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Trobada gegantera

Els carrers de Balaguer
tornaran a omplir-se de
gegants i grallers en la
segona trobada gegantera
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Campanya dietètica

El Consell Comarcal ha
promogut la campanya
«Amb la dieta no et mengis
el coco» per millorar la dieta
dels joves
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Del 16 al 25 de maig les
pistes del Club Tennis
Balaguer acolliran el 10è
campionat ATP de tennis
internacional
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En portada:
Festa de la Coca
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Fira Balaguer 2003 es
visitada per més de
vuitanta-cinc mil persones
El 17 de maig es celebra la
jornada de portes obertes del
Xalet Montiu

COMARCA

Les aules universitàries
comencen amb una ponència
de Joan Cal
Col·loquen la cúpula de
lObservatori Astronòmic del
Montsec

REPORTATGE

El proper diumenge 25 de
maig, quatre candidats de 4
formacions polítiques
optaran a lalcaldia de
lAjuntament de Balaguer en
les eleccions municipals

El C.F. Balaguer ja és equip
de Primera Catalana després
del descens directe
LAjuntament de Balaguer
nomena fill predilecte de la
ciutat a Toni Torres
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Després de mesos de precampanya i
dues setmanes de bombardeig publicitari i
electoralista, just abans danar a votar ens
apareix el dia 24, dia de reflexió. Doncs bé,
reflexionem!
Teòricament, aquest beneït dia cap polític
amb pretensió et pot demanar el vot, però és
evident que això no és més que teoria ja
que et demanen suport, o et diuen allò de has danar a
votar, amb un gest de
complicitat implícit, és evident que no testan dient
que vagis a votar als altres.
A més a més, els carrers
continuen sembrats de cartells de tot tipus i amb tots
els colors i per acabar-ho
dadobar la bústia de casa
teva apareix farcida a laixecar-te al matí, ja que lúltima passada pamfletària
sha fet quan faltaven uns
minuts per les 12 de la nit.
Total, que això de dia

de reflexió ho haurien de substituïr per dia
dindefensió (política sentén). En altres situacions pots prendre la decisió de canviar
daires el cap de setmana, però les eleccions són com la teva ombra, vagis on vagis
et trobes en campanya i és clar, si has de
triar soroll polític potser millor el de casa
teva, amb la qual cosa prens la decisió de
no mouret de casa i passar-te el
dia REFLEXIONANT.
Poc acostumats que estem a reflexionar, només falta
que ens donin tot un dia per
fer-ho. Aleshores comencen
els dubtes: a qui voto?, per
què voto, no voto?... Per que
no ens enganyem, la clau no
està en els que ja ho tenien
clar des de fan temps, a casa
nostra la clau està en UN SOL
VOT i podem tenir el privilegi
de pensar que ha estat el
nostre.
I el diumenge al mati, vostè
mateix!!!

Què en penseu?...
ESPORTS

HORARI:
diari de 9h a 11h.

Dia de reflexió

Mentre assistia al nomenament, a títol
pòstum, del senyor Antoni Torres i García com
a fill predilecte de Balaguer, vaig tenir una
sensació de tristesa. La raó no era només
perquè la persona que, de manera ben justa,
rebia la distinció ja no la fruiria, sinó també
perquè sembla que honorem les persones
quan aquestes han finat. És sabut que, a
diferència de linfant, ladult no necessita la
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Telf. 973 450 974
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gratificació positiva i sense dilació de
la seva tasca, però és de bona
educació ser agraït. I la ciutat cal que
ho sigui. En aquests darrers quatre
anys, lAjuntament ha reconegut persones i institucions, cosa a lloar. És
cert que la llista és incompleta, i que
aquesta pràctica no ha estat comuna
en altres consistoris recents. Actes
com el de dissabte dignifiquen i eleven lautoestima col·lectiva.
Josep M. Simón i Auberni

Centre de Sol Balaguer
OFERTA SOLÀRIUM TEMPORADA PRIMAVERA
10 SESSIONS + 4 DE REGAL = 36 euros
20 SESSIONS + 5 DE REGAL = 60 euros
40 SESSIONS + 12 DE REGAL = 120 euros

SERVEI DE PERRUQUERIA

canvis dimatge, extensions i recollits informals
Amb el servei de metxes i tallat, 2 sessions de sol de regal

SERVEI DESTÈTICA
C/ Sant Crist, 27-29 baixos - Tel. 973 447 776 - BALAGUER
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Fira Balaguer 2003 tanca les seves portes
superant la xifra de vuitanta-cinc mil visitants

La bona climatologia imperant durant els quatre dies, va fer que el
certamen firal fos el més visitat dels seus 42 anys dhistòria

Més de quatre-centes
puntaires en la primera
Trobada «Ciutat de
Balaguer»
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Més del 90 per cent dels expositors de
Fira Balaguer 2003, ja han assegurat la seva
assistència a la propera edició del certamen
firal de la capital de la Noguera, després de
lèxit assolit en ledició denguany, amb més
de 85.000 visitants durant els quatre dies que
va durar la Fira.
Ledició denguany, amb un increment
del 13 per cent de la superfície coberta de
pavellons, sha vist afavorida per la bona climatologia, i per la qualitat dels estands, ja
que els expositors han esmerçat molt esforç
en elaborar uns aparadors comercials que
han fet de lexposició firal una autèntica obra
dart.
A més dels sectors clàssics de la Fira,

com són lautomoció, la maquinària, lalimentació, el comercial i el de la construcció i lhabitatge, enguany sha consolidat un nou sector, que malgrat ocupar poc espai en ledició
del 2002, ha crescut considerablement en
aquesta edició. Es tracta del sector de lesport daventura i turístic, que estava ubicat al
recinte del carrer Noguera Pallaresa, i que es
preveu que vagi incrementant-se en les properes fires. Segons la directora de Fira
Balaguer, Antonieta Martínez, aquest sector
és una aposta de Fira Balaguer de cara a les
properes edicions, i estem segurs que tindrà
èxit. La Fira ha danar amotllant-se a les demandes dels expositors i dels visitants, i creiem que aquest és un sector de futur.

El passat diumenge 4 de maig, en el decurs del
certamen firal Fira Balaguer 2003, la Plaça del Mercadal va acollir la primera edició de la Trobada de Puntaires «Ciutat de Balaguer», amb la presència de més
de quatre-centes puntaires darreu de Catalunya, i que
van omplir de color i dart la plaça del Mercadal durant
tot el matí.
Perfectament organitzada per les puntaires de
Balaguer, la Trobada va començar a les 10 del matí
amb un esmorzar de germanor de totes les puntaires
i els familiars que les acompanyaven.
Acte seguit, i després de la benvinguda donada
per lAlcalde de la Ciutat, Miquel Aguilà, les puntaires
van mostrar el seu saber fer amb el cuixí. Grans i petits
compartiren les seves experiències i els seus patrons
per aprendre noves tècniques de la punta de cuixí.
Els participants més joves van ser un nen i una
nena de 5 i 3 anys respectivament.
La Trobada, que tindrà continuïtat en properes
edicions de Fira Balaguer, va ser tot un èxit segons les
organitzadores que es mostraren molt animades per
lorganització de la segona Mostra, a la que hi esperen molts més participants, el mes de maig de lany
vinent.

Josep Oliveres, de Vilobí dOnyar,
guanyador del vuitè Concurs de
Paletes de les Terres de Lleida

Celebrat el passat diumenge 4 de maig a la plaça
del Mercadal, dins del marc Fira Balaguer
El paleta Josep Oliveres de Vilobí dOnyar va proclamar-se campió
del Vuitè Concurs de Paletes de les Terres de Lleida, celebrat el passat
diumenge 4 de maig, en el marc de Fira Balaguer.
Josep Oliveres, que ja havia guanyat en alguna de les edicions
anteriors, forma part duna parella que ha participat en les totes les
edicions celebrades fins al moment daquest
Concurs de Paletes, únic a les comarques
de
Lleida, i que està
reconegut a nivell
català, ja que els
tres primeres classificats tenen accés directe al concurs de paletes de
Construmat, que

es celebrarà a Barcelona el proper
30 de maig.
En total hi van participar onze parelles de tota Catalunya que van
mostrar lalt nivell, posant molt difícil
el concurs dels membres del Jurat
format per un representant del col·legi darquitectes, un del col·legi
daparelladors, un representant de
lInstitut Gaudí de la Construcció, un
del Gremi de Contractistes dobres
de Lleida i un de lIMPIC.

Un total de 11 parelles van
disputar-se els 600 euros del primer
premi del Vuitè Concurs de Paletes
de les Terres de Lleida
Els tres primers classificats en el
concurs tenen accés directe al
concurs de paletes de Construmat del
proper 30 de maig
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Massiva participació en la 15ena edició de la
popular Festa de la Bicicleta de Balaguer

El Xalet Montiu obrirà les
seves portes al públic, el
proper 17 de maig
Lajuntament de Balaguer ofereix una jornada de
portes obertes de ledifici modernista Xalet Montiu, el
proper dissabte 17 de maig, després de la finalització
de la seva restauració.
El Xalet Montiu acollirà la seu administrativa de lInstitut Municipal Progrés i Cultura.

La quinzena festa de la bicicleta va celebrar-se el passat 10 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 passar 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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Generalitat de Catalunya
Deparatament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca

CURS 2003-04

ESCOLA DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA
DE VALLFOGONA DE BALAGUER
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

JARDINERIA
EXPLOTACIONS RAMADERES

GARANTIA SOCIAL

AUXILIAR EN TÈCNIQUES AGROPECUÀRIES
PREINSCRIPCIÓ:
del 19 al 30 de maig

INFORMACIÓ: Finca l’Empalme s/n
25680 Vallfogona de Balaguer
Tel. 973 443 650
Fax: 973 445 305
e-mail: aecaval.darp@gencat.net

La 7a Festa de la Coca de Samfaina mostrarà
una coca de seixanta metres i 300 quilos

El proper diumenge 18 de maig, amb lactuació del grup dAiscolaris,
que faran demostracions de tallar troncs i aixecament de pedres

Balaguer acollirà la II
Trobada de Gegants de les
Comarques de Leida

Organitzada per la Colla Gegantera de
Balaguer aquest diumenge 18 de maig
La Colla Gegantera de Balaguer organitza per
aquest diumenge 18 de maig, la II Trobada de Gegants,
Capgrossos i Grallers de la Coordinadora de les
Comarques de Lleida.
La Coordinadora és una entitat de recent formació
que aglutina gran nombre de colles de geganters i
grallers de les nostres comarques. Cada any es porta
a terme una trobada de la coordinadora. La primera,
lany passat es va fer a Alcarràs i enguany es farà a
Balaguer.
A partir de les 9,15 del matí es farà la cercavila de
matines, mentre que a partir de les 10 del matí sespera
larribada de les colles geganteres i grallers que a
partir de les 11 iniciaran la cercavila pels carrers de
Balaguer fins a la Plaça on faran una mostra de balls
de lluiment. En acabar, els pavellons de la Cros
acolliran un dinar de germanor.

El proper diumenge 18 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 les 8 de la tarda, tancarà la
Festa lactuació dun grup dAiscolaris bascos que faran una demostració de tallament
de troncs des de cinc metres dalçada, i
una demostració daixecament de pedres
al mig de la Plaça del Mercadal.
Els tiquets de la coca es podran adquirir
mitja hora abans de linici de la festa, en els
punts de venda que lorganització ubicarà a
lentrada de la Plaça.

V. X. ADSUAR
Agència Oficial
Mercedes-Benz

Venda de vehicles nous i usats

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896 - BALAGUER
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El VIII Curs destiu Càtedra dEstudis
Medievals Comtat dUrgell estarà dedicat
a el Poder a lEdat Mitjana

Es celebrarà a Balaguer, durant els dies 9, 10 i 11 de juliol, organitzat
pel Consell Comarcal de la Noguera i amb la col·laboració de
lAjuntament de Balaguer i la Universitat de Lleida entre daltres
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Del 9 al 11 de juliol daquest any, el
Consell Comarcal de la Noguera organitza
el VIII Curs destiu de la «Càtedra dEstudis
medievals Comtat dUrgell» que enguany
estarà dedicat al poder a lEdat Mitjana,
acollint, novament, una reunió científica Internacional.
El Consell Comarcal compta amb la
col·laboració de lAjuntament de Balaguer,
la Universitat de Lleida, lIEI, el Departament
dUniversitats, la Societat Catalana
dEstudis Històrics i el Minsterio de Ciencia
y Tecnologia, i el curs està dirigit pel

Catedràtic dHistòria Medieval de la UdL,
Flocel Sabaté i pel Director de lArxiu Històric
Comarcal de Balaguer, Joan Farré.
El curs denguany comptarà amb la
presència dhistoriadors de primera fila com
Isabel Falcón, Jean-Philippe Genet de la
Sorbonne de Paris, Emilio Mitre de la
Complutense de Madrid, Margarita Torres de
la Universitat de León, Carlos de Ayala de la
Universitat Autònoma de Madrid, Bonifacio
Palacios, també de la Complutense, a més
de Maria Asenjo, José Maria Monsalvo, Ricardo Izquierdo, i Salvador Claramunt.

Vuitena edició dun curs
que està consolidat entre
els millors de lEstat
Des de 1996, el territori de lantic comtat dUrgell i
la seva capital, Balaguer, sofereixen com a punt de
trobada idoni per a intercanviar els trets axials de la
recerca entorn a les arrels medievals del present i ferne, a la vegada, àmbit de difusió i enriquiment cultural.
Després de les set primeres edicions, el Curs dEstiu del Comtat dUrgell sha convertit en un dels millors
cursos dhistòria de tots els que se celebren a lestat
espanyol durant els mesos destiu, gràcies a la participació en aquests cursos, dels millors historiadors i
estudiosos de la ciencia històrica darreu del món. Pel
curs de la Noguera han passat catedràtics i professors de les millors universitats del món, donant prestigi a un curs que, de ben segur és una de les activitats
culturals més preuades de les que se celebren a
Balaguer i a la comarca de la Noguera.
Des de fa tres anys, a més, la Càtedra dEstudis
Medievals Comtat dUrgell inclou una reunió científica
internacional.
El seguiment del VIII Curs dEstiu Comtat dUrgell
El poder a lEdat Mitjana és reconegut amb dos
crèdits i mig per la Universitat de Lleida, la Universitat
de Barcelona i lInstitut de Ciències de lEducació de la
Universitat de Lleida.

Jornada sobre urbanisme i sostenibilitat,
el 17 de maig a la Sala dActes de lAjuntament

Joan Cal va obrir les aules
universitàries de la Noguera,
el passat 8 de maig
La Sala dActes de lAjuntament de Balaguer va ser
lescenari, el passat 8 de maig, de la sessió inaugural de
les aules universitaries de la Noguera, que se celebraran
a Balaguer durant sis sessions, tots els dijous a la tarda,
fins el proper 12 de juny sota el títol les grans transformacions del segle XX.

El proper dissabte 17 de maig, lIMPIC i
lAgrupació dArquitectes Urbanistes de
Catalunya, AAUC, organitzen, un any més
una jornada durbanisme i sostenibilitat a la
Sala dActes de lAJuntament de Balaguer,
amb la participació del president de lAAUC,
Josep Maria Vilanova, larquitecta Clara
Galiano, el biòleg Salvador Rueda i la biòlo-

ga Anna Zahonero, en les ponències del matí,
mentre en la sessió de tarda, es farà una taula
rodona amb Josep Maria Vilanova, leconomista Ramon Morell, els arquitectes Josep
Maria Llop i Clara Galiano i la biòloga Anna
Zahonero, moderada per larquitecta municipal de Balaguer, Montserrat Giné, sobre el
repte del desenvolupament sostenible.
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El Restaurant Cal Xirricló de Balaguer
guardonat amb el Caragol dOr 2003

Un dels restaurants més coneguts de
la capital de la Noguera, Cal Xirricló, ha estat
lescollit, per unanimitat dels membres de
la Societat Gastronòmica i Cultural del
Comtat dUrgell, per emportar-se el
Caragol dOr 2003, per la seva trajectoria
històrica en favor de la gastronomia de les
nostres terres i especialment la del caragol.
El Caragol dOr arriba enguany a la
cinquena edició, després de que el guar-
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dó hagi estat gunayat pel Restaurant Cal Morell
de Balaguer, la Fecoll de Lleida, i els restaurants
La Huerta i la Dolceta, ambdós de Lleida.
El Caragol dOr 2003 serà lliurat al Restaurant Cal Xirricló, el proper dissabte 7 de juny, en
el decurs dun sopar de la Societat
Gastronòmica i Cultural del Comtat dUrgell.
Aquest és lunic sopar daquesta Societat en
que els seus socis poden portar convidats, i
per tant està obert als no socis.

El Consell Comarcal presenta
la campanya amb la dieta no
et mengis el coco
El Consell ha editat un opuscle amb la dieta no et
mengis el coco amb la finalitat de conscienciar els joves
sobre la importància duna ingesta alimentària correcta.
La guia consta duns consells bàsics, indicant les
calories que cal prendre al dia, el nombre dàpats que cal
fer i una taula daliments amb la corresponent taula calòrica.

Col·loquen una cúpula de 6,15 metres
de diàmetre a ledifici de
lObservatori Astronòmic del Montsec
El passat divendres 9 de maig, i amb
poc més de mitja hora, una espectacular
grua va encarregar-se de col·locar la cúpula que forma part de lObservatori As-

tronòmic del Montsec, un
equipament que albergarà el telescopi més important de Catalunya.
La nova cúpula, totalment automatitzada, està
fabricada amb fibra de vidre per lempresa
alemana
Baader
Planetarium GMBH i té un
diàmetre de 6,15 metres.
Al seu interior shi ubicarà
un telescopi robòtic de 80
centímetres de diàmetre
que tindrà tres modalitats
diferents de funcionament, de forma presencial, per control remot i per
operació robòtica. LObservatori Astronòmic del
Montsec està ubicat al terme municipal de Sant Esteve de la Sarga, al

Montsec de la vertent de la comarca
del Pallars Jussà.
Aquest observatori comptarà
amb el primer telescopi de control
robòtic de Catalunya, a través dun
radioenllaç que estarà conectat a
internet, a través de la Universitat de
Lleida, i mitjançant la red de fibra òptica de les universitats públiques catalanes.

La cúpula, totalment automatitzada,
és de fibra de vidre i té un
diametre de 6,15 metres

Lobservatori està ubicat al terme
municipal de Sant Esteve de la Sarga,
a la vessant del Pallars Jussà
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El Teatre Municipal de Balaguer porta Amants
de Paco Mir, el proper dissabte 24 de maig

El cicle de primavera sacabarà el proper 21 de juny amb lobra
«lhabitació del nen» amb Emma Vilarasau i dirigida per Sergi Belbel

ELS COMEDIANTS
http://comediants.com
Pàgina oficial del grup de teatre els Comediants en
la que sexplica la seva filosofia i manera de veure el
teatre.
LA FURA DELS BAUS
http://www.lafura.com
La fura dels Baus és un grup teatral avantguardista
que es caracteritza per la creació despectacles
interactius per a lespectador.
DIRECTORI EDITORIAL
http://www.megalibro.com
Directori deditorials i selecció de les darreres
novetats publicades
LLIBRES ANTICS
http://logo.iberlibro.com
Aquí pots trobar un grapat de llibres antics i nous.
ESCRITORES
http://www.escritoras.com
És un grup dinformació sobre la
literatura escrita per dones.
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El proper dissabte 24 de maig, a partir
de dos quarts donze de la nit, lescenari del
Teatre Municipal de Balaguer acollirà lobra
«Amants» de Paco Mir, i dirigida pel mateix
actor del Tricicle i que compta amb la
participació dactors de la talla de Jordi
Boixaderas, Muntsa Rius, Nacho Vidal, Mercè
Martínez i Xavier Lite.
Lobra de Paco Mir ens explica com el
seu protagonista, Tom, un triomfador creatiu
de publicitat descobreix que la seva dona
lenganya. Encara pitjor: descobreix que
lenganya... amb un fracassat, amb un
bohemi, amb un artista que no té a on
caures mort. La qual cosa li resulta incom-

prensible, vergonyós, humiliant.
Tom se les enginya per compartir
apartament amb lartista bohemi només per
intentar esbrinar quins encants ha descobert
la seva dona en el seu amant, ara company
de pis i aviat amic de lànima.
Una obra per passar una bona estona
agradable.
El cicle de primavera 2003 sacabarà el
proper 21 de juny amb lobra que està
triomfant a Barcelona, «lhabitació del nen»
de Josep Maria Benet i Jornet, dirigida per
Sergi Belbel i protagonitzada per Emma
Vilarasau, Pere Arquillué, Daniel Casadella i
Albert Capdevila.

ESCRITORS
http://www.escritores.org
Aquesta web està pensada per a creadors.
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Unes dues-centes persones participen a lAplec
de Santa Maria de les Franqueses 2003,
celebrat el passat diumenge 11 de maig
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El passat 11 de maig, unes duescentes persones van assistir a lAplec anual
de Santa Maria de les Franqueses, tot i que
enguany no va ser lAssociació Amics de
Santa Maria de les Franqueses qui
organitzava lAplec, sinó la nova propietat
del monestir, la societat Identirama S.A..
Lacte va consistir en una Missa celebrada pel Bisbe coadjuntor dUrgell, Joan
Enric Vives i el rector de Balaguer, Ramon
Solé.
La societat Identirama SA, promotora
dun parc temàtic de la cultura catalana, ha
escollit la ciutat de Balaguer, i molt
concretament lentorn del monestir de Santa
Maria de les Franqueses, per a la realització
duna part del seu projecte.
Amb aquesta finalitat Identirama SA ha
formalitzat la compra de lesglésia de Santa Maria de les Franqueses i entorn .
El projecte temàtic, que subicarà a
lentorn de les Franqueses, es concretarà i
es donarà a conèixer properament, segons

informa el conseller delegat dIdentirama SA,
Josep Espar Ticó. Això no obstant, sí que
pot avançar-se que el parc temàtic inclourà un
passeig botànic que permetrà mostrar la
vegetació pròpia del bosc de vora riu (bultra).
Identirma SA vol propiciar també la
restauració de Santa Maria de les Franqueses,
tot cercant amb aquesta finalitat la
convergència dels esforços necessaris.
A fi que la recuperació de ledifici sigui
integral, Identirma SA ha cedit lús de lesglésia
a la Parròquia de Santa Maria de Balaguer
(Bisbat dUrgell).
Amb aquesta cessió
sassegura la recuperació de ledifici per a les
celebracions litúrgiques que li són pròpies
(bodes, aplecs o romiatges...), a lhora que
es possibilita la programació daltres actes
culturals que resultin adequats.
Amb la cessió es vol assegurar també
una relació fluïda amb el món del Císter, que
es considera profitosa tant des del punt de
vista espiritual, com cultural i divulgatiu [ruta
del Císter].

Del 16 al 18 de maig, el
Museu de Balaguer se suma
al Dia Internacional dels
Museus
Durant aquests tres dies es podran veure les
peces de lany:
Els ferros hispanovisigots de descarnar (segle
VIIè) de El Bovalar (Seròs. Segrià) i de la necròpolis de
Palous (Camarasa. La Noguera).
Aquestes peces, recentment identificades, eren
utilitzades pels adobers de la pell en el procés
dextreure les restes de carn i pèls de les pells. Peces
similars han estat trobades en jaciments andalusos i
francesos sense que fins al moment se nhagués
identificat lús. Mercès a la col·laboració del Museu
de la Noguera i el Museu de la Pell dIgualada ha
estat possible lestudi daquestes peces i la seva
posterior identificació. Aquesta descoberta obre
noves perspectives científiques sobre la importància
de la ramaderia a tota la vall del Segre en època
visigoda.
Durant aquests tres dies es podran veure els ferros
de descarnar acompanyats dun plafó explicatiu sobre el seu ús i els jaciments on aparegueren.
La entrada al Museu serà gratuïta per a tots els
visitants.

Balaguer acull la XIV Jornada Esport i
Convivència de lEscola Pia de Catalunya

IV Jornada Tècnica sobre
Cultius Herbacis a Foradada
LOficina comarcal del Departament dAgricultura i
lIRTA han organitzat la IV Jornada Intercomarcal sobre
Cultius Herbacis al camp experimental de Foradada, en
la qual es parlarà sobre les tendències actuals en la
millora genètica de cereals dhivern; la rotació de cultius
com a alternativa al monocultiu de cereal; seguiment de
les noves varietats de blat i ordi als secans interiors.
La Jornada es celebrarà el proper 22 de maig a la
població noguerenca de Foradada.

El passat 9 de maig, Balaguer va acollir
la XIV Jornada dEsport i Convivència de lEscola Pia de Catalunya, amb lassisitència dun
miler dalumnes de 6è de primària de totes
les Escoles Pies de Catalunya.
Tots els alumnes van participar dactivitats esportives com el futbol, bàsquet, na-

tació, biatló de cross, tennis i frontó, tennis
taula, esports daventura, observació i descoberta de les aus i un recorregut turístic per
Balaguer, i posteriorment van fer un dinar de
germanor al camp de futbol Maracanà i van
assistir a un espectacle de màgia al pavelló
poliesportiu.
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Els candidats
Miquel Aguilà i Barril · Candidat pel PSC

Entrevista als quatre candidats
a lalcaldia de Balaguer

El proper diumenge 25 de maig els ciutadans de Balaguer triaran,
entre els quatre candidats, el futur alcalde de la ciutat
1. Sintetitzar tres actuacions concretes
que realitzaríeu en cas de tenir responsabilitats de govern, per salvaguardar i
potenciar el centre històric.
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Miquel Aguilà.
1. HABITATGES. La conservació i salvaguarda dun
centre històric va directament lligada a la possibilitat
que shi pugui viure en condicions. Per tant, la
construcció dhabitatges dignes i adequats a les
necessitats actuals de progrés i modernitat ha de
ser el primer objectiu. Si ho aconseguim
potenciarem laltre sector clau com és el COMERÇ.
2. ACCESSIBILITAT. Leixample i millora dalguns
carrers i places, així com noves obertures de vials
i la connexió entre ells és la segona condició pel
manteniment del nostre centre històric. Cal doncs
fer un buidatge de cases velles i sobretot en la
zona més costeruda (C/ Sant Joan-C/Sant Pere;
C/Abadia-C/Sant Pere; C/Abadia-C/La Costa)
3. APARCAMENTS. La realització del punt anterior
ha de possibilitar noves places daparcament. La
senyalització en lactual normativa dequipaments
(E) al C/ La Minerva (zona de lantic Cinema Comtal)
està pensada també per fer aparcaments.
Glòria Pallé.
1. Recuperar làrea comercial del Centre Històric
ampliant loferta de serveis i donant solucions al
tema de laparcament.
2. Realitzar un planejament integral del Centre Històric que recuperi el símbol de la nostra identitat i
del nostre orgull, projectant-nos cap al futur de la
nostra ciutat.
3. Ubicarem 4 motors al Centre Històric:
a) Noves dependència per a la Policia Municipal
b) Noves depedències judicials
c) Un hotel dentitats
d) Un viver dempreses
Josep M. Escoda.
La recuperació del centre històric és una qüestió
primordial i gens fàcil. Cal buscar el consens entre
tots els afectats per la seva recuperació. Aquest
és un primer pas. No hem doblidar, però, que
com la majoria dels problemes, la recuperació del
casc antic és, també, una qüestió de diners. Cal,
doncs, que shi posin totes les administracions a

Nascut a Balaguer
fa 50 anys.
Una pel·lícula:
Queimada
Un llibre:
Solitud, de Víctor Català
Un hobby:
Lexcursionisme
Un plat: Fideuà
Una ciutat: Balaguer i
Barcelona

Glòria Pallé i Torres · Candidata per CiU
Nascuda a Balaguer
fa 41 anys.
Una pel·lícula:
Tal como éramos
Un llibre:
Liderazgo
Un hobby:
Lesport
Un plat:
Arròs amb peix
Una ciutat: Balaguer

treballar en aquesta recuperació. Per la
nostra part, entenem que el que no es
pot fer és intentar que la gent visqui al
segle XXI com vivien al segle XIII.
Actualment, la gent vol pàrkings, espai,
llum i serveis. És necessari dir clarament
que el casc antic no pot tenir la densitat
de població que tenia, cal esponjar, cal
obrir nous espais. Altrament, atès que
ERC confia en el turisme com a força que
ha de potenciar el desenvolupament de
la ciutat, serà també necessari, i ho tenim
previst, condicionar-lo per al turisme.
Joan Vicens Sampedro.
1. Intensificar les actuacions
administratives
i
negociacions
necessàries per tal daccelerar els tràmits
dadquisició de les cases que es troben
en estat de ruïna a efectes dun
esponjament de la zona. Creació dun sistema dajuts i subvencions per
larranjament i embelliment de façanes.
2. Negociar amb els propietaris de baixos en els edificis de la zona la renovació
i modernització dels baixos susceptibles
désser transformats en locals comercials, a fi i efecte dinstal·lar en els mateixos
tallers-botiga dartistes i artesans.
3. Intensificar les actuacions governatives
i administratives per tal dexigir a tots els
residents el compliment de les normes
reglamentàries i lleis vigents.

Josep M. Escoda · Candidat per ERC
Nascut a Menàrguens
fa 42 anys.
Una pel·lícula:
Ghandi
Un llibre: Josep
Roca i Farreres i lorigen del nacionalisme
desquerres
Un hobby:
Les motos
Un plat:
Caragols a la llauna
Una ciutat: Balaguer

Joan Vicens Sampedro Cortés · Candidat pel PP
Nascut a València
fa 49 anys.
Una pel·lícula:
El séptimo sello
dIngmar Bergman
Un llibre: Biografia
del estado moderno
dA.J. Crossman
Un hobby:
Lectura, escacs,
encreuats
Un plat:
Ous ferrats amb patates i cansalada virada
Una ciutat: Balaguer i Còrdoba

2. Descriviu quin model econòmic
voleu per Balaguer: una ciutat industrial?, una ciutat comercial i de
serveis? o un altre model?
Glòria Pallé.
La dinamització econòmica és la meva prioritat, incentivaré la creació de llocs de treball a
través del foment de les iniciatives empresarials. És un peix que es mossega la cua si la
gent es guanya la vida a Balaguer, el comerç
creixerà. Totes les persones que es dediquen
a negocis de cara al públic sen beneficiaran.
Josep M. Escoda.
Com que Balaguer no té les condicions, ni és
bo basar leconomia dun territori en un sol
model econòmic, pensem que no es pot triar
cap dels models proposats, sinó que cal integrar els serveis, el comerç, el turisme i la
indústria, sobretot la derivada del sector
primari, tan important en la nostra comarca.
Joan Vicens Sampedro.
No som partidaris dajustar el futur de la nostra ciutat a un model concret de ciutat perquè
entenem que ciutat industrial, ciutat comercial, ciutat de serveis, no són models alternatius de ciutat; és a dir, no és luna o laltra.
Som de lopinió que Balaguer por ser una
ciutat ben dotada dindústries, comerços i
serveis simultàniament. El nostre model de
ciutat és una ciutat viva, dinàmica, rica i pròspera. Autèntica capital comarcal.
Miquel Aguilà.
Balaguer, actualment té un model equilibrat
dels sectors econòmics. Si bé el més
important és el dels serveis i comercial, que
va en augment en consonància amb totes
les poblacions similars, caldria potenciar
també lindustrial, sobretot de caràcter mitjà,
familiar, sense descartar linterés per alguna
industria més potent.

3. Quines són al vostre entendre, les tres
prioritats bàsiques de la nostra ciutat.
Josep M. Escoda.
La primera prioritat són les persones i la qualitat de vida de
les persones. Lassociacionisme, la participació, fer que
cadascun dels habitants de Balaguer es senti balaguerí, i
senti que la seva participació és important en el
desenvolupament de la ciutat. La promoció econòmica
basada en un desenvolupament sostenible de la seva
indústria, el turisme, els serveis i el sector comercial de la
ciutat, així com una important oferta cultural, esportiva,
densenyament i de sanitat. Per aconseguir tot això, és
necessari potenciar el sistema de comunicacions de
Balaguer: acabar el que està projectat i començar
immediatament els tràmits per unir Balaguer amb els eixos
principals de comunicació.
Joan Vicens Sampedro.
Les tres prioritats bàsiques són, ara per ara, creació de
llocs docupació, ubicació dun hospital comarcal i
modernització i adaptació a les noves tecnologies dels
serveis municipals.
Miquel Aguilà.
1. Comunicacions. Per progressar i crear riquesa cal que
estiguem ben comunicats. Cal nous enllaços cap a la N-II,
Eix Transversal i que lEix Transfroterer i Mediterrani-Cantabric
pasi per la nostra ciutat.
2. Treball. Si aconseguim el primer punt aconseguirem millors
condicions per crear més llocs de treball.
3. Urbanisme i habitatge. Desenvolupar les zones
programades de La Miranda, Roca Pallissa i Carretera de
Camarasa per habitatges unifamiliars i el centre històric.
Glòria Pallé.
1. Fer de Balaguer un model de ciutat a imitar, punt de
referència a Catalunya i a la resta de lestat.
2. El Centre històric ha de ser el motor de la ciutat, la
principal àrea comercial i leina més important de projecció
turística de la ciutat
3. La feina, la creació de llocs de treball i la dinamització tant
empresarial com comercial.

4. Quina serà la primera decissió política que prendrà, en cas de sortir
elegit alcalde de la ciutat?
Joan Vicens Sampedro.
Convocar a totes les forces polítiques amb
representació a lAjuntament a una reunió o reunions per tal darribar a posicions de consens en els grans temes municipals: Ordenances Fiscals, Normes Subsidiàries de Planejament, Plantilla Orgànica de Personal, inversions a realitzar que siguin de quantia molt elevada o afectin a més dun exercici econòmic,
centre històric, etc.
Miquel Aguilà.
Una vegada ja programades àrees de sol industrial suficient, el primer que faré serà planificar la reparcel·lació i remodelació urbanística
dels terrenys de lantiga INPACSA per
aconseguir espais suficients per la construcció
dun pavelló firal i esportiu i un recinte obert
firal-festiu.
Glòria Pallé.
Fomentar i incentivar les iniciatives empresarials, la dinamitació econòmica i la creació de
llocs de treball.
Josep M. Escoda.
Són moltes les decisions polítiques que
podríem prendre com a primordials. Si cal triarne una: enfortir el teixit ciutadà de Balaguer.
Perquè una ciutat sigui viva, cal que la seva
gent sigui activa i cohesionada. És el primer
pas i fonamental de qualsevol ciutat. Així que
posaríem en marxa immediatament un pla general de serveis per enfortir el sector comercial,
el turisme, lesport i la participació ciutadana.
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Recomanacions de lectura de la biblioteca
Doménec Carrové
Per M. Àngels Regué
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Avui us presentem cinc novel·les
importants, de temàtica força diferent i que
de ben segur no us deixaran indiferents.
Comencem per una novel·la històrica
amb Günter Grass, el premi Nobel de Literatura alemany i la seva darrera novel·la Com els
crancs. En aquesta obra lautor recrea, a partir
dinvestigacions que fa
un periodista alemany,
un dramàtic episodi que
succeí el 30 de gener de
1945: lenfonsament, per
tres torpedes soviètics
del Wilhem Gustloff, un
vaixell alemany amb
10000 refugiats a bord
que fugien dels horrors
de la segona guerra
mundial.
De caire realista és
la darrera novel·la de
Mario Vargas Llosa, El
paraíso en la otra esquina. Ens explica dues
històries paral·leles: la
de Flora Tristan, una
dona del s. XIX que lluita
contra els valors
imperants de la societat
del moment i vol unes
condicions laborals dignes per als
treballadors, i la de Paul Gauguin, el seu nét,
un pintor que abandona una existència segura i burgesa per dedicar-se plenament a la
pintura.
Pel que fa a la novel·la dintriga, destaquem
El psicoanalista de John Katzenbach. Un psicoanalista amb una llarga carrera i una vida
tranquil·la rep un anònim el dia del seu 53è
aniversari dun pacient que considera que ha
arruïnat la seva vida i vol ara destruir la seva.

Volia matar-lo, però seria massa fàcil, vol que
se suïcidi. Després daquesta missiva, el
metge en quinze dies ha desbrinar qui és
aquest personatge, sinó la seva família seran
assassinats fins que ell se suïcidi.
Entrem ara en el món de les aventures
amb Daniel Mason i el seu llibre Lafinador de
pianos. Qualificada de fascinant i innovadora,
la novel·la tracta dun afinador de pianos que
rep lencàrrec danar a
afinar un piano de cua
dun excèntric oficial
metge que és a
Birmània.
I acabem amb la
història damor que tant
va fer parlar fa ja uns
anys Els ponts de
Madison County, ja que
Robert James Waller
ha escrit la continuació
Els camins del record.
Vint anys després
daquella història, la
vida
dels
dos
personatges,
en
Robert i la Francesca,
ha canviat.

LA BIBLIOTECA DE NIT
De nou sinicia el servei de la Biblioteca de
nit. Com sabeu és un servei destinat a
estudiants que necessitin un espai on poder
treballar tranquil·lament en un horari que no és
lhabitual de les biblioteques.
Aquest any es durà a terme a la Biblioteca
Domènec Carrové, del 19 de maig al 20 de
juny, i lhorari serà de les 20:30 del vespre fins
a la 1:30 de la nit.

Professors de Finlandia i
de Polonia visiten lescola
de Menàrguens
Dins del programa europeu
Sòcrates Comenius

El passat dia 30 dabril van arribar a la capital de
La Noguera dos professors finlandesos i sis
professors polonesos per a visitar lescola i el claustre
de professors del Col·legi Públic Joan Ros Porta de
Menàrguens a fi i efecte de realitzar unes sessions
de treball del programa europeu Sòcrates Comenius,
anomenat Money: yesterday, today and tomorrow,
en el qual hi ha participat durant tres anys lequip de
mestres i alumnes de lescola de Menàrguens
juntament amb les escoles de Primary School de
Lindow (Poland) i Kuohun Kuolo (Finland).
Dins de les activitats realitzades cal destacar la
visita turística per Balaguer i les Valls dÀneu, Vall
dAran i Vall de Boï, però la més significativa va ser
els festival de balls i cançons populars que amb
molta il·lusió havien preparat les mestres de ball i
música amb tots els alumnes de lescola.
El diumenge 4 de maig van retornar als seus
respectius països i es van emportar un bon record
del nostre treball, de la nostra cultura i de la nostra
terra.

LIES Ciutat de Balaguer celebra lacte acadèmic
de la cloenda destudis de batxillerat
Premi autonòmic per al
col·legi Ntra. Sra. del Carme
Els i les alumnes de 4t dESO del Col·legi Ntra. Sra.
del Carme han obtingut el premi autonòmic del concurs
Euroscola, que anualment organitza la Secretaria General de la Joventut. La finalitat daquest certamen és
que els i les joves coneguin amb més profunditat els
països que formen la Unió Europea. Per aquest motiu,
i després duna acurada preparació, lalumnat
participant ha de respondre uns qüestionaris per via
telemàtica. Entre els centres educatius participants de
Catalunya, aquesta escola de Balaguer ha estat la que
tenia més equips classificats entre els deu primers. El
passat divendres, amb motiu de la commemoració
del dia d Europa, es desplaçaren a Barcelona per rebre
de mans de la senyora Rosa M. Pujol, secretària general de la Joventut, i dautoritats del Parlament europeu
lesmentat guardó que consisteix en un diploma
acreditatiu i lestada dun cap de setmana en un alberg
de la Generalitat.

- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells
- Tècniques destudi i de redacció
-Preparació per a les Proves dAptitud per a
EINA ESTUDIS 2002, SCP
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

LIES Ciutat de Balaguer organitza un Acte
de Cloenda dEstudis de Batxillerat, el
divendres, dia 16 de maig a 2/4 de 9 del
vespre.
Enguany, la Sra. Victòria Camps,
catedràtica dÈtica de la Universitat Autònoma
i consellera del Consell Audiovisual de
Catalunya, serà lencarregada dimpartir la
lliçó final sobre els « Nous reptes de la joventut
al segle XXI».

Lacte acadèmic prosseguirà amb el
lliurament dorles a tots els alumnes de la
promoció 2001-2003 i es tancarà amb unes
paraules del Director de lIES Ciutat de
Balaguer, adreçades als protagonistes de
la jornada, els alumnes que han cursat els
darrers anys a lhistòric centre balaguerí.
A lacte acadèmic, sespera lassistència
de pares, professors, alumnes i autoritats
locals.

FORMACIÓ PROFESSIONAL
Cicles Formatius de Grau Mitjà

 Gestió Administrativa
 Cures Auxiliars Infermeria (1 sol any

escolar)

Cicles Formatius de Grau Superior

 Administració i Finances
Si no has aprovat
lESO i no tens cap
titulació
 Pla de Garantia Social

CENTRE DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL

ACSER S.C.C.L.
(ACADÈMIA SERRA)
Sant Lluís, 50 - BALAGUER
Tel./Fax 973 445 912
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CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ
1.Badalona ................. 72
2.Girona ..................... 67
3.Vilanova .................. 66
4.Sant Andreu ............ 65
5.Barcelona ................ 61
6.Vilassar ................... 59
7.Castelldefels ............ 58
8.Palafrugell ............... 58
9.Gramanet ................ 54
10.Tàrrega ................. 51

11. Peralada .............. 48
12. Granollers ............. 46
13. Manresa ............... 45
14. Prat ...................... 43
15. Manlleu................. 42
16. Europa ................. 42
17. Tortosa ................. 37
18. Premià ................. 35
19. Guíxols ................. 34
20. Balaguer ........ 30

GOLEJADORS DEL F.C. BALAGUER

El Balaguer no supera la crisi esportiva, i la
propera temporada jugarà a Primera Catalana

Lequip de Viladegut és cuer de la Tercera Divisió, en la que ha estat
la pitjor temporada vermella de les darreres temporades
20

El Balaguer de Carles Viladegut
jugarà a Primera Catalana, la propera
temporada després de perdre els dos
darrers partits de lliga davant el Tortosa i
el Perelada i aconseguint el descens
matemàtic.
Lequip de Carles Viladegut no ha
superat la crisi esportiva que ha
arrossegat durant bona part de la temporada, en la que sí ha sumat una gran
desfilada de lesions, de fitxatges, de
cessaments de jugadors, de mals
arbitratges, i de mal joc en moltes
ocasions, amb un resultat final de 30
punts en 37 partits, amb tant sols 38 gols
a favor, una xifra molt pobra, que fa anys
no es recorda a la capital de la Noguera.
El Balaguer ja va patir aquesta situació

ara fa cinc temporades, en que lequip va baixar
a Primera Catalana, tot i que en aquella ocasió,
lequip va remuntar la situació, i en la primera
temporada ja va recuperar la categoria, retornant
a la categoria de bronze.
Tot i això, que ningú pensi que la cosa serà
fàcil. La Primera Catalana és molt forta, amb
equips històrics de la Tercera Divisió que intentaran recuperar-la. El Balaguer ha de treballar
pel seu futur, amb un primer període de reflexió
de la directiva i el tècnic i iniciar una planificació
seria de cara a la propera temporada. Això sí,
lequip i el club estaran a lalçada del que vulgui
el soci i laficionat balaguerí.
No és hora de buscar culpables de la
situació. Segurament totes les parts implicades,
entrenador, jugadors, directius i socis en tenen
la seva part de culpa.

1.Tenorio ............... 8
2.Nando ................. 4
3.Viladegut ............ 4
4.Menchón ............ 3
5.Ermengol ............ 3
6.Emili .................... 3
7.Juli ...................... 2
8.David Perez ........ 2
9.Izuriaga .............. 1
10.Juanjo .............. 1
11.Padilla .............. 1
12.Gomila .............. 1
13.Fontova ............ 1
14.Isma .................. 1
15.Martes ............... 1
16.Fuentes ............. 1
17.Pipo ................... 1

Amb dues noves derrotes durant la darrera
quinzena, el Balaguer de
Carles Viladegut sha
condemnat al descens
directe a Primera Catalana, a falta dun partit per
finalitzar la temporada.

Carles Viladegut

Ara, cal un període de
reflexió de cara a encarrilar
la propera temporada.
Quant als golejadors,
el capità Juanjo Tenorio
encapçala la llista amb 8
gols, mentre que la suma
total de gols, 38 en 37
partits es la més pobra de
lequip vermell de les
darreres temporades.

El Vipla haurà desperar lúltima
jornada per aconseguir lascens

Lequip balaguerí que entrena Rafa Martínez es
troba en la tercera posició de la taula a un punt
del segon classificat, el Montsant
El Vipla Balaguer empata a 5 gols en el seu enfrontament contra
lEsplugues, 6è classificat, en partit corresponent a la 29 jornada de la
1a Nacional B.
Els balaguerins van de més a menys en un partit que van dominar
en el marcador fins al darrer minut de mateix. Linici de partit va ser
fulgurant pels de casa ja
que al minut 8 dominaven
per 3 gols a 0, gràcies a la
gran efectivitat mostrada
pels jugadors de Rafa
Martínez en el seu atac.
LEsplugues, un equip que
va mostrar molta qualitat,
no va esfonsar-se i va
retallar distàncies abans
del descans.
A la segona meitat
van
continuar
els
avantatges balaguerins de
2 gols, al minut 29 el marcador reflectia un 4 a 2, i al
35 un 5 a 3 que semblava

decidir el partit, esperonats per la seva afició.
A partir daquest instants, però, van començar
els dubtes del Vipla en defensa. Aquesta
circumstància la va aprofitar perfectament
lEsplugues per retallar distàncies al 37 i
finalment empatar quan només restava un
minut per a la conclusió.
Els golejadors balaguerins del partit van
ser Ferran, autor de 2 dianes, Cholo, Joan i
Carlos.
Amb aquest resultat el Bonaire de

Terrassa, actualment amb 62 punts,
es proclama campió matemàtic de la
Nacional B, gràcies al seu empat
contra el segon classificat Montsant,
que es situa amb 59 punts. El Vipla,
amb 58, tindrà que guanyar a la pista
del Sant Andreu de la Barca, en la
darrera jornada, i esperar una punxada
del Montsant per accedir a la segona
posició final la qual permet lascens a
la Nacional A.
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REF. 22502
Estudi de 45 m2. 1 hab., salómenjador, cuina americana,
1 bany amb plat de dutxa,
2 balcons i traster.
No se’l deixi escapar!

REF. 000817
Gran casa barata a reformar
al seu gust, 2 plantes
individuals, 6 hab., calef.
gas-oil, terra de gres i gran
jardí.
Visqui envoltat de grans
espais.

BALAGUER

REF. 22506
Pis seminou de 70 m2. 3 hab.,
1 bany complet, terra de gres,
calef., ascensor. Totalment
moblat.
No s’ho pensi, vingui a
veure’l.

REF. 21889
Zona firal. Gran casa
totalment reformada. 5 hab.,
2 banys complets, cuina
office, armari encastat,
calef., terrassa i pati posterior.
Zona molt tranquil·la!

REF. 000821
Fantàstic pis de 90 m2.
4 hab., 2 banys complets,
calef. de gas-oil. Totalment
moblat, galeria tancada.
Acabats de 1a qualitat!

REF. 22511
Local seminou de 50 m2, terra
de gres, ulls de bou, lavabo
amb plat de dutxa. Llest per
montar negoci.
Preu 48.090 E

REF. 22514
Cèntric estudi seminou

LA SENTIU

BALAGUER

BALAGUER

ALGERRI

BALAGUER

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

REF. 21920
Casa rústica totalment refor-

REF. 22517
Estudi de 38 m2 d’obra nova.
1 dormitori, bany amb plat
de dutxa, cuina americana i
parket (opció pàrking tancat)
Magnífiques vistes!

REF. 22516
Magnífic apartament d’obra
nova. 52 m2. 2 hab, parket
1 bany complet i cuina americana. Pàrking opcional
Acabats de 1a qualitat!

REF. 22513
Casa amb pati al mig del
poble per a fer al seu gust.
Per només 21.040 E

REF. 000822
Acollidora casa de 85 m2 a
reformar al seu gust. Terreny
de 90 m 2. Zona molt
tranquil·la.
Preu 69.110 E

BALAGUER
REF. 22510
Gran pis de 150 m2. 4 hab.,
cuina office, 2 banys
complets, terra de gres,
terrassa de 45 m2 i calef. de
gas-oil.
Visqui amb qualitat!

BALAGUER
REF. 021918
Magnífic xalet seminou amb
jardí. Acabats de 1a qualitat.
Impecable, truqui i
informi’s

BALAGUER
REF. 0022519
Terreny urbà de 700 m2
Ideal per a promotors.
Vingui i informi’s

mada de 135 m2. 4 hab., foc
a terra.
Preu immillorable!

BALAGUER

BALAGUER

ALGERRI

LA SENTIU

REF. 022520
Cèntric pis de 4 hab., bany
complet, lavabo, calef., AA.
Totalment
reformat.
Semimoblat. Molt bona zona.
Finançat al 100%

REF. 022522
Acollidor pis de 3 hab.
Totalment reformat i moblat.
Entrada 600 E
Al mes tant sols 260E

REF. 020839
Terreny rústic de 2 hectàrees
i mitja. Planta d’oliveres.
Molt bon preu.

REF. 021897
Esplèndida casa de planta
baixa de 100 m2. Terreny
ajardinat de 700 m2. Garatge.
Vingui a veure-la!

totalment moblat.
Llest per entrar a viure!

BELLCAIRE

REF. 22515
Casa tipus masi per reformar
Truqui i informi’s!

La victòria del Club Bàsquet Balaguer davant el
Llinars li dóna la salvació matemàtica
El Bàsquet Balaguer va superar el rival en un partit molt dur per un
ajustat 68-62, tot i que al descans perdia per 23-31

La XXXVena edició de les 24
Hores de Bàsquet es
celebra aquest cap de
setmana, 17 i 18 de maig
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Victòria i salvació matemàtica del Balaguer
en un partit molt dur i disputat on fins als
últims 5 minuts de partit els de la Noguera
van anar per darrera en el marcador.
El Balaguer va saber endur-se la victòria
en un partit de molts nervis i molta tensió per
part de tots dos equips, cosa impensable ja
que el Llinars no shi jugava res més que
acabar el 5è o 6è a la classificació final.
Els balaguerins van sortir molt nerviosos
i això va provocar que cada un dels jugadors
fes la guerra pel seu seu compte i que en
defensa no es dominés el rebot, cosa que
van aprofitar els del Vallès per agafar
avantatges de 5 a 8 punts durant els primers
20 minuts de partit.

Al tercer quart, el Balaguer va jugar millor i si
no hagués estat per la gran diferència de
faltes (8 pel Balaguer i 0 pels de Llinàs en els
primers 6 minuts del tercer quart), el partit
shagués igualat molt més.
En el darrer i definitiu quart, el Balaguer
va sortir disposat a guanyar i la seva pressió
va donar resultat posant-se davant en el
marcador quanc faltaven cinc minuts pel final.
Al final, els locals van guanyar als del
Vallès per un ajustat 68-62.
Els anotadors del Balaguer van estar:
Fuentes (8), Rúbies (5), Palazón (11),
Companys (11), Solís (9), Pastor (8), Solà
(4), Mesalles (2) i Betbesé (10).

Aquest cap de setmana dels dies 17 i 18 de maig
del 2003 es celebrarà al Pavelló Poliesportiu de Balaguer
la XXXVa edició de les 24 Hores de bàsquet Ciutat de
Balaguer, que siniciaran el dia 17 a partir de les 9 del
matí i es perllongaran fins a la 1 del migdia del diumenge 18 de maig.
En aquestes 24 Hores de bàsquet hi participaran
tots els centres escolars de Balaguer, Vallfogona de
Balaguer, Pont de Suert, amb esportistes dedats compreses a partir dels 7 anys i fins els equips sèniors.
Les 24 Hores de bàsquet estan organitzades un
any més, pel Club Bàsquet Balaguer i patrocinades
per lAjuntament de Balaguer.
En el transcurs de la competició hi haurà concurs
de triples i de mates que es farà el dissabte a partir de
les 7 de la tarda, mentre que mitja hora més tard tindrà
lloc el lliurament de medalles a tots els participants de
categories inferiors, escolars, prebenjamins i alevins.

XVI edició del campìonat de
Billar Americà

Pere Estruch Jr. salta del quart al primer
lloc en la classificació

Després de disputar en una quinzena
7 jornades consecutives, Pere Estruch Jr.
salta del quart lloc directament al primer,
relegant a Josep M.
Marqués al segon
lloc, tot i que aquest
últim no ha disputat
cap jornada en
aquestes dues setmanes.
La resta de la classificació no ha sofert
canvis substancials,
per la qual cosa la
classificació continua
pràcticament igual.

LLOC

El Club Tennis Balaguer organitza la desena
edició de lOpen ATP internacional

Del 16 al 25 de maig es celebrarà a les instal·lacions del club Tennis
Balaguer ubicades al terme municipal de Camarasa

PUNTS J. JUG

1. P. ESTRUCH JR. .. 3 9 ......... 2 8
2. JM. MARQUES .... 3 5 ......... 2 5
3. C. ALCANTARA ... 3 1 ......... 2 2
4. J. OLIVES ............ 3 1 ......... 2 3
5. P. ESTRUCH ........ 2 3 ......... 2 0
6. M. LIZASO ........... 2 0 ......... 2 2
7. M. ALARCON ...... 2 0 ......... 2 4
8. O. SALVADÓ ........ 1 7 ......... 2 4
9. S. MUÑOZ ........... 1 5 ......... 1 2
10. A. OLARTE ........ 1 5 ......... 2 0
11. X. ESTRUCH ..... 1 4 ......... 1 6
12. J. PLANES ........ 1 1 ......... 1 4
13. M. MATEU ........... 5 ......... 1 0
14. R. CALVETE ......... 4 ............ 6
15. L. VILARDELL ..... 4 ............ 8
16. M. VALLVERDÚ ... 0 ............ 8

Les pistes del Club Tennis Balaguer
acolliran aquest cap de setmana, la fase
prèvia del Torneig Internacional ATP de tennis
masculí, en la seva desena edició.
El Torneig Ciutat de Balaguer veurà com
ente el 16 i el 25 de maig, els tennistes que
participen a la fase prèvia buscaran tenir accés
a una de les 32 places de la fase final, que
començarà el proper 19 de maig i durarà fins
el diumenge 25 de maig, data en que es
disputarà la final individual, a partir de les 11
de matí a la pista central del club. El dissabte
24 de maig, es celebrarà la final de dobles.
Lentrada a les pistes és totalment gratuïta,
i lorganització espera que siguin molts els
aficionats balaguerins que sacostin a les

instal·lacions del club per poder gaudir de
lespectacle del tennis.

Busca personal:

COL·LOCADORS
Interessats truca al tel.
973 108 108
Preguntar per Irene
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La fase previa començarà a
partir del divendres 16 de maig
fins el diumenge 18

La final de dobles es jugarà el
24 de maig a la tarda i la final
individual el diumenge 25

La regidoria desports inicia una nova activitat
de cara a lestiu amb el nom de triaesport

Per a joves esportistes dedats compreses entre els 4 i els 16 anys, en
dos torns del 23 de juny a l11 de juliol i de l11 al 29 dagost

El Club de gimnàstica
rítmica Annabel Serra es
classifica en el tercer lloc
de la Copa Catalana

Després dhaver-se disputat la primera
fase de la Copa Catalana de Gimnàstica
Rítmica a Tarragona
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El passat diumenge 4 de maig es celebrà la primera fase de la Copa Catalana de gimnàstica rítmica, que
tingué lloc al Nàstic Club de Tarragona.
El Club de gimnàstica Annabel Serra hi participà en
la modalitat de conjunts categoria aleví, amb un equip
format per gimnastes de Balaguer i Agramunt.
La segona fase de la Copa Catalana tindrà lloc el
proper diumenge 25 de maig a les instal·lacions del
Sicoris Club de Lleida.

La regidoria desports de lAjuntament
de Balaguer inicia una nova activitat esportiva
de cara al proper estiu, destinada als nens i
nenes dentre 4 i 16 anys amb lactivitat
«Triaesport».
Triaesport oferirà un total de deu esports,
entre els quals cada participant nhaurà de
triar tres que practicarà cada matí. Durant
les dues primeres setmanes es realitzaran
entrenaments i aprenentatges tècnics de les
modalitats esportives, mentre que la darrera
setmana es realitzaran competicions i es
disfrutarà dun magnífic parc aquàtic durant
cada dia.
Entre els esports a triar hi haurà el futbol,
bàsquet, hoquei, gimnàstica rítmica,
voleibol, natació, esports de raqueta, karate,
aeròbic i expressió i jocs.
Triaesport es celebrarà en dos torns, el
primer del 23 de juny a l11 de juliol i el segon
de l11 al 29 dagost, cada matí de 9 a 14

hores.
Per a més informació cal dirigir-se a la
regidoria desports, a la piscina coberta o
trucar al 973 450915. Les inscripcions poden fer-se a partir del 2 de juny.
Daltra banda, cal indicar que entre els
dos torns de triaesport es celebraran els
dos dEstiuesport, que com cada any
acollirà joves de 5 a 16 anys amb la pràctica
de tot tipus desports que no realitzen
durant lany.

Antoni Torres rep un emotiu
homenatge de Balaguer que el nomena
fill predilecte de la ciutat
Lacte va tenir lloc el passat dissabte 10 de maig

El passat dissabte 10 de maig, la Sala dActes de lAjuntament de
Balaguer va ser lescenari dun emotiu homenatge, a títol pòstum, de
lexjugador del F.C. Barcelona, fill de Balaguer, Antoni Torres, que va morir fa
uns mesos a ledat de 59 anys.
LAjuntament de Balaguer, en sessió plenària del passat 24 dabril va
decidir nomenar-lo fill predilecte de la Ciutat de Balaguer, i durant lacte va
lliurar-se el diploma
acreditatiu a la vídua
de lAntoni Torres i a
les seves filles i néts.
Lhistoriador balaguerí, Josep Aznar
que havia estat nomenat instructor de
lexpedient de nomenament de fill predilecte, va ser lencarregat de llegir els mèrits de lexjugador del
Barça, tot fent una
brillantíssima exposi-

ció històrica del moment en que
el defensa blaugrana va triomfar al Camp Nou, on hi va jugar
onze llargues temporades a la
vora de jugadors de la talla de
Joaquim Rifé, Sadurní, Marcial,
Cruyff, Rexach entre molts altres.
Lacte va estar presidit per
lAlcalde Miquel Aguilà, i va
comptar amb la presència de
prop de dues-centes persones
que omplien la Sala dActes.

Lexdefensa blaugrana va rebre la
distinció, a títol pòstum, de Fill
Predilecte de la Ciutat de Balaguer de
mans de lAlcalde de Balaguer

Va recollir el diploma acreditatiu de
Fill Predilecte, la vídua dAntoni
Torres, acompanyada de les seves
filles i els seus néts
25

¿Necesita Balaguer un
cambio?
I què ha fet ERC?

26

Parlem dels darrers 4 anys. Hi ha qui
voluntàriament ha volgut diluir lactivitat
dERC a lAjuntament parlant dentreguisme
o de pactes post electorals poc clars. Res
daixò. Ho explicarem una mica. La intenció
principal dERC ha estat  i serà - que
Balaguer funcioni i que saugmentin fins on
sigui possible, els serveis que lAjuntament
ofereix als ciutadans. Per això hem fet una
oposició sobretot responsable i amb
aportacions positives a la gestió de lequip
de govern.
És cert que hi ha qui pensa que fer
oposició és votar sistemàticament en contra del que proposi lAjuntament, fins al punt,
ridícul, de votar en contra projectes que tenen
en el propi programa, només perquè els ha
proposat un altre partit. Després es vol justificar el fet dient per exemple que ells també
la volen fer però 30 metres més avall, o més
amunt, segons com. No caldrà posar molts
exemples perquè són ben coneguts de
tothom.
Citarem perquè és especialment dolorós
el cas del Molí de lEsquerrà perquè CiU,
voluntàriament i a consciència ha començat,
i manté, una campanya de desinformació
per la qual ja es parla despectivament dun
Museu de lOr i en definitiva el que han fet
és empastifar  sortosament a mitges- un
projecte que és bo per a Balaguer i que si
ells haguessin volgut col·laborar, en comptes
de posar pals a les rodes, encara ho seria
més.
Ja fa molts anys que aquest
enfrontament no està produint més que
pèrdues a la nostra ciutat, perquè
lenfrontament arriba fins al govern català
on un grup no aprova projectes que ha
presentat laltre, etc.
ERC ha volgut acabar amb aquesta
situació i per això, lúnica premissa que hem
tingut sempre en compte és decidir si el
projecte és bo o no per Balaguer.
A més a més, i aprofitant que el nostre
vot era decisiu, sempre que ens ha estat
possible, hem introduït alguns punts que
teníem en el nostre programa, en una
negociació honrada i positiva.
Sens ha dit també, que no hem sabut
treure profit polític de la nostra actuació. Dit
duna altra manera: que la gent no sap què
ha fet ERC i que lAlcalde Aguilà sha penjat
totes les medalles. És possible, però és

inevitable. Les inauguracions les fa qui les
ha de fer i donar a conèixer les coses fetes,
amb cartells, díptics, bustiades i
propagandes diverses, suposa una
despesa que no tots els partits podem
fer. En qualsevol cas si hem de fer una
llista podem dir que lIMPIC , lAlberg de
joventut, el dipòsit municipal, la subvenció
de lIAE als joves, la biblioteca de nit, entre
altres, han estat idees dERC. I el que és
més important: lobertura de lAvinguda
Francesc Macià , el polígon Campllong i el
nou polígon del Secà, lautobús urbà, la
rehabilitació del Xalet Montiu, la piscina
coberta, el projecte del Molí de lEsquerrà,
el teatre, les piscines del Secà i la
passarel·la, no shaurien pogut fer sense
la voluntat dERC de contribuir al
desenvolupament de Balaguer.
Possiblement hagués estat més lluïda
una oposició cridanera, negativa, buscant
de posar pals a les rodes i sortir als diaris
amb lAlcalde contra la paret i el poble
paralitzat, hagués estat personalment més
lluïda, i se nhagués parlat més de
nosaltres, però la responsabilitat política
dERC passa necessàriament pel bon ús
del poder que alguns ciutadans han
dipositat en el seu representant a
lAjuntament.
El treball fet per ERC a lAjuntament de
Balaguer, ha estat eficaç, honest i responsable.
De cara al futur, pensem seguir la
mateixa tònica de treballar per Balaguer i
pel que portem de campanya, no hem vist
que els dos partits majoritaris ens preparin
res de diferent del que han estat fent en
anys anteriors, per això és necessari que
ERC tingui un pes específic important en
el nou Ajuntament que ha de sortir de les
properes eleccions. Com més pes tingui
ERC en el nou Ajuntament, més evitarem
els inútils enfrontaments tradicionals.
Cal un canvi en la forma de fer política
a Balaguer i ERC és lúnic canvi possible.

ERC Balaguer

Todo depende de nosotros mismos, al menos ésta
es mi opinión como ciudadano de a pie sin afiliación
política. Aunque no me conviene ser apolítico, porque
tengo clarísimo que la política pasa por mí, y por todos
los ciudadanos del mundo.
Vivo en Balaguer hace cuarenta y dos años, mis hijos
y nietos han nacido aquí, y tengo mil razones para sentirme
tan Balaguerí como el primero. Me gusta leer y estar
medianamente informado de todo lo que sucede en el
mundo cada día, y es mi afición a la lectura lo que me
llevó a leer un artículo publicado en la revista GROC, concretament en el número 379. La autora del escrito es un
señora que de entrada nos empieza diciendo que no se
siente política, después nos da una gran lección de política y también de sus grandes dones para gobernar.
Nos quiere dar a entender que no se inclina por ningún
partido, pero es bastante difícil asumir esa insinuación
sobre todo si se analiza mínimamente el contenido de su
escrito. Dicho escrito refleja exactamente la misma
cantinela que venimos escuchando hace ya más de dos
meses: el endeudamiento del ayuntamiento, donde va
nuestro dinero, la no-creación de nuevas empresas y
puestos de trabajo, las cosas que se hacen antes o
después de las elecciones, la gentre que trabaja fuera de
Balaguer, la ciudad dormitorio, etc...
Pués bien, yo le diría a esta buena señora apolítica,
que toda la gente que predican como ella lo único que
hacen es vender humo a los ciudadanos; pués los más
torpes sabemos que los puestos de trabajo los crean
las empresas y son los empresarios en función de sus
propios intereses quienes deciden en que municipio
invierten. Los gobiernos municipales no pueden luchar
contra eso. Yo estoy seguro de qué si esta señora mañana
decidiera montar una empresa, no permitiría que un
ayuntamiento le ordenara dónde tenía que ubicarla.
El endeutamiento de las haciendas locales es la única manera de poder hacer algo en los pueblos y además
es legal. Por lo tanto decir que con pocos recursos y sin
endeudarse se pueden hacer muchas y grandes cosas
es simplemente ganas de marear la perdiz.
Respecto a en que estaría mejor empleado el dinero
público, cada persona puede opinar libremente. Pero
cuando se vivie varios años en una ciudad como es mi
caso, creo que no es necesario que alguien nos diga
cual es el gobierno que más nos conviene.
Referente a la pregunta de ¿porqué no un cambio?,
probablemente sea cuestión de gustos. Habrá quien crea
que sí y otros creerán que no. Yo creo sinceramente que
los ciudadanos conocemos bien a quienes nos están
gobernando y como nos gobernarán aquellos a los que
ésta señora parece añorar.
De todas formas, yo espero y deseo que los electores de Balaguer el día 25 de mayo afinemos bien la
puntería, no nos dejemos influir por vendedores de
coplas, y no nos equivoquemos al elegir el equipo de
personas que nos han de gobernar la ciudad los
próximos cuatro años.
Manuel Muñoz Yuste

Qui ho ha de solucionar?
Fa uns dies vaig publicar un escrit en el que posava de manifest el
meu rebuig perquè alguns incontrolats desaprensius ens imposaven les
pintades a les parets de la via pública, i pel que vam poder llegir en un
quinzenal que sedita, a Tàrrega, algú
es va sentir molest per la meva queixa al·legant que tothom és lliure
despressar els seus criteris donat
que (segons diu) la constitució espanyola els ho permet.
En el meu escrit trobava estrany
que les Autoritats no hi posessin remei, donat que embrutir les parets
en perjudici dels propietaris de les
cases o els murs i el mobiliari de la
via pública en perjudici a lerari públic era un acte dun in civisme reprovable.
Però si reprovable es que ho facin gent incontrolada, la cosa
sagreuja quan els que ho fan signen els escrits escudant-se en unes
sigles dun partit o una formació
política de tendència esquerrana
daquells que sautodenominen paladins i lluitadors per lautogovern, la
igualtat doportunitats, o la cultura a
casa nostra.
Si abans he dit que les Autoritats
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tenien que buscar-hi solucions, ara els
que crec que haurien de posar-hi remei hauria de ser la formació política
base, desautoritzant aquests embrutidors que sota les sigles JERC, es
dediquen a pegar enganxines per tot
el mobiliari urbà i pintar frases agreujants a les parets de la via pública dalgun establiment oficial.
Tot i que larticle 20 de la Constitució reconeix i protegeix el dret a expressar-te i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions, pels mitjans de la paraula escrita o per qualsevol altre mitjà de difusió, també larticle 10 ens parla de la dignitat de la
persona, dels drets inviolables i del
respecte a la llei i els drets dels demés que són el fonament de lordre
polític i de la pau social.
A Balaguer hi ha en alguns llocs
unes columnes publicitàries idònies
per aquests afers, crec sincerament
que per una bona convivència shaurien dutilitzar per així deixar les parets
netes i donar la imatge del Balaguer
que diu leslogan Balaguer net, clar
que sí.
Emili Monge i Gili

Director: Pedro Pérez
Direcció Comercial i Administració:
Sisco Alarcón
Equip de Redacció: Joan Bové, Mònica
García, Ramon Mayals, Sisco Alarcón, Pedro Pérez.
Comercial: Xavi Astasio
Col·laboradors habituals: Josep M.
Simón, CGA, Emili Monge, Miquel Trilla,
Miquel Àige i Àngel Periel.
GROC és una publicació plural i
independent. Els articles d’opinió són
exclusius dels seus autors que GROC no
fa necessàriament seves. En defensa de
la llibertat d’expressió de la nostra societat,
ens comprometem a acceptar les rèpliques
que els lectors estimin oportunes sempre
que es guardi el degut respecte que
mereixen persones i institucions.
Distribució gratuïta a: Àger, Algerri,
Balaguer, Bellcaire d’Urgell, Camarasa,
Castelló de Farfanya, Cubells, Gerb, La
Ràpita, La Sentiu de Sió, Les Avellanes,
Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer,
Sant Llorenç, Tartareu, Térmens,
Vallfogona de B. i Vilanova de la Sal.

Felicitats Almatà!
Des de lAMPA de lIES ALMATÀ, volem felicitar la comunitat
educativa del Centre ja que a lexcel·lent trajectòria dèxit en les PAU
(100% daprovats en totes les convocatòries de juny dençà que en
el centre es realitza batxillerat), arriba ara la felicitació des del Consell
Interuniversitari de Catalunya ja que el Centre es troba entre el 10 %
que ha obtingut les millors mitjanes de les notes PAU de Catalunya
(públics i privats). Aquest reconeixement, no cal dir-ho, ens omple
de satisfacció. Des de lAMPA felicitem el Claustre i lalumnat, i els
encoratgem a seguir en aquesta línia de treball tan positiva.
AMPA IES Almatà

La bicicleta caducada
El passat dissabte 10 de maig es va celebrar la Festa de la
Bicicleta a Balaguer, va anar com sempre, tret dalguns gitanets que
anaven sense frens i fent caure a la gent al seu pas. Va arribar lhora
en que van donar el berenar, compost dun bollycao i un suc. Els
sucs eren de la Safyc, i tots sabem des de quant la Safyc no
funciona. Segons lorganització, tot entra dins dun val que ens
costa 4euros, o sigui que els sucs ens ho cobren i no ens els
donen. En resumides contes alguns sucs estaven caducats des
del gener i els altres estaven apunt de caducar. A mi em va tocar el
caducat. Espero que lany vinent ho tinguin en compte i mirin la
caducitat del menjar que donen a la gent.
Rosa M. Brescó Tarroja

Indesinenter
Ara surt el sol. Tempera el temps
i el camp resta feliç, exòtic, satisfet.
La pluja ha rentat les fulles
i el verd es veu més verd, més nou, més jove.
Lluentor de records al meu davant
em miren i complauen. Latzur,
els arbres, les mates.
Cada flor que veig menfervoritza
i em dicta un hemistiqui. Paro al mateix lloc,
i miro per escriure,
per llegir de cada fulla,
per fer preguntes al temps.
Loreig esdevé profund, abstracte.
El gust de la memòria, horitzontal.
Majeu a les preguntes el balast immòvil
de la via antiga que tinc al davant.
Quines coses són aquestes coses,
que éssent les mateixes coses
encara semblen més noves?
Sortia el sol i el sol em deia aquests versos.
Miquel Trilla
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La Transsegre 2003 es presentarà el proper
dissabte 7 de juny al Passeig de lEstació amb
lactuació del grup Doctor Calypso
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Els propers dies 12 i 13
de juliol, tindrà lloc la celebració de la XIX Transsegre, la
festa major destiu de la capital de la Noguera, que després de 18 anys, torna amb
més força que mai, amb renovades il·lusions i amb importants novetats que han de
servir per rellançar més, si es
pot, una de les festes més
originals i divertides de totes
les que es celebren a les comarques de Lleida i que
enguany comptarà amb les
actuacions dels grups La Banda, De Noche i Volcan .
La Transsegre 2003 va
començar a caminar públicament durant els dies del certamen Fira Balaguer, a lestant
que lAdmirals Cup Lights
tenia al recinte firal, on van fer
les primeres inscripcions i
començaren a vendre els
seus productes relacionats
amb la festa.
La festa de presentació
de ledició denguany es farà
el 7 de juny al Passeig de lEstació amb lactuació del grup
Doctor Calypso.

Passeig

de

l'estació,
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BALAGUER

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

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

Ps. lEstació, 35
BALAGUER

C H I C A G O
BAR MUSICAL

NOVA DIRECCIÓ
Obert de dimarts a diumenge a partir de les 6 de la tarda
C/ Sant Lluís, 58 - BALAGUER

Què fer? Què fer? Què fer?
MERCANTIL Els nostres caps de setmana són diferents.
CUBATERA
SALA Dissabte 17 de maig Espectacle garantit amb els nostres go-gos animadors.
PLANETA Dissabte 24 de maig Espectacular strepart amb Susy i Frank, i FESTA HAVANA CLUB
amb regals per a tothom.
MUNDO Les nits dels dissabtes a Mundo Caníbal són diferents. Fes corre la veu.
CANÍBAL
SALA CATS Dissabte 17 de maig FESTA BITS CATS amb xupitos eròtics amb el nostre sexy equip.
Divendres 23 de maig Actuació en directe del grup Lexus.
COYOTE Dissabte 17 de maig A la barra de COYOTE, celebrem la FESTA ROM BARCELÓ amb
regals per a tothom
Dissabte 24 de maig Primera gran FESTA COYOTE. L’espectacle el tenim a la barra.

LOCO-DANCE-CLUB
PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER
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Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958
ES LLOGUEN pàrkings edifici
HP Sanahuja, 36. Ref. Gestoria Cudós. Raó al tel. 973
450555. Montse.

OPORTUNITAT es ven Ford
Explorer 4x4. Full equip. Any
2000. Impecable. Iva deduïble.
Raó al tel. 647 650730.

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

ES LLOGA botiga equipada al
c/dAvall, 23. Raó al tel. 973
450369 a partir del migdia.

ES LLOGUEN places de
parking tancats al c/ Barcelona.
Raó DCASA, tel. 973 448 273.
VENDA/LLOGUER de pàrkings tancats al c/Jaume Balmes, 11 de Balaguer. Raó als
tels. 629 310479 - 973
446161.
ES VENEN places de pàrking
a la Pl. lAlguer. Raó al tel. 973
445963.
ES NECESSITA muntador de
mobles de cuina. Raó al tel.
973 450841.
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ES TRASPASSA cafeteria-restaurant a Balaguer. Totes les
instal·lacions noves amb
vivenda inclosa. Lloguer molt
baix. Facilitats de pagament.
Raó al tel. 609 478202.
ES TRASPASSA
pub a
Balaguer totalment acondicionat per no poder atendre.
Raó al tel. 619 779738. Horari
comercial.
ES VEN mobiliari de perruqueria totalment nou. Preu interessant. Facilitats de pagament.
Raó al tel. 661 238271.
PÀRKING. Es lloguen a la pl.
lAlguer i c/Dr. Flèming. 58E/
mes. Raó al tel. 973 450407.
ES PRECISA dependenta per
comerç els dissabtes tot el dia
i diumenges al matí. Bon tracte. Es valorarà experiència. Interessats enviar CV amb fotografia a Lapartat de Correos,
145 de Balaguer.
PIS EN VENDA de 110m 2. 4
hab., 2 banys complets, gran
menjador amb llar de foc, bomba de calor, traster i ascensor.
Raó al tel. 973 311848 (Apartir
de les 9 del vespre). Preu 14
milions.
ES VEN toro carregador elèctric. Econòmic. Raó al tel. 647
650730.
ES PRECISA oficial de paleta. Raó al tel. 973 443042.

FUNCIONARIO desea piso
para alquilar en Balaguer.
Razón al tel. 646 370980.
NECESSITEM 15 persones per
treball independent i seriós. Elevats ingressos. Raó al tel. 93
4454697.
ES VENEN apartaments d1
hab., al c/del Pont. Ascensor,
calefacció, gas natural. Acabats de 1a qualitat. Raó al tel.
607 295061.
ES LLOGA local comercial de
115m 2 al c/ Barcelona. Raó
DCASA, tel. 973 448 273.
EMPRESARIO catalán soltero
busca amiga para salir.
Formalidad. Razón al tel. 659
635779.
ES LLOGUEN pàrkings al c/
Barcelona, 68-72. Raó al tel.
973 420286 (Trucar de 9 a 10
de la nit).
OPORTUNIDAD por traslado
vendo piso en Balaguer.
Totalmente reformado. Razón
al tel. 600 402319.
PRECISO vender con urgencia
piso en Balaguer. Razón al tel.
658 983604.

ES VEN Hyundai Coupé 1.6
16V FX, AA, Pintura metalizada.
Carregador de CD. Any 2001.
13.000 Km. Garantia oficial.
Preu 9000E. Raó al tel. 635
426617.
ES VEN Renault Clio 1.4 L-T.
Bon estat. Preu 250.000.(1502E). Raó al tel. 696
982639.
PRECISAMOS para trabajo
continuado todo el año, PEONES para fábrica. Altos
ingresos. Raó al tel. 973
432712.
SE OFRECE chica joven para
desempeñar cualquier tipo de
trabajo. Razón al tel. 656
902746.
PES IDEAL Nutrició equilibrada. Qualitat de vida. Raó al tel.
678 458801.
SE VENDE habitación puente
nido con escritorio. Jardinera
de vidrio con plantas
artificiales. Estufa de leña de
tochos refrectarios. Todo por
300E, se vende junto o por
separado. Razón al tel. 973
448599. Llamar por la noche.
SE PRECISA cambrera per a
pub a Balaguer els caps de
setmana. Raó al tel. 625
340734.
SE VENDE Rover 620si. Bien
equipado y perfecto estado. LAF. Razón al tel. 973 449179.

PRECISO piso de alquiler.
Razón al tel. 973 449314.

ES LLOGA garatge tancat de
40 m2 al c/Narcís Montoriol
(darrera Inalba). Raó al tel. 973
450166.

COMPRO terreno urbanizable
en Balaguer. Razón al tel. 610
456836.

ES TRASPASSA
pub a
Balaguer. Raó al tel. 625
340734.

BALAGUER Compro piso para
invertir. Razón al tel. 687
733927.

VENDO llantas seminuevas
O.Z. Racing Superturismo de
4 agujeros, medidas 206-1645; alerón con luz de freno,
ceja cubre faros, parachoques
delanteros y traseros para Golf
II. Buen precio. Razón a los
tels. 973 450084 o 629
173305.

ES VEN BMB 318i. L-S. Preu
3000E. Raó als tels 625 123612
- 973 586599. Trucar a les nits.
BUSCO profesor de guitarra
eléctrica
para
clases
particulares. Razón al tel. 660
949264.
ES VENEN taules i cadires de
terrassa de bar. Raó al tel. 973
448562.

ES VEN pis al c/Federic Solé,
8 Firal. 3 hab. amb altell. Preu
7000.000 ptes. Raó als tels
977 351425 - 606 135203.

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

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

INFORMÀTIC, català, solter, 28 anys,
ros, ulls blaus, 1,90,
busca amiga per sortir el dissabte.
Formalitat. Abstenir-se curioses.
Raó: Església de Castelló de Farfanya.
Día 17 de maig a les 12;30 hores
© Els teus companys de Beroni

ES PRECISA COMERCIAL PER A
BALAGUER i RODALIES
C.M. · ALTS INGRESSOS · EDAT A PARTIR DE 25 ANYS

Interessats trucar al tel. 973 443 498
preguntar per Marisa Paz

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

ESGLÉSIA EVAN. PENTECOSTAL
973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044
973 445786 - 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
09.15
14.20
21.15

HORARIOD'AUTOBUSOS
SORT.
06.10
18.50
07.30
12.00
15.00
19.30
07.45
07.48
07.52
09.15
10.45
13.30

NOUS HORARIS
DAUTOBUSOS

DESTINACIÓ
CALENDARI
BARCELONA
feiners
"
diumenges
TÀRREGA
feiners
"
feiners
"
de dill. a div. feiners
"
feiners
LLEIDA diari excepte diumenge
"
feiners
"
feiners

feiners
LLEIDA
diumenges
"
calendari escolar

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

SORT.
15.18
17.55
09.50
16.35
13.38
16.35
13.38
19.50
17.09
13.17
19.47

A

DESTINACIÓ
CALENDARI
LLEIDA
de dill. a div. feiners

diari
SEU D'UR-PUIGERDÀ
diari
"
diari
SOLSONA
dilluns, dimarts
dijous, dissabtes feiners
 divendres, calend. escolar
PONS
feiners
PONTS
de dill. a div. feiners
ESTERRI D'ÀNEU
feiners
AGRAMUNT
feiners
AGRAMUNT de dill. a div. feiners

R

M

À

BELLCAIRE D'URGELL
973455060 BRUFAU TUDELA, J.I.
973586466
CAMARASA
973450214 TRIBÓ ALCOBÉ, M.
973420200
973445384 CASTELLÓ DE FARFANYA
973445280 ARASA PLA, G.
973428070
973445087

14.00

17.00
08.00
09.30
SORT.
09.15
11.00
12.30
13.30
16.00
16.30
19.00

ÀGER
feiners excepte
dill., dmart. i dij. calen. escolar
"dill., dmart. i dij. calen. escolar
ANDORRA
dis, dium i festius
ANDORRA
feiners de dill a div.
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
Ctra. C-13, km. 24,7 · BALAGUER
Tel. 973 446 868

De les 8 de la tarda del 15 de maig
De les 8 de la tarda del 22 de maig
De les 8 de la tarda del 29 de maig

a les 8 de la tarda del 22 de maig
a les 8 de la tarda del 29 de maig
a les 8 de la tarda del 5 de juny

MARCH
ALDAVÓ
CLAVER

INSTAL·LACIONS

DANI ALBURQUERQUE

Instal·lacions
Toni Figuera Mestres
Electricitat · Fontaneria · Gas
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

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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