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Festa de la bicicleta

Prop de 400 ciclistes van
participar a la 14ena edició
de la Festa de la bicicleta
pels diferents carrers de la
ciutat

Mostra gastronòmica

El Consell de la Noguera
organitzarà el proper mes
de juliol la 6a Mostra
Gastronòmica comarcal

Torneig ATP de tennis
Mobiliari Actual
Programes Jovenils
Decoració i Complements
Sistemes de Descans
Projectes d’Oficines
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BALAGUER

Durant els darrers dies el
Club Tennis Balaguer va
acollir la 9a edició del
torneig ATP internacional de
tennis
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A les acaballes duna nova temporada esportiva, veiem com lesport balaguerí, amb més
o menys èxit, ha anat assolint aquells objectius
que shavia marcat a principi de temporada. El
futbol i el futbol sala han mantingut la categoria
patint fins al final, i el bàsquet ha arribat al final
quedant-se a les portes de poder disputar els
play-off dascens.
Però aquesta quinzena, Balaguer també ha
estat noticia per lÈXIT, amb majúscules, dels
anomenats esports minoritaris, i que també han
portat el nom de Balaguer al punt més alt dels
pòdiums. Cal retre homenatge a latleta Mireia
Santesmases que ha participat al Campionat
dEspanya de Duatló amb la selecció catalana,
quedant en segon lloc per equips, tot destacant
que la balaguerina va obtenir el millor parcial amb
bicicleta; cal destacar lèxit organitzatiu tant del
Torneig ATP internacional de tennis i lOpen de
Tennis Taula Ciutat de Balaguer, i per últim destacar la recent pujada al cim de lAconcàgua per
part de lalpinista David Gensana, i lanunci dels

Què en penseu?...

Consulta

Tot per l'animal de
companyia !

Els esports minoritaris també donen
nom a la ciutat de Balaguer

Anàlisis
Aliments i complements
Servei de perruqueria

El proppassat dia 19 se celebrà una diada
gegantera. Els cartells de lesmentada trobada
parlaven de la primera. Estic segur que, encara
que faci temps, altres se nhan dut a terme.
Però, en les anteriors no hi havia continuïtat.
Crec que ara la cosa va de debò, i podem
parlar duna primera, perquè hi haurà una
segona, una tercera i així successivament. Des
daquestes línies, més dun cop he demanat
més protagonisme dels nostres gegants i
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MAGIA BLANCA
CONSULTAS EN
CAMARASA Y
BALAGUER

HORAS CONVENIDAS
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Tel. 617 910071 Telf. 973 420178 - 609 135472

alpinistes Jordi Betbesé i Francesc Allué
dintentar portar el nom de Balaguer al
cim del Pic Lenin, a 7.135 metres dalçada. Des daquesta tribuna volem desitjar molts dèxits a aquests esportistes
totalment amateurs, que amb la seva tasca callada i constant, també fan que la
nostra ciutat sigui coneguda arreu. Per
molts anys!!
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capgrossos en les jornades festives
de la ciutat. Dun temps ençà, sols treien
el nas pel Sant Crist; i, és clar, si només
sortien quan fa fred, és normal que
passessin una llarga temporada mig
empiocats. Sé, però, que participen en
moltes trobades darreu del Principat. I
ara ha arribat lhora densenyar-los
casa nostra i acollir-los com es
mereixen. Enhorabona, i fins lany
vinent!
Josep M. Simón i Auberni

LAjuntament projecta una nova passarel·la
peatonal entre el pont nou i el pont de la variant
a lalçada de lEstació dAutobusos
Segona visita de lequip de
govern a lEixample

Amb aquesta, inicia la segona tanda de
visites als diferents barris de Balaguer
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LAjuntament de Balaguer està treballant
en el projecte duna segona passarel·la peatonal sobre el riu Segre al seu pas per la
ciutat, aquesta entre el pont nou i el pont de
la variant, just a lalçada que va des de
lEstació dautobusos al Xalet Montiu, unint,
daquesta manera, una de les zones de
lEixample que més sha poblat en els
darrers anys, amb una zona que abarca gran
quantitat de serveis culturals, sanitaris i de
serveis, com són els Jutjats, la Comissaria
dels Mossos dEsquadra, el Teatre Municipal, la nova biblioteca, lEscola de Música i
la futura seu de lIMPIC, entre daltres.
Segons lAlcalde Miquel Aguilà, que va
anunciar aquesta obra en el decurs de la
seva visita al barri de lEixample comprés

entre el passeig de lEstació i el carrer
Franqueses, el projecte es portarà a la seva
aprovació a finals daquest any 2002, per
poder ser ejecutat durant el proper any 2003.

El passat divendres 10 de maig, lAlcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà acompanyat dels regidors de
lequip de govern, Montse Serra, Francesc Ferrer i Miquel Quílez va visitar el barri de lEixample, iniciant la
segona tanda de visites als diferents barris de la ciutat,
per tal de veure in situ, les millores que shan realitzat
des de la primera visita realitzada fa un any i mig. En
aquesta zona, Aguilà va destacar la construcció de la
rotonda del carrer Barcelona, la millora dels serveis de
llum i aigua, la construcció del nou pavelló firal que
sutilitzarà com a pavelló esportiu durant lany, la millora
dels diferents serveis del parc lúdic dels Països Catalans, així com les futures connexions que resten pendents dels diferents carrers perpendiculars amb lAvinguda dels Països Catalans.
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Uns quatre-cents ciclistes participen a la XIV
edició de la popular Festa de la Bicicleta

Mostra i mercat de bonsais
al Passeig de lEstació
Organitzat, un any més, pel Club Bonsai
Balaguer, durant el passat 19 de maig

El passat diumenge 19 de maig, el Club Bonsai
Balaguer va organitzar, un any més, el tradicional mercat i mostra de bonsais al Passeig de lEstació, des de
primera hora del matí fins a mitja tarda. Durant el dia van
ser molts els aficionats al Bonsai que no van voler perdres loportunitat de veure els magnífics exemplars
exposats.

La catorzena festa de la bicicleta va celebrar-se el passat 11 de maig, amb la participació de prop de 400 ciclistes de totes
les edats, que un any més van participar
daquesta festa lúdico-esportiva, omplint
de bicicletes i de xibarri els diferents carrers
de la capital de la Noguera, per on van pas-

sar tots els participants, en les dues rutes, una
per la part alta i el centre històric, i laltra per la
zona de lEixample, preparades per la Regidoria dEsports de lAjuntament de Balaguer.
Després dun merescut berenar i refrescos,
els ciclistes van participar en el sorteig de tres
bicicletes de muntanya.
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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/ Ramon Llull, amb ascensor i
calefacció
- Àtic reformat al c/d’Avall a estrenar
- Pis al c/ Pare Sanahuja. Tot reformat
- Pis al c/ Sanahuja. 4t pis
- Àtic al c/Barcelona nou a estrenar.
- Pis a l’Av. Pere III, de 4 habitacions
- Pis al C/ Montroig moblat
- Pis al c/ Urgell
- Pis al C/ Sant Lluís, davant cases
barates.
PISOS DE LLOGUER
- C/ Girona
- c/ Gaspar de Portolà (nous)
- Av. Pere III, 5 hab.
- C/ Barcelona xamfrà C/ Almatà
- C/ Cardenal Benlloch, 8. Calef. i
ascensor
- C/ Cardenal Benlloch, 6.
Sense ascensor
- C/ Sant Crist, 4 hab.
- C/ Ramon Llull, sense moblar.

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 l’Alguer.
- 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 l’Av. Madrid de Lleida.
- Baixos al c/ Montroig.
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- 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
BELLCAIRE
- Pis en lloguer
SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
LA SENTIU
- Parcel·les en venda
ALGERRI
- Casa moblada amb baixos i boardilla al c/
Andaní. 5.000.000 ptes.
- Casa moblada a la Pl. Andaní. 10.000.000
ptes.

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.

CAMARASA
- Garatge doble amb possibilitat de
construir a sobre. Bona situació.
- Parcel·la per construcció de 144 m2.
FONTLLONGA
- OPORTUNITAT. Gran casa totalment nova, excel·lents vistes.
21.000.000.CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa per 6.500.000 ptes.
- Casa totalment moblada.
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
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

El tercer Aplec del Monestir de les
Franqueses reuneix centenars de
balaguerins
Celebrat el passat diumenge 12 de maig al voltant
del monument cistercenc

Centenars de balaguerins van aplegar-se el passat diumenge 12 de
maig, al voltant del Monestir cistercenc de Santa Maria de les Franqueses, en la tercera edició dun Aplec que va néixer per tal de reivindicar a
les diferents administracions i als propietaris la restauració i preservació
daquest edifici romànic declarat Bé Cultural dInterès Nacional, lany
1984, i que es troba en un lamentable estat de conservació.
Ara fa tres anys
va crear-se lAssociació dAmics de
Santa Maria de les
Franqueses, organitzadora daquest
aplec, i que té com
a objectiu laconseguir la restauració
daquest monestir
cistercenc, que al
seu dia va pertànyer
al Monestir de Poblet, i que des del

segle XVII ha anat passat de mans en
mans, fins arribar a lactual propietari.
Després de moltes lluites i negociacions, enguany sha iniciat la primera
de les actuacions de restauració, gràcies a laportació de dotze mil euros per
part de lAjuntament de Balaguer i dotze mil euros més del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, i
que consisteix en la neteja i reparació
de la coberta i es preveu fer un drenatge per evitar la filtració daigua dels

camps de la vora, ja que el monestir està
a un nivell més baix que aquestes finques veïnes.
Durant lAplec van participar diferents
entitats culturals de la capital de la Noguera que van sumar-se a lacte festiu i
reivindicatiu, després de la celebració
duna Missa oficiada pel Bisbe dUrgell.
Al migdia, centenars dels participants
van compartir taula amb un dinar de germanor a base de cassola de tros que va
elaborar-se durant el matí.
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Més de 500 participants en la
Primera Trobada de Gegants i
Capgrossos de Balaguer

Celebrada el passat diumenge 19 de maig amb la
presència duna vintena de colles geganteres
vingudes darreu de Catalunya
Una cinquantena de gegants, dun total de vint colles geganteres
vingudes darreu de Catalunya, van participar en la Primera Trobada de
Gegants i Capsgrossos, organitzada per la Colla Gegantera de
Balaguer. Acompanyats de diferents colles de grallers i comparses,
els gegants van plantar-se a partir de les 10 del matí al Parc de la
Tr a n s s e g r e ,
des don van
sortir en una
magnífica cercavila pels diferents carrers i
places de la
capital de la
Noguera. La
cercavila va arribar a la Plaça
del Mercadal,
però abans va
passar per la
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de Sant Salvador, on els veïns van obsequiar als geganters i grallers amb un
refrigeri. Un cop a la Plaça Mercadal,
van presentar-se la vintena de colles
presents, i la festa va acabar amb un
gran ball de gegants i capgrossos,
amb un nombrós públic assistent que
no va voler perdres cap detall daquesta primera trobada que va reunir més
de cinc-cents participants, que des-

prés de la ballada van dinar plegats als pavellons de la Cros i posteriorment van participar
dun acte fi de festa. La Trobada de Gegants
i Capgrossos es realitzarà a la capital de la
Noguera cada dos anys.

La Festa va acabar amb un gran
dinar de germanor als pavellons
firals de la Cros

Una vintena de restaurants participaran a la
Sisena Mostra Gastronòmica de la Noguera,
que se celebrarà el proper 5 de juliol

Quatre alumnes de lIES
Bellcaire guanyen un premi
de redacció
Les alumnes de lIES Bellcaire dUrgell Carla Fuentes,
Carla Garcia, Anna Domenjó i Alexandra Sánchez han
estat les guanyadores dun dels dos primers premis
dàmbit nacional covocat pel Diari La Vanguardia, i que
consistia en un treball de redacció sobre una de les
notícies del moment, de la que les alumnes havien de
fer el seguiment posterior.
Les alumnes guanyadores van escollir la notícia de
la noia Tamara Navas desapareguda i posteriorment trobada morta a Salou.
El premi cosisteix en un viatge a Paris o Londres
durant cinc dies amb totes les despeses pagades i una
càmara fotografica digital per a cadascuna de les guanyadores, per haver obtingut el primer premi en lambit
territorial de les comarques de Lleida.

Tot tipus de treballs en Marbre, Pedra i Granits
C. Josep Pla, 10 - Tel. 973 451067 - 679 122 547
25281 L’HOSTAL NOU (Vallfogona de Balaguer)

Organitzada pel Consell Comarcal de la Noguera, la Mostra comptarà
també amb 3 bodegues de Costers del Segre i dues firmes de cafès
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El proper 5 de juliol, el claustre del
Consell Comarcal de la Noguera acollirà la
Sisena edició de la Mostra Gastronòmica
de la Noguera, que comptarà amb la
participació duna vintena de restaurants
dels diferents municipis de la comarca, tres
bodegues Costers del Segre de la
Noguera, així com les dues torrefactores
de cafè de Balaguer.
Els restaurants que participaran en
aquesta Sisena Mostra són Cal Farré,
Joaltre, Hostal del Pont, La Solana, Restaurant del Santuari, lEspigol, Cal Cirera, Hostal Roma, El Faro, La Dida, Casa Mercè, Cal

Pepito, Restaurant de Camarasa, Camping
La Noguera, Restaurant del Monestir de les
Avellanes, Les Deu Pometes, Bar-Braseria
Bons Aires, Cafeteria-Restaurant Cal Mussol
i Restaurant el Doll.
Les bodegues participants seran Celler
Teixidó dAlgerri, la Cooperativa dArtesa i les
caves del Castell del Remei, i els Cafès Roma
i Delsams de Balaguer.

La Sisena Mostra Gastronòmica de la
Noguera se celebrarà al Claustre del
Consell Comarcal
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Els dies 1 i 2 de juny es celebra el
569è aniversari de la mort del
comte Jaume dUrgell

Amb un seguit dactes organitzats per Acció Cultural
Jaume dUrgell, lAjuntament i el Consell Comarcal
Els propers dies 1 i 2 de juny, la capital de la Noguera acollirà els
actes commemoratius del 569è aniversari de la mort del comte Jaume
dUrgell.
Els actes siniciaran el
dissabte 1 de juny a les 12
del migdia, amb la reunió
del jurat per deliberar sobre latorgament del XIII
Premi Jaume dUrgell,
mentre que el mateix dia, a
partir de les 8 de la tarda, i
a la Sala dActes del
Consell Comarcal, tindrà
lloc la presentació del llibre
«Catalunya sense límits» a
càrrec del promotor cultural, Josep Espart i Ticó, en
un acte que serà presentat
per Joan Arjona, Director
del Centre de Recursos
Pedagògics
de
la

Noguera.
El diumenge 2 de juny, els actes
continuaran amb la tradicional Missa
al recinte del Castell Formós, amb la
presència de les autoritats locals i
comarcals, a partir de 2/4 d11 del matí.
A partir de les 12 del migdia, es
celebrarà lOfrena Floral al monument
del Comte Jaume dUrgell , seguit dels
parlaments de les autoritats presents,
i seguidament lOrfeó de Tremp, oferirà

un concert a la Sala dActes de lAjuntament
de Balaguer.
Els actes commemoratius del 569è
aniversari de la mort del Comte Jaume
dUrgell finalitzaran amb un dinar de
germanor al Restaurant de lHotel Balaguer
a partir de 2/4 de 3 de la tarda.
Els actes estan organitzats
conjuntament per lAcció Cultural Jaume
dUrgell, lAjuntament de Balaguer i el
Consell Comarcal de la Noguera.

Calendaris Nupcials

Ara comença el compte enrere, un període en el qual com a núvia hauràs dorganitzar-te perquè tot resulti perfecte en el moment
darribar fins a laltar. El convit, les flors, els invitats..., són detalls a què hauràs de dedicar molt temps.
Però, no has doblidar que la protagonista del moment ets tu i que no pot ser que una pell castigada o unes celles deixades tho
arruïnin tot. És aquí on comença la feina dels professionals.
La primera visita, que cal fer dos o tres mesos abans de la boda serveix per estudiar les necessitats de la futura núvia: tots els
tractaments que necessiten la pell i els cabells. En primer lloc comencem pels tractaments anticel·lulítics, refermants, tonificants i
exfoliants per deixar el cos i la pell en perfectes condicions per a la boda.
Un mes abans de la cerimònia centrem tota latenció a preparar la pell facial: netejar-la, hidratar-la, nodrir-la i refermar-la. Una
vegada realitzada la neteja en profunditat apliquem un tractament específic per a cada tipus de pell. També durant aquest
període fem la prova del pentinat i el maquillatge.
Dos setmanes abans, passem a la depilació corporal i dissenyem les celles. No ens hem doblidar ni de les
mans, grans protagonistes i portadores de lanell que formalitzarà la unió dels nuvis; ni dels peus, que seran
els grans patidors del dia

Arriba el gran moment

El mateix dia de la boda fem el pentinat i apliquem el maquillatge, que ha de resultar natural i a la vegada
ha de ser prou resistent per suportar els petons, les llàgrimes i la suor, elements que, ens agradi o no, són
inevitables en el que serà el dia més feliç de la teva vida.

A Perruqueria Virgi i Estètica Noemí trobaràs tot això i
més per a tu i per al teu nuvi. Moltes felicitats
C/ Dr. Fleming, 35 · Tel. 973 447820 · 25600 BALAGUER

11

Àlex Casanovas i Fermí Fernandez apareixen
amb pedres a les butxaques a lescenari del
Teatre Municipal de Balaguer

http://www.motos.net
Aquesta web està dividida en dos grans seccions,
una tenda virtual i un portal sobre motociclisme, ofereix
més de 4.000 pàgines dinformació sobre motos.
http://www.derbi.es
Des daquesta pàgina hi ha una especial atenció als
equips esportius equipats per a la màquina Derbi.
http://www.ducati.com
En aquesta pàgina es fa un recorregut especial per la
casa italiana Ducati.
http://www.hondamotorcycle.com
Pàgina en anglès, en la que ens mostra tot el referent a
la casa de motos Honda.
http://www.harleydavidson.com
La wed daquest fabricant ens mostra tots els seus
models i utilitza la tecnologia flash per a que el curiós,
afeccionat o internauta perdut, pugui comparar les
prestacions i la bellesa daquests models.
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Després de triomfar als escenaris de Barcelona, Fermí Fernández i Àlex Casanovas
porten el seu darrer muntatge «amb pedres
a les butxaques» al Teatre Municipal de
Balaguer, dins del cicle de primavera.
Lobra de Marie Jones, està dirigida per
Roger Peña i serà representada el proper
diumenge 9 de juny a partir de les 7 de la
tarda.
Jake i Charlie són només dos «extres»
de cinema que esperen la seva oportunitat,
però ambdós estan descontents amb els
papers que els han tocat. Charlie vol portar el
seu propi guió a la pantalla, mentre que Jake
somnia amb ser lactor principal. La seva
relació personal amb el cine serà només un
xic de glamour, potser una mica de diners a

les butxaques, o potser els efectes seran
més llargs.
«Amb pedres a les butxaques» és una
obra senzilla on tot recau en el text i la
interpretació dels actors que han de treballar
al límit de les seves possibilitats, interpretant
fins a 15 personatges duna extraordinària
varietat, en un exercici còmic i deliciós per als
espectadors.
Les entrades es posaran a la venda el
proper 4 de juny, a 12 euros a platea i 9 a
lamfiteatre.

Lobra es representarà el 9 de juny,
dins el cicle de primavera del Teatre
Municipal de Balaguer

http://www.yamaha-motor.com
Uns galeria dimatges permet observar levolució dels
models de la marca en els darrers anys i veure les
prestacions dels seus motors.
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El Museu de la Noguera recupera un escut de la
ciutat de Balaguer de pedra policromada, que
presidirà el vestíbul del Museu
Va presentar-se el passat divendres 17 de maig, aprofitant la
celebració del Dia Mundial dels Museus, durant el cap de setmana

Lartista Raúl Delfino exposa
a la Galeria Mirall
Del 26 de maig al 26 de juny
Lobra de lartista Raúl Delfino, es caracteritza en
una preocupació pel naturalisme i en particular dels valors atmosfèrics, dins duna construcció sòlida basada
en el dibuix, la qual cosa fa que cada obra i per tant
tema, es converteixi en un document viu que ens informa de la realitat (Joan Palmarola, President Federació
ACEA).
La inauguració es farà el proper 26 de maig a les 8
vespre, i anirà a càrrec del Sr. Andrés Viola.
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En motiu del Dia Internacional dels
Museus, que se celebrà el dissabte 18 de
maig, el Museu de la Noguera va presentar
al públic una nova instal·lació permanent
que està ubicada al vestíbul.
El dia 17 va tenir lloc lacte de
presentació de la nova peça: es tracta dun
relleu en pedra policromada que representa lescut de la ciutat de Balaguer sostingut
per dos àngels.
És una peça lexecució de la qual sha
datat a les darreries del segle XVII i inicis del
segle XVIII, durant el període barroc i dunes
dimensions de 59 cm. x 74 cm. Conserva
part de la policromia original, tot i que la
part de la corona va estar repicada i refeta,
possiblement durant el segle XIX, per substituir una corona reial per una altra de comtal.
És possible que aquest fet tingui a veure

amb les fortes revoltes socials que
sacsejaren Catalunya durant aquell període
i que suposaren la destrucció de molts
símbols monàrquics.
Lescut procedeix de la façana de lantic
Ajuntament de Balaguer, construït lany 1848
i enderrocat al 1969 per construir lactual
casa consistorial. És però probable que
hagués ja decorat alguna dependència
municipal anterior.
Aquest relleu ha estat restaurat pels
alumnes de lEscola Superior de
Conservació i Restauració de Béns Culturals
de Catalunya, amb la qual el Museu de la
Noguera col·labora des de fa anys
mitjançant cessió de peces per a la seva
restauració i la realització de pràctiques dels
alumnes de lescola al laboratori del Museu
de la capital de la Noguera.

Exposició de pintures de

Raúl Delfino
del 26 de maig al 26 de juny de 2002

HORARI:
Laborables de 8 a 10, dilluns tancat
dissabtes de 12 a 2 i de 8 a 10
diumenges de 1 a 2 i de 8 a 10

Inauguració 26 de maig a les 8 del vespre,
a càrrec del Sr. Andrés Viola.
Sorteig d’una obra entre tots els assistents a la inauguració

Passeig de lEstació, 12 - Tel. 973 445415 - BALAGUER

La Sala dArt 4 acull una exposició col·lectiva de
pintura, en pro de la Campanya contra la fam

La Sala «Espai Saiz» acull
lobra de Marcelí Bergé

Lartista de renom internacional presenta
la seva darrera obra, totalment inèdita

La Sala Gerup dArt 4 organitza del 18 al
26 de maig, una exposició col·lectiva de
pintures, en el marc de la Campanya contra la
fam de Mans Unides.
Lexposició va inaugurar-se el passat 18
de maig, amb obres de Costa Vila, Rovira,
Beltran Mesa, Domingo Capay, Lazarotti,

Cugat, Merigó, Vidal, Sinovas, Manillo,
Martorell, Magdalena, Torné, Budesca, Romero Goday, Dipasso, Elvira, Torres i Almiron.
Lhorari dobertura al públic de lexposició
és els dimecres, dijous i divendres de 7 a 9
del vespre i els dissabtes i diumenges de 12
a 2 del migdia i de 7 a 9 del vespre.

Lartista balaguerí de renom internacional, Marcelí
Bergé, exposa, a partir del proper dissabte 25 de maig,
la seva darrera obra, a la sala Espai Saiz, al carrer Sant
Jaume, 17.
Lobra que es podrà veure és la que el pintor ha
desenvolupat en els darrers mesos, totalment inèdita i
que trenca amb la pintura que ens tenia acostumats
Marcelí Bergé.
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Torneig ATP de Tennis. Nou anys de tennis
internacional al Club Tennis Balaguer

La tenacitat i treball dels directius del Club Tennis Balaguer ha fet que
aquest torneig internacional hagi arribat a la seva novena edició
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Tot i que lesport del tennis ve practicant-se a la nostra ciutat, des de principis
de segle XX, ha estat en els darrers anys,
quan ha cobrat molta més força, en primer
lloc per limpuls i entusiasme que ha posat
el Club Tennis Balaguer en popularitzar la
seva pràctica, i en els darrers 26 anys, amb
la construcció de les noves instal·lacions,
modernes i pràctiques al municipi de
Camarasa, i limpuls que les diferents juntes directives li han donat, han fet del tennis
un dels esports més practicats a la nostra
ciutat, i en segon lloc, lorganització dels
diferents tornejos nacionals i internacionals
que han fet que passessin per Balaguer les
millors raquetes nacionals, ensenyant als
balaguerins la pràctica daquest lesport.
Entre aquests tornejos, cal destacar els
que van iniciar-se a finals dels vuitanta, com
el Torneig internacional WTA de tennis femení, i el que va iniciar-se el 1994, i que
enguany sha celebrat la novena edició, com
és el Torneig Internacional ATP de Tennis
masculí i Trofeu Ciutat de Balaguer.
LATP ha portat a la nostra ciutat, raquetes com les de Carles Moyà, Juan Carlos

Ferrero o Àlex Calatrava, que després de participar en el Torneig balaguerí, han arribat a ser
grans raquetes i tennistes de primera fila mundial.
Han estat 9 anys, 9 tornejos, i més de 300
tennistes que han portat el seu tennis a les pistes del Club Tennis Balaguer, competint de
manera individual i en dobles, oferint partits que
encara avui recorden els aficionats al tennis,
com la final maratoniana de lany 1995, entre
Juan Luís Rascon i Juan Antonio Marín, que va
guanyar el primer en tres sets per 6-7 i un doble
7-6, en prop de quatre hores democionant
partit, o el que van protagonitzar un any més
tard en la final del 96, Joan Balcells que va acabar imposant-se a David Caballero, o aquella
final del 99 en que un desconegut Manuel Sala,
que ni tant sols era cap de sèrie es desfeia
amb facilitat a la final, dAlbert Montañés, per 64 i 6-2.

Entre aquests tornejos, cal destacar el Torneig
internacional WTA de tennis femení, i el que va
inciar-se el 1994, i que enguany sha celebrat la
novena edició, com és el Torneig Internacional ATP
de Tennis masculí i Trofeu Ciutat de Balaguer

LATP ha portat a la nostra ciutat, raquetes com les de
Carles Moyà, Juan Carlos Ferrero o Àlex Calatrava,
que després de participar en el Torneig balaguerí, han
arribat a ser grans raquetes i tennistes de primera fila
a nivell mundial

Han estat 9 anys, 9 tornejos, i més de 300 tennistes
que han portat el seu tennis a les pistes del Club
Tennis Balaguer, competint de manera individual i en
dobles, oferint partits que encara avui recorden els
aficionats al tennis

Una menció especial
mereix en Francisco
Martínez, el cuidador
de les instal·lacions, de
les pistes, el que
sempre ho té tot a punt,
i que sens dubte, és
la persona més
estimada per tots
els jugadors participants,
ja que sempre els
mima i en té cura
per a que no els hi
falti de res mentre dura
la seva estança a
les instal·lacions del
Club Tennis Balaguer.

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

Mario Muñoz, Gabriel
Trujillo i Igor Andreev han
estat els tres darrers
guanyadors del
campionat ATP de
Balaguer imposant-se a
Marc López, Oscar
Hernández i Sergi Arumí
respectivament.
Seguranment, aquests
noms, avui encara molt
joves, apareixeran en
pocs anys en les llistes
dels primers classificats
de lATP mundial, com ho
han arrivat a ser
tennistes com Juan
Carlos Ferrero, Carlos
Moyà o Àlex Calatrava,
que fa uns anys, quan
triomfaven al Torneig de
Balaguer eren totalment
desconeguts.

Mario Muñoz, Gabriel Trujillo i Igor
Andreev han estat els tres darrers guanyadors del campionat ATP de Balaguer
imposant-se a Marc López, Oscar
Hernández i Sergi Arumí respectivament.
Segurament, aquests noms, avui encara molt joves, apareixeran en pocs anys
en les llistes dels primers classificats de
lATP mundial, com ho han arribat a ser
tennistes com Juan Carlos Ferrero,
Carlos Moyà o Àlex Calatrava, que fa
uns anys, quan triomfaven al Torneig de
Balaguer eren totalment desconeguts.
Amb arbitres nacionals, el Torneig
Internacional ATP de Balaguer, consta
duna fase prèvia, on es classifiquen els
jugadors que no tenen la puntuació requerida, per la fase final, que comença
cinc dies més tard, amb un total de 32
jugadors que saniran eliminant, disputant els diferents partits al millor de tres
sets amb tie-break a tots ells. Els horaris de la competició és de 10 del matí
fins a les 6 de la tarda de dimarts a di-

vendres, mentre que el dissabte del darrer cap de setmana es disputen les semifinals individuals i la final del Torneig de
dobles. La final individual es disputa cada
any, a partir de les 11 del mati a la Pista
Central del Club Tennis Balaguer amb la
presència de les autoritats locals i comarcals. Cal dir que els principals
sponsors daquest Torneig són lAjuntament de Balaguer, el Consell Comarcal
de la Noguera, la Diputació de Lleida i la
col·laboració de diferents cases comercials de la ciutat de Balaguer, que fan
que el Torneig sigui possible, any rera
any.
Però no cal oblidar la importància que
juguen en lorganització daquest tipus
de tornejos, els directius i els organitzadors de levent esportiu. En el cas del
Torneig de Balaguer, el director del Torneig és Sixto Riasol, amb el suport del
director adjunt, Albert Bergadà i els res-

ponsables de coordinació, premsa i relacions públiques, Rosa Maria Campàs i
Pere Papell. Una menció especial mereix
en Francisco Martínez, el cuidador de les
instal·lacions, de les pistes, el que sempre ho té tot a punt, i que sens dubte, és
la persona més estimada per tots els jugadors participants, ja que sempre els
mima i en té cura per a que no els hi falti
de res mentre dura la seva estança a les
instal·lacions del Club Tennis Balaguer.
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Indesinenter
Recomanacions de la Biblioteca Municipal
Domènec Carrové
Per M. Àngels Regué i Solé
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Biblioteca, museu, o bé biblioteca-museu? Aquests són els dubtes sobre el futur
de lantic Mercat del Born
de Barcelona i les seves
restes arqueològiques
que han posat al descobert la ciutat i els carrers
que centren la darrera
novel·la dAlbert García
Espuche El inventario.
Es tracta de la història de
Francesc Lentisclà, el notari més important de la
Barcelona de mitjans del
segle XVII , que a més de
la seva feina, va recopilar
nombrosos documents
del seu temps. A partir
daquests documents,
lautor ha fet un gran relat
on es descriuen els avatars duna ciutat, les transaccions de la vida quotidiana, latzar de molts ciutadans i els més
significatius esdeveniments de la vida pública. Encara que escrit amb una gran riquesa
lèxica, resulta molt amè.
Continuem amb La soñadora de
Gustavo Martín Garzo, una història sobre
lamor i la passió. Juan Hervás retorna al
seu poble natal després de rebre la notícia
de la mort dAurora, la seva amiga dinfància
i amor de joventut, en estranyes
circumstàncies. Mitjançant un diàleg, sens

explica la seva història damor. Tant la fantasia
com la mundanitat sajunten per harmonitzar
el món dels sentiments.
La vida dels personatges
tenen la felicitat però
també la dissort com a
elements inseparables.
El relat final és Una
victòria diferent de la
barcelonina Eva Piquer,
obra que ha estat
guardonada amb el
Premi Josep Pla 2002.
Ada,
una
noia
superdotada, no té la
vida gens fàcil: perd la
mare i pateix un daltabaix
sentimental que fa del
seu present un calvari fins
que troba un desig que
dóna sentit a la seva vida,
tenir un fill. Ada vol que el
seu fill no sigui com ella,
exclòs de la vida per la seva diferència,
prefereix un fill més normal i per tant més
feliç. La protagonista és un personatge
massa cerebral i això esdevé obsessiu
perquè a sobredosi dintel·ligència està mal
canalitzada. El llibre resulta força planer, i
destil lleuger.
Si voleu llegir aquestes o altres
històries, la biblioteca us dóna lopció
només presentant el carnet de la biblioteca
o bé el DNI en cas que encara no el tingueu

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

Des de dalt,
la ciutat tota batega progrés
i riu per les finestres
opulents somriures, façanes de film,
para-sols lluents, prosperitat, diuen.
Fins un vell cenobi, reconvertit,
em parla de grandeses.
Geriàtric ric, diuen, convent acomiadat,
orfe de frares, portes tancades, desposseït.
Des de dalt,
siluetes joves al vent
inunden latmosfera dun goig inefable.
Jerseis jaspiats, de pescador,
colors crema i blaus turquesa
reviuen vida.
Una punta dhora, sendú la tarda.
La llum quasi apagada, taxa el temps
i espien sempre lluny encara dubtes.
La cigonya lloca, dibuixa el crepuscle.
Serenitat.
Des de dalt,
ocells de vol lleuger, ocres al pensament,
celatges que fan història.
La ciutat gairebé exòtica,
que volem i es fa voler.
Miquel Trilla

Doctora

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

Ps. de lestació, 10
Tel. 973448113 · BALAGUER

Departament
de
Recursos
Humans

Per ampliació de la nostra fàbrica, ubicada a Artesa
de Segre, es necessiten per a cobrir els següents
llocs de treball:

10 oficials maquinistes per a fusteria
10 peons per a fusteria
3 toreros per al Dep. de logística

Les persones interessades poden trucar de 8 a 13h.
del matí i de 15 a 18h de la tarda al telèfon
973 400329 i demanar pel Sr.. Xuclà

El Parc de la Transsegre va acollir la vuitena
Fira de Jocs de Pati, el passat dijous 16 de maig
Inicien les matrícules a la XVI
Escola dEstiu de la Noguera

Organitzada dins del programa del Pla Municipal de Dinàmica
Educativa, per la regidoria dEnsenyament de lAjuntament,
els diferents centres escolars i el CRP de la Noguera

LEscola dEstiu es celebrarà durant els
dies 3, 4, 5 i 6 de setembre

Des del 10 de juny al 5 de juliol, sobrirà la matrícula
de la XVI Escola dEstiu de la Noguera, al Centre de
Recursos Pedagògics de la Noguera dins lhorari
datenció al públic, de 9 a 14 hores.
Un any més, lEscola comptarà amb diferents serveis per als participants a lEscola com el servei de bar;
exposició de llibres i materials didàctics; espai informàtic; espai de visionat de materials dàudio-visuals;
exposicions de materials realitzats pels diferents centres relacionats amb les festes populars i tradicionals,
etc.
Entre els cursos que simpartiran a lEscola dEstiu, que es celebrarà del 3 al 6 de setembre, cal destacar el de Trucs per agilitzar la informàtica, Internet com
a recurs didàctic; Creativitat i ciència; idees per a fer
música; Prevenció de riscos laborals; tècniques orientals de relaxació; la màgia de les matemàtiques; tècniques destampació i tenyit de tela, etc.

- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells
- Tècniques destudi i de redacció
-Preparació per a les Proves dAptitud per a
lAccés a la Universitat
(Selectivitat, majors 25 anys)
- Preparació per a les proves daccés al
Centre de Reforç Escolar
cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
C/ Barcelona, 36 entresol 1a
GRUPS REDUÏTS
Tel. 973 447911 - BALAGUER
PROFESSORS LLICENCIATS
EINA ESTUDIS 2002, SCP
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El passat dijous 16 de maig va celebrar-se una nova edició de la Fira de Jocs
de Patí, al parc de la Transsegre amb la
participació de prop de tres-cents nens i
nenes dels diferents centres escolars de
Balaguer.
Des del Centre de Recursos ,lany 1995
es va elaborar el llibre Jocs de pati i de
carrer i, a la vegada, es va impulsar, en
col·laboració amb el professorat especialista en Educació Física dels diferents centres de primària de Balaguer, la instauració
duna Fira de Jocs de Pati i de Carrer.
És així com, des de lany 1995, shan
dut a terme de manera continuada les Fires de Jocs de Pati i de Carrer amb els
alumnes de les escoles de primària de la

ciutat de Balaguer, fins arribar a la 8a edició
daquest any.
Des daquell primer any i al llarg de les
diverses edicions, sha anat modificant bé el
tipus de jocs, bé les edats dels alumnes participants. Lesperit de la trobada, però, ha
estat invariable; han participat nens de totes
les escoles agrupats de forma aleatòria i
sense pretendre estimular cap afany competitiu, sinó lafavoriment de noves coneixences, en el camp de les relacions
interpersonals, fent una millor sociabilització
i de gaudir conjuntament, almenys un cop a
lany, tots els escolars de deu i onze anys
dels diferents centres de la ciutat en un lloc
tan agradable com és el marge del nostre
Riu Segre.

CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ
1.Palamós .................. 74
2.Gavà ....................... 73
3.Reus........................ 70
4.Sant Andreu ............ 62
5.Badaloní .................. 57
6.Palafrugell ............... 56
7.Barcelona C ............ 56
8.Vilassar ................... 53
9.Girona ..................... 52
10.Tàrrega ................. 48

11. Gramenet ............. 47
12. Guíxols ................. 47
13. Balaguer ........ 46
14. Manlleu................. 46
15. Premià ................. 46
16. Manresa ............... 46
17. Europa ................. 46
18. Cornellà ................ 46
19. Júpiter ................. 43
20. Andorra ................ 34

GOLEJADORS DEL F.C. BALAGUER

El Balaguer salva la categoria, gràcies a lempat
davant el Barcelona C en la penúltima jornada
20

El Balaguer ha finalitzat la temporada
2001-2002 sense pena ni glòria, després
duna bona primera volta i una pèsima
segona volta que ha fet que fins a la penúltima jornada, els homes de Josep Maria
Gonzalvo no sasseguressin la
permanència a la Tercera Divisió Catalana.
En el darrer partit disputat al Municipal
de la capital de la Noguera, contra el Barça
C, dos gols del jugador local Toni Menchón
van ser providencials per empatar el partit,
i per sumar un punt que donava la
tranquilitat als de Gonzalvo de cara a disputar el darrer partit davant la Gramenet B.
En el darrer partit de la temporada, Josep
Maria Gonzalvo va donar entrada als
jugadors que menys han jugat durant la
lliga, com Àlex Moragues, Esteve, Bonet,
Mayoral, o Sergio Ruiz i Antonio. El Balaguer
va caure derrotat per un gol a zero, acabant
la temporada amb 46 punts, 48 gols a

favor i 46 en contra, ocupant la tretzena posició
de la taula classificatòria.
Al final els quatre equips que han
aconseguit la glòria de jugar els play-off
dascens a la Segona B, són el Palamós, el
Gavà, el Reus i el Sant Andreu, mentre que els
tres equips que perden la categoria són el
Cornellà, el Júpiter i lAndorra.
Daltra banda, els equips de Primera Catalana que jugaran a la Tercera Divisió, la
propera temporada són el Vilanova, el
Granollers i hi ha una plaça en disputa entre el
Peralada i el Tortosa, tot i que el primer en té
prou sumant un punt en el darrer partit de lliga
daquest diumenge 26 de maig.
La temporada però, no sha acabat pels
de Josep Maria Gonzalvo, que aquest
diumenge disputaran la primera ronda de la
Copa Catalunya, 2002-2003, i de passar-la
hauran de disputar la segona ronda el proper
diumenge 2 de juny.

1.Viladegut .......... 11
2.Aldrich ................ 8
3.Sergio Ruiz ........ 6
4.Tenorio ............... 6
5.Menchón ............ 5
6.Juanjo ................. 4
7.Ruben ................. 2
8.Sanchez Jara ..... 2
9.Mayoral .............. 1
10.Abel ................... 1
11.Nil ...................... 1
12.Goyo ................. 1
Menchón

Els dos gols que el
centrecampista Toni
Menchón va marcar davant
el Barcelona C, van ser
claus per a què lequip
que entrena Josep Maria
Gonzalvo salvés la categoria, ja que van servir per

sumar el punt de la
tranquilitat i que donava la
permanència a la Tercera
Divisió Catalana.
Al final, el màxim
realitzadpr ha estat Viladegut
amb 11 gols.

El Club Vipla Balaguer
assoleix la permanència gràcies
a la victòria aconseguida a la
pista del Sant Vicenç
Lequip de Torres aconsegueix lobjectiu de
continuar un any més a 1a Nacional

El Vipla Balaguer derrota el Sant Vicenç per 2 a 3 en la darrera
jornada de la 1a Nacional «B» i assoleix la permanència en la categoria. Els balaguerins es van beneficiar de la derrota del Manlleu a
casa i finalitza la competició en 13a posició, fóra dels llocs de
descens. Lequip del Vipla, al que molts ja donaven per descendit
fa varies jornades, va confiar en les seves opcions i va viatjar al
Sant Vicenç mentalitzat en que només li serviria la victòria.
Els homes de José Luís Torres van sortir a la pista molt concentrats i amb una agressivitat que va sorprendre un rival que,
malgrat estar situat en la zona alta de la classificació, no va poder
respondre al fort ritme que va imprimir el Vipla. Així Genís als 3
minuts, Àngel als 10 i de nou Genís als 19, van situar el marcador
amb un ample 0 a 3 que feia justícia al millor joc visitant. El Sant
Vicenç va retallar distàncies en la darrera jugada del primer període, però això no va minvar la moral dels balaguerins que van
continuar controlant el joc al segon període. Els locals no van
crear gaire perill en el segon temps i el Vipla va desaprofitar fins a
5 claríssimes oportunitats de sentenciar al contracop, motivant

que lincertesa continués en el marcador.
A manca de 4 minuts per a la finalització el
Sant Vicenç, en una jugada aïllada, va retallar encara més les distàncies establint el 2
a 3 definitiu. Malgrat algun ensurt de darrera hora, el Vipla va saber aguantar el resultat i va acabar emportant-se limportant victòria. Una vegada complert el primer objectiu per tal daconseguir la permanència,
calia esperar lensopegada dalgun dels
rivals directes del Vipla en la lluita per evitar

el descens. El Castelldefels va guanyar sense
problemes, però el Manlleu, que durant la temporada mai havia estat situat en posicions de
descens, va perdre sorprenentment a casa
contra el Industrias Romero, motivant que sigui lequip que acompanyi al Castellar i al
Gironella en el descens de categoria.
Després de conèixer aquest resultat es va
desfermar la eufòria entre els components del
club balaguerí que veu com per 3r any consecutiu manté aquesta difícil categoria.
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El C. Bàsquet Balaguer acaba
setè en la classificació

Lequip de Eduard Barrachina es queda a
les portes de disputar el play-off dascens
El Club Bàsquet Balaguer va tancar la temporada
davant Les Corts en un partit en que els locals es jugaven lascens de categoria, i així ho van aconseguir al
vèncer als de la Noguera, que finalment han quedat en
la setena posició, a les portes del play-off dascens a la
Primera Nacional, que era lobjectiu de lequip a linici
de temporada.
Lequip que entrena Eduard Barrachina no ha aconseguit disputar els play-off per la nefasta primera volta
del Balaguer, ja que en la segona volta, els bons resultats han arribat i al final a punt han estat daconseguir
una de les primeres places.
Ara, lobjectiu de cara a la propera temporada és
tornar a la Primera Nacional, cosa que segons
Barrachina és factible amb un parell de reforços. El
Club i Barrachina estan negociant la continuitat del tècnic de cara a la propera temporada, cosa que sembla
molt possible, ja que en les dues temporades al front
de lequip, el tècnic ha fet un gran treball i nosaltres
volem que continuï, segons el President del Club Bàsquet Balaguer, Jordi Ribalta.
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Èxit del II Open
Ciutat de
Balaguer de
Tennis Taula
El passat 12 de maig es
va celebrar, al Pavelló
Poliesportiu de Balaguer, el II
OPEN CIUTAT DE BALAGUER
de Tennis Taula, amb la
participació dun centenar de
jugadors de les comarques
de Lleida, organitzat pel CTT
Balaguer, i amb el patrocini de
lAjuntament de Balaguer, El
Consell Comarcal de La
Noguera i Caixa Penedès.
En aquesta ocasió, lOpen
acollia duna banda el TOP-12,
campionat que aplegava els
12 jugadors federats més ben
classificats en el rànking de les
comarques de Lleida, i el TOPB, per a la resta dels jugadors
federats, a més de la
participació de jugadors no

federats en les categories dInfantils, Absoluts i Veterans.
El guanyador del TOP-12 fou el jove David González, del
Borges Envelats Vall, que va aprofitar la lesió del romanès
Eugène Borca, número 1 del rànking provincial i guanyador
dels darrers opens, i que va caure en semifinals precisament
davant David González, per proclamar-se campió amb una
relativa facilitat, jugant la final amb Jordi Olivart, del CTT
Torregrossa. La classificació final del TOP-12 va quedar
encapçalada per David González; Jordi Olivart; Oriol Mir; Eugène
Borca; Òscar Vilanova; Manel Vázquez; Jaume Macià; Joan
Barberà; Ramon Rossell; Joaquim Gomà; Vicenç Vilalta i Anna
Biscarri. Daltra banda el guanyador del TOP-B va ser Josep A.
Colomés (CTT Francesc Ribalta, de Solsona), mentre que en
les categories de no federats van guanyar Blai Llobet (CTT
Francesc Ribalta, de Solsona) en Infantils, Pere Vergés (CTT
Balaguer) en Absoluts, i Antonio Sanz (CTT Balaguer) en Veterans.

El poliesportiu acull amb èxit la 34ena edició de
les 24 hores de Bàsquet Ciutat de Balaguer

LAlcalde de Balaguer va
rebre els equips campions
del C.F. Balaguer
El passat dissabte, 18 de maig, lAlcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà, acompanyat del regidor dEsports, Miquel Quílez, van rebre una comitiva del C.F.
Balaguer, acompanyats dels jugadors i entrenadors
dels equips juvenil i Amateur, que enguany han assolit
lascens de categoria, quedant primers i segons, respectivament.

El passat cap de setmana, el Pavelló
Poliesportiu de Balaguer va acollir una nova
edició de les 24 Hores de Bàsquet, amb la
participació dun total de 48 equips, que van
participar i lluitar des de les 9 del matí del
dissabte 18 de maig fins al migdia del diumenge 19 en una trentena dencontres de

totes les categories, que van fer que Balaguer
es convertís en la capital del bàsquet per un
cap de setmana. En la seva 34ena edició, va
disputar-se lúltim partit de lequip sènior femení del Club Basquet Balaguer que despedia la
temporada, guanyant amb comoditat al
Santpedor per 82-19.
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Mireia Santesmases participa amb la Selecció
Catalana al Campionat dEspanya de Duatló
Lequip català va quedar classificat en segon lloc en el campionat
estatal, amb la balaguerina com a millor ciclista

Sala Planeta guanya el 13è
Torneig de Futbol Sala
Lequip Sala Planeta sha proclamat campió del 13è
Torneig de futbol sala masculí dhivern que organitza la
Regidoria dEsports de lAjuntament, després de la jornada final, amb 44 punts, seguit del Inem-Llampecs amb
39 i del Bar Dilema amb 32; Gespa Raiders amb 30;
Ambort Danone amb 27, Les Avellanes amb 25 i CSK
amb 22 punts.
Entre els dos primers classificats va disputar-se la
Copa de lAlcalde, i al final lInem- Llampecs va imposarse per un clar 3-0 a la Sala Planeta.
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Després duna gran actuació al
Duatló Vila de Moià, disputat el 23 de
març, on va finalitzar en segona posició, la balaguerina Mireia
Santesmases va ser seleccionada
per representar Catalunya al Campionat dEspanya que va celebrar-se a
Lugo el passat 20 dabril, juntament
amb 28 seleccionats darreu de
Catalunya.
Una vegada a Lugo, lequip junior
femení de Catalunya va aconseguir la
segona posició per autonomies i la
nostra corredora Mireia Santesmases
va obtenir el millor parcial amb bicicleta tot i patir alguns problemes en
la prova datletisme, donat el
nerviosisme i la manca dexperiència
de la jove esportista balaguerina, que
no em doblidar, que aquesta era tant
sols, la seva quarta duatló que disputa en la seva carrera esportiva.

Jordi Betbesé i Francesc Allué
intentaran fer el cim del Chon Thon de
7.135 metres a Tajikistan
Lalpinisme balaguerí, està denhorabona. Si fa uns dies era David
Gensana qui ens portava el cim de lAconcagua, per la ruta dels polacos, la
més complicada del pic Sudamericà, i Jordi Bebtbesé i Francesc Allué aconseguien ara farà un any, el cim del volcà més alt del planeta, el Chimborazo,
a lEquador, ara, aquests dos alpinistes balaguerins ja estan preparant la
seva nova aventura, que siniciarà el proper 30 de juliol, quan sortiran cap a la
serralada del Pamir, per intentar fer el cim del Chon Ton, més conegut com
pic Lenin, a la república
del
Tajikistan, a lantiga Unió Soviètica, a 7.135 metres dalçada,
sense guies ni
portadors.
L expedició
durarà un total
de 26 dies en un
marc com el
Pamir, un conjunt
muntanyenc majestuós i únic de
muntanyes i gla-

ceres situat al cor dÀsia.
Làrea coberta per glaciars és
la més gran del planeta després
de les zones polars. La natura es
mostra en tota la seva diversitat
tant en flora com en fauna.
El pic Chon Ton (Lenin) és un
dels set mils més accessibles que
hi ha, tant a peu com amb esquís. Està situat a la serralada de
lAlay.
Els dos primers dies, els alpinistes estaran al camp base de

Lukovaly Glade on faran laclimatació pel
Lenin Glacier, situant el camp base avançat a 4.200 metres daltura.
Els alpinistes preveuen col·locar el
camp I a 5.200 metres sobre el Lipkins
Rock, el Camp II a 6.100 metres al
Parachutists Plateau i un camp III a 6.500
metres dalçada des don intentaran atacar el cim per tornar a baixar cap als
camps inferiors.
Betbesé i Allué tenen previst tornar a
la capital de la Noguera amb el cim aconseguit el 25 dagost.
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HOSTAL NOU
REF. 20
Terreny urbanitzable de
500 m2, totalment vallat,
accés per dues portes,
disposa de tots els serveis
llum, aigua potable i
clavegueram.
Vingui i informi’s!
Preu 126, 21E/m2

LA RÀPITA
REF. 25
Magnífica casa adossada
seminova de 240 m2 . 4 hab.
dobles, banyera d’hidromassatge, gran saló-menjador
amb llar de foc, garatge per a
3 cotxes, jardí de 180 m2 ,
calefacció.
No li falta detall!

Disposem de cases i
pisos a la zona del
Casc Antic. Preus
molt assequibles. No
pagui més lloguers,
sigui propietari.
Nosaltres l’ajudem!

BALAGUER
FINANÇAMENT AL
100%
Si no aconsegueix la seva
hipoteca, vingui a vuere’ns.
Li donem totes les facilitats.
Condicions
bancaries
immillorables!
Encara que no compri
através nostre!

BALAGUER
REF. 49
Pis de 90 m2 totalment
reformat en zona molt
cèntrica. 4 hab., galeria
tancada, calef. gas natural,
semi moblat.
Entrada 601 E. Li
financem al 100%

BALAGUER

BALAGUER
REF. 38
Molt econòmic. Primer pis
de 70 m2 al Casc Antic, bany
complet, cuina office, traster.
Entrada 601 E
Al mes 135 E
Millor que un lloguer!

BALAGUER
REF. 40
Assolellat pis de 4 hab., bany
complet i lavabo, calef. ind.
gas natural, ascensor, opció
a mobles. Zona centre.
Preu a negociar!

REF. 44
Primer pis en molt bona
zona de 85 m2. 4 hab., bany
complet, bomba de calor,
2 terrasses.
Vingui i informi’s sense
cap compromís

REF. 1
Pis de 70 m2. 3 hab., bany
complet, cuina office amb
electrodomèstic, ext.
alumini de doble càmera,
moblat.
Molt cèntric!

BALAGUER
REF. 6
Magnífica casa unifamiliar
de 375 m2. 5 hab. dobles,
2 banys complets, cuina
office, armari encastats, saló
menjador en 2 ambients,
calef., garatge, magatzem,
zona partielles.
Molta tranquil·litat!

BALAGUER
REF. 28
OPORTUNITAT DEL MES
Pis de 2 hab. totalment
reformat, bany complet,
cuina office, galeria tancada,
terra de gres, tendals, ulls de
bou.
Al mes tan sols 203 E

BALAGUER
REF. 26
Pis en zona tranquil·la de
4 hab., terrassa de 10 m2, gran
traster. Molt econòmic
Vingui l’informarem!

BALAGUER

BALAGUER

REF. 58
Cèntric pis totalment refomat
i moblat amb 1a qualitat
3 hab., calef. gas natural
Entrada 601E (100.000.-)
Al mes tan sols 243.24E

REF. 29
Primer pis de 3 hab. Molt ben
conservat, semireformat,
cuina a vitro, gran traster.
Entrada tan sols 601 E.
Li financem al 100%

GERB

CUBELLS

BALAGUER

LA RÀPITA

ALGERRI

REF. 17
Gran xalet d’estil rústic de
170 m2. 5 hab., calef., garatge
2 places, celler de 50 m2,
porxo, magatzem, terreny de
2400 m2.
Preu 115.193 E

REF. 3
Casa molt acollidora al centre del poble de 60 m2. 2 hab.,
bany complet, terrassa.
Ideal per segona
residència.
Preu ajustadíssim!

REF. 9
Econòmic pis en zona molt
cèntrica de 3 hab., rebost,
bany complet i cuina
semireformada, traster.
Millor que un lloguer!

REF. 68
Casa semireformada de
160 m2. 4 hab. dobles, bany
complet i lavabo, acollidor
jardí, ext. alumini, amplia
terrassa, galeria tancada.
Vingui a veure-la!
No se la deixi escapar!

REF. 47
Parcel·la de terreny rústic de
2 hectàrees i mitja conreat
d’oliveres.
Preu 18.031 E

BALAGUER
REF. 35

Pis semi nou de 90 m2
en zona ideal, ascensor, calef. de gas natural, terrassa.
Vingui a veure’l!

BALAGUER
REF. 66
Àtic amb meravelloses vistes de 150 m2. Reformat. 5
hab., calef., gran terrassa.
Preu 45.076 E

Un servei dolent
Rialles i plors
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Ara que ja ha tornat el Van Gaal podem dir que estem al país dels miracles,
nits màgiques i totes aquestes cançons
que ens fan diferents amb bo, de la resta
del món. I aquí el que no riu és perquè no
vol.
Un altre moment que em fa riure és
quan a determinats polítics els cau la baba
dient que estaven a la presó, en el temps
en que altra gent treballava. El bo del cas
és que una bona quantitat hi han tornat (a
la presó), una vegada tastat el poder, i no
per honestedat.
El darrer en voler recordar-ho ha estat
el Sr. Carod. Que pot pretendre un líder
que necessita fer memòria del seu passat
per viure amb un pobre present? Aneu a
saber. Però amb vint-i-cinc anys de democràcia la seva carrera i la del partit no
han estat del tot brillants, per cert.
I ara que ha sortit ladjectiu brillant, un
va veient lespectacle tot menys brillant que
es comença a oferir a Balaguer per part
dels membres de Convergència. Fa pocs
dies les declaracions del Sr. Gallego reclamant una segona oportunitat, i manifestant com hauria désser lelecció del
candidat, però home de Déu!, si el Comitè Local mai ha pogut elegir res. Si amb
lexcepció dun parell, els altres membres
semblen una colleta de matrimonis a punt
de sortir de picnic, vetllant això sí, els
seus privilegis. La gent de lequip a lliure
elecció del candidat ens diu el Sr. Gallego,
jo li voldria recordar que en les passades
eleccions ja ho podria haver exigit i potser
uns altres resultats hagués tingut. Però,
en fi, sha dentendre com una resposta a
les manifestacions fetes pel partit fa unes
tres setmanes, on feien anar al Sr. Borràs i
a ell al cubell dels records. Sense cap ele-
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gància ni el mínim de companyerisme, i la
discreció absent totalment.
El Sr. Borràs es delira per intervindre un
altre cop a la vida local crec que no ho aconseguirà. I el nom que sona és el del Sr. Bonet,
i penso que podria ésser bo. Jove. Conegut.
Atent i servicial. Sense la llarga biografia dels
altres dos. És la imatge del canvi, però ai!, es
diu que en la seva campanya per la presidència del Comitè Local, va prometre el que no
ha complit, i un no pot deixar de pensar que
un lluçet tendre com és, no deixarà désser
un aperitiu pels taurons que lenvolten, masculins i femenins, que tenen més gana que el
Carpanta del Pulgarcito. Aneu a saber que
ens portarà el temps!
I pensant i pensant potser és arribada lhora que el candidat surti dels socis de Convergència. Unió podria fer el cop de cap, ara
que són germans amb igualtat de drets. Un
candidat o candidata, seria una fascinant
prova a fer, i per cert; algú em podria explicar
perquè els locals socials daquests dos partits continuen estant separats? Aquí a
Balaguer es dóna el fet paradoxal que a millors locals menys vida hi ha.
C.G.A.

P.D.- Holanda ha donat al difunt Pim Fortuyn,
assassinat per un ecologista, uns resultats
que li donen dret a entrar al govern de la nació. Lentament, però sense descans, la gent
va escombrant al polític clàssic i als partits
que lemparen.
És preocupant que el missatge de lesquerra no es renova, i per contra el
conservadurisme adopta en cada cas un
atractiu nou llenguatge, per llei de vida té totes les de guanyar, perquè es sap adaptar a
les circumstàncies locals.
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Tenim un servei públic a Balaguer, que deixa molt descontents als usuaris o contribuents, es tracta del Servei de
neteja de vials públics, alguns carrers són dallò més bruts.
No cal donar tota la culpa als empleats municipals de
què sigui així, doncs crec que els ciutadans ens hauríem de
quedar almenys un 50%, ja que nhi ha que són uns veritables, llords.
Hem vist infinitat de vegades bosses de deixalles per
terra, al costat del contenidor, amb el poc que costa posarla dins però val a dir que no sempre és culpa de lusuari,
més aviat shaurien de reprendre aquells desaprensius que
omplen amb capses de cartró que haurien de deixar fora,
el contenidor que és per les deixalles.
Ho he dit altres vegades, tenim una Guàrdia Urbana
que sanciona quan vol veure algú que llença les deixalles.
Hom proposaria a lAjuntament que la destinessin a vigilar
i sancionar a tots els infractors per aquest concepte, amb
tota seguretat les arques municipals recaptarien molts
diners.
Tothom sha donat compte que tenim una màquina
descombrar, és un utillatge que va costar molts diners i
sembla estrany que els del Municipi no hagin pres mesures
per aconseguir treuren uns resultats òptims, el conductor
amb tota la seva voluntat és incapaç dobtenir-ne el ple
rendiment. Hom creu que juntament amb aquest empleat
nhi hauria danar un altre que portador duna mànega que
expel·lís o xuclés aire, poder netejar per davall dels cotxes,
als quals ara saprecia la brutícia quan aquests marxen.
En altres poblacions sha fet, perquè des del Municipi
no estudien la possibilitat de concessionar a una empresa
particular aquest servei?. Saconseguiria dos coses importants, primera poder exigir un bon servei, i segon treures
de damunt tots aquells que rendeixen com ara aquell tabalot que samaga per darrera els porxos per que no el vegin
fer lorni, mentre laltre xicot escombra.
També hauria destar regulat per una persona dOrdre,
laconseguir que els contenidors de deixalles reciclades,
vidre, paper, plàstic i altres que hi pugui haver estiguessin
sempre amb condicions de rebre, doncs ara nhi ha molts
de plens setmanes llargues obligant a deixar-ho a terra o
barrejar-ho tot. Del Balaguer net, clar que sí és una frase
bonica per ser complida...
Fem bona la campanya entre tots, BALAGUER NET!.

Emili Monge i Gili

FINCA EN ALQUILER O VENTA
EDIFICIO CON ASCENSOR

4 PLANTAS - 146 metros - BAJOS - 160 metros más de parking
LOCAL PARA CUALQUIER NEGOCIO
Preguntar por Sr. Esteban

670 222324

C/. Mayor, nº 13 esquina C/. Santa Ana
Balaguer (Lérida)

Tertulians: Xavier Nart, Jordi Jou,
Paco Regany i Alfredo Liñan
Segurament aquests quatre de noms a molta gent no els hi diu res i és clar, no els coneixien;
ara anem a recordar-los encara que sigui a tall
damics i de tertulians al costat duna taula de
fusta amb cadires de boba i per passar lestona
amb un cafè, un tallat, un carajillo o un suc de
fruita embotellada.
El Xavier gran persona, sempre amb la seva
corbata i les sabates lluentes, gran aficionat al
cafè bo i curt. Amb el seu toc irònic de tertúlia de
poca estona sempre pendent dels seus dos fills
i la seva esposa, del tennis, del golf..., sempre
acabava dient abans de marxar-se de la taula o
del mostrador: amb aquests fariseus pel gasto
que et fan del cafè cobrals el doble, pel que
disfruten aquí són bons xicots però són més
pesats que un collar de melons de Bellcaire, la
meitat daquests són comunistes però donen
ambient i es deixen dir el que ens dóna la gana,
i el que subscriu acabava dacompanyar-lo dient-li: obra la porta que els tirarem al carrer. La
seva marxa ens va afectar molt a tots els tertulians, semblava que havia desaparegut un familiar nostre, encara conservem algunes paraules
seves, sobre tot apujar el cafè un duro; laltre
tertulià C.G.A. que escriu al Groc i acaba els escrits amb aquesta signatura, encara comenta
aquest duro de més que el pagui el teu amic
Nart. Xavier eres un tio collonut, espero que algun dia quan ens trobem sols continuem les
nostres xerrades i dient-nos mútuament és que
quasi ho sabem tot.
El Jordi Jou, aquest personatge és difícil
didentificar-lo, potser diria que era un home més
avançat del moment actual. Era lull del volcà de
les tertúlies, quan la colla estava tranquil·la i assossegada sortia ell amb alguna parrafada contra algú dels dallí presents i llavors ja estava armada, moltes vegades amb la xerrada en marxa
i parlant de política li deia tu ets un catalanufet.
Aquest que escriu li tenia molta devoció, per mi
era una persona preparada tan políticament com
culturalment, era un bon dibuixant, un entès en
disseny, en colors, en moda i sobretot sempre
vestit correctament, moltes vegades hem donava bons consells, i alguns els posava a la pràctica. Era un tio dhumor estrovertit, però mai sense faltar-li el respecte a ningú, el Jordi era necessari, una tertúlia sense ell era com fer un ou ferrat
sense oli, la seva talla política era dun catalanisme pur. La seva marxa ens va deixar molt tocats
a tots els seus amics, algú quan li vaig telefonar
del percans es va posar a plorar, Jordi la teva
paraula de catalanufet encara la fan servir algun membre de la tertúlia quan es vol despistar
de la conversa.
El Paco Regany una bona persona, a mi el
que més magradava dell és que era un entès
amb temes de plats de cuina, sempre hem deia

que la seva esposa sabia cuinar bons plats,
suposo que deu désser perquè venen de
família de cuiners; hem remunto quaranta
anys enrera el senyor Plens chef de cuina de
lHotel Palas de Lleida, avui pels que no ho
saben és ledifici que hi ha al costat de la
plaça Sant Joan, vull dir al carrer dels porxos
de baix, aquest emblemàtic edifici el té lAjuntament de Lleida per atenció als clients. Amb
aquest xef de cuina hi vaig treballar alguns
dies festius. Al Paco algunes vegades algun
tertulià li deia calla que no saps el que dius
era un tio enamorat de la vida, de la dona,
dels fills i del cafè amb gotetes i de la sacarina. És una llàstima que no pogués disfrutar
de la seva retirada al món de la bellesa. Paco
tranquil, tinc en línia algun daquests que tu
sempre li deies que no havia treballat mai i
sempre havia cobrat.
LAlfredo, el cafeter tal i com lanomena
lAznar amb el seu escrit del dia 6-4-2002 al
diari. Daquest tertulià en podria omplir pàgines i pàgines parlant dell. A tota la família fa
molts anys que els conec, des de què anava
al col·legi a lInstitut laboral fa 43 anys després ells des de Cal Tomàs i al Niu Cup, era i
sóc un amic de tota la família, amb els meus
escrits gastronòmics sempre dic que les tapes i els entrepans que feia la Brígida no els
ha sabut fer ningú més.
LAlfredo era un gran defensor de la vida
culinària, sempre hem deia amb el seu toc
irònic i dhumor anglès com els pots aguantar amb aquests i li contestava: Alfredo, tranquil també els necessito perquè els hi dic el
que hem dóna la gana i aquests també són
necessaris en una tertúlia de diumenge.
Quan entrava per la porta, semblava que
lesperaven, els uns li deien una cosa els altres lemprenyaven dient-li un altre que no ha
treballat mai i ell amb la fària als llavis li deia:
no et vull ni contestar perquè no saps el que
dius, però sempre amb la rialla tancada a la
boca.
La seva marxa ha set forta, un cop molt
dur per a la Brígida, la família i per a tots els
amics que el coneixíem.
A tots vosaltres dir-vos que daquí a un
temps estarem tots junts i continuarem la
nostra tertúlia, discutint, cridant, parlant tots
a la vegada i endevinant totes les rames polítiques del qui guanyarà a la ciutat, a la Generalitat, al Govern central i que al cap i a la fi
quasibé mai no encertava ningú.
Amics, us recordem i us recordarem
sempre, éreu i sou uns tios collonuts, una
abraçada a tots els seus familiars.
Josep M. Morell

Dia mundial contra el tabac
El proper dia 31 de maig es celebrarà el Dia
Mundial Contra el Tabac. Lobjectiu principal és el de
concienciar, una vegada més, que el seu consum
pot conduir a greus alteracions en la salut de
lindividu, ja sigui quan aquest nés el consumidor
directe o bé els anomenats fumadors passius.
Darrera ladvertiment que hom pot llegir en lletres
minúscules en els paquets de cigarretes, samaga
una realitat molt més crua i, sovint, propera. El
consum de tabac no només està relacionat amb el
càncer de pulmó (el 90% del càncer de pulmó està
relacionat amb lhàbit de fumar) i amb altres tipus de
càncer, sinó que hi ha tot un seguit de malalties
cròniques que minven de manera important el grau
de salut i de qualitat de vida de la població en general (bronquitis crònica, emfisema pulmonar i
insuficiència respiratòria, entre daltres ).
Tots sabem que el fet de deixar de fumar comporta un grau de compromís personal i esforç molt
alts, que no sempre es veuen recompensats amb
labandó de lhàbit tabàquic.
Aprofitem també aquest espai per recordar que
resta a disposició de tots aquells que vulguin deixar
de fumar que es poden adreçar tant al CAP de
Balaguer com a lAssociació Espanyola Contra el
Càncer per tal de cercar consell professional.
Associació Contra el Càncer de la Noguera
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Embrutem o reciclem?
LAssociació de Veïns del Casc Antic de
Balaguer és conscient de que una de les prioritats
pel que fa a les deixalles i el seu reciclatge pertany
per mitjà de lAjuntament al Consell Comarcal.
Centrant-nos a la plaça Sant Salvador des de fa
temps es van retirar els contenidors. Es va demanar
amb insistència que es donés alguna solució.
La resposta fou de que la causa de la seva
mancança és culpa dels aparcaments indiscriminats de vehicles que fan impossible la recollida pel
camió al no poder accedir-hi. Una resposta poc
convincent.
Es proposà a lAjuntament de que es poses en
zona blava a la plaça o es prenguessin les mesures
necessàries per tal de solucionar el problema dels
contenidors.
Esperem i desitgem que la neteja a la ciutat
sigui el mirall de la població ja que leslògan «Juguem net» sigui real i no sol paraules.
Associació de Veïns del Casc Antic

El restaurant Cal Morell acull el primer tast
de formatges a Balaguer

BAGUETES · TORRADES · PIZZES
AMANIDES · PATATES XIPS

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

☎

973 450529

El tast es celebrarà del 6 al 8 de juny, a càrrec de lespecialista i
professor universitari, Ignasi Rivadulla

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER
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Del 6 al 8 de juny, el Restaurant Cal Morell
de Balaguer acollirà el primer tast de
formatges a la nostra ciutat, impartit pel
professor universitari Ignasi Rivadulla.
El tast constarà dun total de 18
formatges variats, dels quals sexplicarà
com selaboren, com es degusten, com es
tallen i a quina hora són més bons i com es
tenen que utilitzar a la cuina.

Els formatges estaran acompanyats
dun bon vi negre i de pa sense sal, per no
trencar el gust original de cadascun dels
formatges.
La cloenda es farà el dissabte 8 de juny
amb un sopar on lingredient principal serà
el formatge. Fins i tot es degustarà un xerrup
fet a base de formatge. Les places al tast
són limitades.

Què fer? Què fer? Què fer?

MERCANTIL Divendres, dissabtes i diumenges, vine a refrescar-te. L’estiu ja ha començat.
CUBATERA
SALA Dissabte 25 de maig NIT DE GO-GOS, en un ambient típic planetari.
PLANETA

Els caps de setmana la bona música i el bon rotllo el trobaràs amb nosaltres. No deixis de
SALA CATS visitar-nos.
MUNDO
CANÍBAL
SALA UBBE

Dissabte 25 de maig, Diversió, festa, disbauxa, bojeria, bon rotllo... i la millor gent. Tot a
Mundo Caníbal, perquè les coses són com són i no es poden canviar.
Dissabte 1 de juny, Presentació en directe d ela nova coreografia del programa Crónicas
Marcianas a càrrec de les HOSTESSES DE CRÓNICAS MARCIANAS.

LOCO-DANCE-CLUB
Ps. Estació
BALAGUER

Passeig

de

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

l'estació,

www.salaplaneta.com
Si ens vols
conéixer
més,
connectat
amb
nosaltres
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-

BALAGUER

Ps. lEstació, 35
BALAGUER

La sisena Festa de la Coca de Samfaina mostrarà
una coca de 60 metres de llarg i 300 kg de pes
El proper diumenge 26 de maig, sexposarà i degustarà aquesta gran
coca elaborada per pastissers de la capital de la Noguera, i regada
amb 500 litres de la popular sangria del Mercadal

El proper diumenge 26 de maig, la Plaça
del Mercadal acollirà, un any més, una nova
edició de la Festa de la Coca de Samfaina.
Pastissers de Balaguer elaboraran una
coca de samfaina de 60 metres de llargada
per 80 centímetres damplada, i dun pes de
vora 300 quilos que serà presentada i degustada a partir de les 7 de la tarda.
La coca estarà acompanyada per prop
de 500 litres de sangria del Mercadal, una
beguda de recepta secreta, que va ser creada per aquesta festa en concret.
La Festa de la Coca, que espera lassistència duns dos mil visitants, està organitzada per lInstitut Municipal Progrés i Cultura,
amb la col·laboració de lAssociació Gastronòmica i Cultural del Comtat dUrgell i Creu
Roja Joventut.
Els membres daquesta organització
balaguerina, seran els responsables de tallar i repartir els dos mil cinc-cents talls de
coca i la sangria del Mercadal.

A partir de 2/4 de 8 de la tarda, tancarà la
Festa lactuació de la colla castellera «Els nens
del Vendrell», amb una demostració al mig
de la Plaça del Mercadal.

XV Campionat de Billar
Americà del bar Fleming

Carlos Alcántara continua en el primer
lloc de la classificació

Pràcticament sense
novetats en aquesta
nova quinzena del
campinat, ja que han
sigut poques les jornades disputades, per la
qual cosa la classificació no ha tingut canvis
substancials, mantenintse, una quinzena més
els tres llocs primers i
darrers. Tant sols petits
canvis en el mig de la
taula .
La classificació actual queda de la següent
manera:

LLOC

PUNTS J. JUG

1. C. ALCANTARA ... 3 3 ......... 2 0
2. JM. MARQUES .... 3 2 ......... 2 1
3. P. ESTRUCH ........ 2 9 ......... 2 2
4. J. OLIVES ............ 2 8 ......... 2 0
5. P. ESTRUC JR. .... 2 6 ......... 2 1
6. M. LIZASO ........... 2 1 ......... 2 1
7. A. OLARTE ........... 2 0 ......... 2 1
8. O. SALVADÓ ........ 1 3 ......... 2 1
9. S. MUÑOZ ........... 1 0 ......... 1 3
10. M. MATEU ......... 1 0 ......... 1 4
11. P. ARAN ............ 1 0 ......... 1 2
12. X. ESTRUCH ....... 4 ......... 1 3
13. JM. BRUFAL ....... 4 ............ 2
14. R. CALVETE ......... 3 ............ 4
15. C. BRUFAL .......... 3 ......... 1 0
16. X. GARCIA .......... 2 ............ 6
17. V. GARCIA ........... 2 ............ 6
18. F. QUINTILLA ...... 0 ............ 0
19. JM. RUERA ......... 0 ............ 2

29

C/JAUME BALMES - Ctra
Camarasa es ven pis nou a estrenar, baixos. 2 hab., 90 m2 . Preu
10.900.000.- Raó als tels. 649
434344 - 93 3524749.
ES TRASPASSA merceria Fina al
c/Urgell en ple rendiment per canvi
de residència. Raó als tels. 973
450801 - 696 787032.
ES LLOGUEN pàrkings edifici HP
Sanahuja, 36. Ref. Gestoria Cudós.
Raó al tel. 973 450555. Montse.
HAMBURGUESERIA Anagrama.
Venta de negocio con local incluido.
Razón Torcuato Ruíz al tel. 973
445337.
ES LLOGA pàrking de ratlla al c/
Barcelona (aprop de lEscola Pia).
Preu 48 E. Raó als tels. 973 448711
- 629 926190.
ES TRASPASSA empresa de electrònica i telecomunicacions amb
contractes vigents en ple rendiment,
per no poder atendrel. Raó al tel.
609 909089.
ES VEN pis al c/Barcelona, 54. 4
hab., 2 banys, traster, calef. central, moblat o sense. Raó al el. 973
445963.
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ES VEN Ford Focus 2000 cc, 16v,
130 cv, 50.000 Km L-AF. 3 portes,
AA, ··. Molt ben equipat. Raó als
tels. 973 450124 - 973445718.
VALLFOGONA DE B. Bar 3 Creus.
Venda de negoci. Raó al tel 973
432229.
ES NECESSITA personal masculí
per a treballs de manteniment. Raó
al tel. 659 499393.
SE TRASPASSA perruqueria. Raó
al tel. 627 328747.
LLEIDA particular ven 5è pis de 102
m2 . Ascensor, 3 hab., bany, aseo,
AA, finestres dalumini amb doble
vidre, calef. central amb gas, solejat. Raó als tels. 973 239719 - 636
486704.
VENDA/LLOGUER de pàrkings
tancats al c/Jaume Balmes, 11 de
Balaguer. Raó als tels. 629 310479
- 973 446161.
ES LLOGA pàrking tancat al c/St.
Diego de Califòrnia. Raó al tel. 973
450378.

A BALAGUER seleccionem diplomat o llicenciat en empresarials,
persona interessada en desenvolupar-se professionalment, imprescindible experiència en comptabilitat general i fiscal. Enviar CV a
Julia&Associats. Apartat de Correos
548. 25080 Lleida.

ES VEN Forn de convecció industrial, cafetera semi-automàtica de 2
braços amb molinet, 1 refrigeradora de 2 cosos i 8 litros, 1 talladora
dembotits. Raó al tel. 686 473026.

ES LLOGA pis de 90 m 2 al c/
Barcelona cantonada c/Ramon i
Cajal. 1er pis per entrar-hi a viure.
Raó als tels. 973 446542 - 676
335486.

PARTICULAR vendo piso céntrico
con o sin muebles. 3 hab, trastero.
Precio interesante. Razón al tel. 606
210024 solo tardes.

ES VENEN parcel·les edificables
al Secà de Balaguer. Ideal per a
promotors per a cases adosades.
Raó als tels. 973 46542 - 676
335486.
VENDO lote de 3 máquinas de
coser industriales (plana, ow,
recubridora). Incluidos accesorios,
agujas, silla, compresor... 2405 E.
Razón als tels. 973 448152 - 616
771079.
PRECISAMOS para fábrica
operarios para trabajo continuado
todo el año con posibilidad de tener
buenos ingresos. Razón al tel. 973
432712.
RECEPCIONISTA es necessita
per empresa de Balaguer. Administratiu amb dons de agent per
treballar en el departament de logística i datenció al client. Possibilitat dingressos superiors als
standards. Enviar CV a Portella Y
Martí consultors AC 381. 25080
Lleida.
ES VEN pis a lAv. Pere III, 10 de
100 m2 útils. 4 hab., terrassa, galeria i traster. Bon estat. Raó al tel.
973 448342.
ES LLOGA apartament a la Pineda. Davant del mar. Totalment equipat. Raó al tel. 639 330429.
SE VENDE habitación juvenil
compuesta de: armario rincón,
zapatero, escritorio, cama y mesita
de noche. Precio 1300 euros. razón
als tels. 973 448152 - 616 771071.
SE VENDE huerto en el camino de
la Safyc de 650 m2 aprox. Luz y
agua. Razón al tel. 687 309313.
LLICENCIAT I DIPLOMAT sofereix per fer repassos a tots els nivells. Raó al tl. 973 447215.

ES VEN pàrking tancat a la Pl. LAlguer. Raó al tel. 973 447769.

ES VEN pàrking tancat davant Germanes Carmelites. Raó al tel. 696
164586.
ES VEN caravana Hobby Excellent
5.40. Any 98. raó al tel. 973 451186.
Trucar a les nits.
ES VEN Triumph Sprint SR955i. Any
2000. Raó al tel. 973 451186. Trucar a les nits.
ES NECESSITA noia per cantar en
una orquestra els caps de setmana. Raó als els. 629 787147 - 609
723130.
ES BUSCA noia per bar
Restaruant. Torn de matí. Raó al tel.
677 337296.
ES VEN Scooter Yamaha Axis 50
cc. Bon estat. Raó al tel. 973
443155.
ES VEN tenda de campanya amb
carro tipo comanche de 4 places.
Preu 1200 E. Raó al tel. 973 450675.
SE OFRECE nativa especializada
en hacer trenzas para particulares
o peluquerias. Razón als tels. 600
879054 - 973 447783. De 5 a 8
tarde.
ES VEN pis de 80 m2 . 4 hab., acumuladors, moblat, reformat, ascensor, galeria tancada al c/St. Josep
de Calasanç, 10. Raó al tel. 973
450189.
ES LLOGA plaça de pàrking al c/
Bellcaire. Raó al tel. 973 238325.
SE VENDE piso de 75 m2 . Todo
reformado. Galerias cerradas de
alumino, calef. de gas natural.
Precio 5.000.000.- No hay ascensor. Razón a los tels. 973 450187 973 448940.

ES LLOGA pis nou a Vallfogona
de B. 3 hab., AA, calefacció, moblat o sense. Tot exterior. Raó al tel.
609 375352
SE OFRECE señora para limpiar
escaleras. Lamar de 9 a 11 de la
noche. Razón al tel. 973 450187.
ES VEN segadora dherba tamany
standard per a arbres fruiters. Bon
estat. Raó al telf. 973445043.

PRECISSEM 3 COMERCIALS PER
DEPARTAMENT DE VENDES
C.V. · CONTRACTE M. · ALTS INGRESSOS
Interessats trucar al tel. 973 443498, preguntar per Sr. Alòs o Sra. Dolors

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

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

A Balaguer es necessita
elèctric i/o electrònic
per motius dampliació
de serveis, que disposi
de carnet de conduir i
que li agradi el món de
lespectacle.
Raó tel. 973 447268

Electricitat · Fontaneria
Calefacció · Aire condicionat
C/ Urgell, 105, 1r - 1a

BALAGUER

Tel. 973 445820 - Mòbil 616 449820

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

Pintor-Decorador
Venda i reparació de motocicletes
Especialistes en moto de camp
Venda d’accessoris
Francesc Layret, 14 - BALAGUER
Tel. 973 446 523 - Fax 973 451 189

Josep
Rosiñol

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

ESGLÉSIA EVAN. PENTECOSTAL
973
445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044
973 445786 - 629 447113 -973 390862
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
TÉRMENS
AJUNTA M E N T973 180010 / 973 180041

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
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

NOUS HORARIS DE TRENS
SORTIDES
BALAGUER
07.50
14 .17
19.45

ARRIBADES
LLEIDA
08.20
14..47
20..15

SORTIDES
BALAGUER
09.15
14.20
21.15

ARRIBADES
LA POBLA
10.50
15.55
22.50

SORTIDES
LLEIDA
8.45
13.45
20.45

ARRIBADES
BALAGUER
9015
14.20
21.15
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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

Instal·lacions
Toni Figuera Mestres

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

SORT.
13.30
15.15
17.50
09.50
16.30
14.06
14.06
17.09
13.15

A
973455060
973450214
973445384
973445280
973445087

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 23 de maig
De les 8 de la tarda del 30 de maig
De les 8 de la tarda del 6 de juny

a les 8 de la tarda del 30 de maig
a les 8 de la tarda del 6 de juny
a les 8 de la tarda del 13 de juny

MARCH
ALDAVÓ
CLAVER

INSTAL·LACIONS

DANI ALBURQUERQUE
ELECTRICITAT · FONTANERIA
CALEFACCIÓ
AUTOMATISMES
SISTEMES DE SEGURETAT
PORTERS AUTOMÀTICS
Pl. Pere Casaldàliga, 4 1-2 · Balaguer
Tels. 973 448061 · 626 323459
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