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Il·luminació Nadalenca

El passat divendres 29 de
novembre es va fer lencesa
oficial de la il·luminació
Nadalenca en el principals
carrers comercials de la
ciutat

Programa Proder de la Noguera
Saproven els primers vuit
expedients del Programa
Proder que comportarà la
creació de 26 nous llocs de
treball

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

Sant Lluís, 47

Tel. 973 45 11 05

BALAGUER

Festa de lEsport a Balaguer

Mireia Santesmases, Manolo
Rosauro, Francisco Martínez
i la Societat Esportiva de
Pescadors van rebre un
emotiu homenatge
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CURS PER EMPRENEDORS:
LA GESTIÓ AMB ÈXIT DEL NEGOCI PROPI
20 BEQUES JOAN B. RENART
Cada vegada és més important que les persones que tenen la idea de crear un negoci, a més a més de la idea, disposin duns coneixements
en totes les àrees de lempresa, a fi i efecte de que el seu projecte de negoci empresarial experimenti una positiva evolució.

PERFIL DELS ALUMNES:
DOMICILI: Imprescindible viure i treballar a Balaguer.
TREBALL: Han destar treballant o bé tenir negoci propi.
EDAT: Entre 20 i 35 anys.
ESTUDIS: No és imprescindible tenir-ne, però no poden apuntar-se els que encara estudien.
Interessats presentar la sol·licitud a les oficines de lInstitut Municipal Progrés i Cultura (IMPIC).
Plaça del Mercadal, 45. Horari: de 9 a 14 hores.
Inscripcions del 9 al 31 de desembre, ambdós inclosos.

Ajuntament de Balaguer

ESMA
Escola Universitaria
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Li financem el 100% amb garantia hipotecària, per la compra de la seva
vivenda. INFORMIS!

BALAGUER
Venda de pàrkings tancat. Edifici HP Sanahuja. MOLT
BON PREU.

GERB
Venda de dúplex al casc antic amb vista al riu i d’obra
nova. PREU A CONVENIR. INFORMI’S!.

Lloguer de naus industrials al polígon CAMPLLONG de 300 a 500 m2

BALAGUER
Venda de pàrking tancat de 40 m2 al carrer Sanahuja
xamfrà carrer Pere III amb capacitat per 3 cotxes.

BALAGUER
Venda de pisos de 100 a 115 m2 amb construcció a
l’avinguda Països Catalans. Disposen de 4 habitacions. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!

Lloguer de pisos amb mobles i sense.
BALAGUER
Venda de granja de 6500 m2 amb 26.000 pollastres, totalment equipada, amb aigua, llum i
força. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS
BALAGUER
Pis en venda al carrer Pere III, amb 5 habitacions, 3 banys, calefacció i pàrkings opcionals,
etc. ZONA IMMILLORABLE. INFORMI’S

GERB
Venda d’un terreny de 655 m2, amb tots els serveis.
Ideal per a xalet.
BALAGUER
Local en lloguer al carrer Barcelona de 75 m2. ZONA
IMMILLORABLE. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!.
BALAGUER
Venda de pis de 140 m2 per reformar amb vista al riu
i a la plaça Mercadal. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!

BALAGUER
Venda d’un 1er pis totalment reformat de 3 habitacions i calefacció individual de gas. ZONA CÈNTRICA.
INFORMI’S!.
BALAGUER
Venda de local d’obra nova. Disposa de 30m2 de
planta baixa i 40m2 d’altell. ZONA CÈNTRICA.
BALAGUER
Traspàs de perruqueria d’home totalment equipada.

Una de: Cuina per a tots
En portada:

Fira de Santa Llúcia
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Metge
Especialista d'Anàlisis Clíniques
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BACTERIOLOGIA - HORMONES - IMMUNOSEROLOGIA

HORARI:
diari de 9h a 11h.
C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER

La propera setmana, el restaurador
gastronòmic balaguerí Josep M. Morell
presenta el seu nou llibre, ple com sempre de saviesa culinària en cada recepta.
Fins aquí tot normal, una altra cosa però
és el títol. El nostre bon amic ha decidit
titular-lo «cuina per a homes».
En un principi he pensat: carai!! no
sabia jo que havia una cuina per a homes
i una altra per a dones, o pot ser hi ha
cuina per a gent gran... i per a nens. Ah!!
deu ser que es tracta de receptes molt
fortes només per a homes (això ha pensat la meva vessant masclista que tot
home porta a dintre).
Després de posar-me al corrent del
contingut real del llibre he pogut comprovar que les receptes són aptes per a tothom però que la raó de posar-li aquest
títol és una manera danimar (?) als homes a que perdin la por a la cuina i a que
remenin les cassoles amb la naturalitat que
suposadament no fem habitualment.
Vist des daquesta perspectiva de ben
segur que la majoria de la gent considera
el títol més que encertat, començant per

Què en penseu?...
Lactitud dun sector de la classe política
en relació al desastre ecològic que pateix Galícia
mha portat a cercar paral·lelismes, salvant
distàncies, amb la riuada de lany 82. Recordo
que, llavors, la resposta immediata la tinguérem
de la Generalitat; mentre que els membres del
Govern central i altres institucions, davant
lestranyesa general, aterraren, els qui ho feren,
quan les aigües feia dies que romanien
tranquil·les i les tasques de neteja estaven ben

MAITE-PETIT

TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA
CONSULTAS EN
BALAGUER

Infermera

HORAS CONVENIDAS

Presa de tensió arterial
Injeccions (Consulta o domicili)

Telf. 973 450 974
Telf. 609 135472

NÚRIA TRIBÓ

les dones, que aplaudiran lesdeveniment.
Ara esperaré un nou llibre den Morell titulat «cuina per a dones» o llibres daltres temàtiques com «jardineria per a dones» o «fusteria per a dones»... segur que no ens ho miraríem igual!
Com a defensor de la igualtat de la dona que
em considero, no crec que aquestes coses
els hi facin cap favor avui en dia, sinó més
aviat al contrari... jo de moment, em felicito
de tenir un nou llibre den Morell amb el que
poder gaudir cuinant.
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avançades. En veure com ara han
actuat els executius central i autonòmic,
penso si els governants de llavors
també estaven de cacera o de cures
antiestrès a Doñana. Per més que hi
doni tombs, no entenc lactual desídia
de dues administracions que, per cert,
són regides pel mateix color polític. La
catàstrofe és prou seriosa per evitar
tot tipus dironia fàcil. Ho deixo per a
millors ocasions.
Josep M. Simón i Auberni

La Colla gegantera de
Balaguer presenta els quatre
primers gegants en miniatura

LAjuntament de Balaguer aprova un
pressupost de 12 milions deuros
4

El ple de lAjuntament de Balaguer celebrat
el passat dijous, 28 de novembre va aprovar
el pressupost per lexercici 2003, i que
ascendeix a prop dels 12 milions deuros,
dels quals 3,4 milions conformen el capítol
dinversions reals.
Aquest capítol dinversions, el més
important del pressupost, preveu una gran
inversió en infraestructures i urbanitzacions,
de més de 2 milions deuros repartits en les
urbanitzacions dels carrers Sant Pere Martir,
La Plana i Montalegre, diferents arranjaments
al Centre Històric, la pavimentació de camins,
diferents instal·lacions esportives i infantils, etc.
La remodelació del parc del Reial i del
Torrent, les reformes del cementiri, la millora
de lenllumenat públic, la supressió de
barreres arquitectòniques, la rehabilitació del
Molí de lEsquerrà com a futura seu del Centre de lor i la finalització de les obres del Xalet

Montiu, són les altres inversions previstes
per lequip de govern, de cara al proper
any 2003.
El pressupost va ser aprovat amb els
vots a favor del grup socialista, labstenció
dEsquerra Republicana de Catalunya i el
vot contrari del grup de Convergència i Unió
i del grup popular.

La Colla Gegantera de Balaguer ha presentat recentment, dos gegants més de la col·lecció de gegants en miniatura, corresponents al pageset i la
pageseta, dos dels gegants més estimats pels balaguerins, i que juntament amb els que ja hi havia al
mercat, el Tonet de la Garriga i la Bepeta del Reng, ja
conformen una bona col·lecció de 4 exemplars fets
amb pasta de paper i que ja poden adquirir-se a diferents establiments de la nostra ciutat, i podran trobarse a la propera edició de la Fira de Santa Llúcia, on la
Colla Gengantera disposarà duna parada amb els
quatre gegants.
La presidenta de la Colla, Magda Colilles va presentar els nous gegants a lAlcalde de Balaguer, Miquel Aguilà, obra de lartista balaguerí, Josep Mateu.

Lempresari Joan B. Renart
ofereix un curs per
emprenedors balaguerins
Lempresari nascut a Balaguer, Joan Baptista Renart ofereix un
curs per emprenedors sota el títol «la gestió amb èxit del negoci
propi, per a un total de vint balaguerins dedats compreses entre els
20 i els 35 anys, a través de les vint beques Joan B. Renanrt que ja
varen anunciar-se en el decurs de la lectura del Pregó de Festes del
Sant Crsit, pel mateix empresari, el passat 7 de novembre, a la Sala
dActes de lAjuntament de la capital de la Noguera.
Els
joves
balagerins
interessats en cursar aquest curs,
han de cumplir
una sèrie de
condicionants
com el viure i
treballar
a
Balaguer; estar
treballant o bé tenir
negoci propi; tenir
entre 20 i 35 anys, i
a nivell destudis,
no es imprescindi-

ble tenir-ne, però no poden apuntar-se els
que encara estudien a la universitat.
Els interessats han de fer la sol·licitud
a les oficines de lIMPIC, a la Plaça
Mercadal, 45, des del proper dilluns 9 de
novembre, fins al 31 de desembre,
ambdós inclusius, de 9 a 14 hores.
El curs, que començarà a finals de
gener o principis de febrer, serà dun total
de 40 hores, amb 10 sessions de quatre
hores que se celebraran els dissabtes a la
tarda, i seran impartides per professors
de lEscola Universitaria ESMA, fundada

fa 36 anys a Barcelona, i que ha mantingut
una trajectòria dins del tema de lemprenedor
de la pròpia empresa.

Els interessats poden presentar la
sol·licitud a les oficines de lIMPIC

El curs és de 40 hores lectives i
simpartiran els dissabtes a la tarda
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LAlcalde de Balaguer i el President de
lAssociació de comerciants inauguren la
il·luminació nadalenca de la zona comercial
El passat divendres 29 de
novembre, lAlcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà i el president de
lAssociació de comerciants 2021,
Josep Maria Mestres van fer
lencesa oficial de la il·luminació
nadalenca de la zona comercial de
Balaguer, tant de la zona de
lEixample com del Centre Històric,
així com la del pont nou i la Plaça
del Mercadal.
La il·luminació estarà encesa fins
el proper 6 de gener de 2003.

Col·locació de la primera placa identificativa del
«Comerç de Balaguer»
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El passat dissabte 30 de
novembre es va col·locar a la
rellotgeria Jesús Auberni, la primera
placa distintiva del «Comerç de
Balaguer» per part de lAssociació
de Comercials de Balaguer 2021.
Aquestes plaques volen
esdevenir un símbol identificador de
comerç associat i un segell
destabliments que ofereixen una
garantia de qualitat, en el producte
o en el servei.
Lacte va estar presidit pel director general de Comerç, Jaume

Angerri, lalcalde de la ciutat, Miquel Aguilà, i per la junta
de lAssociació de Comerciants de Balaguer.

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

Ma Oberta presenta una
nova campanya per a les
properes festes
nadalenques
El proper dissabte 14 de desembre, Mà Oberta
celebrarà la Desena Marxa de la Solidaritat, que
concentrarà els alumnes a partir de tercer de primària
a la Plaça del Mercadal a partir de les 3 de la tarda, i
després de recórrer els diferents carrers de la ciutat
es reuniran a partir de les 5 de la tarda, altre cop a la
Plaça Mercadal, on actuarà el grup danimació La
Troca.
El dissabte 21 de desembre continuarà la
campanya amb lanomenada Operació moneda
durant el mercat setmanal dels dissabtes, i el
divendres 3 de gener finalitzarà la campanya amb la
cinquena recollida dampolles de cava per tots els
domicilis de la nostra ciutat.
Lobjectiu daquesta campanya és la
daconseguir recaptar fons per als més necessitats
de la capital de la Noguera.

Àger celebra aquest
diumenge, la seva Sisena
Fira de productes artesans
i del Montsec

Aquest diumenge 8 de desembre, la localitat
noguerenca dÀger celebrarà la seva sisiena edició de
la Fira dedicada als productes artesans i del Montsec
que començarà a partir de les 10 del matí amb
lobertura del recinte firal, i una hora més tard amb la
inauguració oficial del certamen amb lassistència de
les diferents autoritats locals, comarcals i provincials.
Durant tot el dia, els visitants de la Fira podran visitar lexposició de fotografies antigues i del Patrimoni
artístic de la Vila dÀger i de diferents peces restaurades
de la parroquia, pel restaurador Ramon Solé. Aquesta
exposició podra veures a lesglésia de Sant Vicenç.
La fira es clourà a partir de les 2 de la tarda, del
mateix diumenge.

Centre de Sol Balaguer

OFERTA SOLÀRIUM TEMPORADA HIVERN

10 SESSIONS + 2 DE REGAL
=
+ 1 SESSIO BANYERA HIDROTERÀPIA
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SERVEI DE PERRUQUERIA
canvis dimatge, extensions i recollits informals (preus especials gent jove)
SERVEI DESTÈTICA

C/ Sant Crist, 27-29 baixos - Tel. 973 447 776 - BALAGUER

Es crea a Baldomà la Plataforma per
la defensa del Montsec
En una assemblea celebrada el dia 23
de novembre a Baldomà, el Grup dAmics
de la Serra de Sant Mamet es va reunir per
intercanviar impressions per la nova documentació presentada i el termini, per poder
presentar al·legacions a lAjuntament
dArtesa de Segre per la creació dun parc
eòlic a Sant Mamet.
Un dels punts a tractar va ser la creació
de la Plataforma per la defensa del
Montsec, per poder donar cabuda a tot
tipus dinquietuds de caràcter socio-medio-ambientals que tenen com a objectiu
la protecció dels espais naturals de la Serra
de Montsec, Sant Mamet i lentorn.
Els antecedents de la Plataforma per la
Defensa del Montsec, cal buscar-los en les
inquietuds que va provocar als veïns de la
zona, la notícia de la instal·lació dun parc

eòlic amb 33 aerogeneradors a la Serra de
Sant Mamet. Això, va fer que contactessin amb
Plataformes de les terres de Tarragona, on ja
existeixen diversos parcs eòlics i són
coneixedors de les seves problemàtiques, i
amb daltres Plataformes de les terres de
Lleida, que es troben en situació similar.
Lassemblea va tenir accés a lestudi de
delimitació dels Espais Naturals a protegir del
Montsec i al llibre El Montsec, un patrimoni
de tots que cal conservar en el que consta la
intenció de crear un Parc Natural en el Montsec
i el seu entorn. La qual cosa va donar força a
la idea de proposar una alternativa a la creació
dels Parcs Eòlics, per tal dassegurar el futur
dels Municipis de la zona sense haver
dhipotecar el seu medi natural, i donar la
possibilitat per a que tothom pugui gaudir
dun entorn natural únic.

Empresa de distribució de Begudes

PRECISA
comercial per Balaguer i comarca
OFERIM
Contracte de treball - Sou fixe + comissions
cotxe d’empresa i dietes - Incorporació immediata
DEMANEM
Experiència comercial - Bona presència
Interessats trucar al telf. 651 895 768
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Saproven un total de vuit expedients del
programa Proder de la Noguera
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El Consell Comarcal de la Noguera va
presentar la passada setmana laprovació
dun total de vuit expedients del Programa
Proder de la comarca de la Noguera, que
compten amb una subvenció total de
358.000 euros.
Aquestes primeres vuit iniciatives corresponen a les poblacions de Balaguer,
amb 4 expedients, un dAlbesa, un de
Cabanabona, un a Castelló de Farfanya i
un a Cubells.
Aquestes actuacions generaran una
inversió total de 1.437.000 euros i permetran la creació de 26 nous llocs de treball,
així com el manteniment i consolidació de
16 més i a mig termini la creació de 12 llocs
més.
Actualment sestan tramitant un total de
25 nous expedients i cal destacar que els
técnics del Consorci han atés a més de
cent visites informatives, i nombroses in-

formacions per via telefònica.
Els 8 projectes aprovats es refereixen a
lobertura duna residència per a la tercera edat,
lobertura de nous comerços i diferents ampliacions industrials, de serveis agraris, de productes alimentaris, etc.
Tant el president del Consell comarcal,
Marcel·lí Guillaumet, com el tècnic Carles Profitós, van mostrar-se esperançats en que en
els propers dies sampliaran el nombre dexpedients i contents pel nombre de llocs de
treball que es crearan a partir daquest primer
programa Proder de la comarca de la Noguera.

Els vuit projectes aprovats creen 26
llocs de treball, en consoliden 16 més
i sen preveuen 12 a mig termini

El preservatiu i tu?
Bons col·legues, nova
campanya del Consell
Aprofitant la celebració del dia Mundial de la Sida, el
Consell Comarcal de la Noguera amb la col·laboració
de lAssociació Antisida Lleida i Creu Roja Joventut de
Balaguer, endega una campanya de concienciació adreçada als joves de la nostra comarca.
La campanya anomenada el preservatiu i tú? Bons
col·legues es va portar a terme el passat dissabte 1 de
desembre als diferents pubs de la ciutat amb taules
informatives, projecció de videos informatius i el repartiment de posavasos al·lusius a la campanya i preservatius.
Segons el president del Consell Comarcal, el que
pretenem és la prevenció de les diferents malalties sexuals, la prevenció dels embarassos no desitjats i la prevenció del Sida, donant el màxim dinformació i assessorament als nostres joves.
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Francesc Puigpelat guanya el premi Pin i
Soler de narrativa ciutat de Tarragona

Amb lobra Roger de Flor, lescriptor balaguerí ha guanyat el premi
dotat amb 18.000 euros i la seva publicació a lEditorial Proa

Humor a la ret
En aquestes webs hi trobaràs tot tipus dhumor: els
últims acudits, les bromes més pesades i fins i tot
actuacions dels humoristes més famosos.
http://www.bromasaparte.com
Aquí podràs trobar les millors bromes per al PC, per
al ratolí o per alliberar-te del pesat que vol entrar a
formar part del teu chat.
http://www.malhumor.com
Si estàs de mal humor entra en aquesta pàgina web
hi trobaràs de tot. Acudits informàtics, dadvocats,
de sogres, de casats...
http://www.chistes.com
Políticament correctes. Així són els acudits daquesta
web. Si vols quedar bé visita-la .
http://www.muydivertido.com
Vols fer-li una broma a un amic? O vols saber lacudit
de la setmana? Aquí es pot trobar tot i més.
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Lescriptor de Balaguer Francesc
Puigpelat és el flamant guanyador del
premi Pin i Soler de Narrativa 2002 per
lobra Roger de Flor.
Aquest guardó està dotat amb 18.000
euros i la publicació de lobra guanyadora
a leditorial Proa.
El veredicte daquest premi es va
desvetllar en el decurs de la Nit dels
Premis, que va tenir lloc al Teatre Metropol
de Tarragona.
Durant la cerimònia que girà entorn a
la figura del crític tarragoní Josep Yxart- es
lliuraren tots els guardons als guanyadors
de les vuit categories dels Premis Literaris
Ciutat de Tarragona 2002.
Francesc Puigpelat Valls va néixer a

Balaguer el 1959. Col·labora habitualment
amb el diari Avui i amb el diari lleidatà La
Mañana.
Té una destacable obra narrativa, on hi
trobem títols com La màquina de les
ànimes o La pistola dAbdul·là.
Lobra guanyadora del premi de narrativa Josep Pin i Soler 2002, Roger de Flor,
és una novel·la històrica sobre Roger de
Flor, un personatge mític però alhora
desconegut. La intenció de Puigpelat és
omplir aquest buit. La novel·la explica la
vida del personatge, però centrada en
lexpedició dels almogàvers a Orient per
combatre els turcs. Roger de Flor era el
cap daquesta expedició i va ser nomenat
cèsar de limperi bizantí.

http://www.cibercerdo.com
Corrosiu humor de notícies dactualitat.
http://www.humorenlared.com
Si vols assabentar-te de la deformació política, aquesta
és la teva web.

Toni Albà porta lobra «Els bufons del
regne» a lescenari del Teatre Municipal
El proper diumenge 15 de desembre, a partir de les 7 de la tarda,
tancant el cicle de tardor que ha estat un dels més concorreguts

Amb la representació de lobra «Els
bufons del regne» de Toni Albà i Trotam
Teatre, dirigida pel propi Toni Albà, i interpretada per Toni Albà, Eduard Soto,
Constanza Aguirre, Jordi Rios, Josep
Pla i Albert Requena, el proper diumenge
15 de desembre, a partir de les 7 de la
tarda, es tanca el cicle de tardor del
Teatre Municipal de Balaguer, que ha
estat, un dels més concorreguts des
de lobertura del Teatre ara fa cinc anys.
Amb lobra de Toni Albà, també es
tancarà una setmana teatral, ja que el
dimecres 11, serà Rafael Álvarez «el brujo» qui actuarà al Municipal, amb «mis
anécdotas con los clásicos».
«Els bufons del regne» és un
espectacle dhumor en el qual un
personatge molt «i-REAL», interpretat per
Toni Albà, inaugurarà i clausurarà una
«boja acadèmia de filosofia», amb els
filosofs de Trotam Teatre. Que ningú
esperi una filosofada, ja que tot és
absurd.
Una obra de dues hores de durada,
per passar-les agradablement.

VENDA DE LLENCERIA
OFERTA ESPECIAL NADAL
PREUS DIRECTES DE FÀBRICA
Avda. Onze de Setembre, 120
(costat Caixa de Pensions)
BELLCAIRE DURGELL
Obert divendres de 5 a 8 de la tarda
Dissabtes matí i tarda

Rosa Montal exposa a
la Galeria Mirall
Lartista Rosa Montal i Riba exposa els seus olis a la
Galeria Mirall de Balaguer, des del proper 8 de desembre fins al 8 de gener de 2003.
La inauguració de la mostra se celebrarà el 8 de
desembre a les 7 de la tarda, i la presentació anirà a
càrrec dAndrés Viola. Durant lacte es sortejarà una obra
de lartista.
Lexposció pot visitar-se tots els dies feiners de 7 a
9 del vespre i els dissabtes de 12 a 2 del migdia i de 7 a
9 del vespre.
Rosa Montal, nascuda a Òdena ha realitzat diverses
exposicions individuals i col·lectives a diferents ciutats
catalanes.
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La Festa de lEsport 2002 va reunir directius i
esportistes dels clubs de la capital de la Noguera
Manolo Rosauro, Francisco Martínez, Mireia Santesmases i la Societat
Esportiva de Pescadors van rebre un emotiu homenatge durant lacte

12

El passat divendres 29 de novembre,
Balaguer va viure una nova edició de la Festa
de lEsport, la quinzena edició que reunia
un any més, a directius i esportistes al voltant
dun sopar i un acte emotiu en el que van
retre un homenatge a diferents esportistes,
directius i treballadors del món de lesport,
com ja va sent habitual en aquestes
vetllades organitzades per la regidoria
desports de lAjuntament de Balaguer.
A més de lalcalde de la ciutat, Miquel
Aguilà, i diferents regidors de lAjuntament
va assistir a lacte, la Directora General de
lEsport de la Generalitat de Catalunya, Gloria Pallé.
Els homenatjats de la nit van ser latleta
Manolo Rosauro, qui en la dècada dels
setanta aconseguí dos sots-campionats i
un campionat provincial de cros. Una lesió
va apartar-lo de la pista, a nivell competitiu,
i a partir de llavors sha dedicat a
lentrenament de joves atletes i a presidir el
Club Atlètic Maratonians del Segre. També
va rebre una menció especial Francisco
Martínez, que el passat mes de juny va jubilar-se després de 26 anys de responsable

de manteniment de les instal·lacions del club
Tennis Balaguer, i a la Societat de Pescadors,
pel 25è aniversari organitzant les XXIV Hores de
Pesca a la capital de la Noguera.
Per últim, la Festa de lEsport va nomenar
millor esportista de projecció a Mireia
Santesmases, actual campiona de Catalunya
Junior de Duatló de muntanya, i membre de la
selecció catalana Júnior de Duatló i Triatló.
Els altres esportistes nominats van ser Xavier
Solà i Elvi Mestres del Club Bàsquet, Josep
Figueres, Dolors Castellà i Samuel Llovet del
Casal de Gent Gran, Arnau Griñó i Laura Sumalla
del Club Natació, Berazzouk Boulahkouk del
Maratonians del Segre, Robert Pedrosa del
Radical Interesport, David Gensana del Centre
Excursionista de Balaguer, entre molts daltres
dels diversos clubs i associacions esportistes
de la nostra ciutat.

La 15ena Festa de lEsport de Balaguer va retre
homenatge a latleta, entrenador i president del
Club Atlètic Maratonians del Segre, Manolo Rosauro,
per tota una vida dedicada a la pràctica de
latletisme i la seva promoció

Francisco Martínez va ser homenatjat pels seus 26
anys de dedicació al manteniment de les pistes del
Club Tennis Balaguer i la Societat de Pescadors va
rebre una menció especial per lorganització de 25
edicions de les XXIV Hores de Pesca

Com a esportista de projecció va ser nominada Mireia
Santesmases que en el darrer any ha quedat
campiona de Catalunya Júnior de Duatló de
muntanya i membre de la selecció catalana júnior de
duatló i triatló

La Fira de Santa LLúcia és
una de les fires més
tradicionals arreu de
Catalunya

Segons la tradició, Santa Llúcia sha
celebrat de diferents maneres, tot i que
una de les més rellevants i més
conegudes és la celebració de fires i
mercats nadalencs
Santa Llúcia la bisbal, a tretze dies de Nadal.
Aquest refrany centenari, segurament és la raó per la
qual la tradició creu que santa Llúcia era filla de La Bisbal, mentre que la tradició barcelonesa diu que és filla
de Barcelona i que tenia la seva casa on avui saixeca la
capella que li està dedicada, la qual es troba davant de
cal bisbe, i que per això és bisbal.
Aquesta santa és patrona de totes les treballadores
de lart de lagulla, ja que és popularment advocada
contra les malalties de la vista i hom creia que les dones
i homes ocupades en totes les arts de la costura es
devien perjudicar molt en aquest sentit.
Però el que realment perdura de la tradició de Santa
Llúcia són els seus mercats i fires, coneguts arreu i que
venen celebrant-se des de fa segles en els diferents
indrets de Catalunya. Balaguer no nés una exepció i
des de fa molts anys també celebra la Fira de Santa
Llúcia.

La Fira de Santa Llúcia anunciarà les festes
nadalenques el proper 14 de desembre

Com ja és tradicional, el mercat nadalenc es celebrarà durant tot el
dia als porxos del carrer dAvall, al cor del Centre Històric
Des de que la Fira de Santa Llúcia va recuperarse durant els anys 80, les mercaderies exposades
en aquest mercat nadalenc han variat considerablement. Tot i que continuem trobant-hi els torrons
i els dolços, però ja no hi ha bestiar ni calçat, i sí
que hi trobem, arbres, flors i ornaments nadalencs,
figures i elements pel pessebre, mel, oli, embotits,
i tot tipus darticles de regals, més consumistes,
de cara a les properes festes.
La capital de la Noguera celebrarà el Mercat de
Santa Llúcia, aquest dissabte,14 de desembre,
amb una quarantena de parades ubicades sota
les arcades del cèntric i comercial carrer dAvall,
aprofitant la celebració del mercat setmanal dels
dissabtes. La Fira-mercat de Santa Llúcia està organitzada per lIMPIC.
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Indesinenter
Els millors viatges a la... biblioteca!!
Per Eva Font
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Ets sents decaigut? Les teves energies
comencen a flaquejar? La feina tatabala? No
tho pensis més, necessites unes vacances. I
el millor lloc per informar-te i documentar-te
és, sens dubte, la Biblioteca Margarida de
Montferrat. Lany està a punt dacabar-se, les
vacances de Nadal saproximen i aquesta és
una bona època per
preparar una escapada.
Aprofitant lavinentesa,
doncs, la Biblioteca et
vol
presentar
i
recomanar les revistes o
p u b l i c a c i o n s
periòdiques
que,
actualment, té en el seu
fons.
Si el que tagrada
són els llocs exòtics, les
platges paradisíaques,
els
indrets
més
pintorescs i les cultures
més allunyades, no pots
passar per alt el
reportatge Paraísos
tranquilos: los 10 mejores destinos y propuestas para viajar en temporada baja que et proposa la revista Viajar: la
primera revista española de viajes. De ben
segur que observant les magnífiques
fotografies que hi apareixen et traslladaràs, en
un tres i no res, des del cim més alt del Macchu
Pichu fins al bell mig dun safari per terres
africanes.
En canvi, si ets una persona tranquil·la,
casolana, a qui li agrada escoltar el silenci,
observar la natura i conèixer la gastronomia
dels llocs que visita té una destinació pendent:

Collsacabra, un indret situat a Osona i que
sextén fins les comarques de la Selva i la
Garrotxa.
Descobrir Catalunya ens presenta,
també, en el seu reportatge Avetoses
atlàntiques: el cor humit de la Vall dAran
les passejades més interessants pels
boscos de la Vall dAran, especialment
recomanat a tothom a qui li agradi gaudir al
màxim de la natura en
el seu estat més pur.
La biblioteca compta
amb una altra revista
de viatges: Descubrir:
los mejores viajes cerca de casa que us
convidem a que la
descobriu vosaltres
mateixos.
No podem
acabar sense, abans,
fer referència a lesport
dhivern
per
excel·lència: lesquí. És
per això, que us
presentem
tres
novetats que hem
adquirit darrerament:
Obrint traça pel Pirineu:
recull de travessies
desquí de muntanya dOriol Guasch; Els
millors circuits desquí de fons del Pirineu
Oriental de Josep Palau i, finalment, Entrenamiento para deportes de montaña.
Com podeu observar a la biblioteca nhi
ha per a tots els gustos i recorda que un
viatge amb èxit comença a la biblioteca. No
ho dubtis, vine de 10 a 13 de dimarts a
divendres; de 16 a 21:30 de dilluns a
divendres i de 10 a 13:30 els dissabtes, hi
trobaràs moltes coses més.

Aquests dies,
la molsa, les cases, les ganes,
tot es transfigura
i els humans i tot. El temps
i totes les coses
aconsegueixen lesma
que ens empeny cap al fons.
Ressalta el camp,
de roures i alzineres,
verdoses sempre aquestes,
groguencs aquells i rovellats,
que inviten al repòs.
Reflexió i costum.
Qui sap si tot plegat el tot i el res
que se mescapa és el mateix
i em trenco el cap per saber qué és
del món una cosa i laltra.
Tan se val, si ve Nadal.
Hi havia capçaleres
sense cap sant al mig,
ni la Verge i el Sant Crist,
però hi havia pessebres.
Miquel Trilla

- 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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CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ
1.Sant Andreu ............ 28
2.Gramenet ................ 28
3.Girona ..................... 27
4.Castelldefels ............ 25
5.Europa .................... 25
6.Granollers ................ 23
7.Barcelona ................ 22
8.Badalona ................. 22
9.Tàrrega ................... 22
10.Vilassar ................. 22

11. Palafrugell ............ 21
12. Vilanova ................ 19
13. Manlleu ................. 19
14. Tortosa ................. 17
15. Peralada .............. 16
16. Manresa ............... 16
17. Guíxols ................. 15
18. Balaguer ........ 12
19. Prat ...................... 12
20. Premià ................... 9

GOLEJADORS DEL F.C. BALAGUER

El Balaguer senfonsa al pou de la tercera
divisió, amb dues noves derrotes
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Després duna injusta derrota per la mínima al camp del
Castelldefels, lequip que entrena Carles Viladegut perd per 0-1
davant lEuropa al Municipal de la capital de la Noguera
Tot i que sembla un tòpic, només la
mala sort i la poca punteria de cara a porta, ha fet que el Balaguer no hagi sumat un
sol punt en els dos darrers partits del
campionat de lliga, davant del Castelldefels
i lEuropa.
En el primer partit, jugat a Castelldefels,
el Balaguer va veure com li pitaven un
dubtós penalti als tres minuts de partit, i
que la seva transformació, serviria per a
que els locals semportessin els tres punts,
mentre que set dies després al Municipal
de Balaguer, lEuropa aconseguia sumar
els tres punts en joc gràcies a saber
aprofitar la única ocasió de gol que van
tenir en els 90 minuts, a la sortida dun
còrner, en jugada assajada.

El Balaguer, per contra, en ambdós partits
ha gaudit doportunitats de gol que shan
estavellat en la defensa, o han anat fora donada la poca punteria i la poca resolució de gol
dels homes que conformen la davantera
vermella. Cal recordar que dels 15 gols que
han marcat els homes que entrena Carles
Viladegut, en els 15 partits disputats, 11 han
estat marcats per defensors i homes que
acostumen a jugar al mig camp, com Tenorio,
Menchón, Gomila, Izuriaga i el propi porter
Pipo.
La situació és força delicada tot i que el
tècnic Carles VIladegut està segur de que les
coses milloraran i lequip tornarà a la situació
que li pertoca a la taula classificatòria de la
tercera divisió catalana.

1.Tenorio ............... 5
4.Menchón ............ 3
3.Gomila ................ 1
4.Juanjo ................. 1
5.Ermengol ............ 1
6.Pipo ..................... 1
7.Juli ...................... 1
8.Izuriaga .............. 1
9.Viladegut ............ 1

La crisi de resultats
sha assentat sobre el primer equip del C.F.
Balaguer que no guanya
des del passat 22 de setembre. Malgrat el joc de
lequip no mereixi aquesta situació, la nula eficàcia
de cara a gol dels homes

Carles Viladegut

que entrena
Carles
Viladegut, ha fet que els de
la Noguera shagin situat en
zona de descens, empatats amb el Prat i a 3 punts
del cuer, el Premià.

El Vipla aconsegueix una
important victòria davant el
Foment Targarí en el derbi
lleidatà de futbol sala

Els homes de Rafa Martínez van patir fins als
darrers minuts, tot i la diferència en el
resultat de 6-3 al final de lencontre
El Vipla Balaguer guanya el Foment Targarí, per 6 gols a 3,
en un nou derbi corresponent a la 9a jornada de la Nacional
«B». Malgrat lamplitut del resultat final, el partit va estar igualat
fins els instants finals de lencontre, moment en el qual els
balaguerins
v
a
n
imposar la
seva millor
forma física.
Linici de
partit va ser
trepidant,
amb
un
ritme molt
ràpid i amb
nombroses
ocasions

de gol per ambdós equips. El primer període,
però, va ser favorable als targarins, que van
marxar al descans amb avantatge en el marcador per 1 gol a 2, gràcies sobretot a una forta
pressió a 3/4 de la pista, que se li va atragantar
a lequip de Rafa Martínez.
A la segona meitat el balaguerins van contrarrestar aquesta pressió amb una defensa molt
avançada, que va tancar el seu rival en la seva
àrea i que no el va deixar sortir amb la pilota
controlada. En un minut, Joan i Cristian van donar la volta al marcador, establint el 3 a 2 en el

marcador. El Foment targarí va tornar a empatar en una jugada afortunada, però el
Vipla va continuar desenvolupant un joc
agressiu i veloç, i es va avançar de nou al
marcador als 36 minuts al marcar Víctor un
espectacular gol de mitja xilena. El Tàrrega
va intentar reaccionar, però al darrer minut
de nou Cristian i Víctor van sentenciar el
resultat al culminar 2 trepidants contracops.
El passat dissabte, el Vipla va caure
per la mínima, 6-5 a la pista del Montsant,
el líder de la categoria.
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BALAGUER

REF. 20.872
Pis totalment reformat en
zona immillorable. 3 hab.,
bany complet, cuina office,
balcó, galeria tancada.
Entrada 601 E
Al mes 245 E

REF. 21.931
Cèntric pis de 90 m2,
reformat, 4 hab., galeria
tancada, calef. gas natural,
semi moblat.
Entrada 601 E
La resta li financem.

BALAGUER
REF. 21.903

Gran pis de 120 m2.
4 hab., 2 banys complets,
calef. de gas-oil, terrassa
de 30 m2, parquet i traster.
Qualitat de vida!

BALAGUER
REF. 19.023
Econòmic pis, zona cèntrica,
3 hab., rebost, bany complet
i cuina semireformats,
traster.
Millor que un lloguer!

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

REF. 21.918
Gran casa amb jardí, 225 m2
útils. 4 hab., 2 banys
complets, 1 aseo, cuina
office, calef. magatzem de
143 m2 i porxo.

REF. 21.916
Pis de 80 m2. 3 hab., cuina
semi-reformada, bany, galeria
tancada, traster i portes
noves.
Entrada 601 E
Al mes 235 E

REF. 21.912
Local comercial de 140 m2
amb aparador i magatzem
amb altell, 1 bany, terra de
terratzo i porta de ferro.
Molt bona zona!

REF. 21.888
Cèntric pis de 80 m2, 4 hab.,
bany complet i aseo, calef.
de gas natural. Molt
assolellat.
Vingui a veure’l!

V. DE LA SAL

GERB

REF. 21.924

REF. 21.923

Casa semi reformada
de 300 m 2 amb
garatge.
Visiti’ns
l’informarem!

Casa amb pati molt
cèntrica per a reformar.
Moltes possibilitats!

BALAGUER
REF. 21.925

Pis de 125 m 2 en molt
bona zona. 4 hab., bany
complet, aseo, cuina
office, galeria i gran
terrassa.
Molt econòmic!

LA SENTIU

BALAGUER
REF. 20.852
Pis de 85 m 2 en zona
tranquil·la, 3 hab., calef. de
gas-oil, galeria tancada.
Mínimes despeses de
comunitat.
Entrada 601 E
Al mes tan sols 195 E

LA RÀPITA

REF. 20.862

REF. 000814

Casa semi reformada
de160 m 2 , 3 hab.,
bany, 2 aseos, balcó,
terra de gres.
Visiti’ns.
L’informarem!

Casa amb pati a reformar al centre del poble.
Preu molt ajustat!

VALLFOGONA

TÉRMENS

LA SENTIU

GERB

REF. 20.866
Cases afilerades d’obra
nova. 4 hab., bany i lavabo,
garatge, jardí i gran celler.
Truqui i informi’s!

REF. 21.920
Casa rústica totalment reformada. 135 m2, 4 hab., foc a
terra.
Preu immillorable: 72.121
(12.000.000.-)

REF. 21.917
Casa afilerada a estrenar
amb jardí i piscina
comunitària.
Truqui’ns i l’informarem!

REF. 21.921

Casa amb jardí i local. Ideal per a negoci
i vivenda.

FINANÇAMENT 100%
Si no aconsegueix la seva
hipoteca, vingui a veure’ns.
Condicions bancaries
immillorables!
Encara que no compri
através nostre.

ST LLORENÇ
REF. 21.905
Acollidora casa de 130 m2.
3 hab. dobles, vestidor,
cuina office, rebost, calef. de
gas-oil, bany i aseo, terra de
gres i parquet, garatge.
Materials de 1a qualitat!

TÀRREGA
Pisos nous des de 385 E
(64.000) al mes, despeses
incloses. 2, 3 i 4 hab. amb
terrassa, parking i traster.
Entrada 3.005
(500.000 ptes)

El Club Bàsquet Balaguer guanya al
Terrassa i perd davant el Llívia

Lequip balaguerí va jugar un bon partit al poliesportiu municipal
guanyant per 79-64 i va caure en un mal partit a Llívia per 82-69
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Bon partit el que va disputar el C.B.
Balaguer davant el Terrassa Decasa en un
encontre que sempre van dominar els locals, tot i que els egarencs van intentar
sorprendre amb una defensa zonal 2-3 des
de linici del partit però es van trobar amb
un rival molt inspirat en el tir exterior que li
van fer molt mal als visitants amb un total
de deu triples.
Per part local, els problemes venien
pels ràpids contratacs del Terrassa que
anotaven cistelles molt fàcils i no permetien als locals allunyar-se en el marcador.
A linici del tercer quart, els locals es
van veure sorpresos pels visitants que en
dos minuts van aconseguir un parcial de
0-7 que, per primer cop, els va posar per
davant en el marcador, provocant cert
nerviosisme en els locals. En el darrer quart
tornarien a remontar i controlar el partit fins
al 79-64 final. Per part dels locals destacar

la labor de Manel Solís amb 16 punts i 4 triples, i Toni Palazón amb 12 punts.
El passat cap de setmana, el Balaguer
queia en un mal partit en el seu desplaçament
a la pista del Bàsquet Llivia per 82-69. Els balaguerins van jugar el pitjor partit de la temporada i la victòria local va ser merescuda.

El Club Bàsquet Balaguer guanya a
casa davant el Terrassa per 79-64
en un gran partit dels jugadors
Manel Solís i Toni Palazón

En el partit disputat a la pista
del Bàsquet Llívia, el C. Bàsquet
Balaguer va disputar un dels
pitjors partits de la temporada

DEPILACIÓ LÀSER
1a. visita GRATUÏTA
MAQUILLATGE
PERMANENT
Celles i llavis
PROMOCIÓ SOLÀRIUM
1a sessió 3 euros

MEDICINA
ESTÈTICA
Dra. Mercedes Roman
· OBESITAT
· CEL·LULITIS
· VARIUS
· RELLENO
D’ARRUGUES
(Nova tècnica)

Glòria Pallé dóna una
conferència sobre «lesport
escolar a Catalunya»
Glòria Pallé, directora del Consell Català de lEsport va pronunciar el passat dilluns 2 de desembre, a
la Sala dActes del Casal Cívic de lOficina de Benestar
Social de Balaguer la conferència Un model desport
escolar al nostre país.
La Directora del Consell Català de lEsport va voler
transmetre a tots els assistents a la conferència els
objectius bàsics i les eines dactuació que lesport
escolar ha de tenir com a model exemplar al nostre
país.
En la seva exposició, Glòria Pallé va destacar el fet
de què lescola sha de comptar com el principal
centre diniciació i va deixar ben palès que lesport
és únic i que és tant important lesport que es practica
a nivell escolar com lesport de tecnificació i alt
rendiment.

La crua realitat
Tot porta el flaire del Nadal. Fins i tot el fred ha fet acte de
presència en aquests darrers dies de novembre. Em porta a
recordar la impressió que vaig tenir una vegada a Mèxic amb una
calor sofocant i veient com adornaven els carrers preparant el
Nadal. Era inversemblant! No lligava amb la meva memòria biològica, i la tornada a la realitat va ésser traumàtica; Madrid estava
molt fred i la carretera amb una boira per tallar-la amb un ganivet.
El misteri del desig humà; allà el clima em semblava il·lògic, i
aquí, enyorava aquell sol. Quan costa que lligui el desig amb la
realitat! Però sha de dir que tot aquell immens món és una
meravellla, és quelcom per aconsellar-ho a tothom. Ni un sol
cop de les vegades que lhe visitat mha defraudat. I ja que
estem a lAmèrica llatina, perquè no comentar alguna cosa que
tots hem viscut pels diaris i per aquesta globalització avançada
que les televisions ens han ficat a casa, des de fa anys.
Quan un veu aquelles riqueses, aquelles extensions de terreny, aquell clima, aquella verdor!, ha de pensar que Déu ha estat
esplèndid amb les seves criatures quasi en tot. Solament els ha
imposat unes penitències massa grosses per poder assolir la
felicitat; polítics, militars i clero. Des del país més petit al més
gran, han anat de promesa en promesa, i de lladre a lladre i mig.
De la dictadura militar a la democràcia més pachanguera. En
cada dia i en cada rentada sha perdut una peça de roba. Polítics populistes siguin demòcrates cristians, lliberals o conservadors, tots han robat i roben amb un art difícilment superable. I
quan han sortit individus amb una possible idea diferent, han

hagut de córrer perquè no els enxampessin,
es diguin Alan Garcia, Menem, Fujimori o el
bon amic del Felipe González, Carlos Andrés
Pérez, perquè eren més lladres que els lladres. Ara només queden en actius Chàvez i
el guanyador a Brasil, Lula. Un voldria que
aquests països trobessin el seu camí, que
en aquells ulls tan preciosos dels infants es
pogués llegir lesperança. Els anys ens prenen moltes coses, i potser la que més, la
ingenuïtat. Per això, comprens moltes coses
i fas que et patinin per sobre sense fer-los-hi
cap cas.
Què sap el polític duns ulls plorosos si
mai els ha vist? Jo recordaré sempre la mare
i les criatures dormint damunt dun cartró i
tapats amb un altre, i aquells ulls, aquells ulls!,
rodons com brillants que demanaven el mínim daquella terra seva en un país immensament ric. Uns pares analfabets, humiliats en
el cor i en el cervell, amb lobligació de tenir
fills per mandat religiós, haurien de tenir en
lloc de caritat, una planificació familiar, com a

fita dapostolat.
I com hem anat a parar aquí?, Ah sí!,
parlàvem del que costa agermanar el desig amb la realitat, fins i tot aquí i ara, veus
cada dia com es promet futurs sense ombres si el guanyador és dun determinat
color. I lentament vas comprenen com uns
ideals sans dun nacionalisme, un dia llunyà es van perdre. Que la seva idea de
Catalunya no és la teva. Que el clientelisme
ratlla ja la imprudència i que la menjadora
és lúnic objectiu.
En lobra de Lampedusa El Gatopardo,
hi ha una frase lapidaria molt repetida; Sha
de canviar tot perquè res canviï. Avui està
en plena vigència. No us cregueu res de
les promeses que us facin. Durant un llarg
temps hem estat al secà, i ara, quan
satança lúnic moment de la veritat pels
polítics, les eleccions, van usant les paraules dels manteros i faixeros que esperen fer fira.
C.G.A.
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Cuina per a homes és el títol del nou
llibre del gastrònom Josep M. Morell
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El gastrònom balaguerí, Josep Maria
Morell presentarà el proper diumenge 15
de desembre el llibre Cuina per homes,
a partir de les 17,45 hores, a la Sala
dActes de lAjuntament de Balaguer.
Lacte el presentarà la regidora de
Cultura de lAjuntament de Balaguer,
Maria Teresa Bernat i comptarà amb la
intervenció de Carme Vidal, Directora de
lInstitut dEstudis Ilerdencs; Marta Alós,
regidora de lAjuntament de Lleida,
escriptora i articulista, Joan B. Renart,
president de la Fundació Viure el
Mediterrani i vicepresident del gran
consell de la cuina catalana, i autor del
pròleg, i lautor Josep Maria Morell, restaurador i escriptor gastronòmic.
El Llibre sinclou dins de la col·lecció
Catxipanda de Pagès Editors, dirigida
per lescriptor Vidal Vidal.
El nou llibre vol endinsar en el món
de la cuina al gènere masculí, mostrantli pas a pas lel·laboració daquelles
receptes de la nostra cuina, fent perdre

la por als homes en el moment dagafar una
cassola, una paella, o senzillament una olla per
fer-hi un bon brou o una verdura. Un llibre força
útil per a tots els balaguerins, i un bon regal de
cara a les properes festes de Nadal.

MERCANTIL Dissabtes i diumenges El mite de la Cubatera continua, descobreix-lo el dia que vulguis,
CUBATERA això sí, només els caps de setmana.
Divendres 6 i dissabte 7 de desembre Les nostres Gogo’s animadors et faran passar una
SALA vetllada
diferent, distesa i entretinguda. Les nits de Planeta ja les coneixes.
PLANETA Divendres 13 de desembre Celebrem la primera FESTA LARIOS de MAQUILLATGE que
es celebra a la provincia, amb maquillatges i pintures culturals que no et deixaran indeferent
durant la nit.
MUNDO Dissabtes nit Música, llum, ambient, espectacle, diversió... és Mundo Caníbal.
CANÍBAL
SALA UBBE
SALA CATS Dijous 5 de desembre Celebrem LA NIT DEL FOC amb el faquir GRAN MAGÍ, i a continuació FESTA BACARDÍ LEMON amb regals per a tothom.
Dissabte 7 de desembre FESTA DISCO ESTRELLA amb 2 espectaculars Gogo’s del
Cabaret Tropical de Cuba, i en exclusiva “Jorge la Suerte” presentant el seu darrer tema.
Dissabte 14 de desembre Gran sorpresa a Sala Cats, on cada cop estem més “pillats”
URBAN Divendres 6 de desembre FESTA CUTTY SHARK amb la sensual actuació de sexyboys
i sexygirls. Vine i emportat una sorpresa.

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

☎

973 450529

de

l'estació,
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C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

Què fer? Què fer? Què fer?

BAGUETES · TORRADES · PIZZES
AMANIDES · PATATES XIPS

Passeig

LOCO-DANCE-CLUB
Ps. Estació
BALAGUER

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

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

Ps. lEstació, 35
BALAGUER

LHora del Conte de La biblioteca Domènec
Carrové parlarà de la soca de Nadal
El proper divendres 13 de
desembre, festivitat de Santa Llúcia, la biblioteca
Doménec Carrové acollirà
una nova lectura de lHora del
Conte, a càrrec de Maria Rosa
Mata, que portarà als més
menuts la història de la soca,
a partir de dos quarts de 7
de la tarda.
Seguidament, i com a
activitat de la pròpia biblioteca, es farà un taller de
manualitats, on cadascún
dels nens i nenes que
assistiran a lHora del Conte
realitzaran i podran endur-se
una soca cap a casa seva.

El concert cristià omple la sala dactes de
lAjuntament de Balaguer
Celebrat el passat dissabte 16 de novembre

Més de dues-centes persones saplegaren a la sala dactes
de lAjuntament de Balaguer per
seguir daprop el concert
dalabança i adoració que va tenir
lloc el passat dissabte 16 de
novembre.
Les lletres de les cançons
mostraren als presents la seva
concepció de lesglésia del s.
XXI.

XV Campionat de Billar
Americà del bar Fleming

El campionat finalitza aquest diumenge 8 de
desembre amb lentrega de trofeus
La XVa edició del
campionat de Billar
Americà que organitza el bar Flèming de
Balaguer des de fa 15
anys, arriba aquest
proper diumenge 8
de desmebre al seu
acabament, amb la
disputa de les darrers
partides que falten i
de lentrega de trofeus.
Fins a lúltim moment no es sabrà qui
serà el guanyador de
ledició denguany, ja
que tant Carlos
Alcántara, J. Olives i
JM. Marqués hauran
de disputar entre el
dissabte i diumenge
les partides que els hi
queden, i en funció

dels resultats, qualsevol dels
tres es podria endur el campionat daquest any.
En la propera edició de la
revista publicarem els guanyadors.
LLOC

PUNTS J. JUG

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

Tel. 973 447958
BALAGUER. TRASPÀS DE
BARBERIA-PERRUQERIA LOCAL INCLÒS. Local pràcticament nou (2 anys) acondicionat
totalment per a barberia o perruqueria. Local i Mobiliari inclòs.
OPORTUNITAT.
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.
VENDA/LLOGUER de pàrkings tancats al c/Jaume Balmes, 11 de Balaguer. Raó als
tels. 629 310479 - 973 446161.
ES VEN forn de convecció industrial, cafetera semi automàtica de 2 braços amb molinet, 1
fregidora de 2 cosos i 8 litres, i 1
talladora dembotits. Raó al tel.
686 473026.
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ES NECESSITEN ajudants de
cuina avançats i ajudants de
cambrers avançats. Caps de
setmana. Raó a Braseria - Anagrama o al tel. 973 445337.
ES BUSCA casa de poble o
masia. Raó al tel. 973 454234.
ES VEN pis al c/Barcelona, 54
amb o sense mobles i places
de pàrking a la Pl. lAlguer. Raó
al tel. 973 445963.
SE VENDE Máquina de coser
AGFA semi nueva, buen
funcionamiento y dos puertas
de Sapeli, una con vidriera y otra
normal. También se vende
remolque de madera para
enganchar
tractor,
bien
conservado. Razón al tel. 973
450686.
SI QUIERE vender su piso se lo
compramos.
Máxima
discreción. Razón al tel. 610
456836.
ES NECESSITA muntador de
mobles de cuina. Raó al tel. 973
450841.
SE TRASPASA peluqueria en
pleno rendimiento en Balaguer.
Razón al tel. 600 386255.
SEÑOR de 67 años, busca
señora para rehacer su vida.
Máxima seriedad. Razón al tel.
667 823702.

ES TRASPASSA per malaltia
negoci dhosteleria a Balaguer
en ple rendiment, amb vivenda.
Lloguer molt baix. Totes les
instal·lacions noves. Raó al tel.
609 478202.
ES LLOGA plaça de pàrking al
c/Barcelona (aprop Escola Pia).
Raó al tel. 629 926190 o al migdia al tel. 973 448711.
ES LLOGA merceria al c/ Avall,
23. Raó als tels. 973 446924 973 450369.
EMPRESA de construcción
precisa vendedora amb o sense experiència. Vehicle propi,
S.S., alts ingresos. Enviar CV amb
fotografia al c/Molí del Compte,
27, 2B de Balaguer.
ES VEN Derby FDS. Vespino
Star. Molt bon estat. Raó al tel.
973 424147.
ES VEN Yamaha XT-350.
12000Km. Impecable. Raó al
tel. 650 231958.
ES VENEN terres al Barri del
Secà de 300 i 330 m2. Edificables. Amb aigua, llum i clavegueram. Raó als tels. 973
446542 - 676 335486.
ES VEN Gran Cherokee Laredo
4.0L. any 96. Perfecte estat.
Raó als tels. 686 473026 - 973
447923.
LOCAL comercial de 140 m2 es
ven de particular a particular.
Magnífica situació. Ideal per
qualsevol negoci. Trucar al tel.
625 341544 a partir de les 8h.
tarda.
ES VEN hort amb caseta, llum
i aigua al Camí de la Safyc. Raó
al tel. 625 537653.
SOFEREIX administrativa amb
10 anys dexperiència. Disponibilitat tot el dia. Autònoma.
Raó al tel. 973 446525.
ES VEN estufa de gas-oil i un
dipòsit de 250L. Semi nou. Raó
al tel. 973 445808.
SOFEREIX noia per cuidar
nens i fer feines de la llar. Raó al
tel. 627 632667.
VENDO coche Austin Metro
1.3 precio 900 E. Moto mini de
Cross Beta MX Racing (de 4 a
12 años) precio 500 E. Razón al
tel. 687 551578.

SE PRECISA urgente piso o
casa de alquiler. Referencias
inmejorables. Razón al tel. 619
813038.

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

NECESITO comprar apartamento de 1-2 habitaciones en
Balaguer. Razón al tel. 600
402319.
COMPRO piso en Balaguer de
2ª mano que no pase de
60.101,21
(10.000.000.-).
Razón al tel. 610 456836.
SI PRECISA vender o alquilar
su piso, casa, local o terreno.
Llámenos somos profesionales.
Razón al tel. 973 449314.
ES LLOGA pàrking tancat al c/
Sanahuja (frente Germanes
Carmelites). Raó al tel. 973
308349. Trucar a les tardes.
EMPRESARIO catalán, soltero,
cuarentón. Busca pareja.
Formalidad. Razón al tel. 659
635779.
ES VEN pis nou a estrenar a
Tàrrega. 2 hab., galeria, terrassa, pàrking i traster. Preu
79.334E (13.200.000.-). Raó al
tel. 609 378460.
SE VENDE
caballos de
montura. Razón al tel. 625
651343.
ES LLOGA pàrking al c/
Bellcaire. Raó al tel. 973
238325.
ES LLOGA local comercial al
c/ Barcelona xamfrà c/ Almatà
de 115m2. Raó tel. 973450043.
VENDO calentador de 10L,
nuevo, precio 84E. Mesa de
comedor plegable, aleros,
barnizada, madera nobles (1012 plazas), precio 210 E. 4 sillas
madera, asiento tapizado escai,
precio 24 E. Mueble taquillón
pasillo 2 puertas de madera
noble barnizada, encimera de
mármol, precio 120 E. Espejo
tocador marco de madera noble barnizada y forma trabajada,
precio 60 E. Estanteria blanca
fórmica, precio 42 E. Razón al
tel. 973 451395.
ES VEN casa a Vallfogona de
Balaguer, al mig de la vila. Magatzem de 90m2 , vivenda en
primera planta de 90m2, moblada. Cuina i menjador totalment
reformat amb llar de foc. Raó
tel. 973 448273.

balaguer

EN VENDA pis de 70m2 al c/
Girona. Molt ben conservat.
EN VENDA casa a
Vallfogona de Balaguer.
Gran magatzem+ vivenda.
Facilitats.
EN VENDA garatge tancat
davant Germanes Carmelites. Econòmic.
EN VENDA perruqueria. Totalment muntada + pis. Ocasió.

EN VENDA local comercial, totalment nou, 2 nivells. 45m2.
Totes les instal·lacions fetes.
EN VENDA garatge de línia al
c/ Dr. Fleming.
LLOGUER local comercial.
Obra nova. 115m2 de planta +
altell.
LLOGUER parquings tancats
al C/ Barcelona.

Tel. 973 448 273

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

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

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

A
973455060
973450214
973445384
973445280
973445087

SORT.
13.30
15.15
17.50
09.50
16.30
14.06
14.06
17.09
13.15

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

R

M

À

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

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

C

AGRAMUNT feiners, dissabtes, NO
ÀGER
dill., dim., dij
"
dimecres, div. diss.
LLEIDA-BALAGUER
CALENDARI
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a diumenge
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres

I

E

S

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

FARMÀCIESODEOTORN
De les 8 de la tarda del 5 de desembre
De les 8 de la tarda del 12 de desembre
De les 8 de la tarda del 19 de desembre

a les 8 de la tarda del 12 de desembre
a les 8 de la tarda del 19 de desembre
a les 8 de la tarda del 26 de desembre

ALDAVÓ
CLAVER
SALA

INSTAL·LACIONS

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