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Carnestoltes 2002

Una quinzena de carrosses
van participar a la rua del
Rei Carnestoltes el passat
dia 9 de febrer a Balaguer

Matança del porc a Artesa

Artesa de Segre va despedir
el Carnestoltes amb la
tradicional matança del
porc reunint centenars de
persones

Caminades per la Noguera
Mobiliari Actual
Programes Jovenils
Decoració i Complements
Sistemes de Descans
Projectes d’Oficines

Sant Lluís, 47

Tel. 973 45 11 05

BALAGUER

El Centre Excursionista de
Balaguer ha presentat el
tercer cicle de Caminades
per la Noguera per aquesta
primavera
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Salud Automoció, S.L.
des de 1931
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Millor cent de deu, que deu de cent
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Lanunci del tancament de lempresa
Lear de Cervera ha causat malestar en gran
part de la societat lleidatana durant les
darreres setmanes. Unes mil dues-centes
persones poden quedar-se sense feina,
per la decisió duns senyors, que només
valoren les decenes de milions deuros que
guanyen a Cervera o els centenars de
milions deuros que poden guanyar a
Polònia, ja que la mà dobra és molt més
barata. Sels hi en fot el deixar centenars de
famílies sense feina, amb hipoteques i
crèdits per pagar, amb fills petits i amb
il·lusions trencades. Allà poden guanyar
més i això és lúnic que compta.
Però aquesta empresa, quan va
instal·lar-se va rebre tots els ajuts possibles
i impossibles per part de les diferents
administracions per a la seva instal·lació a
la capital de la Segarra. Lempresa multinacional com tantes altres que shan
instal·lat han estat rebudes com manà de
Déu per part de polítics i mitjans de
comunicació. En canvi, hi ha daltres

empreses, les autòctones, més petites,
amb menys llocs de treball, però que estimen el territori, creen estabilitat econòmica,
calladament, sense ajuts ni notiícies
rimbombants. Són les que realment haurien
dinteressar. En la nostra maltractada
economia, totes les inciatives són bones.
Però és millor tenir cent empreses de deu
treballadors que deu de cent.
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Què en penseu?...
Em preocupa tant les declaracions que
certs polítics han fet a lentorn daquesta llei
que elaborarà el govern de lEstat sobre el
consum dalcohol en els adolescents, com lús
que en fan aquest col·lectiu. Com a ciutadà, o
com a pare o com a educador, he de donar
suport a aquesta iniciativa. En un tema com
aquest no podem frivolitzar ni deixar-nos dur
per motivacions de partit. Jo no penso caure
en aquest error. Els governants tenen lobligació

MAITE-PETIT

TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA
CONSULTAS EN
CAMARASA Y
BALAGUER

de vetllar per la seguretat i per la
integritat dels ciutadans. I aquest és un
camp en el qual tots, sense jerarquitzar,
hi hem dassumir la nostra
responsabilitat. Encara que aquí no ha
arribat a generalitzar-se la pràctica del
botellón, no estem exempts ni dels
excessos que sen fan ni de la pràctica
cada cop més matinera. Espero que
aquest cop no ens dediquem a tirar
pilotes fora. Ens hi juguem molt.
Josep M. Simón i Auberni

Prova dAccés
als Cicles Formatius
· Grau Mitjà
· Grau Superior

Centre de Formació Professional

HORAS CONVENIDAS

ACSER, SCCL (Acadèmia Serra)

Telf. 973 420178 - 609 135472

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

El tancament de Lear, portarà
que 183 balaguerins es
quedin sense feina
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LInstitut Municipal Progrés i Cultura
fusiona els serveis de turisme, cultura,
promoció i festes de Balaguer

El nou ens municipal va entrar en funcionament el passat 8 de febrer,
després de la constitució del Consell General
El passat 7 de febrer va constituir-se de
manera oficial lInstitut Municipal Progrés i Cultura. El nou ens municipal fusiona tots els
Patronats Municipals del Museu Comarcal de
la Noguera, de Promoció i Projecció de
Balaguer, de lEscola de Música i Arts Plàstiques, de la Guarderia Patufet i els serveis de
cultura i festes de lAjuntament.
LIMPIC està format per un Consell General, presidit per lAlcalde Miquel Aguilà i que
compta amb dues vice-presidències a mans
dels regidors de Cultura i Festes, Teresa Bernat i Francesc Ferrer, respectivament, i un re-

presentant de cadascun dels grups municipals amb representació al consistori. A més
formen part del Consell General quatre ciutadans representatius dels diferents sectors,
i que actualment han estat escollits Joan
Arjona, Francesc Vilalta, Rosa Agustí i Josep
Aznar.
El Consell, en la seva primera reunió va
nomenar Joan Bové com a gerent de lIMPIC
i a Josep Maria Angerri com a Director Tècnic.
Les noves oficines de lIMPIC es troben
ubicades a la Plaça Mercadal, 45.

Ara fa uns dies lempresa Lear Corporation, multinacional nordamericana, dedicada a la fabricació de components de lautomòbil, feia pública la seva decisió de
tancar la planta de la localitat de Cervera, en la que hi
treballen vora 1.200 persones, durant els propers mesos.
Aquesta notícia ha estat, sens dubte, un fort cop a
leconomia de les comarques de linterior de la Terra Ferma, ja que dels 1200 treballadors, un 25 per cent són
veïns de Cervera, i la resta de les poblacions de la província de Lleida i de Barcelona, afectant, majoritàriament les
poblacions de Tàrrega, Mollerussa, Igualada i Balaguer.
Precisament la nostra ciutat es veurà afectada amb
un total de 183 treballadors que es quedaran sense feina, si lanunci del tancament és definitiu.
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Les carrosses de «Peter Pan»
i «el claustre de St. Domènec»
guanyen el premi de Carnaval
Un total de 15 carrosses, diferents comparses i centenars
de balaguerins disfressats van participar de la Festa del Carnestoltes de la capital de la Noguera, del passat dissabte 9 de
febrer, en una multitudinària rua que va passejar-se pels principals carrers de la ciutat, acabant a la Plaça del Mercadal, amb
la presa de lAjuntament per part del Rei Carnestoltes i el ball
de tarda amenitzat pel grup danimació local La Troca.
La carrossa «Peter Pan» va ser la millor de les presents
segons el jurat del concurs de Carnestoltes, guanyant les 50.000
pessetes de premi, mentre que la carrossa «el claustre de Sant
Domènec» va emportar-se un accèssit de 25.000 pessetes.

La festa va continuar a les 12 de la nit,
als pavellons firals amb el Gran Ball de Carnestoltes i Concurs de Disfresses amenitzat
pel grup musical Cairo.
El premi a la millor disfressa de grup va
ser per un grup disfressat de calçat esportiu, mentre que el primer premi individual va
ser per la parella de bruixots i la lluna.
Els diferents centres escolars també van
celebrar les seves particulars festes de Carnestoltes, tot i que una de les més vistoses
denguany va ser la que va celebrar-se a lescola Àngel Guimerà, que van dedicar la fes-

ta denguany a la celebració de lany Gaudí, i
totes les disfresses feien referència a lefemèrides de larquitecte català, reconegut internacionalment.

El Centre Escolar Àngel Guimerà va
voler celebrar la popular festa del
Carnestoltes, evocant lefemèrides de
lany Gaudí, i tots els alumnes van
disfressar-se per locasió
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XAVIER RÚBIES RÚBIES
A.E.P.I. n. 300
CORREDOR DE FINQUES

Jacint Verdaguer, 19 baixos Tel.

PISOS EN VENDA
- Pis al C/ Bellcaire, 2n pis, moblat i
plaça de parquing
- Apartament de 2 hab. al c/ Tarragona.
- Pis al C/ Ramon Llull, amb ascensor i
calefacció
- C/ Bellcaire, 4t pis.
- Àtic reformat al c/dAvall a estrenar
- Pis al C/ Sant Lluís. 5è pis. 4 hab.
- Pis al c/ Pare Sanahuja. Tot reformat
- Pis al c/ Sanahuja. 4t pis
- 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
- Pis al C/ Montroig moblat
- Pis al c/ Urgell moblat
- Pis al C/ Sant Lluís, davant cases
barates.
PISOS DE LLOGUER
- C/ Girona
- c/ Gaspar de Portolà (nous)
- Av. Pere III, 5 hab.

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

ALTELL EN LLOGUER
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacin Verdaguer
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/ St. Lluís xamfrà c/ Josep Calasanç

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
- Casa al C/ Pi i Margall
- C/ Torrent. 3.000.000.BELLCAIRE
- Pis en lloguer
SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
LA SENTIU
- Parcel·les en venda
CAMARASA
- Garatge doble amb possibilitat de construir
a sobre. Bona situació.
- Parcel·la per construcció de 144 m2.

Degut a la gran demanda de vivendes
de lloguer, sol.licitem als propietaris que posseeixin pisos desocupats
als qui els interessi tenir una
rendabilitat en lloguer o en venda,
es dirigeixin a les nostres oficines,
on se'ls informarà ampliament del
sistema d'arrendament o financiació.

FONTLLONGA
- OPORTUNITAT. Gran casa totalment nova, excel·lents vistes.
21.000.000.CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa per 6.500.000 ptes.
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 amb projecte
bàsic
ARTESA DE SEGRE
- Casa de 3 plantes amb garatge al c/
Balaguer. Preu: 15.000.000 ptes
TORREDEMBARRA
- Es lloga pis x setmanes

Josep Ma. Pelegrí insta al
Consell a lelaboració dun
pla demergència

El Director General dAdministració Local
va reunir-se el passat dimarts 12 de
febrer amb diferents alcaldes de la
comarca de la Noguera
El director general dAdministració Local de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Pelegrí, va reunir-se
el passat dimarts 12 de febrer amb els alcaldes de
Balaguer, Algerri, Bellmunt, Àger, Foradada, La Sentiu,
Os de Balaguer i Artesa de Segre, a la seu del Consell
Comarcal, per tal de valorar els mals produits durant la
nevada del passat mes de desembre i les posteriors
gelades.
Josep Maria Pelegrí va reiterar la voluntat del govern
de la Generalitat de Catalunya de fer front a les despeses extraordinàries ocasionades per la tempesta i les
gelades, als diferents ajuntaments, a la vegada que va
instar el Consell Comarcal de la Noguera, a elaborar un
pla dactuació demergències per millorar la coordinació en situacions demergència, ja sigui nevades, incendis, accidents o aiguats.

La Festa del Ranxo de Ponts reparteix
set mil raccions del tradicional plat
Per cuinar-lo van fer falta uns tres mil quilos de llenya, setanta
calderes i centenars de quilos dels diferents ingredients

El passat dimarts 12 de febrer, Ponts
va acollir una nova edició de la tradicional
Festa del Ranxo, en la que van repartir-se,
gratuïtament, unes set mil raccions de la
popular olla barrejada. Per cuinar-ho, un
total de 20 cuiners van remenar durant hores les setanta calderes escalfades amb
uns tres mil quilos de llenya.
Daltra banda, el President de la Generalitat, Jordi Pujol, va visitar la capital del
Mig Segre el dissabte 9 de febrer, per tal

La esposa y las hijas de
Francisco Lid Basto,
agradecemos las muestras de
cariño y apoyo recibidas por
parte de familiares, vecinos,
compañeros y amigos en estos
momentos tan difíciles para
nosotras.
Grácias

dinaugurar un grup dhabitatges tutelats, la
residència assistida i el centre de dia de Ponts.

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
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Artesa de Segre va celebrar la 23ena
edició de la matança del porc dins dels
actes de la Festa de Carnestoltes

Centenars de veïns de la localitat noguerenca van participar un any
més de la tradicional festa, el passat dimarts 12 de febrer

Els bellcairencs es volquen
a favor del poble saharauí
La localitat noguerenca ha recollit
material i productes dhigiene corporal
per la 8a Caravana Catalana per la Pau

Per Àngel Periel Navarro
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Artesa de Segre va celebrar el passat
dimarts 12 de febrer, la 23ena edició de la
popular festa de la matança del porc
que celebra anualment el dimarts de Carnaval dins de la programació dactes de
la festa pagana que es celebra abans de
la Quaresma.
Centenars de veïns dArtesa de Segre
i de les poblacions veïnes no van voler-se
perdre aquest acte que va iniciar-se a primera hora del matí amb la matança dels
porcs, seguida de lelaboració de les tradicionals llonganisses i botifarres durant
tot el matí.
Per la tarda, es va fer el gran berenar
de germanor, a la Plaça de lAjuntament,
on shavien fet tots els actes matinals, amb

els diferents derivats del porc, cuits a la brasa i
acompanyats per bon pa i bon vi de la zona. La
festa, com cada any va finalitzar amb una gran
sessió de ball, donant per finalitzada la programació del Carnestoltes 2002.

Les famílies Valero Mateos i de Juan Trucharte, de
Bellcaire dUrgell, acollidores temporalment durant els
estius dunes nenes o duns nens del Sàhara Occidental, tot seguint les directrius de lAssociació Catalana del
Poble Saharauí, al llarg dels dies 16 al 24 del proppassat
mes de gener han participat en la Vuitena Caravana Catalana per la Pau, mitjançant una recollida selectiva duns
productes bàsics per lhigiene corporal.
Per raó de lèxit que assolí la demanda tal, els patrocinadors della resten força agraïts de la població
bellcairina tota, de lAjuntament regidor de la mateixa i
dels professors i lAssociació dels Pares i Mares dAlumnes del col·legi públic local Bonavista.

Àngel Guimerà, s/n · Tel. 973 448933 · 25600 BALAGUER -La Noguera-
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El grup teatral La Boira representa «De més
verdes en maduren» en la campanya contra la
fam de Mans Unides, al Teatre Municipal

Plànols de carrers de ciutats
Plànols de carrers de les ciutats més importants de
Catalunya, inclós el de Balaguer, amb diferents fòrmules
gràfiques, funcionals i pràctiques, que permeten localitzar amb facilitat carrers, places i serveis públics des
de la xarxa.
BALAGUER
http://www.balaguer.net/planol/

LLEIDA
http://www.paeria.es/mapa/
cat/mapa.htm

BARCELONA
http://bcn.es/guia/
welcomec.htm
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GIRONA
http://www.ajuntament.gi/web/l
El Grup de Teatre «La Boira» de Térmens,
col·labora, desinteressadament, amb la
representació de lobra teatral «De més
verdes en maduren» en la campanya contra la fam que organitza Mans Unides de
Balaguer.
La finalitat daquesta representació teatral no és altra que destinar els diners que
es recaptin per assolir el projecte a lIndia,
més concretament a Nirmal Sadan, que
comprén la creació dun centre de salut i
de camps mèdics per aconseguir els
tractaments adequats per les seves
malaties. La part del projecte que assumeix
la comissió de Mans Unides de Balaguer
puja un total de nou mil Euros.
La representació daquesta obra es
farà el diumenge 24 de febrer a partir de les

7 de la tarda al Teatre Municipal, i el preu de
lentrada serà de 6 Euros a la mateixa guixeta
del Teatre des del 19 de febrer fins el mateix
dia de la representació.
«De més verdes en maduren»
dAssumpta Gonzàlez, es una comèdia que
ens ofereix una tècnica teatral senzilla i
esquemàtica, però directa. Els dialegs són
breus i de respostes ràpides, tant que
rarament ocupen més de quatre paraules.
Pel públic assistent, el riure està garantit
amb aquesta obra a la que no se li pot
regatejar la seva frescor, feta duna barreja
de picardia ingènua i de traça escènica, amb
uns personatges molt reals i situacions
divertides i entenedores.
La direcció de lobra recau en Joan
Ramon Balagué.

TARRAGONA
http://tgna.altanet.org./ajtmsTtgna/ajuntament/
ajuntament.htm

- 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

Josep Maria Font exposa les
seves fotografies a la Sala
dexposicions de lAjuntament
Des del passat divendres 15 fins al proper
diumenge 24 de febrer
La sala dexposicions de lAjuntament de Balaguer acull,
des del passat divendres 15 de febrer i fins el proper diumenge
24 del mateix mes, lexposició fotogràfica de Josep Maria
Font. Una mostra que reflecteix el sentiment daquest aficionat
a la fotografia, i que ens explica el pas de laigua, travessant
les nostres comarques, des de lalta muntanya. aturant-se als
llacs, rius, embassaments, passant pel
Congost de Mont-rebei, la Mitjana, Utxesa
i el Delta de lEbre fins arribar al mar. Imatges
plenes de natura viva. Imatges que volen
divulgar i salvaguardar un dels tresors més
preuats de les Terres de Lleida.
Lexposició, inaugurada el passat
divendres pel periodista i amic de lautor,
Paco Castillo, és una selecció realitzada en
format professional a través del plotter, com
a eina de treball tècnic que utilitzen els
aparelladors, professió a la que es dedica
Josep Maria Font.

La mostra reflecteix el sentiment de
Josep Maria Font cap als diferents
paisatges de natura viva de les nostres
comarques

Lexposició és una selecció realitzada
en format professional a través del
plotter, una eina que Josep Maria Font
utilitza en la seva professió
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El Consorci del Montsec vol assegurar el futur
econòmic, turístic i cultural de la zona
La millora de les comunicacions, la creació dun Observatori
Astronòmic i la promoció turística, eixos bàsics de lentitat
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Ara fa un any, es constituia el Consorci
del Montsec, organisme format per representants de la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Lleida, els Consells Comarcals del Pallars Jussà i la Noguera, dels 16
ajuntaments inclosos al projecte i de la Fundació Joan Oró, sota la presidència del
Conseller en Cap de la Generalitat, Artur
Mas, la vicepresidència dEstanis Felip i
Agustí Graell, nomenant-se com a gerent
del Consorci a Josep Vilajoliu.
El Montsec és una daquelles zones del
nostre país, en que durant les darreres dècades han patit una forta regressió demogràfica. Aturar aquesta tendència no és fàcil, ja que aquestes zones no tenen el seu
futur garantit ja que no estan situades ni al
litoral, ni a lalta muntanya, ni tenen reg ni
indústria.
És per aquests motius, que des de la
Generalitat de Catalunya, en aplicació del
criteri de reequilibri territorial vol impulsar i
ser el catalitzador dun model de desenvolupament per aquestes zones, lobjectiu del
qual no és altre que aturar el descens demogràfic, i si pot ser, donar-li el tomb, i crear un futur viable i sostenible a la zona.
El Consorci del Montsec té com a àm-

bit territorial la regió del Montsec, situada enmig de les dues comarques amb models de
desenvolupament divergents: lAlt Pallars Jussà, com a zona en procés de transformació
terciària basada en loferta turística dalta muntanya, i la Noguera baixa com a zona en procés
de transformació agroindustrial.
El Montsec és una zona muntanyosa de
difícil accés i en regressió demogràfica i econòmica. Implica a 16 municipis, amb una població total de 11.500 habitants i una superfície
de 1.600 km2.
Els objectius daquest projecte pretenen
crear les condicions idònies per preservar les
activitats econòmiques actuals i propiciar la seva
diversificació, impulsant el desenvolupament
de noves activitats basades en el turisme, la
cultura, loci, els esports i la ciència.
Per aconseguir-ho, el Montsec ofereix un
riquíssim patrimoni natural i cultural que, fins
ara, és pràcticament desconegut pel mercat

El Consorci del Montsec, està format per
representants de la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Lleida, els Consells Comarcals del
Pallars Jussà i la Noguera, dels 16 ajuntaments
inclosos al projecte i de la Fundació Joan Oró

El Consorci té com a àmbit territorial la zona situada
entre dues comarques amb models de
desenvolupament divergents: lAlt Pallars Jussà,
zona en procés de transformació terciaria i la Noguera
baixa, zona en procés de transformació agroindustrial

El Consorci pretén crear les condicions idònies per
preservar les activitats econòmiques actuals i
propiciar la seva diversificació, impulsant el
desenvolupament de noves activitats basades en el
turisme, la cultura, loci, els esports i la ciència

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

El Montsec compta amb 4
grans espais naturals
amb una riquesa
paisatgística
impressionant, com són
la Serra del Montsec,
laiguabarreig SegreNoguera Pallaresa, la
Serra Mitjana i els
estanys de Basturs. A
més compta amb la major
superfície daigua de la
Catalunya interior i un
impressionant patrimoni
arqueològic i
arquitectònic.

El programa dactuacions
immediates del Consorci del
Montsec passa per 3 grans
eixos. El primer és la
inversió pública en
infraestructures i
equipaments, com és la
creació de lObservatori
Astronòmic del Montsec i
del Centre dObservació de
lUnivers; la creació dun
Centre de natura a la finca
de Bonrepós a Gavet de la
Conca; creació i posada en
funcionament de lalberg a
Guàrdia de Noguera;
Restauració de la col·legiata
dÀger i la millora de la
xarxa viària, amb diferents
actuacions en carreteres i
camins

turístic català i per altres mercats potencials.
El Montsec compta amb 4 grans
espais naturals amb una riquesa paisatgística impressionant, com són la
Serra del Montsec, laiguabarreig SegreNoguera Pallaresa, la Serra Mitjana i els
estanys de Basturs. A més compta amb
la major superfície daigua de la
Catalunya interior i un impressionant
patrimoni arqueològic i arquitectònic.
Amb tot, el patrimoni daquesta
zona permet desenvolupar una oferta
turística, cultural i esportiva de gran qualitat, a la que shi ha de sumar una característica diferencial com és lobservació astronòmica.
El programa dactuacions immediates del Consorci del Montsec passa
per 3 grans eixos. El primer és la inversió pública en infrastructures i equipaments, com és la creació de lObservatori Astronòmic del Montsec i del Centre
dObservació de lUnivers; la creació
dun Centre de natura a la finca de
Bonrepòs a Gavet de la Conca; creació
i posada en funcionament de lalberg a
Guàrdia de Noguera; Restauració de la

col·legiata dÀger i la millora de la xarxa
viària, amb diferents actuacions en carreteres i camins.
El segon eix dactuació és el suport
a la població i liniciativa privada, basada, en la sol·licitud i gestió duna iniciativa comunitària Leader+, per tal de permetre subvencionar les iniciatives privades en creació de serveis i docupació i
Petites i Mitjanes empreses, i productes
turístics i culturals de la zona.
El tercer gran eix fa referència a la
Promoció turística, amb el llançament de
la marca turística Montsec, la creació de
quatre portals dacollida, centres dinformació sobre loferta i els recursos de la
regió i senyalització turística interna, com
són: Portal nord a Isona i Conca Dellà,
Portal Est a la Baronia de Rialb, Portal
Sud a Camarasa i Portal Oest al Monestir de Santa Maria de Les Avellanes.
Amb aquest projecte, el Consorci
actua com a impulsor de les iniciatives
locals desencadenant un efecte multiplicador a la zona amb lobjectiu de posar
en marxa un procés de transformació
econòmica que permeti, en primer lloc,
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crear un futur creïble per als habitants de
la zona i alhora, i en segon lloc, conservar la personalitat pròpia de la regió i el
seu medi natural.
El projecte Montsec sha desenvolupat com un projecte pilot per a altres
zones de Catalunya de característiques
similars.

CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ
1.Palamós .................. 51
2.Gavà ....................... 46
3.Reus ........................ 40
4.Palafrugell ........ 39
5.Barcelona C ............ 38
6.Badaloní .................. 38
7.Vilassar ................... 37
8.Manresa .................. 37
9.Balaguer ................. 36
10.Europa .................. 36

11. Guíxols ................. 34
12. Cornellà ................ 34
13. Girona .................. 34
14. Jupiter ................. 33
15. Gramenet ............. 32
16. Premià (-1) ........... 28
17. Sant Andreu(-1) ... 28
18. Tàrrega ................ 24
19. Andorra (-1) ......... 23
20. Manlleu (-1) .......... 21

GOLEJADORS DEL F.C. BALAGUER

Continua la mala ratxa dun Balaguer que no
troba el camí del gol, malgrat les ocasions

Només ha sumat dos punts dels divuit possibles en els sis partits de
la segona volta, amb dos empats i quatre derrotes
14

El Balaguer no acaba de trobar el camí
del gol, i en el que portem de segona volta
del campionat, tant sols ha sumat dos
punts dels divuit possibles, passant de la
segona posició de la taula a la novena que
ocupa actualment, i amb dos equips,
Palamós i Gavà que encapçalen la classificació a molts punts dels seus seguidors
més immediats.
Tot i que encara queden tretze partits
per acabar el campionat, si el Balaguer vol
estar entre els quatre primers, ja no pot
deixar escapar cap punt més del Municipal, i ha dintentar treure punts en els seus
desplaçaments.
En aquesta quinzena, els homes que
entrena Josep Maria Gonzalvo van caure
al camp municipal de Palafrugell per 3 gols

a 1, en un partit en que els de la Noguera van
jugar força concentrats, arribant al descans
amb empat a un gol. La segona part va ser
molt afortunada pels locals que van aconseguir dos gols per cap els balaguerins, tot i les
oportunitats que van tenir.
Aquest diumenge 17 de febrer, el Balaguer
va rebre al Guíxols i malgrat el domini aclaparador dels locals, no van saber trencar la barrera defensiva gironina, mentre que els visitants, en la seva primera oportunitat van aconseguir marcar i avançar-se en el marcador.
Pocs minuts més tard, un gol de Ruben feia
justícia al marcador, tot i que no aconseguirien desfer lempat.
Aquest diumenge, el Balaguer té un complicat partit al camp del Girona, per rebre, set
dies després al Sant Andreu.

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

7
7
6
4
3
2
1
1
1
1

El Balaguer no acaba de
trobar el camí del gol en
aquesta segona volta, tot
i que lequip crea ocasions que no sap transformar en els metres finals.
En les dues darreres jornades, tant sols ha aconseguit un punt dels sis en

Ruben

joc, perdent al camp del
Palafrugell per 3 gols a 1, amb
gol de Carles Viladegut i
lempat a un gol davant el
Guíxols, amb el segon gol
de Ruben en el que portem
de campionat.
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Sala Planeta lidera el
Torneig de futbol sala
masculí dhivern
Després de la tretzena jornada del 13è Torneig de
futbol sala masculí dhivern que organitza la regidoria
dEsports de lAjuntament de Balaguer, lequip Sala Planeta lidera la classificació amb 31 punts, seguit dInemLlampecs amb 26, Gespa-Raiders amb 21, AmbortDanone amb 18, Bar Dilema amb 16, Les Avellanes i
BTK-Barres i Escacs amb 14, CSK-Balaguer amb 9 i
tanquen la classificació Sala Cats amb 4 punts i
Naufragos amb 2.
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Dues derrotes
consecutives
del Vipla
Balaguer
El Vipla Balaguer perderen
per 3 gols a 2 a la pista de
lHospitalet,
en
partit
corresponent a la 18a jornada
de la Nacional «B». Els
balaguerins van tutejar al líder de
la categoria i van estar a punt
demportar-se un resultat
positiu de la pista barcelonina,
però no van tenir sort en la
definició de les jugades datac.
Ferran, dimpresionant xut des
de fóra larea, va avançar un
Vipla que va sortir sense
complexos i que va sorprendre
el rival. Els locals es van aprofitar
duna errada defensiva
balaguerina per empatar el partit
i poc abans del descans es van

ficar per davant en el marcador al culminar un contracop. El
Vipla va començar la segona meitat amb ganes de remuntar
el partit. Cristian, en una gran jugada personal als 25 minuts,
va fer pujar lempat al marcador, i daquí al final ambdós equips
van alternar ocasions per adelantar-se de nou. Va ser el líder
qui va emportar-se els 3 punts a laconseguir el definitiu 3 a 2
a pocs minuts del final de lencontre.
Daltra banda lequip va perdre per 3 gols a 5 contra el
Club Natació Sabadell. Els homes de José Luís Torres van
caure derrotats en un partit dominat pels balaguerins però en
el que es van trobar amb una gran actuació del porter rival. Va
arrivar-se al descans amb 0-2 i només iniciar-se la segona
meitat el Sabadell va marcar el 0 a 3 però el Vipla no es va
esfonsar i va arribar a ficar-se 3 a 4 en el marcador, amb gols
de Ferran, David i Joan, a manca de tres minuts. Finalment, i
com està essent habitual en els darrers partits, la sort no va
estar al costat dels balaguerins que van veure que els visitants
sentenciaven el resultat pocs instants abans de la finalització.

La piscina coberta acull un
curs de socorrista aquàtic

Els interessats poden inscriures fins el
proper dimarts 12 de març

El C.B. Balaguer perd els dos partits
davant el Castelldefels i el Sants
El Club Bàsquet Balaguer ha perdut els
dos partits disputats en la darrera quinzena,
davant el Castelldefels i a casa davant el
líder J.A.C. Sants per 81-73 i 78-86 respectivament.
A la pista del Castelldefels, el Balaguer
va anar per davant en el marcador fins a
linici del quart temps, que reflexava un 55-

BALAGUER

HOSTAL NOU

FINANÇAMENT AL
100%

REF. 20
Terreny urbanitzable de
500 m2, totalment vallat,
accés per dues portes, llum,
aigua, calvegueram.
Vingui i informis!
Preu 126.21 E/m2

Si no aconsegueix la seva
hipoteca, vingui a veurens.
Li donem totes les facilitats.
Condicions bancaries immillorables! Encara que no
compri através nostre.

BALAGUER
REF. 1

Pis de 70 m2 , 3 hab., 1 bany,
cuina office amb electrodomèstics, saló menjador, molt
lluminós, alumini doble
càmera, moblat.
Molt cèntric!
No paguis més lloguers!

58 pels balaguerins. La mala actuació al final,
va fer que els locals guanyessin el partit.
El partit contra el líder, va ser molt igualat
fins als darrers minuts, en que el major encert
en els tirs lliures i les nombroses faltes assenyalades als locals, van fer que el Sants sendugués el partit, essent la segona derrota
del Balaguer a casa.

LA SENTIU
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.

GERB

LA SENTIU
REF. 48
Casa reformada de poble de
160 m2 . 3 hab., bany, lavabo, terra de gres, possibilitat
de fer garatge i celler.
Entrada 600 E
Al mes 290 E

BALAGUER

BALAGUER

REF. 54
Gran pis de 120 m2. en zona
molt cèntrica, 4 hab., 1 bany
complet i lavabo, ascensor i
calefacció, galeria tancada,
armari encastat.
Vingui i informis!

REF. 56
Casa al Casc Antic de
162 m2 . semi reformada, llar
de foc, armari encastat.
Moltes possibilitats!

La regidoria desports de lAjuntament de Balaguer,
amb la col·laboració de la Federació Catalana de
Salvament i Socorrisme organitzen un curs de
socorrisme aquàtic que es celebrarà tots els caps de
setmana des del 23 de març fins al 28 dabril. El termini
dinscripció serà el proper 12 de març. Els participants
han de tenir els 18 anys complerts i han de presentar un
certificat mèdic.
El curs és dun total de 130 hores de formació i 210
hores de pràctiques i costa 366 Euros.

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. 12
Zona Firal, gran casa
totalment reformada, acabats
de 1a qulitat, 5 hab., 2 banys
complets, cuina office, armari
encastat, calef. i pati posterior.
Oportunitat única!

BALAGUER

TÉRMENS

LA RÀPITA

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. 70
Cases afilerades dobra nova.
Acabats de 1a qualitat. 4 hab.,
bany complet i lavabo, cuina
office, garatge, jardí, celler de
75 m2.
Impecables!

REF. 25
Magnífica casa adossada
seminova de 240 m2, 4 hab.
dobles, banyera dhidromassatge, gran saló-menjador
amb llar de foc, garatge pr a 3
cotxes, jardí de 180 m2, calef.
No li falta detall!

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!
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BALAGUER

ARTESA DE S.

LA SENTIU

REF. 42
Casc Antic. Econòmic primer
pis en zona tranquil·la de
4 hab., bany complet, ben
conservat. No pagui més
lloguers!
Tant sols 150.25 E al mes
(25.000.-)

REF. 67
Casa per reformar al seu
gust de 130 m2 , 2 plantes i
buhardilla. Molt econòmic.
Zona cèntrica.
Tant sols 10.218 E
(1.700.000.-)

REF. 63
Gran casa de 3 plantes de
200 m2 de 3 hab., 2 banys
complets, llar de foc, celler,
pati posterior, possibilitat de
fer garatge.
Llesta per entrar-hi a
viure!

BALAGUER
REF. 23
Gran pis de 129 m2. 4 hab.,
cuina reformada 2 banys
complets, calef., ascensor,
traster.
Ideal per zona!

CASTELLÓ

BALAGUER

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

REF. 26
Primer pis de 4 hab., exterior dalumini, terrassa de
10 m2, traster de 30 m2.

BOLDÚ
REF. 10

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

Zona molt tranquil·la!

BALAGUER
REF. 37
Altell en zona molt cèntrica
de 80 m2. Nou a estrenar, lavabo, vidre de doble càmera,
6 punts de llum.
Ideal per inversors!

Del temps
Balaguer en clau de futur
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Ja sabem que a Balaguer no ho tenim
massa fàcil per créixer i aconseguir un més
important desenvolupament. El tema de la
situació i de les comunicacions hi tenen molt
a veure. I sabem perfectament que ciutats com
Mollerussa, Bellpuig, Tàrrega o Cervera ho
tenen més fàcil perquè estan al costat mateix
duna autovia que uneix Madrid i Saragossa
amb Lleida i Barcelona, i la qual enllaça a més
a més amb la ruta de Navarra i del País Basc.
I per tant tenim que competir industrialment i
comercialment amb aquestes ciutats
emergents, que a més a més estimulen
sinèrgies entre elles.
Però sobretot tenim que competir amb la
ciutat de Lleida, situada a només 28 Km. de
distància, i que ens està xuclant més que cap
en tots els sentits. El seu gran potencial polític,
administratiu, sanitari, econòmic, comercial,
loci, la universitat, tots aquests factors fan que
Lleida a la pràctica, ens pugui arribar a absorbir,
si no lluitem amb intel·ligència i amb força per
evitar-ho. Perquè les grans decissions es
prenen a Lleida en tots els sentits, i us
asseguro que ningú farà res per potenciar
Balaguer, si és que pot anar en detriment de
Lleida o de daltres ciutats. I fixeu-vos bé a títol
dexemple, com es mouen els fils de la política i de leconomia, que de tots els Presidents
de la Diputació de Lleida de la democràcia i
de diferents partits, tots han estat de làrea de
Mollerussa o de Tàrrega, tots a la ruta de la NII. Cap de Balaguer, segona ciutat de Lleida,
de la Seu dUrgell o de Tremp, per exemple. I
aquest detall vol dir molt.
Per això hem de lluitar contra la nostra
pròpia indiferència i conformisme, i hem
devitar convertir-nos en una autèntica ciutat
dormitori de totes aquelles altres ciutats a les
quals cada dia gairebé 1800 balaguerins hi
han danar a treballar. Aquesta és la situació
pura i dura.
Per aquest motiu Balaguer ha de reaccionar de la forma que sigui. No podem esperar
més.
No podem continuar pensant en el passat
i en la nostra brillant història, i amb les nostres
muralles i monuments, costums i tradicions,
que els hem de conservar i potenciar,
evidentment. Però això no ens donarà el pa.
Això no ens donarà el progrés.
Mireu, a Balaguer durant aquests darreres
anys, entre tots li hem donat una millor imatge
de modernitat. I també amb un gran esforç
hem aconseguit importants equipaments de
tota classe: culturals, educatius, sanitaris,

assistencials, esportius, etc. Podríem dir que
tenim una ciutat bastant ben equipada. I daixò
em podem estar ben orgullosos. Però tot això
ja ho tenim, i ara només ho tenim que conservar.
Però només amb això com deia, no farem
créixer la ciutat. La ciutat necessita altres
objectius.
Ara hem de canviar de xip. Ara ens toquen unes
altres prioritats. I al meu entendre, tots els
esforços tant personals, com econòmics, com
polítics, han danar encaminats cap a tres grans
objectius bàsics i fonamentals:
les
comunicacions, leconomia i el Casc Antic.
Hem daconseguir amb urgència, les
autovies o desdoblaments entre les carreteres
de Tàrrega - Balaguer i la de Lleida-Balaguer per
lantiga L-1313. Aconseguir aquest gran objectiu
únicament depèn de la Generalitat i de la nostra
capacitat per convencer-la.
Però les altres dues, el desenvolupament
de leconomia: indústria, comerç i turisme, per
una part, i la recuperació total i absoluta del Casc
Antic per una altra, depèn bàsicament de
nosaltres mateixos, de les nostres iniciatives, i
de les nostres prioritats, evidentment amb
importants ajudes de les diferents
administracions.
Per tant, Balaguer sha de fer respectar i ha
de saber trobar el seu encaix propi i particular
dins de les terres de Lleida. I ja sabem el conjunt
de factors i dinteressos polítics i econòmics
que estan en joc.
Però la vida no és cosa del passat, si no del
present que ens toca viure i sobretot del futur
que ens espera demà passat. I per lluitar contra
les adversitats que la vida ens planteja, una de
dos, o ens deixem arrossegar per la impotència
i el pessimisme, o lluitem amb totes les nostres
forces per capgirar la situació.
Per això a Balaguer, més que cap altra ciutat,
necessitem gent valenta, gent amb idees, gent
amb iniciativa, gent amb nous projectes, gent
que tinguin una gran ambició per la ciutat, gent
amb molta fortalesa personal i política, que
sapiguin defensar Balaguer per damunt dels
interessos polítics dels partits. En definitiva,
necessitem persones amb capacitat de lideratge
a la política, a la indústria, al comerç, al turisme,
a lagricultura. A tot els sectors i a tots els nivells.
Deixem de costat les rancúnies, les enveges,
les mesquineses, les desqualificacions, les
lluites personals i de partits. La vida dura molt
poc i cal viure-la en positiu, i si és possible amb
alegria. I Balaguer ens necessita a tots.
Josep Borràs i Gené

De fa un temps ençà, escoltem i llegim la notícia de
nounats, llançats, per dir-ho duna forma gràfica, a les
escombraries. Les paridoras -no sels pot dir mares al
meu entendre-, totes expliquen els seus motius i la seva
desesperació i la societat calla. Haurien désser les
mares autèntiques, aquelles que són la base i el pilar de
la família -que per sort són milions-, les que fessin escoltar la seva veu condemnatòria, però callen. Haurien
désser les feministes conscients, les que ens diguessin quina part de culpa tenen, i també callen.
I davant de tant silenci, un pensa en la complicitat
còmoda com volent treures la part de culpa que li pot
correspondre i guanyar tranquil·litat tots plegats.
Durant un període llarg de temps, ens han bombardejat amb la idea que el nostre cos és nostre. Certament és així. Ens han dit que el progrés marca unes
pautes i no seguir-les és un error. Potser sí. Els valors de
la tolerància dintre del matrimoni sembla que estan de
baixa, i les separacions i divorcis es van multiplicant. I
veiem que aviat hi haurà preservatius a preu de saldo a
les escoles, perquè potser és més barata aquesta solució que no una asignatura dÈtica.
Mentrestant els valors que no es donen a conèixer i
lexemple de tota aquesta púrria, que són el menjar de
les revistes de cor, i potser una febre a deixar ladolescència per entrar a fer coses dadults, no estan ni formats ni madurs, fan la resta. I aquesta resta és vergonyosa per a tots, però callem.
Que malament deu estar tot, quan linstint maternal
fa aigües.
Que malament està tot, quan a la dona li costa tan
poc obrir-se de cames.
On arribarem si podem prescindir en una arrauxada
de la parella que lliurement vam elegir? Si no li donem ni
temps ni loportunitat dun rodatge, després de tants
petons i empaitades. On trobarem la complicitat de la
dona i lhome que fa anys que estan junts? On lequilibri
per la cria dels fills que tan necessiten la serenor i la
tranquil·litat? Quina empresa (família) pot anar bé si es
desconeixen les intencions del soci/a?
Com són joves creuen poder-ho superar tot. Un
clavo saca otro clavo, diu el refraner. De veritat? El que
no diu és com acaben de malmesos els dos claus,
després de tal feta. El preu a tanta frivolitat, a tanta
permissivitat!, a ladoració del sexe com el zenit de la
llibertat i la plenitud, ha de portar unes conseqüències
nefastes per a la realització com a persones.
Perquè el sexe sacaba i aleshores queda només el
que es porta darrera el front. Nostàlgies, vivències, records, remordiments i el convenciment destar en pau
amb un mateix.
Serà capaç la mare desnaturalitzada i aquesta joventut tan ràpida en tot, de mirar-se al mirall? Aneu a
saber, potser es trobaran fins i tot, perfectes i moderns.
Del temps en podríem dir.
C.G.A.

Sr. Aguilà, sap el que vol dir jugar net?
Finalment, i després dinsistir reiteradament
a lequip de govern, sobre la necessària i urgent necessitat de netejar la nostra ciutat,
lAjuntament ha reconegut aquesta necessitat i ha iniciat aquesta campanya cívica de
conscienciació ciutadana que pretén aconseguir la col·laboració de tots els balaguerins, per tal de tenir un Balaguer molt més net
i més ben cuidat.
Des daquestes ratlles voldria fer-los arribar la meva felicitació per haver destinat tant
els recursos humans com econòmics, per
realitzar aquesta campanya de neteja a
Balaguer i de formació als ciutadans més
petits amb la col·laboració dels centres educatius de Balaguer.
Però també cal fer saber als ciutadans de
Balaguer altres temes que estan lligats directament amb aquesta campanya cívica que
sha titulat AMB BALAGUER JUGUEM NET,
no et quedis fora de joc que de ben segur a
molts ciutadans i ciutadanes de Balaguer no
els farà cap gràcia, tal i com mha passat a mi
quan me nhe assabentat.
Hi ha una sèrie de qüestions que cal respondre i que lequip de govern no ha tingut
mai en compte. I això passa, perquè aquest
equip que governa ens demostra un cop més
la seva indiferència i menys preu de cara als
comerciants de la nostra ciutat.
Si us hi fixeu, en els fullets que han repartit
de color verd o vermell daquesta campanya,
no hi consta ni el dipòsit legal, ni qui ha fet el
disseny i la maquetació, ni el número dexemplars fets en aquesta tirada, ni quina impremta ha realitzat la impressió, no us sembla estrany tot això?

Doncs, cal que algú ho expliqui.
Lempresa que ha realitzat el disseny i maquetació dels panells informatius, que ha fet
els 12 pilars publicitaris i els 6000 fullets és de
Mollerussa i mira quina casualitat que és dun
excàrrec de confiança del Sr. Aguilà i exgerent
de la Fira de Balaguer. Cal també dir que la
impressió dels 6000 fullets, de la propaganda adhesiva, etc. també sha fet a Mollerussa
o el que és el mateix, fora de Balaguer.
Una vegada més cal que felicitem el Sr.
alcalde i el seu equip per haver menyspreat i
desconfiat dels dissenyadors i maquetadors,
de les impremtes i dels comerciants de
Balaguer, que un cop més els ha dit molt directament que no cal que sescarrassin a organitzar campanyes ni associacions de comerciants, ja que lAjuntament no creu en ells
i els ha dit clarament que fora de Balaguer les
coses es fan millor. I, els cinc milions que ha
costat la campanya de neteja, és millor que
els guanyi algú de fora de Balaguer.
Ha demanat pressupost als professionals
daquest sector de Balaguer?.
Penso que aquest és el sistema que hagués hagut dutilitzar. Si no ha estat així demostra que lúnic criteri que ha tingut en compte ha estat lamiguisme i el favor personal.
Aquest és el seu sistema dimpulsar i projectar el comerç i la gent de Balaguer? Estem
ben arreglats.
Sr. Alcalde vostè sí que sha quedat fora
de joc. Amb Balaguer jugui net.
Josep Lluís Bonet i Juárez
Regidor de CiU a lAjuntament de Balaguer

Vagant pel Pla dAlmatà
«Y jugar por jugar/ sin tener que morir o matar,/
y vivir al revés/ que bailar es soñar con los
pies». (Joaquín Sabina)
Al gat dAlbert Pla, cantautor Sabadellenc
Aquí, un souvenir graciós;
allà, uns fragments de tàpia musulmana.
Aquí, uns rodets revoltats;
allà, una mesquita soterrada.
Aquí, una gírgola i un rovelló;
allà, camí de Gerb, uns pastorets.
Aquí, escrivint a les parets;
allà, un Fr. Borràs i un R. Molina (*).
Aquí, el mitjó (perdut) den Tàpies;
allà, en Barbatayr Al-Balaqí.
Aquí, un helicòpter i una albarca;
allà, unes tombes flamejants.
Aquí, al fossar, uns canons;
allà, una font gebrada, molt gebrada.
Aquí, un tobogan i un gronxador;
allà, dos grans portals.
Aquí, un sant i un crist;
allà, uns gitanos i unes rumbes.
Aquí, una paperera reial;
allà, uns amics dels restaurants.
Aquí, un cedre amable i seductor;
allà, uns testamentaris i una miniexposició.
Aquí, un senyal dstop;
allà, el castell dabans de La Ràpita.
Aquí, al pla, en Domènec Carrové...
i allà, a muntanya, Monteró i Camarasa.

(*): dos noms de pintors balaguerins

Joan Borda, gener de 2002
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La Sala Mundo Canibal acull el Segon certamen
Miss Mundo Canibal 2002
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El 2n Certamen Miss Mundo
Caníbal es realitzarà a la Sala Mundo
Caníbal de Balaguer, els dies 2, 9 i
16 de març. Les preinscripcions de
les participants es realitzarà els dies
16 i 23 de febrer a la mateixa sala o
al telèfon 670381749.
Formaran part del jurat persones relacionades amb els mitjans
de comunicació, persones
relacionades amb la cultura, la política, la moda, i està assegurada la
presència dEva Sisó, Miss Lleida
2001, i de Jordi Morenilla DJ i locutor de 40 principales.
El premi és de 500 Euros per
la guanyadora, i la possibilitat
dentrar a formar part del món de la
moda, amb un càsting per les tres
finalistes amb lagència FRANCINE
de Barcelona.
Els dies 16, i 23 de febrer
juntament amb les preinscripcions,
hi haurà Go-Gos i el dia 23 de febrer
festa White Label amb molt regals
i molts forfaits per anar a esquiar.

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



973 450529

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

LOCO-DANCE-CLUB
Ps. Estació
BALAGUER

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

Què fer? Què fer? Què fer?
MERCANTIL Divendres, Dissabtes i diumenges, tots els caps de setmana són diferents, però cada cap
CUBATERA de setmana el que sí que fem és cremar adrenalina. Ho vols provar?
SALA Dissabte 23 de febrer Meravellat dels performans de HIPOTETIC GRUP. Són els
PLANETA àngels de linfern més sexis que hagis vist.
Diumenge 24 de febrer gaudeix de lespectacle dels nostres GO-GOS/ANIMADORS
Dissabte 2 de març Espectacular FESTA WHITE LABEL amb nombrosos regals pels
assistents, i impressionat STRIP-ART a càrrec de lexuberant Sussi.
SALA CATS Tots els dissabtes 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 23 de febrer, últim dia per a la preinscripció per a la nova ediciò de MISS
CANÍBAL MUNDO CANÍBAL. El mateix dissabte gran FESTA WHITE LABEL amb nombroSALA UBBE sos regals i magnífiques GO-GOS per amenitzar una gran nit.

Passeig

de

l'estació,

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

El Centre Excursionista de Balaguer presenta la
tercera edició de les Caminades per la Noguera

El Centre Excursionista de Balaguer, ha
organitzat, per tercer any consecutiu, el cicle
Caminades per la Noguera que aquest
any constarà de cinc excursions a diferents
indrets de la nostra comarca, cap de les
quals han format part de les caminades
danys anteriors.
La primera de les sortides està programada pel 3 de març i serà a la Cova de La
Vansa, al municipi de Tòrrec. Lexcursió és
de 10 km. amb poc desnivell, apta per qualsevol tipus de públic. Es visitarà la confluència de tres barrancs: el de la Jona, el de
Fontfreda i el de Tartera, fent la visita a la
casa troglodita de La Vansa i les restes de
lesglésia romànica.
La segona de les caminades tindrà lloc
el 17 de març des dAlberola al monestir de
Sta. Maria de Vallverd a Tragó de Noguera,
el Vilot i Alberola. En el decurs daquesta
excursió, que té un recorregut de 17 quilòmetres, coneixeran les restes del monestir,
que pertanyia a lordre del Císter, veuran el
que queda de Tragó, i per sota dels Picons
dOs arribaran a les restes del Vilot.
El 7 dabril es visitarà la popular Cova

del Tabac. El recorregut total de lexcursió serà
de 17 quilòmetres. A més de la Cova del
Tabac també es visitarà lextrem de la Serra
del Mont-Roig, des don es pot gaudir duna
impressionant panoràmica de la Serra Carbonera i de la Plana dUrgell.
El 21 dabril es farà una sortida a Vilanova
de Meià, visitant lermita del Puig de Meià i les
restes del castell i de lantic poble de Meià,
arribant a la font de Zitó, retornant cap a Meià,
visitant els dòlmens de la Lluella del LLop.
La darrera de les caminades tindrà lloc el
5 de maig a la Baronia de Rialb, excursió de
20 km i de certa dificultat, pels seus diferents
desnivells.

Indesinenter
Des de molt lluny,
des del fons dels primers anys,
quan encara creus fortament amb tot,
no hi ha dia que no resi.
Ara però, sentelen els horitzons
conformant el rés al sentiment pur,
al rigor estricte del propi desig,
ofegant la fe moltes vegades,
confós a limplorar sense adonar-me
que lànima del rés no és demanar.
Tanmateix encara reso
perquè ho faig a ladmirar
de lunivers la grandesa, al camp
diàlegs de flors, la saviesa
daquest món i la mateixa bellesa,
que ella sola ja és un rés,
que per si sola ja resa.
De quan era adolescent,
quan encara creus fortament amb tot,
guardo el signe dalgún rés
al jardí de la memòria,
que avui encara em serveix.
Miquel Trilla
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SERVEI DIARI A: LLEIDA · TREMP · POBLA · SORT · RIALP · LLAVORSÍ · ESTERRI

Av. Molí, 29 · 25600 BALAGUER (Lleida)
Tel. 973 446010 · Tels. mòbil 639 443516 / 659 039175 / 659 306082

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.
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.
ES TRASPASSA merceria Fina al
c/Urgell en ple rendiment. Canvi de
residència. Raó als tels. 973 450801
- 696 787032.
ES LLOGUEN pàrkings, edifici HP
Sanahuja, 36. Referència Gestoria
Cudós al tel. 973 450555. Preguntar per Montse.
HAMBURGUESERIA ANAGRAMA Venta de negocio con local incluido. Razón a Torcuato Ruíz al tel.
973 445337.
ES BUSCA casa de poble o masia.
Raó al tel. 973 454234.

22

ES VEN última parcel·la de 400 m2
al c/de les Escoles a la Ràpita. Raó
al tel. 605 081408.
ES LLOGA o traspassa bar. Molt
bona situació. Raó al tel. 973 449137.
ES TRASPASSA pub a Balaguer
en ple rendiment. Raó al tel. 686
473026.
ES PRECISA mecànic per taller a
Balaguer. Raó al c/Urgell, 89 o al
tel. 973 447510 - Tel/Fax 973 450896.
ES LLOGA garatge de ratlla al c/
Barcelona (prop de lescola Pia).
Preu 48.08euros. Raó als tels. 973
448711 - 629 926190.
ES TRASPASSA «Degorett», botiga
de roba de la llar, complements i
cortinatges. Situada al c/Barcelona,
28 de Balaguer. Molt bon preu. Raó
als tels. 629 303236 - 973 426075.
ES VEN pis pràcticament nou en la
zona universitària de Cappont de
Lleida. 75m2 amb 3 hab. Raó al tel.
699 995416.
BALAGUER busco casa o pis vell
encara que shagi de reformar. Raó
al tel. 973 449314.
BALAGUER urgeix trobar pis de
lloguer. Raó al tel. 600 402319.
HIPOTECA banco, cancelamos
deudas y embargos. Refinanciamos
su hipoteca. Peligra su patrimonio?
Precisa dinero?. Consúltenos al 615
497518. Compra vivienda 100%.

ES VEN moto Kawasaki 600 en
molt bon estat. Bon preu. Raó al
tel. 650 399544.
ES BUSCA noia per compartir pis
a Barcelona. Raó al tel. 973 450013.
Migdia o nits.
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.- Raó al tel. 605 020336.
SE NECESITAN camareros, ayudantes de camareros y ayudantes
de cocina en Hamburgueseria
Anagrama y la Braseria. Razón al
tel. 973 445337.
BUSCAMOS torero-carretillero y
peones para trabajo continuado
todo el año en fábrica, operario que
quiera tener altos ingresos. Razón
al tel. 973 432712.
SE VENDE 5º piso nuevo a estrenar de 90 m2 + 14 m 2 de trastero
+ 42 m2 de terraza, ascensor... al
c/Barcelona, 66. Razón al tel. 629
811450.
ES VEN pis al c/Barcelona, 54. 4
hab., 2 banys, traster, calefacció
central, moblat o sense . Raó al tel.
973 445963.
SE VENDE Ático totalmente reformado en la Pl. Joaquina Vedruna,
1, con aire climatizado. 90 m2 aprox.
y una amplia terraza. Piso amueblado. Razón al tel. 973 451123.
ES VEN Ford Fous 2000cc 16v.
130cv. Seminou. 50.000 km L-AF. 3
portes, AA, EE. Molt ben equip.
Raó al tel. 973 450124 - 973 445718.
SE VENDE remolque con capacidad de 500 a 600 quilos. 190 x
110. Precio 420.71E (70.000.-).
Razón al tel. 973 447235. Llamar
de 7 a 10 de la tarde.
SOFEREIX
senyora
amb
experiència i bones credencials per
tenir cura de bebés i nens petits.
Raó al tel. 659 889264.

ES NECESSITA noia/senyora per
a casa i nens mitja jornada al matí.
Preferiblement referències i carnet
de conduir. Raó al tel. 670 024880
(d11 a 1 i de 3 a 5h.).
ES LLOGA plaça daparcament i
magatzem al c/Montroig, 17. Raó
al tel. 973 449250.
ES VEN Scooter Yamaha Neos
100, pocs quilòmetres. Es ven
Scooter Yamaha Axis 50. Bon preu.
Raó al tel. 669 860209.
SOFEREIX noi de 18 anys per
treballar en xapa i pintura amb
coneixements de mecànic. Estudis
cursats al CIT (Centre Tècnic
Ilerdenc). Raó als tels. 973 586253
- 696 828536.
ES NECESSITA cambrer/a
dentre 20 i 30 anys per a cal
Xirricló. Jornada sencera. Raó al
tel. 973 445011 o bé en el mateix
establiment.
ES VEN O ES LLOGA casa de
planta baixa amb jardí i hort. 3
hab., quarto de bany, cuina amb
foc a terra, rebost al c/Pi i Maragall,
21 de Balaguer. Raó al tel. 973
451371.
ES LLOGUEN dos pisos sense
moblar al c/Barcelona xamfrà
Ramon i Cajal, de 90 m2 cadascun.
Perfecte estat, per entrar-hi a viure.
Raó als tels. 973 446542 - 676
335486.
ES VEN Ford Escort 1.8 16v. 3
portes. Matrícula GI-AT. Molt bon
estat i molt bon preu. Raó al tel
646 021689.
ES PRECISA muntador de mobles
a hores per la botiga Roures. Raó
al tel. 973 451105.
ES NECESSITA noi/a per fer
classes de repàs de 2on dESO.
Hores convingudes. Raó al tel. 609
445188.
ES LLOGA pàrking tancat per a 2
cotxes al c/Bellcaire. Raó al tel.
973 238325.
ES NECESSITEN 3 conductors
amb carnet C-1 per a la zona de
Bellpuig i La Noguera. Raó al tel.
617 392541.

Es precissen professionals
de ferreteria per taulell.
Raó tel. 616 493882

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

Doctora

Laura Lacueva

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

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

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

ES COMPRA
FINCA DE
SECÀ
RAÓ AL TEL.
699 308882

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

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

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

C

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 21 de febrer
De les 8 de la tarda del 28 de febrer
De les 8 de la tarda del 7 de març

a les 8 de la tarda del 28 de febrer
a les 8 de la tarda del 7 de març
a les 8 de la tarda del 14 de març

SALA
MARCH
ALDAVÓ

Pintor-Decorador

DANI ALBURQUERQUE

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

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

INSTAL·LACIONS
ELECTRICITAT · FONTANERIA
CALEFACCIÓ
AUTOMATISMES
SISTEMES DE SEGURETAT
PORTERS AUTOMÀTICS

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

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
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