentals
que implica la seva interpretació, i així tenim
que shan conservat en manuscrits únics.
Pel que fa a lautor de lobra, cal dir que, tal
i com succeeix amb daltres famílies de músics viatgers dels segle XVIII, el fet datribuir
lauditoria duna obra musical entre diversos
compositors del mateix cognom sovint presenta força problemes, atès el mal costum
dels editors del segle XVIII de no especificar el
nom de pila dels autors. Si bé algunes des les
obres atribuïdes a Pla o Plas podrien haver estat fruit duna col·laboració de Joan i
Josep.
Si les interpretacions musicals dels grans
solistes que foren els tres germans Pla són
malauradament irrecuperables, he pogut conservar si més no les obres que van deixar escrites, una música que si bé és part integrant
del nostre patrimoni cultural, alhora representa la contribució més important de Catalunya
al desenvolupament de la música instrumental europea en aquest període tan poc estudiat que és el pas del Barroc al Classicisme.
Montserrat Cots

Nota: Aquests comentaris són el resum dun
estudi guardonat lany 1988 amb el Premi de
Musicologia Emili Pujol de lInstitut dEstudis Ilerdencs (Diputació de Lleida).

Fa molts dies que tinc aquesta carta feta pensant en vostè.
Concretant, de mitjans de Setembre. I crec que és arribada lhora
de que la rebi, responent la seva.
Per la meva tranquil·litat no sóc membre de Balguera. Malgrat
aquest detall, em permetrà dir-li que vostè va equivocat. Aquest
col·lectiu no és un niu de membres dun sol partit, i li diré que si en
un moment de la vida de Balaguer, no hagués rebut la maledicció
dun senyor que ha aparegut molt i en massa llocs, i que tots els
considerem un paràsit de la vida política local i provincial, entre els
seus membres hi havia gent de CiU. Diguem que... pel que sigui
van anar desapareixent i així es va quedar com estan ara.
Jo li puc assegurar que mai vaig veure ni vaig notar proselitisme de cap classe. Són una colla damics que una vegada al mes
(la tarda del darrer dissabte), es reuneixen davant dun cafè i parlen. També li puc aconsellar que a lanar-hi potser li agradaria, i de
ben segur sho passaria allò més bé. Provi-ho és gratuït.
Allí sassabentarà de coses interessants que vostè potser es
farà seves, igual que moltes de les idees de Balguera han estat
aprofitades per més dun partit polític davant dunes eleccions
locals. Veurà que no hi ha secrets ni capelletes a lésser una entitat
apolítica i molt oberta. Hi trobarà la representació viva de la societat balaguerina, des de loficinista a lempresari i membres de
professions lliberals. Què vol més? Si no li agrada podrà no
tornar-hi, però no vulgui copsar amb un sol cop tot el que necessita per tenir una opinió justa i vertadera.
Jo tinc per amics als seus membres, a pesar de què potser
el meu judici de loportunitat de canviar lapoliticisme per una
postura militant dindependents no tingués lèxit que jo volia i
desitjava dintre de Balguera. Veient caminar el temps em vaig
convencent de què la vida política a la nostra ciutat sha
professionalitzat de tal manera que fa esfereïr, i algun que altre
partit ha creat figures que no valen un ral, i es veu com sarrapen
als càrrecs, volent que siguin eterns. Els actius volen que no els
toquin, encara que per això hagin de sacrificar la ciutat sencera.
Els aparcats van afegint-se adjectius qualitatius, sense esperar
que sigui el poble el que els hi otorgui. Els no nascuts -políticament-, senten que les seves necessitats els hi fa despertar la
gana. I volen guanyar diners encara que sigui aplaudint que altres
ciutats prosperin i rebin el que és de Balaguer.
Jo veia lutilitat dun partit, una associació, un col·lectiu, se li
pot donar el nom que es vulgui, que trenqués això que ja sadivina.
Qui de nosaltres no veu lactivitat dels que han dormit en la seva
ineptitud fins ara? No veieu als resucitats? No veieu quines ganes
de treballar per nosaltres, catalanufets que no ens mereixem res.
C.G.A.
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Balaguer no creix, i podem perdre població
És trist i lamentable dir-ho, però Balaguer
no creix, i és possible que ben aviat, si no
es rectifica a temps, deixarem de ser la Segona Ciutat de les Terres de Lleida.
Dic això perquè durant aquests mesos
de lany 2001, lInstitut dEstadística de la
Generalitat està recollint tota la informació
necessària per tal dactualitzar els Padrons
Municipals a tot Catalunya, entre ells
Balaguer.
Efectivament, cada 5 anys selabora a
cada municipi aquest Padró i el darrer efectuat és el de lany 1996. Així si volem analitzar levolució de la població de Balaguer i
altres ciutats durant els últims 20 anys, ens
haurem de referir forçosament als padrons
oficials dels anys 1981, 1986, 1991 i el 1996.
Si estudiem detingudament la informació que ens faciliten aquests padrons, comprovarem que la situació de Balaguer és
molt depriment i negativa.
Certament, si analitzem les dades del
període 1986-1996 veurem que Balaguer a
lany 1986 tenia 13.096 habitants i que a
lany 1996 en teníem 13.103. En 10 anys
només havíem crescut un total de 7 persones. Sí, només 7 persones. Per tant, observant aquestes dades, la conclusió fàcil és
que la situació de Balaguer durant aquest
període ha estat dun total estancament.
Però és que si comparem amb daltres
ciutats, Balaguer és lúnica ciutat de les capitals comarcals importants que no ha crescut durant aquests anys. Veiem-ho.
Tàrrega, en el mateix període ha crescut 750 habitants, situant-se a 11.855 habitants. Mollerussa ha augmentat en 938 habitants i ja en tenia 9.440. Cervera, puja 608
habitants, arribant a 7.153. Repeteixo,
Balaguer, solament 7 habitants.
Davant daquesta trista realitat, podríem pensar que en tot cas aquestes xifres
són del passat, i que les del futur seran ben
diferents, i segur que a les daquest any
2001 haurem pujat bastant. Tant de bo que
fos veritat! Però és que segons els estudis
realitzats sobre la tendència actual de població a Balaguer, encara ens podria anar
més malament.
Dacord amb les conclusions del document anomenat Diagnosi Territorial i
Socioeconòmic de Balaguer elaborat per
la Universitat de Lleida per encàrrec de lAjuntament de Balaguer a lany 1998, i tenint en
compte levolució de lesperança de vida,
de levolució de la fecunditat i duna immigració similars als darrers anys, la projecció
de la població de Balaguer a lhoritzó de
lany 2016, o sigui daquí a 15 anys, seria el
duna pèrdua progressiva de població, que
situaria a Balaguer al voltant dels 12.000 habitants. O sigui tornaríem enrere, a la població dels anys 1970. Seria vergonyós que

ens pogués passar això. Ara bé, amb una
situació més favorable possiblement ens podríem mantenir al voltant dels 13.000 habitants actuals, però ens mantindríem en una
total situació destancament, com fins ara.
En general, si la població no creix, leconomia tampoc creix, i viceversa. Si no aconseguim crear més llocs de treball, tant pels
homes com per les dones, si no es
promociona molt més la ciutat, si no es creen
més empreses, si no es recolzen molt més
als empresaris i als autònoms en general, si
les parelles joves en edat de procrear no es
guanya molt millor la vida, la població no
creixerà i el nivell de vida baixarà. Què en
farem de tants pisos? Qui els comprarà?
Jo no sé si al Sr. Alcalde li preocupa tota
aquesta situació de regressió i decadència
de Balaguer, perquè ell coneix perfectament
totes aquestes dades. Demostra en canvi
que no li deu preocupar massa, quan fa declaracions responent que a Balaguer no hi ha
atur, i es queda tan tranquil. I és veritat que
actualment gairebé no nhi ha. Però soblida
o amaga intencionadament dafegir que a lany
1986 hi havia 847 persones que es veien obligades a treballar fora de Balaguer. Però és
que a lany 1996 ja eren 1.660 les persones
de Balaguer que es veien obligades a treballar a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Cervera o a
la mateixa Artesa de Segre. ¿ Quantes deuen
ser avui ?
Aquesta és la crua i autèntica realitat de
cada dia. Gairebé un 355% de la població
ocupada de Balaguer, ha danar a treballar
fora de Balaguer. Si aquest degoteig continua al mateix ritme actual, si a Balaguer no es
reacciona, si no es canvia dactitud, a la nostra ciutat se li presenta un futur molt poc
esperançador. ¿És que hem desperar que
la major part dels joves hagin de treballar a
fora? ¿Aquesta és la solució?
¿Tot això no li preocupa al Sr. Alcalde de
Balaguer? ¿De veritat està lluitant per millorar
substancialment aquesta tendència tan perjudicial per les balaguerines i pels balaguerins? ¿Ens podria explicar quines són les idees, iniciatives, i activitats importants que des
de lAjuntament sestan impulsant per millorar
aquesta situació i fer despegar duna vegada
Balaguer? Tàrrega, Mollerussa o Cervera, no
paren de créixer.
¿Perquè elles no paren de créixer i nosaltres no? És evident que a Balaguer no anem
bé, i que per tant anem per mal camí. Sr.
Alcalde, ja fa més de 14 anys que ostenta
lalcaldia, ¿Vol dir que no té alguna responsabilitat en la situació que es troba Balaguer?
Sr. Alcalde, entre daltres coses, governar vol
dir saber prioritzar.
Josep Borràs i Gené
Ex Alcalde de Balaguer (1991-1995)

Llei i Ordenances
A la cruïlla que dona accés a la carretera de la variant que per
un costat surten els que van a Menàrguens o Castelló de Farfanya,
i per laltre entren a Balaguer per davant de la Caserna dels Mossos dEsquadra, els vehicles que provenen dels costat de La
Ràpita, hi ha una illa per on la sortida direcció Barcelona és
prohibida.
No mho ha dit ningú, ho he vist jo, aquesta infracció lhe vist
avui dia 11 doctubre a les 15,30 hores, fer-la un vehicle del
Mossos dEsquadra primer, i darrera seu, un vehicle particular
que també sortia de la Caserna, pel que em vaig suposar que
aquest darrer era dun Mosso.
Si jo mempasso la llei i faig la imprudència danar contra
direcció, sé que infringeixo les regles i amb tota possibilitat seré
sancionat amb una multa dimport superior.
Serveixi doncs aquesta nota com advertiment de que les
lleis han de ser per tothom per un igual, siguin vigilant dordre o
conductors particulars, saccepten els vehicles de Servei Públic
que vagin amb senyals acústiques funcionant, indicatiu que van
de servei.
Per altra banda també hi ha Ordenances que són vulnerables continuament amb el vist i plau dels Guàrdies Urbans per
una banda i per laltra per les Autoritats Governatives locals, en
un comentari generalitzar de què les escombraries tiren a tothora, el que vol dir que si lAjuntament vol recaptar diners per multes, sols caldria situar aquella Guàrdia Urbana a una distància i
un temps prudencial, prop dun contenidor per poder sancionar
i recaptar diners a mans plenes doncs aquesta infracció tan
continuada, es paga a 5000 ptes o a 4000 si la pagues al comptat. (Jo ja se qui nha pagat una).
Aquest comentari de tolerància ve a tomb perquè al costat
de qualsevol contenidor shi troba capses i cartrons dembolcalls, i moltes daquestes capses porten ladreça de infractor
que les llença, i en el supòsit de què haguessin estat sancionats
algun cop, hom creu que no serien reincidents com ho són ara.
I larticle 87 i el 88 docupació de via pública: tothom ha vist
la vorera de la Banqueta i del carrer del Pont fins a lindret de la
pujada al Sant Crist. La Banqueta plena de cotxes i motos tot i
haver-hi una senyal prohibitòria, i el carrer del Pont del n. 57 fins al
87, on està ple de cotxes aparcats sense deixar passar, obligant
al vianant a circular moltes vegades per la carretera, i en el número 90 on hi ha uns marbres des de fa més de vint anys sense cap
Autoritat hagi tingut lautoritat i valentia per fer-los retirar.
Lleis i Ordenances són per complir-les tothom, siguin autoritats o contribuents, doncs vulguem o no, uns i altres formen un
nucli que sanomena en el nostre cas Ciutat de Balaguer.
Balaguer és una ciutat on tothom es regeix per unes normes
o Ordenances, i siguin els blancs, els negres, o els altres però
diferents, shan de complir per a viure i gaudir de tot allò imprescindible i que els en dóna dret la Constitució.
Emili Monge i Gili
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Els alpinistes balaguerins Jordi Betbesé i
Francesc Allué preparen lascens al Pic Lenin
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Després de limportant èxit assolit el passat estiu amb la consecució del volcan més alt del planeta, el Chimborazo a lEquador,
a 6.310 metres dalçada, i després dhaver intentat ara fa un any
i mig lascensió a lAconcàgua,
els alpinistes balaguerins Jordi
Betbesé i Francesc Allué ja estan
preparant una nova aventura per
al proper mes de juliol com és
lascenció al Pic Chon Thon més
conegut com a Lenin a lantiga
república
soviètica
del
Kyrgyzstan.
Lascens al Pic Lenin, de 7.134
metres dalçada, és el pas previ
per aquests dos escaladors balaguerins, membres del Centre Excursionista de Balaguer, abans
dintentar el somni de la seva vida,
que no és altre que intentar fer algun vuit mil a la serralada de
lHimalaia.

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

LOCO-DANCE-CLUB
Ps. Estació
BALAGUER

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

Què fer? Què fer? Què fer?

MERCANTIL A la Mercantil Cubatera, tots els dissabtes i diumenges és una festa. Vine i comprova-ho.
CUBATERA
Dissabte 24 de novembre Presentació espectacular de MISTER COS DANONE 2001
SALA BARCELONA i les «IOGURCINES» GOGOS + FESTA CUTTY SHARK amb
PLANETA nombrosos regals per als assistents.
Tots els divendres nit FESTA SALSA, per gaudir duna nit caribenya amb Jorge La Suerte i
el seu equip de cubanes que et faran ballar als ritmes més calents per aquesta tardor.
SALA CATS Dissabte 24 de novembre GRAN FESTA DE LA PIRULETA amb les nostres Gogoscambreres que et faran caure la baba.
Dissabte 1 de desembre Per aquest dissabte primer de desembre la sorpresa serà
més gran. Estiguis a la guait.
MUNDO A Mundo Caníbal-Sala Ubbe, tots els dissabtes són una festa. Tho deixaràs perdre?
CANÍBAL
SALA UBBE

BAGUETES · TORRADES · PIZZES
AMANIDES · PATATES XIPS

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

 973 450529

Passeig

de

l'estació,

www.salaplaneta.com
Si ens vols
conéixer
més,
connectat
amb
nosaltres
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Ps. lEstació, 35
BALAGUER

Conferència sobre les energies renovables i el
desenvolupament sostenible en els diversos
sectors econòmics

Setena Copa de billar americà
al bar Fleming de Balaguer
La disputen els 8 primers classificats del
passat campionat de billar americà

Un cop acabat el XIVè campionat de billar americà que
celebra cada any el bar Fleming de Balaguer, els vuit primers classificats estan disputant la setena Copa, amb el
sistema de lligueta.
En acabar, es jugarà un playoff final per disputar el
primer lloc, entre els tres primers classificats.
La classificació provisional després de començar la
Copa ara fa 15 dies queda de la següent manera:
LLOC

PUNTS

JOR. JUG.

1. JM. MARQUES ................... 7 ......................... 5
2. PERE ESTRUCH ................. 6 ......................... 5
3. XAVI ESTRUCH .................. 3 ......................... 3
4. CARLOS ALCANTARA ....... 3 ......................... 4
5. J. OLIVES............................ 3 ......................... 4
6. P. ESTRUCH JR. ................. 3 ......................... 5
7. JM. BRUFAL ........................ 2 ......................... 1

LObra Social i Cultural dIbercaja ha organitzat una conferència sobre Les Energies Renovables i el Desenvolupament Sostenible en els diversos sectors econòmics,
pel proper dia 26 de novembre a partir de
les 8 de la tarda, a la Sala dActes de lAjuntament de Balaguer.
Aquesta conferència sengloba dins
dun programa de difusió i sensibilització en
el camp de les energies renovables i el desenvolupament sostenible.
La xerrada sestructurarà en dues parts
diferenciades. Una primera que parlarà so-

bre les possibilitats de les Energies Renovables en els diversos sectors econòmics, les
seves tipologies, resultats i rentabilitat econòmica, i una segona part que parlarà sobre
la incorporació dels criteris de sostenibilitat
en la construcció, com són les tècniques
bioclimàtiques amb lobjectiu dassolir el
màxim confort amb la mínima despesa energètica, i les tècniques de bioconstrucció, amb
lutilització de materials no tòxics i respectuosos amb lusuari i el medi ambient. La conferència compta amb la col·laboració de
Habioclima.

8. SISCO MUÑOZ .................. 1 ......................... 1
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ES VEN 5è pis nou. Facilitats de
pagament. Raó al tel. 629 725009.
ES VEN moto BMW RT 1100 cc.
Cadenat complet. Radio cassette i
maletes. Perfecte estat. Raó al tel.
973 445169.
C/JAUME BALAMES - Ctra.
Camarasa, es ven pis de 90 m2 nou
a estrenar, baixos, 2 hab., Preu
10.900.000.- Raó al tel. 649 434344
- 93 3524749.
COMPRO hort per Balaguer o
rodalies. Raó al tel. 609 879092.
ES TRASPASSA bar Solà, a la Pl.
Mercadal, 48 de Balaguer. Raó als
tels. 617 232078 - 973 450155.
EN VENDA 3er pis al c/St. Didac
de Califòrnia, 9 amb ascensor, 2
terrases, traster. Raó als tels. 973
445489 - 605 882299. Preguntar per
Rosa Mª.
ES VEN Suzuki GSX 600, 50000
km. Preu 350.000.- Raó al tel. 655
924255.
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SE VENDE 1er piso en el Secano al
lado de las piscinas. 4 hab., terraza, trastero grande. Muy soleado.
Totalmente reformado. Razón al tel.
973 447689.
PERRUQUERIA per canvi de
residència es traspassa. Perruqueria
de senyores en ple funcionament.
Raó al tel. 696 530893.
ES TRASPASSA pub a Balaguer.
Raó al tel. 686 473026.
ES TRASPASSA merceria Fina al c/
Urgell en ple rendiment. Canvi de
residència. Raó als tels. 973 450801
- 696 787032.
ES VEN pis de 155 m 2 al Ps. de
lEstació. Trucar de 10 a 13,30 i de
17 a 20,30 al tel. 973 450043 i partir
de les 20h. al 93 4536880.
SE OFRECE chica para cuidar niños a horas convenidas. Razón a
los tels. 973 448110 - 686 80287.

A BALAGUER
vivenda
unifamiliar nova
es ven. Raó al tel
629 725009.

ES PRECISA ajudant de cuina i
ajudant de cambrer, preferiblement
dones dentre 18 i 45 anys per a
restaurant a Balaguer. Raó al tel. 696
646108.
ES LLOGUEN pàrkings, edifici HP
Sanahuja, 36. Referència Gestoria
Cudós al tel. 973 450555. Preguntar
per Montse.
ES FAN arreglos de roba
econòmics. Raó al tel. 973 447862.
Preguntar per Maite.
ES VEN Ford Fiesta per a recanvis.
Rodes i vidres tintats nous. Raó al
tel. 973 447862 (Pelao).
HAMBURGUESERIA ANAGRAMA
Venta de negocio con local incluido.
Razón a Torcuato Ruíz al tel. 973
445337.
PATI de 100 m2 vallat al c/Torrent en
venda per 275.000.-. Raó al tel. 973
450879 migdies o nits.
HIPOTECA banco, cacelación deudas y embargos, refinanciamos su
hipoteca, no importa RAI, para compra vivienda 100% financiación sin
aval. Consúltenos al tel. 678 605814.
Créditos personales.
ES PRECISA cambrer/a a jornada
sencera, dentre 20 i 25 anys. No
necessària experiència. Raó Restaurant Cal Xirricló o al tel. 973 445011.
ES LLOGA plaça de pàrking al Ps.
de lEstació. Raó al tel. 600 932155.
ES VEN bicicleta Mountain Bike, molt
bon estat. Preu 25.000.- Raó al tel.
647 460340.
SE OFRECE joven de 22 años con
carnet de conducir para trabajar por
las tardes. Razón al tel. 686 433833.
SOFEREIX noia per fer netejes per
la llar. Raó al tel. 696 291665.
SE OFRECE chica de 20 años para
trabajar. Preferiblemente, por experiencia, en el ramo de la confección.
Razón al tel. 647 633839.
TRASPASO BAR en plena explotación, en el centro de Balaguer. Totalmente equipado. Razón a los tels.
973 446947 - 649 935338. Llamar
11h noche o domingos.
EN VENTA 2 mostradores, estanterías, iluminación y mueble escaparate. Todo por 50.000 ptas. Razón al
tel. 973 450605. Horario Comercial.

ES LLOGA
bar totalment
acondicionat i muntat, al c/ lEscala,
5. Raó al tel. 619 351383.
BUSCO mujeres y chicas para vender productos de Avon. Buenas comisiones. Razón al tel. 617 271126.
ES VEN moto Gilera Caníval 49cc.
Bon estat. Extres. Raó al tel.
973180509. Preguntar per Raul.
ES NECESSITEN instal·ladors de
fontaneria i calefacció. Raó al tel.
609 360714.
ES COMPRA local comercial o
magatzem a Balaguer, Hostal Nou
o la Ràpita. Raó al tel. 609 360714.
ES VEN Volkswagen Golf GTI (sèrie
segona) 1.8i. Matrícula B-KD; Alarma, ee, cc, equip Hi-Fi. Preu a convenir. Raó al tel. 636 364818.
ES VEN garatge tancat davant
Germanes Carmelites. Preu
1.500.000.- Raó als tels. 699 418533
- 973 443162.
SE NECESITAN camareros, ayudantes de camareros y ayudantes
de cocina en Hamburgueseria Anagrama y la Braseria. Razón al tel.
973 445337.
GRATIS tierra vegetal de 1ª a retirar del polígono Camp Llong. Razón al tel. 973 446376.
ES LLOGA pis moblat amb
calefacció central situat a Pere III, 21
2ª. Preu 49.000 ptes + despeses
de calefacció. Imprescindible
bones referències. Raó al tel. 973
447958.
SE TRASPASA merceria en pleno
redimiento por jubilación o se hace
liquidación total en la c/Gerona, 5.
Razón al tel. 649 007033.
A MENÀRGUENS particular ven 3
solars en zona urbana i edificable.
Zona immillorable. Raó al tel. 973
228212.
ES TRASPASSA bar a Balaguer.
Raó al tel. 973 449137.

ES PRECISA oficial
de primera de
paleta, amb
experiència. Raó al
tel. 669 691140.

DIRECTOR COMERCIAL

Complements Construcció - Prov. LLEIDA / DIRCOM-2
 Experiència mínima 3 anys empresa construcció
 Arquitecte, Aparellador o Formació Tècnica
 Formació Comercial  Idioma Català  Usuari MS Office  Edat 35/45 anys
Es valorarà:  Experiència en multinacional  Idioma Francès  Postgrau en Gestió
Empresarial  Estudis de Dir. Comercial o Mark.  Residència a Lleida capital o rodalies.
Oferim:  Salari Competitiu s/valors + Vehicle empresa

Interessats enviar Currículum a binocle@retemail.es o al Fax 93 2319977

ES COMPRA FINCA DE SECÀ
RAÓ AL TEL. 699 308882
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.

Doctora

Laura Lacueva

· Dermatologia
· Dermocosmètica
· Rejoveniment facial
· Implants
· Acné - Cicatrius
· Taques solars

Ps. de lestació, 10 · Tel. 973 448113 · 25600 BALAGUER

VENDA O LLOGUER DE
PÀRQUINGS TANCATS
· 1 o 2 places
· Màximes facilitats
· Finançament
a la seva mida
Promotora:
F.J. AGUILÀ, SL

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

ESGLÉSIA EVAN. PENTECOSTAL 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044
973 445786 - 973 447113 -973 390862
FUNERARIA P. BUCHACA 973 446772
BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT
973 586005
DISPENSARI MÈDIC
973586249
CAMARASA
AJUNTAMENT
973 420009
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT
973 428007
CUBELLS
AJUNTAMENT
973 459005
GERB
AJUNTAMENT
973 446099
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC
973 445018
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT
973 180205
CASA DEL METGE
973 180213

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

H O R A R I O D E O T R E N S
SORTIDES
BALAGUER
07.32 (1)
14 .13
19.37

ARRIBADES
LLEIDA
08.17
14..58
20..22

SORTIDES
BALAGUER
09.25 (1)
10.20 (2)
14.15
21.30 (3)

ARRIBADES
LA POBLA
11.03
11.58
16.03
23.08

SORTIDES
LLEIDA
08.40 (1)
09.35 (2)
13.25
20.45

ARRIBADES
BALAGUER
09.25
10.20
14.10
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

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
INSTAL·LACIONS

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

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

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 22 de novembre
De les 8 de la tarda del 29 de novembre
De les 8 de la tarda del 6 de desembre

a les 8 de la tarda del 29 de novembre
a les 8 de la tarda del 6 de desembre
a les 8 de la tarda del 13 de desembre

CLAVER
SALA
MARCH

Pintor-Decorador

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

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

Instal·lacions
Toni Figuera Mestres
Electricitat · Fontaneria
Calefacció · Aire condicionat
C/ Urgell, 105, 1r - 1a

BALAGUER

Tel. 973 445820 - Mòbil 616 449820
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