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Campanya cívica a Balaguer

Sota el lema «amb Balaguer
juguem net» lAjuntament ha
presentat una nova
campanya ciutadana
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Festa del Ranxo a Ponts

El proper dimarts 12 de
febrer la capital del Mig
Segre acull una nova edició
de la popular Festa del
Ranxo

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

Sant Lluís, 47

Tel. 973 45 11 05

BALAGUER

Éxit de la Festa del Cavall

La tercera Festa del Cavall
celebrada el passat
diumenge 28 de gener va
ser seguida per més de
2.000 persones
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BALAGUER·············································································
Disposem de traspassos de negocis, locals comercials, naus industrials ubicats en diferents punts de Balaguer per venda i/o lloguer.
INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!
BALAGUER - REF. 1 ·······························································
OPORTUNITAT ZONA CÈNTRICA. Venda de duplex totalment reformat amb terrassa de 80m2, calefacció de gas, ascensor, parquet i
amb materials de 1a qualitat.
BALAGUER - REF. 37 ·····························································
Venda de pis moblat de 150m2 al Ps. de l’Estació amb 5 hab., 2 banys,
traster, terrassa, calefacció i parking opcional. INFORMI’S SENSE
CAP COMPROMÍS!
CAMARASA ··········································································
Venda de torre al terme de Camarasa a La Sentiu, a 4km de Balaguer.
Magatzem de 200m 2, 100m2 de vivenda i 5000m2 de terreny. Disposa
d’aigua de reg, pou, llum i telèfon.
BALAGUER - ··········································································
Lloguer de local al carrer Barcelona de 160m 2 i totalment equipat.
IDEAL PER BOTIGA.
BALAGUER·············································································
Venda de parcel·la a Balaguer de 500m2 . IDEAL PER A HORT.

BALAGUER - REF. 34 ·····························
Venda de apartament de 60m2 al carrer
Tarragona de 2 habitacions, calefacció i amb
possibilitat d’adquirirlo moblat. Parquing tancat opcional.
BALAGUER ·····································
Venda de sisè pis de 120m2 a la Pl. Pau
Casals, amb 4 habitacions, calefacció individual i traster. OBRA NOVA.
LLEIDA - REF. 36 ···································
Venda de pis de 90m2 al c/ València de 4
habitacions, 2 banys i calefacció. INFORMI’S!
LA SENTIU DE SIÓ - REF. 10 ··············
Venda de parcel·la urbana de 400 m2 a la
«Urbanització de Sant Miquel» . INFORMI’S!
BALAGUER - REF. 31 ·························
Venda de nau al polígon Industrial Camp
Llong de 550m2, dels quals 250m2 corresponen a pati. OPCIÓ DE LLOGUER.
BALAGUER·········································
Disposem de pisos de venda totalment
moblats i reformats, de 2 habitacions i calefacció. OPCIÓ DE LLOGUER.

GERB ··········································································
Venda de parcel·la de 1000m2 a la carretera de Gerb a Sant
Llorenç.
BALAGUER - REF. 17 ···················································
Venda de casa al c/ Cadí de 975m2 , construits, amb calefació,
traster, terrassa, parking, magatzem, altell, etc. INFORMI’S!
BALAGUER - REF. 14 ··················································
Venda de 5è pis d’obra nova i entrega immediata, amb 3 hab.,
2 banys i parking opcional. SITUACIÓ IMMILLORABLE i de
PROTECCIÓ OFICIAL.
BALAGUER - REF. 19···················································
Lloguer de local al Ps. de l’Estació amb planta baixa i altell.
Disposa de 125m2 de planta baixa i 70m2 d’altell. Local d’OBRA
NOVA.
BALAGUER··································································
Venda de parcel·la de 800m2 totalment vallats amb caseta
edificada a 1km de Balaguer. Disposa d’igua de pou i piscina.
INFORMI’S SENSE CAP COMPROMÍS!
HOSTAL NOU·······························································
Venda de parcel·la urbana de 500m 2 amb tots els serveis.
INFORMI’S.
BALAGUER··································································
Local en venda de 400m2. ZONA D’EXPANSIÓ. PREU INTERESSANT!

El funcionament del servei dautoempresa
En portada:
Carnestoltes
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Presa de tensió arterial
Injeccions (Consulta o domicili)

Des de fa anys, el Consell Comarcal de la Noguera,
juntament amb la Diputació de Lleida, el Departament
de Treball de la Generalitat i el CPAC estan
desenvolupant el Servei dautoempresa i el Pla
dOcupació de les Terres de Lleida.
Els resultats donats per lens comarcal, respecte a
lany passat, no poden ser més positius i
esperançadors, ja que en total, el Consell ha assessorat
40 projectes dautoempresa, dels quals la meitat ja són
una realitat en aquests moments, i daltres es troben en
fase del·laboració. En total ha suposat una inversió de
110 milions de pessetes. Podem pensar que és poc,
però també cal dir que aquestes petites inversions i la
creació daquestes petites empreses individuals o
familiars, són, generalment, aquelles que van creixent
poc a poc, de forma dinàmica i estable i que van
implantant-se poc a poc dins de la xarxa econòmica de
la ciutat i de la comarca.
Tot i que els joves emprenedors tenen línies de
crèdits tous per tirar endavant els seus projectes, potser
caldria ampliar els ajuts a fons perdut, i potenciar una de
les fòrmules que està funcionant en moltes ciutats
europees des de fa anys, que no és altra que la de crear
un viver dempreses.

Què en penseu?...
Hem rebut un opuscle de la campanya
endegada per lAjuntament que sensibilitza els
balaguerins sobre la importància de mantenir la
nostra ciutat neta. Aquesta és una qüestió prou
seriosa i, per aquest motiu, mereix ultrapassar
qualsevol tòpic dun típica acció publicitària
preelectoral. Estic dacord amb tots els
continguts mostrats, com també en el fet
dinsistir en ells, per assolir uns veritables hàbits
cívics i ecològics. Penso que calia haver incidit

MAITE-PETIT

TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA
CONSULTAS EN
CAMARASA Y
BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 420178 - 609 135472
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en la recollida de residus orgànics.
Aquest tipus de matèria és bàsica en
la producció dadobs, i resulta imprescindible no malmetre-la. A més, cal
augmentar el nombre de contenidors
arreu de la ciutat, àdhuc els de piles, i
també més cura en llur buidatge. No
creieu que si els ciutadans som
capaços de jugar net, també podrem
exigir-ho als nostres governants?...
Josep M. Simón i Auberni

La campanya comptarà amb la
col·laboració dels centres
escolars de la ciutat

LAjuntament presenta la campanya cívica
amb Balaguer juguem net
4

una campanya que busca la col·laboració de la ciutadania per
construir una ciutat amb un alt nivell de qualitat de vida

LAjuntament de Balaguer ha iniciat una
campanya cívica, que sota el lema amb
Balaguer juguem net, no et quedis fora de joc
pretén aconseguir la col·laboració de tots els
balaguerins per tal de tenir una ciutat molt més
neta i més ben cuidada.
Segons va explicar lalcalde Miquel Aguilà,
actualment lAjuntament té 13 persones dedicades a la neteja dels carrers, i dedica 60
milions del seu pressupost en aquesta tasca,
però cal dir que una ciutat neta, no és aquella
on hi ha més gent dedicada a la neteja sinó
que és aquella que els ciutadans menys embruten.
La campanya consisteix en el repartiment
de sis mil llibrets a totes les cases de la ciutat,

on sexplica el perquè de la campanya, de
manera clara i concisa, sobretot per a que
ho entenguin els més petits. A més shan
editat enganxines de format gran per als
contenidors i de format petit per repartir per
la població. Paral·lelament shan penjat
cartel·les per tota la ciutat i sha llençat una
campanya publicitària als diferents mitjans
de comunicació.
A més, es col·locaran un total de 150
noves papereres, 20 panells informatius,
12 pirulos publicitaris, sinstal·laran 15 dispensadors per llençar les femtes dels gossos.
La campanya suposarà una inversió
total de 5 milions de pessetes.

També es portarà a terme una neteja dels
graffittis i pintades de Balaguer
Per tal de que la campanya doni els fruits desitjats
per lAjuntament, cal comptar amb la col·laboració dels
diferents centres educatius de la capital de la Noguera,
ja que és a través dels més petits que cal iniciar aquest
tipus de campanyes de conscienciació ciutadana.
Daltra banda, i a part de la campanya pròpiament
dita, lAjuntament també ha iniciat una neteja general
de pintades i graffittis de les diferents parets de la ciutat, així com també ha recomanat a tots els propietaris
de cases abandonades i velles que procurin tenir tancades totes les obertures, per evitar el niuament de
coloms o la proliferació daltres animals.
A fi i efecte de que els ciutadans compleixin amb
les seves obligacions de neteja i de tenir cura del seu
entorn, des de lAjuntament shan donat instruccions a
la policia local per a que intensifiqui la vigilància i, després dels preceptius avisos, castigui als reincidents tal
i com preveuen les ordenances de la ciutat, amb una
multa de 30 euros als infractors.
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Les obres dentubament de la Sèquia del
Cup estaran acabades abans de linici de
la campanya de reg, el 15 de març

Les obres suposen una inversió de 40 milions, dels quals la meitat ho
paguen els propietaris i laltra meitat lAgència Catalana de lAigua
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Les obres dentubament de la Sèquia del
Cup en el tram del polígon 1 del Pla Especial
de la Miranda, estaran finalitzades abans del
proper 15 de març, ja que aquesta és la data
en que comença la campanya de reg.
Amb un pressupost de 40 milions de pessetes, dels quals la meitat han estat subvencionats per lAgència Catalana de lAigua i laltra
meitat està finançada pels propietaris beneficiats del desplaçament i entubament de la
sèquia, les obres afecten al tram que va des
de davant del Teatre, on connecta amb el tram
que ja va entubar-se fa uns anys del polígon 2
del Pla Especial, fins a la cantonada del carrer

Germà Peralba amb el carrer Miracle.
Mentrestant, shan col·locat dos tubs
de 40 centímetres de diàmetre de polietilè,
suficients per tal de cobrir les necessitats
daigua de boca de la població de
Menàrguens, que lagafen de la sèquia i
per les urgències que puguin sorgir durant
aquest mes i mig.
Lentubament que sestà realitzant de
la Sèquia es fa amb tubs de 180 centímetres de diàmetre, i la llargada que sentuba
és duns dos-cents metres.
De moment sha habilitat el carrer
Francesc Macià per donar pas al trànsit.

Fira Balaguer comptarà amb
un nou pavelló per ledició del
proper mes dabril
Ha adquirit un pavelló metàl·lic
desmontable que ubicarà al pati annexe

LAjuntament de Balaguer ha adquirit un pavelló
metàl·lic desmuntable que col·locarà al pati annexe als
pavellons firals, del carrer Almatà, per tal dampliar el
recinte firal. El pavelló, que es col·locarà durant els mesos de febrer i març, sestrenarà els dies 26, 27 i 28
dabril amb la celebració de la 41ena edició de Fira
Balaguer.
El pavelló, de més de 600 metres quadrats de superfície estarà totalment aïllat, i a més dutilitzar-se com
a pavelló firal durant els diferents certàmens que es
celebren a la capital de la Noguera, podrà utilitzar-se
com a pavelló esportiu durant la resta de lany, de la
mateixa manera que sutilitzen els pavellons firals de la
Cros.
El pressupost total daquest pavelló desmuntable
és duns 13 milions de pessetes.

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

Josep Maria Font porta les
seves fotografies a la Sala
dExposicions de lAjuntament
Amb el títol Aire fresc, Font ens
transporta a través de les seves
instantànies des de lalta muntanya fins a
la mar, a través de laigua

Del 15 al 24 de febrer, la Sala dExposicions de lAjuntament de Balaguer acollirà lexposició «Aire fresc» de
Josep Maria Font.
«Aire fresc» és un recull fotogràfic que ens transporta
en un itinerari per les comarques catalanes i aragoneses, seguint el camí de laigua. Des de lalta muntanya
dels Pirineus, amb imatges com les del llac del Certescan
al Pallars Sobirà, o la de Sant Maurici a la mateixa comarca, passant per la Vall Fosca, i va baixant des de la
Ribagorça al Segre, passant també per la comarca de
la Noguera, fent especial esment a la bellesa de MontRebei i arribant, finalment, al golf de Sant Jordi a la costa
de Tarragona.
Lexposició sinaugurarà el divendres 15 de febrer, a
les 9 del vespre i serà presentada pel periodista Paco
Castillo i restarà oberta al públic tots els dies feiners de
14 a 21h i els festius de 12 a 14h i de 16 a 21h.

Maria Montoliu Farran
Vda. de Joan Biscarri Solé

Vol agraïr a tothom les mostres de
condol rebudes degut a la pèrdua
del seu espòs, i també a lequip del
Cap II, i en especial al Dr. Alonso i
linfermera Magda per latenció rebuda durant tots aquests anys.
Gràcies

El rei Carnestoltes arriba a Balaguer
aquest dissabte 9 de febrer
La festa començarà a les 4 de la tarda al Passeig de lEstació i
acabarà amb una sessió de ball als pabellons de la Cros

Aquest dissabte 9 de febrer, a partir de
les 4 de la tarda, sortirà la rua presidida pel
rei Carnestoltes pels principals carrers de
la ciutat, des de davant de lEstació de
RENFE, acompanyat duna vintena de carrosses de diferents grups, entitats i centres escolars de la ciutat, i multitud de gent
disfressada que no volen perdres loportunitat de participar en una nova edició de
la festa més desenfrenada de lany. Una
festa on tot shi val, sempre dins dunes
normes.
Un cop la rua arribi a la Plaça del Mercadal, el rei Carnestoltes llegirà el pregó i
es farà amb el poder de la ciutat, al menys
per unes hores, i donarà inici la sessió de
ball de tarda, a la mateixa plaça, amenitzada pel grup danimació local La Troca.
Durant el ball, un jurat especialitzat valorarà
les diferents carrosses i atorgarà un premi
de cinquanta mil pessetes a la millor. La
resta rebran la subvenció de participació

de deu mil pessetes cadascuna.
La festa continuarà a partir de les 12 de la nit
als pavellons de la Cros, amb el ball de nit i el
concurs de disfresses, que comptarà amb
importants premis tant per les disfresses individuals com de grup.

Prova dAccés
als Cicles Formatius
· Grau Mitjà
· Grau Superior

Centre de Formació Professional

ACSER, SCCL (Acadèmia Serra)
C/ Sant Lluís, 50 - BALAGUER
Tel. 973 445912
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El Consell Comarcal de la Noguera ha
assessorat un total de 40 projectes
dautoempresa durant lany 2001

Dins de la seva política de fomentar la creació de nous llocs de
treball mitjançant lautoempresa
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Durant lany 2001, el Consell Comarcal de la Noguera ha assessorat un total
de 40 projectes dautoempresa, de les
quals, un cop realitzat el corresponent Pla
dEmpresa, un total de 20 ja són una realitat i els seus emprenendors ja han creat
la seva pròpia empresa. Daltres encara
estan en el procés delaboració del Pla
dEmpresa. Totes aquestes iniciatives empresarials, majoritàriament amb la forma
jurídica dempresari individual o autònoms
ha suposat una inversió total de més de
110 milions de pessetes. Per finançar
aquestes inversions, els emprenedors han
pogut accedir a la línia de crèdits tous

que té concertats el Departament de Treball
de la Generalitat amb les diferents entitats financeres.
Aquest assessorament del Consell es troba immers dins del programa de col·laboració
que el Consell té signat amb el Departament
de Treball, la Diputació de Lleida i el CPAC
per tirar endavant el Servei Autoempresa i el
Pla dOcupació de les Terres de Lleida, des
de fa uns anys.
Els seus objectius són el fomentar la creació de nous llocs de treball, facilitar que el
treballador tingui un projecte viable dempresa i promocionar econòmicament la comarca, augmentant la seva taxa dactivitat.

El Consell esportiu de la
Noguera organitza els
campionats de futbol-cinc

Ja shan disputat set jornades del
campionat en les seves diferents categories
Després dhaver-se disputat les set primeres jornades
del campionat de futbol cinc que organitza el Consell Esportiu de la Noguera, en les seves diferents categories, les
classificacions entan encapçalades de la següent manera:
En la categoria prebenjamí, el líder provisional és lEscola
Pia amb 13 punts, seguit del Carmelites A i Gaspar A.
La categoria Benjamí està encapçalada pel Carmelites A
amb 14 punts, seguit de lEscola Pia A.
En la categoria Aleví, el líder provisional és el Carmelites
B, empatat amb el Carmelites A amb 15 punts, seguit de
lEscola Pia A i Gaspar A, mentre que en la categoria Cadet,
després de les 3 primeres jornades, la classificació lencapçala lEscola Pia amb 6 punts, seguit de lIES Balaguer.

Curs dinformàtica de 50
hores a la població
noguerenca de Tartareu

Va iniciar-se el passat 22 de gener i
sacabarà el 5 dabril
El passat 22 de gener, va començar, a la població
de Tartareu, un curs dinformatica de 50 hores, organitzat
pel Centre de Capacitació Agrària de la Noguera.
Una quinzena dalumnes de Tartareu i de les poblacions veïnes assisteixen a les classes durant dos dies a
la setmana i fins el proper 5 dabril, data en que finalitzarà
aquest curs.

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

Ponts celebra una nova edició
de la tradicional Festa del Ranxo
Un programa festiu del 8 al 12 de febrer, al
voltant de la festa del Carnestoltes
El divendres 8 de febrer, els escolars pontsicans donaran
el tret de sortida a les festes del Ranxo, amb la Rua de Carnestoltes. A la nit, a lenvelat, hi haurà ball amb el grup Caramband.
El dissabte 9 de febrer, el President de la Generalitat, Jordi
Pujol, presidirà la inauguració dels habitatges tutelats, residència assistida i centre de dia de la localitat noguerenca. Alhora,
la Sala dActes de lAjuntament acollirà lexposició de fotografies de Lluís Salvadó Goset. Una exhibició daeròbic i una
sessió de ball amb lorquestra Volcan i el grup Strenos a len-

velat, tancarà la programació del dissabte.
El diumenge 10 de febrer començarà
amb el campionat provincial dEscacs, una
exposició deines del camp al Casal dAvis
i una ballada de sardanes a càrrec de la
Juvenil dAgramunt a la Plaça Planell. Durant la tarda, cafè-concert i sessió de ball
amb lOrquestra Musicalia.
El dilluns 11 a les 11 del matí i a la Plaça
del Planell tindrà lloc el popular Lali-lali, animat per la xaranga Para-Papa, Para-Papa
Pachim. Durant tot el dia hi haurà diferents
grups danimació infantils.

I finalment, el dimarts 12 de febrer es celebrarà la tradicional Festa del Ranxo, amb la presència
del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig. Durant tot el dia, el concert i les
sessions de ball aniran a càrrec de lOrquestra
Maravella.

El President de la Generalitat,
Jordi Pujol inaugurarà els habitatges
tutelats, la residència assistida i el
centre de dia de Ponts, el dissabte
9 de febrer
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El Museu de Balaguer publica el catàleg de les
exposicions «La Noguera antiga»
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Acompanyant la mostra La Noguera
Antiga: Ilergets i Romans que fins al 31 de
març es podrà veure al museu de la Noguera,
es desenvoluparà durant els mesos de
febrer i març un programa dactivitats que
inclou sortides als jaciments arqueològics
propers més importants i conferències.
Igualment es presentarà dins aquest
programa el catàleg La Noguera Antiga.
Dels primers pobladors als visigots. És

tracta duna edició del Museu dArqueologia
de Catalunya-Barcelona en col·laboració
amb el Museu de la Noguera, que recull la
catalogació de les peces presentades en
les dues exposicions de la Noguera Antiga
La Prehistòria (anys 2000-2001) i Ilergets i
Romans(2001  2002) .
El catàleg fa una síntesi daquestes
èpoques a través de la visió de deu prestigiosos investigadors que treballen a la zona:
Rafel Mora, Joaquim Parcerisas i Elisa Bertran
de la Universitat Autònoma de Barcelona i
Josep Ma Fullola i Ma Àngels Petit de la
Universitat de Barcelona repassen la
investigació a la zona en les èpoques del
Paleolític i el Neolític; Joan B. López de la
Universitat de Lleida repassa el món de la
Edat del Bronze. Els investigadors Anna
Alonso i Alexandre Grimal parlen de la pintura rupestre prehistòrica a la Noguera; Ignasi
Garcès de la Universitat de Barcelona tracta
el món ibèric ilerget i finalment Arturo Pérez
de la Universitat de Lleida realitza una síntesi
sobre la Noguera en època romana.
A la mostra es poden ja veure el casc de
tipus cèltic i la falcata originals de la Pedrera
de Vallfogona de Balaguer-Térmens, peces
excepcionals que fins a mitjans de gener es
trobaven en una mostra a Tarragona.

Una mica de tot
http://www.telentrada.com
Aquest servei tofereix la
possibilitat de comprar per internet, de forma anticipada entrades per acudir a espectacles etc
http://www.floridea-es.com
Si vols sorprendre a la teva parella
el dia de Sant Valentí, visita aquesta
pàgina.
http://www.universopop.com
Pàgina on pots trobar informació
dels nous grups de música i
informació dels seus treballs.
http://www.mundodvd.com
Web especialitzada en informar en pel·lícules en format
DVD.

http://www.cinemania.simplenet.com/carteles/
musical/
Una col·lecció de cartells que van marcar ledat dor de
Hollywood: el musical
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Unes dues mil persones participaren dels
diferents actes de la Tercera Festa del Cavall
Amb ledició denguany, la festa del cavall sha consolidat
definitivament dins de la programació festiva de Balaguer
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El 23 de gener de lany 2000, sorganitzava per primer cop, la Festa del Cavall a
Balaguer, després de que els cavallistes
balaguerins van decidir dividir la Festa de
Sant Antoni amb els Tres Tombs de la maquinària agrícola, que es celebra el mateix
dia 17 de gener, Festivitat de Sant Antoni, i
els Tres Tombs a cavall, destinat a la benedicció de tots els animals de companyia.
Aquella primera edició va ser tot un èxit
de públic, cosa que va comportar que els
seus organitzadors, creessin lAssociació
Amics dels Cavalls de Balaguer, per organitzar aquesta Festa de manera anual, intentant-la consolidar dins de la programació de Festes de la capital de la Noguera.
En la segona edició, els organitzadors
ja van afegir algunes activitats, a més dels
populars Tres Tombs i la benedicció dels
animals a la Plaça del Mercadal, utilitzant
com a marc, el parc de la Transsegre, al
marge esquerre del riu. En aquella segona
edició van ser un centenar de cavalls els
que varen aplegar-se a la Festa, vinguts darreu de les comarques de Lleida. En ledició
de lany passat, els jenets participants ja
varen demostrar les seves habilitats en els

concursos de salt i potència que van celebrarse.
La Tercera edició de la Festa del Cavall va
celebrar-se el passat diumenge 27 de gener.
LAssociació dAmics dels Cavalls de Balaguer
lorganitzaren un any més, amb més ganes
que mai, per tal de consolidar definitivament la
Festa. I ho varen aconseguir. Malgrat la boira
de les primeres hores del matí, a partir de les
10 del matí van començar a aplegar-se cavalls
vinguts de la pròpia capital de la Noguera, de
la comarca, de les comarques veïnes, i centenars de balaguerins que no volien perdres
loportunitat de veure lespectacle al parc de la
Transsegre. Després dun bon esmorzar a base
de torrades amb botifarra, els cavallistes començaren a escalfar els cavalls. Els ponis i els
carrets no van parar durant tot el matí de passejar nens i nenes pel parc del riu.
Acte seguit, van iniciar-se les exhibicions.
La primera, i ben concorreguda va ser lexhibi-

ció de ferrar cavalls. El ferrador, amb totes les seves eines a
punt, va ferrar diferents exemplars davant els ulls atònits dels
més joves, que mai ho havien vist i davant la mirada, una mica
melancòlica dels més grans, que els recordava temps passats.
Un cop acabada aquesta exhibició, el parc de la Transsegre
va iniciar a bullir, amb prop de dues mil persones que saple-

En aquella segona edició van ser un centenar de
cavalls els que varen aplegar-se a la Festa, vinguts
darreu de les comarques de Lleida. Els jenets
participants ja varen demostrar les seves habilitats en
els concursos de salt i potència que van celebrar-se

Malgrat la boira de les primeres hores del matí, a
partir de les 10 del matí van començar a aplegar-se
cavalls vinguts de la pròpia capital de la Noguera, de
la comarca i de les comarques veïnes

Prop de dues mil persones
que saplegaren al parc, al
pont i a lAvinguda Països
Catalans, per tal de seguir
la demostració de doma
clàssica, lexhibició dun
parell de falcons
ensinistrats que vàren
causar sensació entre el
públic present, caçant un
parell de conills de bosc,
sense ferir-los, i
retenint-los fins que
arribava lensinistrador, i
lexhibició dun gos
datura del Pirineu, dirigint
un ramat dovelles

A partir de les 2 del
migdia, els cavallistes i tot
el públic present van
dirigir-se cap a la Plaça del
Mercadal on van realitzar
els tradicionals Tres Tombs
i van rebre la benedicció

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

Acte seguit, van
iniciar-se les exhibicions.
La primera, i ben
concorreguda va ser
lexhibició de ferrar
cavalls. El ferrador, amb
totes les seves eines a
punt, va ferrar diferents
exemplars davant els ulls
atònits dels més joves,
que mai ho havien vist i
davant la mirada, una
mica melancòlica dels
més grans, que els
recordava temps passats.

garen al parc, al pont i a lAvinguda Països Catalans, per tal de seguir la demostració de doma clàssica, lexhibició dun parell de falcons ensinistrats
que varen causar sensació entre el públic present, caçant un parell de conills
de bosc, sense ferir-los, i retenint-los fins
que arribava lensinistrador, i lexhibició
dun gos datura del Pirineu, dirigint un
ramat dovelles, segons les ordres dun
pastor de la població pallaresa dÀreu.
Per acabar les activitats matinals del
parc de la Transsegre, els millors dels
150 exemplars presents a la trobada
denguany, van participar al concurs de
potència i de salt, un dels actes més
esperats per tots els participants.
A partir de les 2 del migdia, els

cavallistes i tot el públic present van dirigir-se cap a la Plaça del Mercadal on
van realitzar els tradicionals Tres Tombs
i van rebre la benedicció a càrrec del
Rector de la Parròquia de Santa Maria
de Balaguer, Mossèn Ramon Solé, que
estava acompanyat de lAlcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà i del conseller
comarcal, Manuel Medà.
Després de la benedicció dels cavalls i resta danimals de companyia
presents a la festa, tots els participants
van participar dun dinar de germanor a
lHotel Balaguer.
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Indesinenter
Recomanacions de la biblioteca Domènec Carrové
Per Maria Àngels Regué
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De ben segur que la
vida de molts de nosaltres
podria ser una bona
novel·la, però fa falta un
autor que hi posi la lletra, la
traça i el sentiment per fer
de una vida, un bon llibre.
Avui us presentem tres
llibres dautors que saben
explicar-nos la vida amb
gran mestria a partir dels
seus personatges.
Comencem per Kazuo
Ishiguro, un escriptor que
va viure al Japó fins als 5 anys, després va
emigrar amb la família al Regne Unit i no va
tornar al seu país fins 30 anys després arran
duna gira de promoció dun llibre seu.
Aquesta barreja didentitats és la que a Quan
erem orfes es mostra a través del seu
personatge principal, un detectiu famós que
ha viscut al Londres dels anys 30, però
sempre lha turmentat un cas que no ha
pogut resoldre mai: la misteriosa desaparició dels
seus pares a Shanghai
quan era un nen.
A vegades, un fet insòlit
canvia la vida de les persones duna forma radical
i això és el que li passa al
protagonista de La sombra del viento de Carlos
Ruiz Zafón. A la Barcelona
dels anys 40, al barri de
Ciutat Vella, un noi va ser
conduït pel seu pare a un
lloc misteriós i ocult: el
cementiri dels llibres
oblidats, una biblioteca se-

creta on troben un llibre
maleït que farà canviar el
rumb de la seva vida i els
arrossegarà cap a un
laberint de traïcions,
assassinats i malvolences.
Alhora el despertar sexual
del noi i altres trames
convergeixen en largument
cosa que fa que el llibre
resulti molt absorbent i
imaginatiu i manté la intriga
fins a lúltima pàgina. Un
relat de misteri, una novel·la
històrica i una comèdia de
costums resulta una bona

combinació.
També un fet insòlit marca la vida del
darrer personatge de John Irving. Qualificada
de faula humnaista, presentem la seva
darrera obra La quarta mà.El periodista dun
canal de notícies de desgràcies sensacionalista és el protagonista daquesta història.
Tot fent un reportatge en un circ de lÍndia,
un lleó se li emporta la mà esquerra. Al Patrick
li ha canviat la vida, passa
de ser linformador a ser el
protagonista de la notícia
espectacular i deixa de ser
anònim per ser lhome del
lleó. La història daquest
antiheroi que vol canviar
aquest destí tràgic i vol una
mà al preu que sigui fa que
la dignitat moral i el sexe
prenguin part en el llibre i
tinguin un paper força
decisiu. La dona continua
sent la figura sàvia, com en
la resta de les obres dIrving,
i ajudarà lhome cap a la
llum del coneixement.

Des del cancell
del bé que tu disposes,
et saludo dhora,
bella primavera,
desitjada sempre,
portalada clara, terreny de plaer,
remei de les boires,
tan denses, tan nostres,
que tu deixondeixes,
que tu ten emportes.
Et saludo ara,
frisós dels teus bens,
ofertes de calma,
vestits volanders,
oreig tou i càlid,
la forma perfecta,
lencant que destapes,
el vol dels ocells,
el carrer jugant,
el dia més llarg,
la nit més desperta.
Et saludo ara,
primavera bella, per dir-te de nou:
Tespero sempre tant!
Miquel Trilla

- 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 consellera densenyament
Carme-Laura Gil inaugurarà el
Simposi de ciències de la natura
El simposi del proper mes de març comptarà
amb la presència de 350 participants

Del 7 al 9 de març, Balaguer acollirà el VI Simposi sobre
lensenyament de les Ciències de la Natura.
Aquesta trobada pretén reunir els ensenyants de ciències
de la natura (biologia, geologia, botànica, paleontologia, física, química, medi ambient...) dels diferents nivells educatius
dels Països Catalans, per tal de facilitar-los recursos, materials
i lintercanvi dopinions i experiències, alhora que, com a eina
participativa, vol contribuir a la renovació pedagògica mitjançant les conferències, debats, comunicacions, tallers i sortides de camp que formen part dels actes del simposi.
Aquest simposi té lloc cada tres anys i les ciutats que lhan
acollit fins ara han estat Vic, Tarragona, Girona, Barcelona i
Manresa.
La majoria de participants seran professors de centres de
primària, secundària i universitat i, també tècnics i estudiants
universitaris despecialitats vinculades a les ciències naturals.
Es preveu una participació superior que podria aproximarse a les 350-400 persones.
Durant els tres dies que dura el simposi es presentaran un
total de: quinze ponències, tres taules rodones, cinquantacinc tallers, setze sortides de camp, cinquanta comunicacions

BALAGUER
REF. 1

Pis de 70 m 2, 3 hab., 1 bany,
cuina office amb electrodomèstics, saló menjador, molt
lluminós, alumini doble
càmera, moblat.
Molt cèntric!
No paguis més lloguers!

orals i vint-i-cinc pòsters.
La inauguració, el dia 7, anirà a càrrec de la consellera
dEnsenyament Carme-Laura Gil, i la lliçó inaugural la impartirà
Jorge Wagensberg, director del Museu de la Ciència de la
Fundació la Caixa. Durant lacte dinauguració és farà el
lliurament dun guardó al científic Joan Oro com a reconeixement de la seva important tasca desenvolupada al llarg de la
seva vida en pro de la ciència.
El simposi finalitzarà el dissabte dia 9 amb la lliçó de cloenda de Sebastià Serrano de lUB i lacte de cloenda presidit pel

BALAGUER
REF.43
Pis molt cèntric, de 84 m2, 4
hab., cuina office, 1 bany, terra
de gres, 2 terrasses.
Per entrar-hi viure.
Entrada 600 •.

PENELLES
Disposem de pàrkings, loals comercials, naus industrials,
altells, magatzems a
diferents punts de
Balaguer. Vingui i
informi’s
sense
compromís!

BALAGUER

BALAGUER

HOSTAL NOU

REF. 34
Gran pis de 115 m2, 4 hab.,
cuina americana, rebost, 1
bany complet, 1 lavabo, ascensor, traster.
Entrada 600 •
Per entrar a viure!

REF. 24
Pis de 90 m2 seminou, en molt
bona zona, 3 hab (un tipus
suite), 2 banys complerts,
opció mobles.
Entri linformarem!

REF. 20
Terreny urbanitzable de 500
m2, totalment vallat, accés per
dues portes, llum, aigua ,
clavegueram.
Entri i informis!
Preu 126.21 • /m2

BALAGUER

BALAGUER

LA SENTIU

REF. 44
Primer pis de 90 m2. en zona
cèntrica, 4 hab., bany, aseo,
cuina office, bomba de calor.
Entrada 600 •
Al mes 319 •

Tenim cases al Casc
Antic, reformades i
per reformar al seu
gust amb preus per
a totes les butxaques!

REF. 45
Parcel·la de 400 m2 edificable
en uranització.
Gaudeixi de les avantatges
de tenir local social, piscina, camp de tennis, de
mini golf...
Preu 22.839 •

BALAGUER

FIRAL

LA SENTIU

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

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

REF. 63
Casa de 200 m 2, saló
menjador amb llar de foc, 2
banys, armaris encastats,
altell, calef. de gas-oil, pati
posterior, pàrking opcional.
Al centre del poble!
Li agradarà.

REF. 2

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

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

LA RÀPITA
REF. 25

Magnífica casa adosada
seminova de 240 m 2. 4 hab.
dobles, banyera dhidromassatge, gran saló-menjador amb
llar de foc, garatge per a 3
cotxes, jardí de 180 m 2 ,
calefacció...
No li falta detall!

GERB
REF. 17

Magnífica casa amb gran
jardí, saló menjador de 30 m2,
sostres de fusta, calef., bodega de 50 m2 , pàrkig, gran
construcció anexa com a
magatzem.
Visqui amb tranquil·litat!
Li agradarà!

REF. 51
Magnífica casa totalment reformada de 190 m2, llar de foc,
calef., 2 banys, altell, armaris
encastats, terra de gres,
2 terrasses i pàking!
A 10 minuts de Balaguer!
Visqui amb qualitat!

BOLDÚ
REF. 10

Cases dobra nova, de 4 hab.,
2 banys, cuina office equipada, gran saló menador,
fusteria de roure, calef. de
gas-oil, garatge de dues
places, terrassa.
Materials de 1a qualitat!
Li agradarà!

LINYOLA
REF. 11
Casa de dues plantes amb
gran magatzem, per reformar
al seu gust, 3 hab, terrassa.
Finançat al 100%
A bon preu!

Director General dOrdenació
i Innovació Educativa. El VI
Simposi, amb un pressupost
superior als deu milions de
pessetes, sorganitza des del
Departament dEnsenyament
el Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera amb la
col·laboració duna comissió
organitzadora territorial integrada per més de quaranta persones i amb el suport econòmic dun conjunt dinstitucions
i entitats entre les quals destaquen el Departament dEnsenyament, la Universitat Politècnica de Catalunya, el Departament de Medi Ambient, lAjuntament de Balaguer, el Consell
Comarcal de la Noguera, la
Universitat de Lleida, lInstitut
dEstudis Ilerdencs, el Grup de
Mestres de la Noguera, el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats, el DARP, la Fundació Territori i Paisatge i la Caixa.

FIRAL

LA SENTIU

REF. 32
Pis de 65 m2 en zona molt
tranquil·la, 3 hab., cuina amb
galeria, terrassa, calef. amb
acomuladors.
Vingui a informar-se!

REF. 48
Casa de poble reformada de
160 m2. 3 hab., bany, lavabo,
terra de gres, possiblitat de
fer garatge i celler
Entrada 600 •
Al mes 290 •
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CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ
1.Palamós .................. 45
2.Gavà ....................... 42
3.Palafrugell ............... 36
4.Balaguer ............ 35
5.Europa .................... 35
6.Badaloní .................. 35
7.Vilassar ................... 34
8.Reus ........................ 34
9.Manresa .................. 34
10.Guixols .................. 33

11. Girona .................. 33
12. Barcelona C ......... 32
13. Cornellà ................ 30
14. Gramenet ............. 29
15. Premià (-1) ........... 28
16. Júpiter ................. 27
17. Sant Andreu(-1) ... 25
18. Tàrrega ................ 23
19. Andorra (-1) ......... 22
20. Manlleu (-1) .......... 20

GOLEJADORS DEL F.C. BALAGUER

El Balaguer de Josep Maria Gonzalvo encara no
ha guanyat cap partit de la segona volta
Aquests resultats negatius han fet que els equips capdavanters,
Palamós i Gavà shagin escapat en la classificació
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Tres derrotes consecutives, davant de
lEsport Badaloní, Manresa i Premià han
despenjat al Balaguer dels primers llocs
de la classificació de la Tercera Divisió, tot
i que els mals resultats dels rivals directes
en la zona alta de la classificació, han fet
que encara es mantingui en lloc de playoff, empatat amb el cinquè i sisè classificat.
També cal dir que el passat dijous 24
de gener el Balaguer va disputar el partit
que tenia ajornat davant lEuropa, partit en
el que els balagueirns van imposar-se per
un contundent 3-0 amb un hat-trick del
davanter Carles Viladegut.
Aquest diumenge, el Balaguer visitarà
el camp del Palafrugell, tercer classficat i
que actualment es troba amb un gran
moment de joc. No cal dir que un bon

resultat en aquest partit, tornaria la moral als
jugadors vermells i a lequip al lloc que es
mereix a la taula. Per aquest partit, el tècnic
Josep Maria Gonzalvo recuperarà als
sancionats Goyo i Juanjo Tenorio, abssents
el passat diumenge i la possible recuperació
del centrecampista Abel que porta més dun
mes apartat dels terrenys de joc per una lesió
muscular.
Després del Palafrugell el Balaguer rebrà
al Guíxols i visitarà el camp del Girona, en tres
partits consecutius amb enfrontaments amb
equips gironins, i que de ben segur marcaran
la pauta de cara al final de lliga.
Durant el mercat dhivern, el Balaguer sha
reforçat amb dues cessions. La primera va
ser la del davanter Antonio del Figueres i la
segona ha estat la de Nil del Lleida.

1.Aldrich ................
2.Sergio Ruiz ........
3.Viladegut ............
4.Tenorio ...............
5.Juanjo.................
6.Sánchez Jara .....
7.Menchón ............
8.Mayoral ..............
9.Abel .....................
10.Ruben ...............

7
6
6
4
3
1
1
1
1
1

Després de la vint-idosena jornada del campionat de lliga del grup V
de la Tercera Divisió, Òscar
Aldrich continua essent el
màxim golejador del C.F.
Balaguer amb 7 gols, tot i
que el segueixen daprop
Sergio Ruiz i Carles
Viladegut amb 6 gols cadascun. Aquest darrer
davanter sha acostat als

Carles Viladegut

màxims golejadors gràcies
als 3 gols que va marcar en
el partit ajornat que va enfrontar al Balaguer i lEuropa
el passat 24 de gener.
Daltra banda, durant la
passada setmana va tancarse la cessió del jove davanter Nil Ruiz, cedit per la Unió
Esportiva Lleida.

El Club Bàsquet Balaguer
aconsegueix dues victòries
consecutives
Davant el Santa Coloma per 59-71 i el
Terrassa per un ajustat 81-79

El Club Bàsquet Balaguer ha aconseguit, en la darrera quinzena dues importants victòries, la primera de
les quals va ser a la pista del Santa Coloma, on es van
imposar per un clar 59-71 amb Albert Marvà amb 14
punts com a màxim encistellador.
Una setmana després, els dEduard Barrachina
van imposar-se a casa per un ajustat 81-79 davant un
dels seus rivals directes. En aquest partit cal destacar
la labor del jugador local Solà que va anotar 20 punts
seguit de Fuentes amb 17.

Equips de Vallfogona,
Balaguer i Artesa
representaran la comarca
a la fase final descacs
El Club Escacs Vallfogona en categira cadet, el
Club Escacs Balaguer en infantil i el Club Escacs Artesa
en categoria aleví, representaran la comarca de la Noguera en la fase final de les comarques de Lleida del
campionat descacs escolars per equips que es disputarà, probablement a Juneda el proper mes de març.
A nivell individual, la comarca estarà representada
per dos representants en categoria aleví masculí i dos
en categoria alevi femení, 3 representants infantils, dos
de masculins i una de femenina i una representant en el
campionat cadet femení. Encara falta definir els representants en categoria benjamí.

El Vipla Balaguer aconsegueix un important punt
a la pista del Manlleu
Els de José Luis Torres ocupen la tretzena posició a la classificació

El Vipla Balaguer va perdre per
3 gols a 5 contra lIndustrias Romero de Sant Feliu. Els visitants
van basar la seva victòria en una
pressió en tota la pista, la qual va
evitar que el Vipla pogués
desenvolupar el seu joc amb
fluidesa, i en una gran efectivitat, ja
que van convertir en gol quasi la
totalitat dels seus xuts entre els tres
pals. Els balaguerins, per contra,
van caure en els seus habituals
errors, manca de punteria i sort als
metres finals, van enviar fins a 3
pilotes al pal, i errades defensives
en moments claus del partit. Els
golejadors locals van ser David,
autor de 2 dianes, i Genís.

Daltra banda, el Vipla va aconseguir un important
punt a la pista del Manlleu, al empatar a 3 gols.
Amb el punt assolit els balaguerins continuen en la
13a posició de la classificació, amb 16 punts, i a una
distància de 5 punts dels llocs de descens.

El CLub Esportiu lEstel participa en els ACELL
Special Olympics que van celebrar-se al
Poliesportiu de Balaguer
El passat dissabte 2 de febrer al pavelló municipal

El Club Esportiu lEstel de
Balaguer va participar en els ACELL
Special Olympics celebrats el passat 2 de febrer a Balaguer, amb centres de Lleida, Juneda, Mollerussa,
Almacelles, Sudanell i Balaguer.
El regidor dEsports, Miquel
Quílez i la regidora de Serveis Socials, Montse Serra, van lliurar els premis juntament amb el president de
lAssociació lEstel, Josep Roca i
el President del Club Bàsquet
Balaguer, Jordi Ribalta.
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Gotes en la mar
Resposta al PSC de Balaguer
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El mal està en la sobèrbia del qui jutja,
confonent una crítica constructiva amb la
desqualificació personal.
Jo per la meva part sempre he parlat i he
escrit amb tot el respecte i consideració al
referir-me personalment al Sr. Alcalde tal com
correspon, i si no, diguin o citin concretament
en quin lloc he ferit lhonorabilitat del Sr. Alcalde. Una altra cosa és que no els agradi el que
dic. Ja ho sé, però aquest és el joc
democràtic. En canvi vostès sí que ho fan,
perquè és lúnica forma de defensar-se i justificar la seva pèssima gestió que és de domini
públic, amagant-se el Sr. Alcalde sota les
sigles del seu partit. I és que vostès tenen la
pell molt prima, quan algú amb suficient
informació, experiència i criteri, denuncia la
situació de Balaguer, és llavors quan ataquen
duna forma implacable, no argumentant els
fets denunciats, sino pretenent la
desqualificació personal a quí els critica.
Però parlem de Balaguer, que daixò es
tracta, i de la seva gestió a lajuntament.
En primer lloc totes les denúncies
polítiques que he fet, o són verificables a les
publicacions de caràcter oficial, acadèmiques,
o professionals, o són de domini públic o de
comentari de carrer.
En segon lloc, i sense més comentaris, a
Balaguer tothom sap el que ha fet cadascú.
En tercer lloc, anem sense enfurismar-se,
a les qüestions concretes i de la gestió personal del Sr. Alcalde, i si és possible contestin
a les següents qüestions :
- És veritat sí o no, que gairebé un 36 % de la
població ocupada de Balaguer, ha danar a
treballar a fora de Balaguer i que no acabem
de créixer com Cervera, Tàrrega o Mollerussa?
- És veritat , sí o no, que el Sr. Alcalde i vostès
van fer una campanya de desprestigi en contra de lHospital Jaume dUrgell recollint 700
firmes en contra dell i en contra meva?
- És veritat, sí o nó, que el Sr. Alcalde i el seu
grup, al seu moment, van votar en contra de
la seva ubicació actual de la Llar de Jubilats
del Casc Antic.
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- És veritat, sí o nó, que no van fer absolutament
cap gestió per evitar la fugida de lempresa
més important de Balaguer, com era la de
Vidres Viola?
- És veritat, sí o no, que shavien oblidat
completament del Polígon, i que ara no hi ha
parcel·les disponibles i que tardarem almenys
un any i mig a tenir-ne?
- És veritat, sí o no, que durant aquests 6 anys
no han fet res per la captació de turisme?
- És veritat, sí o no, que per la seva inexplicable manca de diàleg, i atès els elevadíssims
costos per als propietaris de La Miranda,
aquests no els ha tocat altre remei que acudir
a la justícia?
- És veritat, sí o no, que no han sabut negociar
lentrada a Balaguer de la carretera de Lleida
per Menàrguens, i en canvi a Lleida , sí que ho
han aconseguit ?
- És veritat, sí o no, lestat dabandó creixent
del Casc Antic, amb un tancament imparable
de comerços, davant de la seva passivitat i
nul·la imaginació, i que per tant no disposen
dun mínim Pla de recuperació integral del Casc
Antic?
- És veritat, sí o no, que durant la nevada i els
dies després, la seva actuació va ser ridícula
en comparació amb els pobles petits del
voltant de Balaguer?
Tot això i altres coses tenen que respondre,
i no amagar-se darrere del menyspreu i de la
desqualificació. El que han de fer és dialogar
més i treballar molt més. Això han de fer.
En quant a guanyar o perdre eleccions, no
sempre guanya el quí té la raó, sobretot si
ladversari polític per fer perdre, va utilitzar tota
classe de calumnies i campanyes diurnes i
nocturnes de desprestigi personal i així fer
capgirar la voluntat de molts balaguerins, encara que molts dells al dia següent ja se
narrepentien.
En quant al futur, ningú sap el que passarà.
El poble de Balaguer és savi, i a lo millor la
propera vegada canvia dopinió.
Josep Borràs i Gené
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Les darreres notícies fan plorar. Per una part no tindrem
una futura reina que ens faci despertar els sentiments...
monàrquics, amb la seva bellesa sensual i plena de vida.
Es veu que ja és definitiva la trencada. Que siga el que Déu
vulgui. Però és de pregar que el nostre príncep que tants
diners costa, tingui bon gust en proporcionar-nos algú ple
de vida i força per aguantar totes les virtuts que només la
nostra monarquia té, i que cap de nosaltres fica en dubte.
Per altra part el meu admirat Cela es deu bellugar dintre
la seva tomba, rumiant els adjectius que aplicaria al seu
apreciat fill. De segur que els encertaria. Perquè un home
no pot faltar a la veritat dient que vetlla els interessos de la
seva filla, hauria de dir que vetlla els seus i tots ho entendríem. No cal dir que veient la humanitat pletòrica del Cela i
mirant la del seu fill, comprens que la natura sha mostrat
més aviat avara. Potser sasembla a la mare, que segons
el nostre geni literari Baltasar Porcel sentenia amb el
Caballero Bonald -un altre bon escriptor-, que feia de secretari del Cela en els seus temps mallorquins. I ves per on,
aquest senyor (és un dir) del Porcel ara, una vegada mort el
Cela, sha permés judicar-lo, de viu no ho va fer segurament per por. No cal dir que la història ficarà a cadascú al
seu lloc; un serà lescriptor, laltre, un mal afegit a un partit
que normalment escrivia i es mirava el melic.
I continuant estava convençut que havien de passar
molts anys per tornar a veure com es preparava una mala
catxipanda. Que ni a bon plat pot arribar. Quants de nosaltres no ens meravellem que un home que té un munt de
preguntes a fer-se ell mateix, es dediqui a escriure desqualificant duna manera continua i metòdica, i com a tema
únic, tota la feina duns homes elegits per la majoria del
poble. Tal govern com oposició.
Per què ara?, serà potser que avui perilla quelcom que
ahir tenia segur? Aquesta tossuderia enciclopèdica en que
aviat haurem de cedir-li lespai al Groc en veure-ho tot buit.
Tot negre! Pot animar a algú a donar-li suport?
Tanta necessitat té de sortir de la via morta en què lhan
col·locat els seus superiors, per les seves mateixes virtuts?
Amb una breu passada per lAjuntament en què va crear
càrrecs sense cap necessitat. I es va aliar amb qualsevol
que li pogués assegurar poder fer la seva voluntat -es digués Carrión o Pedra-, a costa de la del poble. Que els va
costar a gust o disgust lhaver de deixar el partit on militaven. A hores dara què pretèn?
No es pot negar les qualitats de bon gestor, de molt
bon gestor. Més si a la Casa Gran són del teu color. Però
en aquells temps es va parlar molt dalgún viatge que no
calia fer, i de labús de la bona taula. Però això són foteses
sense més importància si lentorn va bé, però si els peròs!,
durant el seu mandat Inpacsa va tancar, per exemple. I
voleu dir que la Generalitat va fer tot el que calia?, el dubte
sempre hi serà.
Es va enrarint lambient. Els seus callen perquè fa el
que altres no saben fer ni volen fer. I tot fa predir que si per
una miraculosa cosa del destí, ell fos el candidat a lAjuntament (que no serà), tornaríem a veure la seva particular
forma de fer, perquè res en ell ha canviat. No pot. I tot és
gotes en la mar de la realitat.
C.G.A.

Convidat a sopar
Feia molt temps que no ens haviem vist amb en Pere, un
amic dinfància. Ens trobem pel carrer i em diu: Perquè no
vens un dia a sopar? Accepto i determinem el proper
divendres. Jo a les nou del vespre ja seré a casa perquè plego
de loficina a les vuit, em diu ell.
A les nou en punt del divendres jo busco angoixat des del
carrer el pis i la porta de ledifici amb el contestador automàtic.
Després dobrir-me un veí de la llista, pujo lescala fins al quart
pis perquè lascensor està averiat.
Hola, Ramon, passa, em diu la Montserrat, esposa den
Pere, tot fent-me un petó. Vénen al menjador dos nens petits,
fills del matrimoni. Em miren amb uns ulls com dunes taronges, però acabem fent-nos amics. Toquen les nou i en
Pere no arriba. La Montserrat proposa que expliqui un conte
als nens mentre ella feinejarà a la cuina. Jo sóc un babau per
explicar contes, i ells posen un cara de cansats i avorrits. La
Montserrat em diu què prefereixo, peix o carn. Li dic que és
igual. Com que insisteix, suggereixo peix, però després,
amoïnada, diu que no en té ni congelat a la nevera, cosa que
no li havia passat mai.
Toquen les deu i en Pere no apareix. La Montserrat està
nerviosa, i més perquè els nens, ja sopats, no volen anar a
dormir. Intentem posar-los el pijama i al llit, però criden i ploren.
Ella pregunta si mestimo més vi blanc o negre. Li dic també
que és igual, però fa mesos que amb en Pere no beuen vi per
temor als mossos desquadra que multen als bebedors, i no
ha pensat comprar-ne per a mi.
Als volts de les once de la nit arriba en Pere empipat. Es
disculpa: una reunió del personal administratiu de lempresa
lha fet arribar tard a casa. Ens asseiem al sofà del menjador i
quan comencem a parlar del temps venen de puntetes els
dos petits, no volen dormir. El pare els renya i amenaça, però
ells no en fan cas. Nerviós dóna una bufetada al més gran que
plora i crida. La Montserrat retreu al seu marit el mal gènit i
agafa els petits i els porta al llit.
Amb en Pere parlem de política i de futbol, però no ens
avenim: ell és del PP i jo sóc dEsquerra Republicana; ell és de
lEspanyol, i jo del Barça. Ens posem a taula per sopar. En
Pere malhumorat retreu a la Montserrat que el bistec és poc
fregit i el formatge per postres massa dur.
Jo, per donar un caire més airejat a la conversa, parlo dels
últims viatges que he fet a lestranger, comissionat per
lempresa on treballo. En Pere agafa el fil i em diu seriós:
Ramon, jo he obert una petita botiga de confecció i merceria.
Té futur, donat que en el barri no nhi ha cap, però necessito
més capital per ampliar-la. Si tu hi volguessis posar uns diners
com accionista, ja the dit que té futur. Jo, que vaig just
deconomia per haver comprat amb la Montserrat un pis i ens
cau un forta hipoteca bancària, li faig una cara de pomes agres.
Mirant el terra, li comento que no puc associar-me amb ell;
prou feines tenim a casa per anar tirant. Ell no acaba de creureho; insisteix, però no em convenç. Són uns moments desagradables per tots dos. La Montserrat calla i els petits dormen
com dos angelets. Toquen les dotze de la nit. Ens acomiadem
disgustats: en Pere decepcionat, la Montserrat calla badoca, i
jo mig avergonyit.
Mentre baixo lescala penso no anar més a sopar a casa de
cap amic dinfància.
Francesc Gamissans

Una novel·la per entregues
Fa un grapat de dies que uns homenots (no amb sentit pejoratiu) ens estan afavorint en qualsevol mitja de comunicació,
tan local com provincial, amb un seguit desdeveniments literaris. Són escrits amb un
profund sentit de responsabilitat ciutadana,
volem creure que són fruit de lestudi conscienciós de les mancances que ells pensen
que tenim, els que vivim a Balaguer.
Voldríem creure que les intencions que
porten aquests personatges, són sinceres i
no pas tendencioses com per fer-nos embolicar en una baralla entre els que lluiten per
assolir ser el protagonista de lequip a
Balaguer.
Fa un temps va córrer per la Ciutat la
notícia de què alguns polítics de Convergència, shavien reunit per començar a fer
enrenou, per a motivar algunes persones i
daquesta manera poder posar fil a lagulla,
cara a la campanya per a les properes municipals que hi haurà daquí a dos anys.
Aquest fet no tindria més importància
que lanecdotari, si no fos perquè ho van fer
damagat, i fora del seu lloc habitual, també
sembla que ho volgueren embolcallar com
si hagués estat una reunió de veïns de
Balaguer, que es reunien per parlar ves a
saber de què o de qui, doncs a la reunió li
van voler donar un caire de clandestinitat
al fer-ho en el local social de la Cambra de
Comerç i Indústria de Balaguer un lloc gens
adient per fer-hi una reunió, amb finalitats polítiques.
Aquella convocatòria de lacte fou promoguda per dos personatges coneguts per

tothom, els dos havien estat Alcaldes
de Balaguer, com a data curiosa podem dir que tots dos ho van ser per
partits polítics antagònics encara que
avui, coses del destí, els dos sembla
que tenen la mateixa militància política,
a un dells el van foragitar els del partit
que avui predomina a lalcaldia, a laltre
el foragitaren els del seu propi partit.
Sembla que ha transcendit que en
aquella reunió clandestina un dels principals temes tractats va ser la reconquesta de la cadira dAlcalde, per això
ara al llegir els escrits daquests personatges, quina credibilitat sels hi pot
donar, quan ja sabem que per a ells els
destí final no és el benestar dels ciutadans, ni la busca dopcions que ens
facin sobreviure daquesta llarga letargia que ells diuen que patim, sinó la de
ser lAlcalde.
Ha esclatat una guerra fraticida qui
guanyarà lescaramussa?
Els balaguerins ens hem fet grans
tants anys donant tomballons, ens han
donat una certa experiència per saber
què ens convé i que ens fa mal, o per
saber a qui hem de Votar quan sigui el
moment precís, i el que també tenim
clar, és que no donarem el vot a qui li
preocupa més la seva pròpia carrera
política, que no pas lestabilitat dels ciutadans de BALAGUER.
Emili Monge i Gili

Crítica Teatral

Mort accidental dun anarquista
Parlar dels grans mestres teatrals com
Bertold Brecht, Albert Boadella o Dario Fo,
és parlar indubtablement de bon teatre.
Mort accidental dun anarquista, el gran
clàssic del nobel italià, reuneix tots els
elements per poder-la considerar una obra
cabdal de la història del teatre
contemporani. La combinació dhumor,
sàtira, i denúncia irònica amb temes que
són dramàtics, fan mantenir en tot
moment latenció de lespectador sense
abandonar el tractament profund del
tema, la justícia i els elements repressors
del sistema, palesant la diferència evident
entre el que és just i el que és legal, com
moltes vegades veiem desgraciadament
en el món en que vivim, on lactualitat del
país continua donant raons a aquesta
reflexió del mestre del teatre crític com és
Dario Fo.
Sota una direcció plena de ritme i
comicitat realitzada per Pere Planella, sha

de destacar la magistral interpretació
dels actors com Oriol Genís o Míriam
Alamany, i en especial de Josep
Minguell que demostra una vegada més
les seves grans dots interpretatives
com també la seva facilitat per
caracteritzar els personatges.
Malauradament, aquesta obra
mestra i lliçó de teatre que ens dona
Fo, que hauria de ser model de moltes
obres i companyies, queda eclipsada
per la gran multitud dobres banals que
encara avui es representen amb una gran
acceptació per part de lespectador que
busca només la rialla fàcil i evitar la crítica i ironía per no haver de fer lesforç de
pensar i reflexionar sobre la intenció
dalguna possible obra.
Llarga vida ,malgrat tot, a Dario Fo i
a les seves classes de teatre en que
tan aprenem.
Àlvar Llobet
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El Teatre Municipal acollirà lobra Sopar
damics, Premi Pulitzer 2000, el proper
diumenge 17 de febrer, a les 7 de la tarda
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Sopar damics explica la
història de dos matrimonis que
han estat amics durant anys. A
la seva casa de Connecticut,
Sara i Dani, ofereixen un sopar
a Bet i Marc, al qual ell no assisteix. A mig sopar Bet, enfonsada, els comunica que Marc lha
deixada per una altra dona. Sara
i Dani, davant la notícia reaccionaran de manera confosa, nerviosa, incrèdula i sobretot oposada pel que fa als sentiments
que acaben demergir, ja que el
món perfecte que shavia
construit al llarg de molts anys
de relació entre les dues parelles comença a esquerdar-se.
Dirigida per Esteve Ferrer i
interpretada per Pep Ferrer,
Teresa Vallicrosa, Pep Anton
Muñoz i Marta Pérez, lobra de
Donalt Margulies va ser premi
Pulitze lany 2000.
Lobra es representarà dins
del cicle dhivern del Teatre Municipal de Balaguer, el proper
diumenge 17 de febrer a partir
de les 7 de la tarda. La venda
dentrades a partir de l11 de
febrer a les taquilles del Teatre,
de 6 a 9 de la tarda.

Què fer? Què fer? Què fer?
MERCANTIL Dissabte 9 de febrer, Nit de CARNESTOLTES amb MAJÚSCULES. Disfressat i vine a
CUBATERA celebrar-ho en família. No ten empenediràs.
SALA Dissabte 9 de febrer Vine a gaudir del nostre particular CARNESTOLTES on el tema
PLANETA principal serà EL CIRC. Actuaran dos components de Improvistos Casting Shows i a
més gaudirem de la FESTA CUTTY SHARK.
Diumenge 10 de febrer gaudeix de lespectacle dels nostres GO-GOS, Jordi i Diana.
Dissabte 16 de febrer Espectacular STRIP-ART dels nostres GO-GOS, Jordi i Diana.
Diumenge 17 de febrer en directe HERMANOS MALASOMBRA, entrada gratuïta.
SALA CATS Dissabte 9 de febrer disfressat en la nit més catxonda de lany CARNESTOLTES. Vine
i texplicarem, en viu, la gran sorpresa que tenim preparada per la propera setmana.
MUNDO Dissabte 9 de febrer, la nit del CARNESTOLTES amb més feeling del moment.
CANÍBAL Dissabtes 16 i 23 de febrer, preinscripcions per a la nova ediciò de MISS MUNDO
SALA UBBE CANÍBAL. Vine i informat.
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30 homes participen al primer curs de cuina
masculí celebrat al Restaurant Cal Morell

Jordi Olives guanyala final de
la Sisena Copa de Billar
americà del Bar Fleming
La copa sha disputat entre els vuit millors
del campionat de billar celebrat el 2001

Organitzat per la Societat Gastronòmica i Cultural del Comtat dUrgell, el Restaurant Cal Morell ha acollit el primer curs de
cuina per a homes, durant aquesta primera
setmana del mes de febrer.
El curs ha estat seguit per 30 homes de
Balaguer que durant els quatre dies de durada del curs, han pogut seguir les classes
del gastrònom Josep Maria Morell que els
ha explicat tots els secrets per lel·laboració
dun total de 15 plats, entre primers, segons
i postres, així com lel·laboració de salses.

Els plats han estat totalment variats entre
carns, peixos, arrossos, pasta, etc.
Josep Maria Morell va indicar en el moment de la inauguració del curs, que ha aixecat molta expectació entre els diferents mitjans de comunicació, per ser una experiència
pionera a les comarques de Lleida, que ja
han estat diferents poblacions de lentorn que
shan interessat per repetir lexperiència a la
seva població.
La participació al curs costa un total de
90 euros inclòs el sopar de clausura.

El passat diumenge 27 de gener, Jordi Olives va
proclamar-se guanyador de la Sisena Copa de Billar
Americà del Bar Fleming, al imposar-se en el desempat
final del play-off a Josep Maria Marqués.
La Copa lhan disputat els vuit millors classificats
del campionat de billar americà de lany passat, en que
Jordi Olives va quedar en vuitè lloc. Després del campionat entre els vuit jugadors, va efectuar-se un play-off
entre els tres primers classificats, que van ser Josep
Maria Marqués, Jordi Olives i Pere Estruch. Els dos primers van acabar el play-off amb 5 punts mentre que
Pere Estruch en va sumar 2. El desenpat, a cinc partides
va decantar-se cap a Jordi Olives, en la seva primera
participació en el campionat de billar.
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Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958
ES VEN 5è pis nou. Facilitats
de pagament. Raó al tel. 629
725009.
C/JAUME BALMES - 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.
ES VEN pàrking tancat al c/St.
Jaume Balmes, 11. 17 m 2 +
sota rampa. Preu 10.000 €. Raó
al tel. 973 448018.
SE VENDE 1er pis en el Secano al lado de las piscinas. 4
hab., terraza, trastero grande.
Muy soleado. Totalmente reformado. Razón al tel. 973
447689.

ES VEN Ford Escort 1.8 TD, LY. Totalment equipat amb D.A.,
A.A., Airbag... Perfecte estat.
Ocasió. Raó al tel. 973 448927.
Trucar a les nits.
LOCAL en venta de 30 m 2.
Zona comercial. Cerca Ayuntamiento. Razón al tel. 93
4512141.
ES VEN pis pràcticament nou
en la zona universitària de
Cappont de Lleida. 75m2 amb
3 hab. Raó al tel. 699 995416.

SOFEREIX noia per cuidar
nens a les tardes. Raó al tel.
677 318849.
ES BUSCA noia per compartir
pis a Barcelona. Raó al tel. 973
450013. Migdia o nits.
SE NECESITAN camareros,
ayudantes de camareros y ayudantes
de
cocina
en
Hamburgueseria Anagrama y la
Braseria. Razón al tel. 973
445337.
ES VEN habitació de matrimoni
completa amb armari de 4 portes, 2 tauletes de nit, tocador,
somier de làmines i matalàs
Flex. Color fosc. Perfecte estat.
Raó al tel. 973 447763.
ES VEN moble de menjador de
mòduls,
estil
modern,
pràcticament nou. També una
estufa de gas-oil i un extractor
de cuina. Raó al tel. 973
449126 de 9 a 12 de la nit.

ES LLOGUEN pàrkings, edifici
HP Sanahuja, 36. Referència
Gestoria Cudós al tel. 973
450555. Preguntar per Montse.

EN BALAGUER licenciado-diplomado en empresariales. Conocedor del programa gestión,
contabilidad y entorno office.
Experiéncia mínima 3 años en
contabilidad general y fiscal.
Edad 30-35 años. Coche propio. Enviar CV con foto reciente
al apartado de Correos, 381,
25080 Lleida.

HAMBURGUESERIA ANAGRAMA Venta de negocio con
local incluido. Razón a Torcuato
Ruíz al tel. 973 445337.

ES VEN pis c/Barcelona, 54. 4
habitacions, 2 banys, traster,
calef. central, moblat o sense.
Raó al tel. 973 445963.

ES BUSCA casa de poble o
masia. Raó al tel. 973 454234.

ES NECESSITA persona per
fer neteja de la llar i cura dels
nens a les tardes. Es valorarà
experiència. Raó als tels. 670
081848 - 973 448320.

SE VENDE piso de 120 m 2
aprox. en la c/Urgell. 4 hab.,
gran comedor con fuego a tierra, bomba de calor, ascensor
y trastero. Razón al tel. 973
443006.

ES TRASPASSA merceria Fina
al c/Urgell en ple rendiment.
Canvi de residència. Raó als
tels. 973 450801 - 696 787032.
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ES LLOGA garatge de ratlla al
c/Barcelona (aprop de lescola
Pia). Preu 48.08 euros. Raó als
tels. 973 448711 - 629 926190.

ES VEN última parcel·la de 400
m 2 al c/de les Escoles a la
Ràpita. Raó al tel. 605 081408
- 699 954190.
ES LLOGA o traspassa bar.
Molt bona situació. Raó al tel.
973 449137.

OPORTUNITAT es ven Renault
21 2.0 Any 88. AA, D.A... Molt
cuidat. Trucar a les 2h. migdia
o 9h. nit. Raó al tel. 973 447686.

ES TRASPASSA
pub a
Balaguer en ple rendiment. Raó
al tel. 686 473026.

SE VENDE 5º piso nuevo a estrenar de 90 m2 + 14 m2 de
trastero + 42 m 2 de terraza,
ascensor... al c/Barcelona, 66.
Razón al tel. 629 811450.

ES PRECISA mecànic per taller a Balaguer. Raó al c/Urgell,
89 o al tel. 973 447510 - Tel/
Fax 973 450896.

BALAGUER busco casa o pis
vell encara que shagi de reformar. Raó al tel. 973 449314.

ES LLOGA garatge tancat al c/
Pare
Sanahuja
(davant
Germanes Carmelites). Raó al
tel. 973 443162 - 661 245573.
HIPOTECA banco, cancelamos deudas y embargos.
Refinanciamos su hipoteca.
Peligra su patrimonio? Precisa
dinero?. Consúltenos al 615
497518. Compra vivienda
100%.

BALAGUER urgeix trobar pis de
lloguer. Raó al tel. 600 402319.
ES VEN moto Kawasaki 600
en molt bon estat. Bon preu.
Raó al tel. 650 399544.
ES TRASPASSA empresa de
electrònica i telecomunicacions
amb contractes vigents en ple
rendiment per no poder
atendre. Raó al tel. 609 909089.

TERRENY en venda de 1700
m 2 damunt Càmping St.
Llorenç. Preu 2.500.000 ptes.
Raó al tel. 605 200336.

OCASIÓ Renault 11 es ven LM. Bon estat. Ideal per al camp.
Preu 150.000 ptes. Raó al tel.
669 567835.
BUSCAMOS torero-carretillero
y peones para trabajo continuado todo el año en fábrica, operario que quiera tener altos ingresos. Razón al tel. 973
432712.
ES PRECISSA oficial de primera de paleta per a empresa de
Balaguer. Raó tel. 659 499393.
SE VENDE ATICO totalmente
reformado en la Pl. Joaquina
Vedruna, número 1, con aire
climatizado, 90m2 aprox. y una
amplia terraza. Piso amueblado. Razón telf. 973451123.

ES COMPRA
FINCA DE
SECÀ
RAÓ AL TEL.
699 308882

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

VENDA DE PARCEL·LES
AMB TOTS ELS SERVEIS
i VIVENDES UNIFAMILIARS
A CAMARASA
Promotora
OBRAS MONEDERO, S.L.
Gestió i informació

Barcelona, 71 · 25600 BALAGUER · Tel.: 973 443 505
Fax.: 973 443 622 · E-mail: balaguer@attassessors.com

T E L È F O N S O Ú T I L S

A Balaguer es necessita
elèctric amb
experiència,
de 18 a 25 anys,
per motius dampliació
de serveis, que disposi
de carnet de conduir i
que li agradi el món de
lespectacle.
Raó tel. 973 447268

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

Pl. Pere Casaldàliga, 4 1-2 · Balaguer
Tels. 973 448061 · 626 323459

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
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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

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

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

R

M

À

BELLCAIRE D'URGELL
BRUFAU TUDELA, J.I.
973586466
CAMARASA
TRIBÓ ALCOBÉ, M.
973420200
CASTELLÓ DE FARFANYA
ARASA PLA, G.
973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ
MONTSERRAT MIRATS
973425051
MONTGAI
PERE SOLANS
973430110
OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT. NÚRIA
973438136
VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.
973432151

FARMÀCIESODEOTORN
De les 8 de la tarda del 7 de febrer
De les 8 de la tarda del 14 de febrer
De les 8 de la tarda del 21 de febrer

a les 8 de la tarda del 14 de febrer
a les 8 de la tarda del 21 de ferbrer
a les 8 de la tarda del 28 de febrer

ALDAVÓ
CLAVER
SALA

Pintor-Decorador

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

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

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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