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Festes del Sant Crist 2003
Les ballades de gegants han
estat un any més un dels
principals atractius de la
Festa Major de Balaguer

Victòria del Cristec Balaguer
L’equip que entrena Rafa
Martínez va aconseguir una
contundent victòria davant el
Saragossa per 10 a 3

394

«Ficar-hi el nas»
El Museu comarcal de la
Noguera acull aquesta
peculiar exposició sobre
essències i fragàncies
naturals

Segona quinzena
novembre· 2003
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En portada:
Fira d’Àger

Què en penseu?...
Ja fa uns anys que funciona l’hospital i la

valoració que hom en fa es prou positiva. És
evident, també, que per la funció que
desenvolupa aquest centre sanitari, comporta
entre altres coses una comoditat als familiars.
Tot el seguit d’avantatges dóna a pensar que
si Balaguer comptés amb la infraestructura d’un
hospital comarcal encara resultaria millor.
Aquesta és una de les moltes mancances de
la nostra ciutat, un cap de comarca oblidat per

la majoria de les forces amb
representació al Parlament.
Tanmateix, crec que si aquest centre
té continuïtat en l’edifici actual, caldria
mil lorar l ’accessibil i tat de les
ambulàncies. Em dol veure com els
pacients han de suportar les
inclemències del cl ima per no
disposar d’una estructura adient. Se-
gur que la valoració seria molt més
positiva.

Josep M. Simón i Auberni

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Cirurgia

Anàlisis

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:
Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

Vint anys poden ser pocs o molts, depèn de
com es miri.  Si parlem de vint anys d’edat de
qualsevol persona, és poc. Un als vint anys encara
és molt jove i ple de vida. Però si parlem de vint
anys d’una entitat, ja comencen a ser anys. I si
aquesta entitat és una companyia de teatre, la gesta
comença a ser lloable. Vint anys fent teatre. La
Companyia de Comèdies Crisi Perpètua va iniciar
la seva activitat sobre els escenaris el novembre
de 1983 amb la representació de SPQR. El Teatre
Condal acollia un grup de joves estudiants de
l’Institut que de la mà d’un desconegut Rafel Molina,
professor de literatura catalana, es presentaven en
societat amb una obra de romans. Podia haver
estat una aventura de curs, una activitat extraescolar
més. Però no, en Rafel Molina ho tenia molt clar.
Volia mantenir viva una companyia, que, a pesar
del nom, havia d’aportar riquesa cultural a la ciutat.
Havia de despertar l’instint crític d’un públic que
durant vint anys ha viscut i gaudit de l’evolució de
molts actors i actrius joves que han anat passant
per la Crisi. El resultat, el podem veure el proper
dissabte 29 de novembre al Teatre Municipal amb
l’obra «Anem de bolos». Senzillament, genial.

Vagi, des d’aquestes ratlles, el nostre senzill

20 anys de Crisi
homenatge a la Companyia, però
especialment al Rafel, que de manera
desinteressada ha aportat moltíssim
a la cultura de la nostra ciutat, educant,
formant, i sobretot, encenent aquell
esperit crític als joves que ha tingut al
seu voltant i que de ben segur algun
dia li agrairan. Per molts anys Crisi!!
Per molts anys Rafel!!

BALAGUER
Els serveis administratius

de l’IMPIC s’instal·len
 al Xalet Montiu

Durant la Festa Major
s’estrenen els vestits i

l’imatge de dos gegants

COMARCA
Vora deu mil persones van
assisitir als actes de la Fira
de la Perdiu

El Consorci del Montsec va
ser present a la Fira Agrotur
celebrada a Cornellà

REPORTATGE

La Companyia de
Comèdies Crisi Peprpetua

celebra el vintè aniversari
amb una exposició de

fotografies a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament

ESPORTS
Amb dues victòries
consecutives, el Balaguer
es situa en la zona còmoda

El Cristec aconsegueix una
golejada d’escàndol davant el
Saragossa per 10-3
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La nova passarel·la i
carrers del centre històric

projectes del nou PUOSC
L’Ajuntament també ha demanat incloure

una fase del Centre de l’Or al FEDER

L’Ajuntament de balaguer ha demanat incloure al
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per als
propers anys els projectes de les obres de la
passarel·la peatonal entre el segon pont i el pont de
la variant, en el tram que uneix el Xalet Montiu amb el
carrer Almatà, la urbanització de diferents carrers del
Centre Històric, com són el carrer del Pont, el carrer
del Torrrent i la urbanització del carrer del Miracle, i el
carrer La Plana a la zona de l’Eixample de la capital de
la Noguera.

El total del pressupost d’aquestes obres
sol·licitades al PUOSC és de 1,8 milions d’euros, i la
subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
és del 60 per cent del total, és a dir, sobre un mil·lió
d’euros per als propers anys.

D’altra banda, l’Ajuntament de Balaguer també
ha sol·licitat un nou programa FEDER per incloure
una nova fase, la quarta del Centre de l’Or que s’està
construint a la zona del  Molí de l’Esquerrà, al camí de
l’Horta d’Amunt de Balaguer, des de fa mesos i que
podria estar finalitzat per a la seva posada en
funcionament a finals del proper any 2004.

Les Festes del Sant Crist
2003 han estat força partici-
pades pels balaguerins que
del 6 al 10 de novembre han
pogut gaudir d’una progra-
mació plena de diferents ac-
tes culturals, esportius, lúdics
i  infantils, que van iniciar-se el
6 de novembre amb la lectura
del pregó de Festes a càrrec
del Rector de la Universitat de
Lleida, Joan Viñas, que va fer
una crida a l’autoestima dels
balaguerins i a la pau, en un
món cada cop més individu-
alista i indiferent.

Els actes més participats

 Els balaguerins han participat
massivament als actes de la Festa Major
El Castell de Focs, les ballades de gegants i capgrossos i les diferents

sessions de ball i concerts a l’envelat, els més concorreguts

La Carpa jove, una de
les novetats de la

Festa d’enguany, ha
estat molt ben acollida

pels assistents

de la Festa han estat, com
cada any, l’esmorzar de ger-
manor, el castell de focs, les
ballades de gegants i cap-
grossos, els concerts i balls a
l’envelat, i el concurs de sar-
danes del diumenge al mig-
dia.

La novetat d’enguany va

ser la instal·lació de la Carpa
jove al Noguera Pallaresa,
amb molta acceptació dels
assistents, tant a la sessió
de DJ’s que va comptar amb
Tim Baker, Pelacha i Enrri
Abo, el concert del dissabte
amb el grup local La Vanda i
The Companys, i el diumen-
ge al vespre amb l’actuació
del grup de música tradicio-
nal catalana, Els Ministrils del
Raval.

Paco Moran i Joan Pera
van posar el punt i final a la
Festa amb l’obra «Mamaaá»
al Teatre Municipal.
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REF. 22506
Pis semi nou de 3 hab.,  as-
censor, calefacció, totalment
moblat i equipat.
LLEST PER ENTRAR A
VIURE!!!

LA SENTIU MENÀRGUENS
REF. 22529
Terreny urbà de 600 m2, al
centre del poble.
PREU A CONVENIR.

BALAGUERCASTELLO
REF. 024129/24131
Terreny rustic de 6.570 m2,
plantat d’oliveres.
P.V.P: DES DE 12.020
euros.

REF. 20873
Terreny de 12.000 m2, casa
de 80 m2 semi nova, 4 hab.,
bany i lavabo, cuina ameri-
cana, salo menjador amb llar
de foc, garatge.
GRAN INVERSIÓ!!!

FINANÇAMENT 100%
Si no aconsegueix la
seva hipoteca,vingui
a veure’ns. Condi-
cions bancaries im-
millorables!! ENCA-
RA QUE NO COMPRI
A TRAVÉS NOSTRE.

LA SENTIU
REF. 018947
Parcel·la urbana de 390 m2,
disposa de tots els serveis.
P.V.P: 19.834 euros

SI TE EL SEU PIS O
CASA A LA VENDA
AQUEST ESPAI
GRATUÏT ÉS PER
VOSTÈ. VINGUI I
INFORMI’S!!!

REF. 022539
Acollidora casa de 3 hab.,
bany complet, cuina office,
terrassa, calef. gas oil, terra
de gres.
ZONA TRANQUIL·LA!!!

HOSTAL NOUBALAGUER
REF. 24133
Gran pis de 120 m2, ascen-
sor, calefacció, traster. Molt
a s s o l e l l a t . V i s t e s
immillorables.
FINANÇAMENT AL 100%.

BALAGUER
REF. 022544
Magnífica casa de 100 m2,
terreny de 1.100 m2, 3 hab. do-
bles, bany complet, cuina
office, molt bon estat,
moblada
VISTES IMMILLORABLES!!

REF. 22547
Acollidor   pis  al  centre,
3 habitacions, bany
complet,totalment  reformat,
calefacció.
MOLT BON PREU.
TRUQUI I INFORMI’S!!

BALAGUER
REF. 022545
Acollidor pis de 2 hab.
totalment reformat, bany
complet, terra de gres, calef.
gas oil, traster, possibilitat de
garatge tancat.
IMPECABLE!!!

BALAGUER

REF. 22534
Magnífic pis semi nou de 90 m2,
4 hab., 1 bany, lavabo,
calefacció individual, A.C.,
mosquiteres, fil musical, parking
tancat opcional. Grans vistes
LLEST PER ENTRAR A VIURE!!

BALAGUER BALAGUER
REF. 022537
Gran àtic zona casc antic,
148 m2, 5 hab., bany complet
i lavabo, tot reformat, terrassa
de 45 m2. Magnífiques vis-
tes.
MOLT BON PREU!!

REF. 22533
Acollidora casa de planta
baixa de 90 m2, 3 hab., terra
de gres, terrassa posterior,
calefacció de gas oil.
P.V.P:  97.970 euros

CORBINS
REF. 000854E
Pis en zona tranquila de 80
m2 amb garatge particular.
Tot moblat, terrassa de 12 m2,
traster.
MOLT BON PREU, VINGUI
I INFORMI’S!!

BALAGUER
REF. 24134
Gran casa de 4 plantes (116
m2 cada una), gran
magatzem, calef. gas oil,
terrassa, celler.
EN PERFECTE  ESTAT!!

CASTELLO BALAGUER
REF. 22530
Acollidor pis tot reformat, 2
hab., ampli traster. Molt
assolellat. Zona molt
tranquil·la.
FINANÇAT AL 100%

ABANS D’ACABAR L’ANY
NECESSITEM COMPRAR CINC

PISOS (AL COMPTAT).
VINGUI I INFORMI’S!!!

BALAGUER
REF. 22511
Local seminou de 50 m2, la-
vabo, terra de gres, ulls de
bou.
VINGUI  A VEURE’L!!

CiU guanya les eleccions i ERC escollirà amb qui
vol governar durant els propers 4 anys

Esquerra Republicana amb 23 diputats ha estat la sorpresa d’aquests
comicis i pot triar entre un pacte nacionalista o un pacte de progrés

Les eleccions autonòmiques del passat diumenge 16 de
novembre han deixat un panorama incert de cara al govern
dels propers quatre anys, al capdavant de la Generalitat de
Catalunya. El resultat va deparar la mateixa situació que ara fa
quatre anys, amb la victòria de CiU amb 46 diputats, quatre
més que el PSC, tot i haver estat la candidatura amb més
nombre de vots.

Però la gran sorpresa dels comicis ha estat l’espectacular
pujada d’Esquerra Republicana de Catalunya, passant de 12

a 23 diputats, fet que el situa
en la posició privilegiada de
poder escollir amb qui vol
governar de cara als propers
anys. Pot pactar amb CiU,
amb l’anomenat pacte
nacionalista, o pot fer-ho
amb els socialistes i
Iniciativa, en l’anomenat
pacte de progrés.

La decisió es prendrà
durant les properes set-
manes, tot i que tot apunta
al pacte nacionalista com  el
més probable.

El Partit Popular amb 15
diputats deixa de tenir el
paper rellevant dels darrers
anys, tot i l’ increment
considerable de vots, i
Iniciativa també ha doblat
vots passant de 5 a 9
diputats.

Resultats a Balaguer
1999 2003

CiU 3.407 2.902

PSC-ICV 2.298 2.040

ERC 606 1.170

PP 395 675

Resultats a La Noguera
1999 2003

CiU 10.516 9.603

PSC 4.766 3.955

ERC 2.395 4.268

PP 1.372 1.897

ICV - 731

Representants de Lleida al Parlament
CiU PSC ERC PP ICV

8 5 1 1 -

7 4 3 1 -

1999

2003
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C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Agència Oficial
Venda de vehicles nous i usatsMercedes-Benz

L’IMPIC trasllada la seva seu
administrativa al Xalet Montiu

L’edifici modernista també acull, des
d’ara, l’Àrea de Promoció i de la Fira

Des del passat dilluns 17 de novembre, el Xalet
Montiu, restaurat en els darrers mesos, acull la seu
administrativa de l’Institut Municipal Progrés i Cultura,
IMPIC, i les oficines de l’Àrea de Promoció i de la Fira,
que fins ara estaven ubicades a la Plaça del Mercadal
45, i a l’edifici de l’Ajuntament, respectivament.

El Xalet Montiu, d’estil modernista ha estat restaurat
en els darrers mesos, per tal d’ubicar-hi els serveis de
l’IMPIC, aprofitant que la majoria dels serveis que ges-
tiona l’Institut Municipal estan en aquesta zona, com
ara la Biblioteca Municipal, l’Escola de Música, el Museu
o el mateix Teatre Municipal, entre d’altres.

La planta baixa de l’edifici acull les oficines
adimintratives i d’informació i atenció al públic, mentre
que a la primera planta s’hi troben els despatxos de
gerència, de direcció i de comptabilitat, així com
l’Oficina de Promoció i de la Fira.

A més dels serveis esmentats, l’IMPIC gestiona les
àrees de festes, ensenyament, cultura i joventut, així
com la Llar d’Infants Patufet, i l’Emissora Municipal
Ràdio Balaguer.

L’Estanc San Agustín acull una demostració
d’elaboració de cigars Condal

Els gegants de Balaguer estrenen els nous
vestits durant les Festes del Sant Crist

Una de les novetats de la Festa Major 2003 ha
estat l’estrena de vestits, per part dels dos gegants,
els Reis Catòlics, que han mostrat una nova imatge
amb els nous vestits, molt més digna que la que
mostraven fins al moment.

La iniciativa de canviar els vestits i donar una

El mestre torcedor Francisco
Cañas Pino va mostrar, el passat di-
mecres, el seu art en l’elaboració de
cigars a mà, en un marc escenari ideal
com és l’estanc San Agustín de
Balaguer, mostrant als curiosos clients,
com s’elabora un cigar a mà, amb una
facilitat envejable.

Francisco Cañas, elaborador de ci-
gars de la marca Condal de Canàries
elabora els seus cigars a partir de tres
classes de tabac, el cubà, brasiler i
dominicà, tot i que el capote que co-
bria el cigar era de Mèxic i la capa final
de Connectica, als Estats Units.

L’estanc San Agustín és el tercer
any consecutiu que acull una demos-
tració d’aquest tipus amb diferents tor-

cedors i que amb diferents tècniques, demostren
l’art  de fer cigars manualment.

Durant tota la jornada van ser molts els fuma-
dors de cigars que van poder gaudir de la demos-
tració en directe.

nova imatge als dos gegants de la
Colla Gegantera de Balaguer, entitat
que custodia i es fa càrrec del mante-
niment dels gegants i capgrossos del
moment, ha estat molt ben acollida
per la majoria dels veïns de la ciutat,
que van veure amb grat i orgull la nova
imatge d’aquests dos gegants, que
des de fa vàries dècades formen part
de la colla de gegants de la capital de
la Noguera.

Amb els nous vestits i la nova imat-
ge, els dos gegants tenen una identi-
tat molt més pròpia i diferenciada dels
altres Reis Catòlics que hi ha en d’al-
tres poblacions, ja que aquests ge-
gants es van fabricar en sèrie i per tant
eren iguals a moltes poblacions.

ZONA GERB
Casa pareadas de NUEVA CONS-
TRUCCION. 231,40m2, 2 porches. 4
hab. 1 con vestidor, 2 baños, terraza y
buhardilla. ACABADOS 1ª CALIDAD.
168.283,33 euros. Ref. 1005

ZONA MENÀRGUENS
Casa de 109m2 con 100m2 de terreno.
A reformar. 33.055,66 euros. Ref. 01009

ZONA BALAGUER
Piso de 221m2. 5 hab., 3 baños, 2 balco-
nes. Despacho. Ascensor. A/A. 2
garajes. Semireformado. 162.276,23
euros. Ref. 1010

ZONA BALAGUER
Dúplex de 130m2. 4 hab., (1 suitte), 2
baños y 1 aseo. Cocina office. Terraza
de 35 m2. Trastero, ascensor.
153.258,08 euros. Ref. 01014.

ZONA BALAGUER
Apartamento de 55m2, 1 hab., 1 baño.
Cocina independiente. 1 balcón. 1
galería. Ascensor. 72.121,45 euros.
Ref. 01015.

ZONA BALAGUER FERIAL
Piso de 65m2, 3 hab., 1 baño, cocina
independiente. Balcón y galería. Ex-
terior y muy soleado. 36.060,72
euros. Ref. 01017

C/ Miracle, 11
973 445 356
616 514 710

BALAGUER



7

MAITE-PETITMAITE-PETITMAITE-PETITMAITE-PETITMAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA
CONSULTAS  EN

BALAGUER
HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974
Telf. 609 135472

GABINET DE FISIOTERÀPIA i
TERÀPIES ALTERNATIVES
Jaume Cases Profitós

Tractament de:
• PATOLOGIES OSTEOMUSCULARS
• PATOLOGIES NEUROLÒGIQUES
• ESTRÈS NERVIÓS • ALTRES

HORES A
CONCERTAR

Pl. Pau Casals, 6  7è B - BALAGUER
Tel. 973 446 169 - Tel. mòbil 627 917 756
e-mail: cefi_axis@hotmail.com

El Casal de Gent Gran de
Balaguer guardona els

usuaris de 85 anys
El passat 13 de novembre amb presència

de les autoritats locals i comarcals

El passat dijous 13 de novembre, el Casal de Gent
Gran de Balaguer va acollir la Festa homenatge als
usuaris que durant l’any 2003 han complert els 85 anys.

Els actes van iniciar-se a partir de les 4,30 de la
tarda, amb una Missa Solemne cantada per la Coral
«Veus Canores» del Casal de Gent Gran de Balaguer,
seguida dels parlaments a càrrec de les Autoritats
presents, entre les quals hi havia la Delegada del
Departament de Benestar Social, Teresa Ribes,  el
president del Consell Comarcal de la Noguera, Josep
Roig, el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Balaguer, Josep Baldillou, la regidora de Serveis
Socials, Montse Serra entre d’altres, representants
d’associacions i entitats de la ciutat i la comarca.

Els homenatjats Conxita Sabanés, Rosa Grange,
Antònia Camarasa, Glòria Amenós, Josep Tribó, Josep
Pla, Joan Calvís, Amadeu Rafel, Teresa Profitós, Jaume
Tañà, Teresa Santañes, Albert Morelló, Elena Raso i
Jacint Cucó van rebre diferents obsequis per part dels
representats de les institucions i entitats i van gaudir
d’un ball fi de festa.

Més de deu mil visitants assisteixen a l’edició
d’enguany de la Fira de la Perdiu de Vilanova

La població de Vilanova de Meià va
acollir una nova edició de la Fira de la
Perdiu, el passat diumenge 9 de
novembre, amb l’assistència durant el
matí de més de deu mil persones que
van visitar el recinte firal, i van gaudir de
les diferents actiivitats que l’organització
havia preparat per l’ocasió.

Però sens dubte, la principal
atracció va ser el mercat d’aus i perdius
al centre de la població.

Creu Roja Balaguer s’amplia i es transforma en
Creu Roja Comarcal de la Noguera

Creu Roja Balaguer ha passat a ser
la seu comarcal de la Noguera. Aquesta
ampliació de territori d’acció significa
un abast molt més ampli en la seva
activitat social, que implicarà que els
tècnics i tècniques de l’Assemblea lo-
cal de Balaguer, hauran d’indagar i obrir
nous projectes en tot el territori de la
comarca de la Noguera, amb el suport
de voluntaris i voluntàries de la comar-
ca.

Inicialment, l’activitat social
s’intentarà endegar a Artesa de Segre i
Ponts, on ja funcionava Creu Roja
anteriorment.

Una de les primeres campanyes
que es farà a nivell comarcal, serà la
recollida de joguines per a la Campanya

de Reis de 2003, on, coordinats amb les assistents
socials dels diferents pobles, es treballarà per tal
de que tots els nens rebin una joguina. Això implica
la recollida de joguines noves durant la campanya.
Totes les persones interessades en col·laborar po-
den trucar al 973445795, tots els matins.
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El Consorci del Montsec,
present a la Fira Agrotur

Celebrada a la localitat de Cornellà, els
dies 7, 8 i 9 de novembre

El Consorci del Montsec va estar present a la Fira
de Turisme Rural Agrotur que es va dur a terme a la fira
de Cornellà els passats dies 7, 8 i 9 de novembre de
2003 i que va servir per presentar, de manera simultània,
la marca Montsec i el Parc Astronòmic Montsec (PAM).

Les primeres valoracions de la fir apunten que un
total de 24.000 persones visitaren la desena edició
d’Agrotur, fet que consolida aquest Saló Nacional de
Turisme Rura d’Espanya, com l’únic dedicat de for-
ma monogràfica a aquest sector del turisme.

Segons expliquen el vicepresident del Consorci
del Montsec, Estanis Felip, i el gerent, Josep Vilajoliu,
la presència del Consorci en aquesta fira és la prime-
ra acció de promoció externa que es realitza, i a la
qual en seguiran d’altres. En breu es presentarà la
Guia del Montsec 2003-2004, on a través de 98
pàgines es descriuen tots els atractius de la zona. La
guia també inclou informació sobre allotjaments i altres
serveis que es poden trobar en el Montsec.

Paral·lelament també es presentarà la pàgina web
del Montsec (www.montsec.info), una eina de
promoció que facilitarà l’accès i el coneixement del
territori a través de la xarxa.

El proper diumenge 7 de desembre es
celebrarà la setena Fira d’Àger de productes
artesans i del Montsec, i que preveu acollir
més de sis mil visitants i una seixantena d’ex-
positors.

Aquest fet demostra la plena consolida-
ció d’un certamen firal en una vall, que tot i
tenir poca població, sempre s’ha caracterit-
zat pel seu fort dinamisme, tant cultural com
econòmic.

Àger acollirà la setena edició de la Fira
de Productes artesans i del Montsec

El proper diumenge 7 de desembre, on una seixantena d’expositors
mostraran els millors productes artesans de les nostres comarques

Durant tot el matí, els visitants, vinguts
majoritàriament de les poblacions de la co-
marca de la Noguera, de Lleida i fins i tot de
les comarques barcelonines, podran adqui-
rir els productes típics de la vall, i d’aquesta
zona alta de la comarca de la Noguera, com
l’oli, els torrons, les ametlles garapinyades,
els embotits i formatges, el vi, la mel, entre
molts d’altres productes artesans.

La sisena edició de la Fira d’Àger cele-
brada l’any passat va presentar com a prin-
cipal novetat, a tots els visitants presents, la
II Mostra d’Oficis Artesans, amb la presèn-
cia a la Plaça Major de la població
noguerenca,  de diferents oficis que s’estan
perdent, o alguns que ja s’han perdut, al
menys en la seva modalitat artesana.

Enguany, unes de les principals atracci-
ons serà la demostració esportiva que fa-
ran els membres del  Club Arquers  Montsec
durant la Fira, que comptarà amb la presèn-
cia de les autoritats locals i comarcals.
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Un antic forn de guix  de
Cubells entre «el patrimoni

miner de Catalunya»
El Museu de Geologia de Barcelona va acollir la

presentació del llibre «El patrimoni miner de Catalunya”
guia de Mines Museu i Museus de Geologia i Mineria.

La presentació del llibre va estar a càrrec de
diverses autoritats del món geològic i miner de
Catalunya.

En la presentacvió es va fer èmfasi en la
importància del llibre presentat, com a eina de
divulgació didàctica i cultural del patrimoni miner de
Catalunya que en l’actualitat es poden visitar al nostre
país. El llibre presentat està pensat com eina de
formació en l’àmbit escolar per ajudar a conèixer i
estimar el nostre ric patrimoni geològic i miner alhora
que servirà per a potenciar turística i culturalment una
sèrie de zones d’interès geològic i miner que han
estat recentment condicionades pel seu us cultural i
turístic.

És una satisfacció pel poble de Cubells el fet
d’estar-hi present com a representant de la comarca
de La Noguera, en el seu Patrimoni d’arqueologia
industrial i minera, en el llibre hi podem trobar una
descripció de les restes d’un antic forn de guix,
operatiu fins a mitjans dels anys 50 i d’una teuleria de
la que consta documentació els segles XVII i XVIII, i
que en l’actualitat es poden visitar amb un guia oficial
de l’Ajuntament.

Amb aquesta exposició
que pot contemplar-se fins el
proper 6 de desembre a la
Sala d’Exposicions Temporals
del Museu de Balaguer, la
Fundació “La Caixa” pretén
trencar una llança a favor
d’aquest sentit oblidat, que
per altra banda, és el sentit
amb més capacitat d’evoca-
ció de records llunyans, ja que
la seva interrelació amb els
circuits cerebrals de la memò-
ria és realment íntima.

Potser la particularitat més
singular d’aquesta mostra si-
gui que les seixanta olors que

 El Museu acull l’exposició “ Ficar-hi el
nas. Essències i fragàncies naturals”

L’Exposició de la Fundació la Caixa pot contemplar-se des del passat
5 de novembre i fins el proper 6 de desembre al Museu de Balaguer

Mostra de la Fundació
la Caixa amb 60 olors
corresponents, totes

elles, a diferents
essències naturals

es presenten corresponen to-
tes elles a essències naturals.

Diferents especialistes
han treballat fins aconseguir
que les concentracions
d’aquestes  d’essències fos-
sin les òptimes per a que el
nostre olfacte pugui apreciar

les olors en tota la seva pu-
resa i magnitud.

En una exposició allibe-
rada de la servitud de la vis-
ta, els organitzadors han
considerat que no hi podia
faltar els textos en llenguat-
ge braille. Uns textos en els
quals s’han esforçat a incor-
porar un llenguatge que, tot
i ser difícil, pugui descriure
les olors.

Els horaris de visita són
de dimarts a dissabte, d’11
a 14h i de 17,30 a 19,30h, i
diumenges i festius d’11 a
14h.
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L’enllumenat de Nadal per
principis de desembre

L’Associació de comerciants 2021 de Balaguer i
l’Institut Municipal Progrés i Cultura ja estan treballant
per tal de que a principis del proper mes de desembre,
es pugui obrir la il·luminació nadalenca dels diferents
carrers i places comercials de la nostra ciutat.

La col·laboració entre ambdues entitats ha fet
possible que cada any, siguin més els carrers i places
que participen amb la il·luminació, fent més efectiva i
agradable la visita de compradors durant aquests dies.

L’Orquestra Polifònica de Puig-Reig actuarà al
Teatre Municipal el 23 de novembre

Dins del Cicle de Teatre de Tardor organitzat per l’IMPIC, i per tal de
celebrar la festivitat de Santa Cecília, patrona dels músics

Per segon any consecutiu l’Orquestra Polifònica de Puig-
Reig, dirigida per Ramon Noguera oferirà un concert al Teatre
Municipal de Balaguer el diumenge 23 de novembre a les 7
de la tarda per tal de celebrar la Festivitat de Santa Cecília,
patrona dels músics. El concert està patrocinat per
NogueraParc Cultural, empresa que dóna suport per segona
temporada consecutiva a la programació estable de música
professional al Teatre de la capital de la Noguera.

La Polifònica de Puig-
Reig està formada pels so-
listes: les sopranos Cons-
tança Gil, Maria Genís Cristi-
na Coma i Ma Carme Oli-
veras, la contralt Montserrat
Garcia, els tenors Joan Sa-
bata i Joan Rosell, i els
baritons Jordi Soler i Jordi
Sabata, acompanyats al pi-
ano per Josep Maria
Conangla i al Baix Guitarra,
Josep Vall.

D’altra banda, i continu-
ant en el Cicle de tardor del
Teatre Municipal, la Compa-
nyia de Comèdies Crisi Per-
petua, representarà l’obra
«Anem de bolos» el proper
29 de novembre. Aquesta
obra va ser presentada a Fira
del Teatre de Tàrrega.
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Companyia de Comèdies Crisi Perpètua:
vint anys fent teatre de la mà de Rafel Molina

La Companyia ha celebrat l’aniversari amb una exposició fotogràfica,
i amb la representació del seu darrer muntatge “Anem de bolos”

La Companyia de Comèdies Crisi Per-
petua va començar a funcionar l’any 1983
de la mà del seu director Rafel Molina que
durant vint anys ha dirigit magistralment un
gran nombre d’actors i actrius. Des de lla-
vors ha procurat avançar en el món del tea-
tre sense caure en la repetició.

Des del principi ha optat pel teatre
amateur i ha fugit sempre del vodevil parro-
quial i de les obres excessivament fàcils.

Fent teatre ha tocat ben bé tots els gè-
neres, cercant sempre un estil propi, una
línia que  pugui definir els seus actors dins
del panorama teatral actual. Si hem d’eti-
quetar el tipus de teatre que els caracteritza,
podríem dir que és un teatre còmic amb
una forta càrrega social una mica en la línia
de Dario Fo o altres autors del gènere.

La majoria d’obres que han representat
els actors i actrius de la Companyia de
Comèdies Crisi Perpètua,  les ha escrites
per a ells, Rafel Santapau. Cal destacar: Ti-
rant lo Tirant, Més teatre, Antígona, Quin fes-
tival, El peix que es mossega la boca, Con-
fessa Messalina, Estem perduts!, Dispara
Stanislavsky i  Bon Nadal, els pastorets de

La majoria d’obres que han representat els actors i
actrius de la Companyia de Comèdies Crisi Perpètua,

les ha escrites per a ells, Rafel Santapau.  Cal destacar:
Tirant lo Tirant, Més teatre, Antígona, Quin festival...

Fent teatre ha tocat ben bé tots els gèneres, cercant
sempre un estil propi. Si hem d’etiquetar el tipus de

teatre que els caracteritza, podríem dir que és un teatre
còmic amb una forta càrrega social

la crisi. D’altres autors teatrals han fet:  Parella
oberta, de Dario Fo, i El malalt imaginari, de
Moliere, en col·laboració amb un grup de
música antiga dirigit per Markus Sikora, i han
fet adaptacions de textos d’autors diversos:
Karl Valentin, Carel Kapek, Anton Txehov,
Bertold Brecht i  Lauzier.

Així mateix han participat en nombrosos
festivals, actes benèfics, presentacions, pre-
gons de festes, lectures de poemes  (l’últim
el passat 6 de juny, amb textos de Martí i Pol
amb l’acompanyament dels músics de l’Es-
cola municipal de música de Balaguer).

Era l’any 1983 quan al desaparegut Teatre
Condal de Balaguer  la Companyia de Co-
mèdies Crisi perpètua començava la seva his-
tòria.  Un grup d’alumnes del llavors “Institut
de Batxillerat Ciutat de Balaguer” va represen-
tar l’obra “S.P.Q.R.”

Era l’any 1983 quan  la Companyia  començava la
seva història.  Un grup d’alumnes del llavors
“Institut de Batxillerat Ciutat de Balaguer” va
representar l’obra “S.P.Q.R.” de Rafel Santapau
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La Companyia de
Comèdies Crisi Perpètua
ha representat per
tot Catalunya més
d’una vintena de
muntatges
majoritàriament escrits
i concebuts
expressament per a la
Companyia, amb el
recolzament, el bon
saber fer  i les idees de
Rafel Santapau.
L’any 1992, va arribar
el reconeixement
institucional amb el
premi del Departament
de Joventut de la
Generalitat de Catalunya
al millor muntatge
teatral amb l’obra
“Tirant lo Tirant”.

Més a prop en el temps el
muntatge “Més teatre”
(2002) , va rebre el premi
a la millor direcció en la
Mostra de Teatre de la
Ribagorça, a més de
diverses nominacions.
Actualment es
representa l’obra
“Anem de bolos”
presentada a la Fira del
Teatre de Tàrrega el
setembre passat i que es
representarà el proper
dissabte 29 de novembre,
al Teatre Municipal de
Balaguer

Des  de llavors la Companyia
de Comèdies Crisi Perpètua ha
representat per tot Catalunya més
d’una vintena de muntatges
majoritàriament escrits i concebuts
expressament per a la Companyia,
amb el recolzament, el bon saber
fer  i les idees de Rafel Santapau.

L’any 1992, va arribar el
reconeixement institucional amb el
premi del Departament de Joventut
de la Generalitat de Catalunya al millor
muntatge teatral amb l’obra “Tirant
lo Tirant”.

Més a prop en el temps el
muntatge “Més teatre” (2002) , va
rebre el premi a la millor direcció en
la Mostra de Teatre de la Ribagorça,
a més de diverses nominacions.

 Actualment es representa l’obra
“Anem de bolos” presentada a la
Fira del Teatre de Tàrrega el setembre
passat.

La Crisi ha interpretat obres de
diferents gèneres, des de l’obra po-
licíaca, al musical, el teatre clàssic

però sobretot el teatre de crítica social.
Cal destacar a més, les obres:

“Perquè no sabem mai ni el dia ni
l’hora...” (1983), “XOC” (1984), “El Joglar
i la Princesa” (1985), “Cendra” (1985),
“Improvisació per a Corda i cervell”
(1986), “Antígona” (1987),  “Dispara,
Stanislawski...” (1988), “Quin Festival”
(1989),   “Estem perduts” (1993) “Bertolt
Brecht Blues” (1994),  “Societat
Anònima” (1996), “El peix que es
mossega la boca”  (1995),  “Parella
Oberta” de Dario Fo  (1998),  “El malalt
imaginari” de Molière (2000), “Bon Nadal,
els pastorets de la crisi” (2002).

D’altra banda, des de fa sis anys, la
Crisi té en funcionament una aula de
teatre adreçada a nois i noies d’entre 12
i 17 anys, amb els quals ha fet també
moltes adaptacions de textos, recreació
de contes tradicionals, recitals de
poesia, dramatitzacions diverses, etc.

L’aula de la Crisi ha estat dirigida
fonamentalment per Carme Alòs.

Molts anys, doncs, dedicats al teatre
i a la creació escènica.

Pel que fa a l’escenografia, donada
la seva tradicional precarietat, (el nom de
la companyia en fa referència, també) ha
optat sempre pel més estricte teatro
povero.
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Les novetats d’aquesta quinzena passen per
diferents llibres d’aventures

Per M. Àngels Regué

Una tardor plena d’aven-
tures és la que ens espera a
la biblioteca amb les darre-
res novetats.

La veritat és que, a qui
no li agrada deixar-se endur
per mons recòndits, inhòs-
pits i sentir l’alenada de
l’aventura?, el no saber què
passarà, el no tenir les co-
ses programades i deixar-se
portar. Doncs crec que
aquesta és una bona època
i aquests llibres que et reco-
manem uns bons motius per
relaxar-se.

Per començar, Matilde
Asensi a El origen perdido
ens envia a la selva amazòni-
ca amb tres pirates informà-
tics que busquen una remo-
ta comunitat supervivent de
l’antic imperi inca, a fi de tro-
bar un antídot pel guariment
d’un germà d’un dels prota-
gonistes.

D’un altre caire, una aven-
tura fantàstica però creïble i
en forma de faula és Història
de Pi de Yann Martel. L’esce-
nari és l’oceà Pacífic i un bot
on hi conviuen durant més de
200 dies  el noi de 16 anys,
Pi, i un tigre de Bengala. Amb
una prosa lúdica i fresca,
Martel es proposa fer disfrutar
d’una lectura sobre la fabu-

lació, sobre el plaer d’expli-
car històries que són experi-
ències i vida. És una lluita per
la supervivència amb un únic
company que li acaba do-
nant pau, determinació i fins i
tot integritat.

El reino del dragón de oro
de Isabel Allende és la sego-

na part de la trilogia iniciada
amb la ciudad de las bestias
i que representa un enllaç
intergeneracional, ja que tan
poden ser novel·les juvenils
com d’adults. És fruit d’una
gran imaginació i ens convi-
da a entrar en una doble aven-
tura: trobar l’estàtua del drac
d’or, que es troba amagada
a l’Himalaia i és segons la lle-
genda un instrument d’adi-
vinació i per preservar la pau
d’aquelles terres.

I per acabar, un plat fort
de la mà del monstre de les
narracions d’evasió Alberto
Vázquez-Figueroa amb el
seu Alí, en el país de las
maravillas. Una divertida
aventura d’un pastor de ca-
bres del desert que de cop i
volta es troba al mig de l’am-
bient ensordidor de Las
Vegas i a més està buscat
pels serveis secrets nord-
americans. Tot una crítica del
cinisme i estupidesa dels
més grans mandataris del
món. Val la pena!

D’altra banda, cal recor-
dar que aquest divendres, 21
de novembre, a 2/4 de 7 de
la tarda , la M. Rosa Mata ex-
plicarà el conte La princesa
de la sal a la Biblioteca
Domènec Carrové de
Balaguer.

Campanya Domund 2003 al
Col·legi N. Sra. del Carme

Diferents activitats i xerrades encarades
a concienciar els escolars del centre

Any rera any el  Col·legi Ntra. Sra. del Carme de
Balaguer prepara un seguit d’activitats per tal de cele-
brar i recaptar diners per al  DOMUND.

El passat 8 d’octubre, Pilar Morales, delegada de
Mans Unides al bisbat d’Urgell juntament amb la
secretària de la mateixa entitat, i Maria Dolors Durany,
delegada a Balaguer, van presentar al  2n cicle d’ESO
i 1r de Batx. el projecte que es realitzarà amb els diners
que s’obtindran al festival del DOMUND. Enguany es
compraran prestatges per a una biblioteca a Egipte,
per millorar el diàleg interreligiós.

El  dia 21 la germana  Indira Raona, missionera a
Veneçuela,  va pronunciar  dues conferències amb els
alumnes de 2n i 3r d’ESO, i per la tarda, 4t d’ESO i 1r de
Batxillerat van participar en una taula rodona sota el
títol: «La cooperació i la missió als països del tercer
Món».

Els alumnes de 5è i 6è d’Educació Primària i 1r
cicle d’ESO col·laboraren postulant pels carrers de
Balaguer. Les quantitats obtingudes s’enviaren al bisbat
per tal de distribuir-les a les diferents missions del món.

Els dies 22 i 23 s’organitzà el festival de balls, i els
diners recaptats serviran per a dur a terme el projecte
esmentat anteriorment, a Egipte.
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- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells

- Tècniques d’estudi i de redacció

-Preparació per a les Proves d’Aptitud per a
l’Accés a la Universitat

(Selectivitat, majors 25 anys)
- Preparació per a les proves d’accés al

cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
GRUPS REDUÏTS

PROFESSORS LLICENCIATS
C/ Barcelona, 36 entresol 1a

Tel. 973 447911 - BALAGUER

Centre de Reforç Escolar

EINA ESTUDIS 2002, SCP

Golejadors del F.C. Balaguer

1.Horta ....................... 26
2.Pubilla Casas .......... 22
3. Rubí ....................... 21
4.Pobla de Mafumet ... 20
5.Hospitalet ................ 20
6.Balaguer(-1)...... 19
7.Santboià ................. 19
8.Júpiter .................... 17
9.Badalona................. 17
10.Premià(-1) ............. 16

11. Prat ...................... 16
12. Masnou ................ 16
13. Pomar .................. 14
14. Ripollet ................. 14
15. Santa Eulalia ......... 13
16. Guixols ................. 13
17. Tortosa ................. 12
19. Morell(-2) .............. 12
19. Sants ...................... 8
20. Poble Sec .............. 5

Classificació Primera Catalana

1.Tenorio ................. 3
2.Juli ........................ 3
3.Ermengol .............. 2
4.Figuerola .............. 1
5.Menchón .............. 1
6.Ivan Parra ............. 1

Si fa unes setmanes
dèiem que el Balaguer no
aconseguia transformar les
jugades de perill que crea-
va, arribant a sumar un total
de quatre partits sense
marcar, els dos darrers par-
tits, sí que ha trobat el camí
del gol amb quatre dianes
marcades per Ermengol,
Juli, Menchón i el recent in-
corporat Ivan Parra.

Amb aquests marca-
dors, el Balaguer ja porta 11
gols a favor per 8 gols en
contra, amb una diferència
favorable de 3 gols.

Juli i Juanjo Tenorio són
els màxims golejadors amb Toni Menchón

El Balaguer d’Emili Vicente ja està entre
els millors classificats de la Primera Catala-
na, després d’aconseguir dues victòries
consecutives davant del Rubí i del Poble Sec,
i a l’espera del resultat del partit ajornat amb
el Morell que va disputar-se el passat dime-
cres 19 de novembre, quan ja estava tanca-
da l’edició d’aquest número de la revista
GROC.

Les dues victòries del Balaguer davant
Rubí per un ajustat 2-1 amb gols de
Ermengol i Juli i pel mateix resultat davant
del Poble Sec, amb gols de Toni Menchón i
del recent incorporat a l’equip Ivan Parra, han
donat la tranquil·litat necessària a un equip
que es troba en la zona còmoda de la clas-

El Balaguer entre els millors  després de
dues victòries consecutives

A casa davant el Rubí per 2-1 i en el darrer desplaçament al camp del
Poble Sec per un ajustat 1-2 amb gols de menchón i Ivan Parra

sificació de cara a afrontar amb tranquil·litat
els darrers partits de la primera volta, tota
vegada que es fa justícia al bon joc i al treball
que els joves jugadors del Balaguer han des-
envolupat sobre els terrenys de joc en aques-
ta temporada.

El fitxatge d’Ivan Parra, davanter centre
pel qual ja va interessar-se el Balaguer el pas-
sat estiu i que fins ara no s’ha pogut tancar
per motius laborals del jugador, servirà per
reforçar la davantera d’un equip que arriba
amb facilitat tot i que no transforma les juga-
des de perill. El jugador procedent de
l’Alcarràs, va demostrar el seu olfacte de gol
en els pocs minuts que va estar al terreny de
joc del Poble Sec, amb un bonic gol.

3 gols cadascun, mentre
que Ermengol en té dos, i
Figuerola, Menchón i Parra,
un cadascú.

Aquest diumenge, el
Balaguer rebrà al Manlleu al
Municipal de Balaguer a
partir de les 16,30 hores, i
intentarà sumar tres punts
més per continuar gaudint
d’una situació còmoda a la
taula classificatòria de la
Primera Catalana.



16

El passat 7 de novembre, els tennistes
del Club Tennis Balaguer van rebre els trofeus
pels èxits aconseguits durant l’any 2003 en
els campionats provincials, essent un dels
equips més guardonats, amb un total de 12
trofeus entre individuals i per equips.

Els trofeus van ser lliurats pel president
de la Federació Catalana de Tennis, Josep
Ferrer i per la Directora del Consell Català de
l’Esport, Glòria Pallé.

Els tennistes guardonats van ser Mariona
Vilella, campiona benjamí en terra batuda i
sotscampiona benjamí i aleví en pista ràpi-
da; Edgar Solé, subcampió aleví en pista rà-
pida; Eduard Nart, Campió aleví en pista rà-
pida; Francesc Calavera, subcampió cadet
en terra ràpida i en terra batuda; Albert Bergadà
i David Villar, campions de dobles en terra
batuda i subcampions en pista ràpida;  Anna
Macià i Albert Bergadà, subcampions en Mix-
tes en terra batuda.

En equips, l’infantil femení va quedar

Excel·lents resultats esportius del Club
Tennis Balguer durant l’any 2003

D’altra banda, el club va inaugurar, el passat diumenge 9 de
novembre, dues pistes de greenset i els nous aparcaments del club

subcampió, format per les jugadores Maria
Higueras, Salomé Ripoll i Mariona Vilella,
mentre que en categoria  absoluta masculi-
na, l’equip format per Sixto Riasol, Albert
Bergadà, David Villar, Gerard Ferrer i
Francesc Calavera, va proclamar-se cam-
pió absolut.

D’altra banda, el passat diumenge 9 de
novembre, en el decurs de les Festes del
Sant Crist  van inaugurar-se dues noves pis-
tes de greenset i els nous aparcaments a
les instal·lacions  del Club Tennis Balaguer i
que han suposat una inversió de cent mil
euros.

En aquest acte hi assistiren, la Directo-
ra del Consell Català de l’Esport, Glòria
Pallé, Antoni Bergadà, president del Club
Tennis Balaguer, Josep Ferrer Peris, presi-
dent de la Federació Catalana de Tennis,
Josep Vendrell, alcalde de Camarasa i
Juanjo Tenorio, regidor d’esports de l’Ajun-
tament de Balaguer.

Golejada d’escàndol del
Cristec al Saragossa per

un contundent 10-3
El nombrós públic assistent va gaudir
bon joc dels homes de Rafa Martinez

El Cristec aconsegueix la seva segona victòria en la
Nacional “A” al derrotar al Sala Saragossa per un clar 10
a 3, en partit corresponent a la 7a jornada.

Els balaguerins van efectuar el seu millor partit de la
temporada i van derrotar un rival situat a la zona baixa
de la classificació al qual era vital guanyar per remuntar
posicions. A més, es va poder recuperar per l’equip a
Míguel, després de tres setmanes de baixa per lesió.

Els de casa van sortir a la pista molt concentrats, i
malgrat el Saragossa es va avançar en el marcador, de
seguida van empatar i començar el seu recital de joc i
gols. El primer període ja va finalitzar amb avantatge del
Cristec per 3 a 1, amb gols del jove Genís, que cada dia
va a més, i Carlos, que va recuperar la seva eficàcia al
transformar dos doblepenaltis.

La segona meitat va ser espectacular, aconseguint-
se gols que van fer aixecar als nombrosos aficionats
assistents al partit dels seus seients. Cal destacar els
gols de Cholo,  Joan, Jordi, Míguel, Genís, culminant
una gran jugada del capità Ferran, i del propi Ferran i
Joan en el darrer minut, que van culminar la golejada
per 10 a 3.
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70 escolars de Balaguer juguen el Torneig
d’Escacs «memorial Pijuan»

Van lliurar-se els premis el passat dissabte 8 de novembre, per les
festes del Sant Crist, a la Sala d’Actes

El torneig d’escacs «Me-
morial Pijuan»  jugat els
passats dies 18 i 25 d’octubre
ha comptat amb l’arbitratge,
de Ricard Lega, i amb la
participació de 70 escolars
dels diferents centres de
Balaguer, organitzat pel Club
Escacs Balaguer.

El torneig d’enguany s’ha
disputat en dotze rondes i a
partides de 10 minuts. Els
escolars van poder gaudir
d’un esmorzar gratuït en els
descansos dels tornejos.
S’establiren cinc categories.
El torneig Fundació Estel es
va cloure amb les simultànies

jugades el passat dia 8  al
vestíbul de l’Ajuntament, dins
dels actes de la Festa Major
del Sant Crist,  a càrrec de la
jove promesa balaguerina en
Marc Guirao, i  van comptar
amb la participació d’una
trentena de jugadors del
torneig.

Els premiats del Memo-
rial Pijuan han estat:
Grup A (sots-16): Miquel
Segués, Albert Pedescoll i
Marc Guirao; Grup B (sots-
14): Joshua Solani, Gerard
Burgués i Xavier Villaró; Grup
C (sots-12): Arnau Arnó,
Gerard Rius i Xavier Pané;
Grup D (sots-10): Gisela
Ramoneda, Cristina Coll i
Laura Prats; Grup E(sots-8):
Jordi Fortuny, Pere Lliró i
Gerard Orrit.

El Club Bàsquet Balaguer va aconseguir el passat
9 de novembre una victòria important davant el Vilanova
i la Geltrú per 83-67.

El Balaguer va dominar el primer quart acabant els
primers 10 minuts amb un avantatge d’11 punts. En el
segon temps els locals van afluixar, fet que van
aprofitar-ho els visitants posant-se, al descans per
davant, 37-38. Al final del tercer quart, el resultat era
d’empat a 57 punts, i en el darrer quart, els locals van
ser molt superiors imposant-se clarament de 15 punts.

El Club Bàsquet Balaguer
guanya el Vilanova i la Geltrú
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Des de la darrera vegada que vaig estar
amb vosaltres, hem vist passar Tots Sants
que sembla la porta de l’hivern, malgrat
aquest desgavell climatològic, que els del
Meteocat sols fan que augmentar. I aquest
dia assenyalat de tots els Sants, fan que
davant de la gentada que acut als cimentiris,
un es pregunti si la resta de l’any no estaven
morts.

Des de la seva serena pau deuen riure
els difunts fins córrer el perill de desencaixar-
se les barres. I molts quasi -estic segur-,
deuen desitjar tornar a la tranquil·litat en pau
de la seva acostumada soledat.

L’espectacle de la vida no pot detenir-
se, els fi l ls obliden perque són els
protagonistes del dia a dia i necessiten
l’activitat, és una part de les obligacions que
s’han ficat al damunt. Les vídues s’espongen
després de l’enterrament. La desgràcia o
no (?) de la marxa de l’espòs les fa sentir
ames del seu destí. Ah! la llibertat quantes
esperances fa despertar. I passen els dies i
uns per por a estar sols, uns altres per no
perdre les seves costums en una casa que
no és la seva, i els més, perquè veuen que el
seu temps es va acabant, i pensen... en
aprofitar-lo. Tot com volent parar el temps i
retornar al passat amb els moviments que
el cervell dóna al cor. No hi ha res que ens
sembli tan bo com allò que, per no haver-ho
fet en el passat, ha quedat intacte en la nostra
memòria. I s’emprèn una nova aventura
d’amor. I com sempre... veste’n Ton que el
que es queda ja es compon.

El Ple d’octubre va ser animat, i vam
veure com un Partit s’equivocà.

Aneu a saber si hi ha un altre lloc de
treball en joc, tindrem temps per veure-ho.
CiU va presentant les seves línees d’actuació
que poden arribar a ser bones. Però per ara
l’únic que porta la lliçó apresa i va per feina
és el regidor del PP, encara que s’ha de dir al
Sr. Sampedro, que la sensació de perill, jo
com molts balaguerins, no la detectem en

Innocents comentaris
l’immigrant, sinó més bé en un altre col·lectiu.

Seria molt bo per Balaguer que la gent
que l’habita fos una assídua assistent als
Plens, estarien més al corrent del perquè dels
impostos. De les alegries o preocupacions
en la disposició dels seus diners, i potser es
solidaritzarien en la feina que tots fan, govern
i oposició. Crec que la incomprensió i la
soledat en la que es troben ha de castigar
l’ànim per molt endurit que el tinguin.

I que seria d’aquest escrit si no parléssim
dels nostre Príncep.

Quin recordatori en el temps seria si no
consideréssim l’obra d’aquesta Letizia que
ha estat capaç de treure de l’aparcament de
la solteria al nostre Senyor de Balaguer.
Aquests darrers dies penso en el sacrifici
d’aquesta Donya, que patirà una dolorosa
transformació per poder entrar al servei dels
espanyols. Perquè teniu de saber malvivents
súbdits aborbonats, que una vegada feta
l’elecció, la sang es tornarà blava, i això
només ho pot resistir una persona amb una
clara idea de servei. Unes pressions
còsmiques fortíssimes la mantindran en
tensió fins que uns abundosos «Pelayos»,
siguin l’enveja de totes les cases regnants.
Aquell de Mónaco igual es penja!, i no parlem
de tots els que ens han volgut encolomar les
seves nenes solteres, plenes de defectes.
Per la claveguera de «l’Hola», ja comença a
rajar tinta rosa.

Ara mateix ella va sentint com s’escola la
seva vida passada sense un plor, ni una
llàgrima, ni una queixa. Se sent incerta, ja no
es podrà tocar el cabell, ni parlar massa, la
responsabilitat li pesa, quasi no pot mantenir
la verticalitat, i ha «d’arribar el dia que no serà
ni figa ni raïm». Sort en tindrà del cunyat
Marichalar.

És un acte més del gran «Carnaval» de la
Monarquia.

I és que per a mi de Reis, amb els quatre
de la baralla n’hi ha prou.

C.G.A.

Balaguer des de sempre ha estat una Ciutat de certa
nomenada, els seus mercats i fires daten de centenars d’anys
enrera, l’estirp del nostre comerç, havia estat un dels nostres
més significatius valors.

Qualsevol comerciant, fos de l’especialitat que volgués
havia estat des de sempre ben considerat i estimat per la seva
condescendència i bon tracte. El client tan li valia que fos un
assidu veí del barri com si era un visitant que venia per primera
vegada, sempre hi trobava quelcom que li donava ganes de
tornar a l’establiment. A qualsevol carrer o plaça de la Ciutat,
s’hi podia trobar i comprar qualsevol cosa per inversemblant
que un la considerés.

Dissortadament els temps han canviat, les noves
tendències i la modernitat que ens havia de portar a millorar la
convivència, els nostres estaments comercials i socials, i ves
a saber que més, avui un ja no sap on és.

Malauradament aquest temps que avui ens toca viure un ja
no sap si es el més apropiat per a millorar els nostres
comportaments quotidians o si veritablement el que vivim es
un reflex de com ens hauria agradat que hagués estat la millora.

Anys enrera els carrers i places de la Ciutat, eren una
perllongament dels habitatges habituals on tothom hi feia tota
mena de transaccions tan si val les comercials, com les familiars,
avui per dissort nostra ja no som el que érem, més ven dit, ens
hem convertit alguns (sempre hi ha excepcions) en el que
hauríem pensat pogué ser.

Abans aquell foraster que arribava a Balaguer per passejar
o be per a comprar qualsevol estri o alguna altra mena de
génere manufacturat, sabia on cercar-lo, doncs a la gran
majoria dels carrers o places el comprador hi trobava quasi
podríem dir de tot.

Però avui la cosa ha canviat, algú creu per empitjorar, alguns
establiments sortosament pocs, han perdut  aquell sentit de
responsabilitat comercial  que abans era innat en ells, avui mal
ens pesi hi ha venedors, que no és el mateix que comerciants,
que tan els hi fa quedar be com malament, i allò d’aferrissar-se
un client per tenir-lo per assidu comprador, malauradament
s’ha perdut.

A Balaguer tot i que encara queda alguna persona gran
d’aquelles que el seu dia van ensenyar l’ofici als seus fills, per
dissort a Balaguer aquests fills no han pogut ensenyar res de
l’ofici a la seva descendència car aquest han volgut seguir uns
altres camins, possiblement els anirà millor, però es una llàstima
que la nostra història comercial que tants anys a durat i ha
costat conservar, ara s’hagi de perdre per manca de sensibilitat
de les noves generacions.

M’agradaria fer un comentari reflexiu per aquells joves que
un dia poden ser els capdavanters de la Ciutat, fa bastants
anys, que els carrers de la part Vella de la Ciutat tothom els
identificava per la seva condició comercial o artesanal, doncs
i havia alguns indrets que sols s’hi feia artesania rural, (carreteres,
ferrers de tall, guarnicioners o basters), en alguns altres eren
principalment comercials per la venda al detall de manufacturats,
a qualsevol indret es podien trobar els queviures o quincalleria,
i també les petites indústries d’aquells temps, els molins d’oli,
els fabricants de gasoses, o les farineres, encara que aquestes
normalment eren al defora.

Aquest comentari no vol ser més que un recordatori
nostàlgic per a que les noves generacions es recordin de qui
érem i qui hauríem de voler tornar a ser,

Dels joves en depèn.
Emili Monge i Gili

Nostàlgia
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XAVIER RÚBIES RÚBIES
A.E.P.I. n. 300
CORREDOR DE FINQUES

Jacint Verdaguer, 19 baixos Tel. 973 44 79 58 - Fax 973 45 07 97 - BALAGUER

PISOS EN VENDA
- Pis a l’Av. Pere III, de 5 habitacions
- Pis al C/ Montroig moblat
- Venda o canvi de gran pis i local a un
poble entre Fraga i Lleida, per pis o
casa a Saragossa, Pamplona o rodali-
es.
- Pis a Lleida de 3 habitacions.
- Pis al c/ Balmes, 4 hab., bany, aseo,
balcó i terrassa de més de 100m2.
- Pis a Lleida de 2 habitacions.
- Pisos nous d’1, 2 i 3 habitacions a la
Ctra. de Camarasa xamfrà Jacint
Verdaguer

PISOS DE LLOGUER
- Àtics al c/d’Avall a estrenar, de 110m2

i de 90m2.

ALTELL EN LLOGUER
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacin Verdaguer
- Av. Pere III

MAGATZEMS EN LLOGUER
- C/ Sant Crist.
- Magatzem al c/ Barcelona.
- 1 magatzems al c/ S Crist, un de 125 m2.
- C/ St. Lluís xanfrà c/ Sant Crist
- Locals comercials al c/ Gaspar de Portolà.
- C/ Tarragona
- C/ Pare Sanahuja zamfrà Pere III
- C/ Alguer

PISOS NOUS EN VENDA
AL C/ BALMES DE 90m2.
TOTALMENT EQUIPATS.
FINANCIACIÓ AL 100%

PROPERA PROMOCIÓ DE PISOS EN
VENDA AL CARRER URGELL

PÀRQUINGS
- Venda c/ Sanahuja, tancat 1.800.000
- Venda/lloguer al c/ Urgell.

MAGATZEMS EN VENDA
- ALTELL en venda a la Pl. de l’Alguer.
- C/ Pere III
- C/ Urgell de 170m2.

CASES EN VENDA
BALAGUER
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes
negociables.
- Casa barata al c/ Diagonal
SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
CAMARASA
- Venda de parcel·la de 225m2 per 5
milions de pessetes.
- Garatge doble amb possibilitat de
construir a sobre. Bona situació.
- Parcel·la per construcció de 240 m2.
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Gran garatge per 3.000.000 ptes
- Casa totalment moblada amb jardí.
ALGERRI
- Parcel·les en venda
- Casa moblada amb baixos i boardilla
al c/ Andaní. 5.500.000 ptes.

Degut a la gran demanda
de vivendes de lloguer,
sol.licitem als propietaris
que posseeixin pisos des-
ocupats als qui els interes-
si tenir una rendabilitat en
lloguer o en venda, es diri-
geixin a les nostres ofici-
nes, on se'ls informarà
ampliament del sistema
d'arrendament o
financiació.

- Casa moblada a la Pl. Andaní.
10.000.000 ptes.
LA RÀPITA
- Parcel·les edificables amb projecte
bàsic
TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m2 amb terrassa,
traster i parquing.
ELS MONJOS
- Casa adosada per 25 milions de ptes.
IBARS DE NOGUERA
- Casa de 120m2 amb pati.

Desprès d’haver vist la fotografia i llegit la
notícia a peu de foto al Groc núm. 392 sobre
la maltractada i abandonada carrer-carretera
de Camarasa de Balaguer, volem dir que no-
més és una fal·làcia i un rentat de cara sense
les dos mans, doncs no ens feien falta ni els
serveis de l’aigua potable, ni el clavegueram,
ni el telèfon, ni electricitat, ni el ferm de la car-
retera de Camarasa, que té un gruix de 50 cm
i fet a consciència, tal com es feia abans.

Ara només volen posar un rec de quitrà.
Doncs de tot teníem abans amb abundància
de tot el dit anteriorment.

El que era necessari amb urgència des
de fa molts anys era l’arranjament de les vo-
reres que ara en costen a preu d’or, fins hi ha
qui s’ha venut la parcel·la per a pagar.

Ens han volgut enganyar amb l’amplada
de la carretera, doncs al primer projecte que-
daven 5,80 metres d’amplada i amb el se-
gon projecte definitiu amb 6,30 metres apro-
ximadament. Total que ens han donat per
caritat 45 cm d’amplada quan aquesta carre-
tera podria tenir 9,50 metres d’amplada amb
2 metres de vorera a cada costat puig de
façana a façana l’amplada és de 13,80 me-
tres.

Obres a la carretera de Camarasa
Com és pot apreciar serà una mutilació

amb tot el coneixement, que ni el Ministeri
d’obres Públiques ni la direcció General de
carreteres de la Generalitat hauria permès.

Referent al sistema de tancament de
l’obra és un vertader abús i l’autoritat no hi fa
res, ja que amb un passadís i posant-hi una
xarxa es salvaria el malestar dels veïns.

Cal recalcar el descontrol, deficiències i
negligència de la direcció i del constructor
de l’obra i també per la tossuderia mantin-
guda al llarg del quasi dos mesos que dura
l’obra.

Dóna la circumstància que a causa d’una
ambició manifestada vers la infrastructura
planejada a partir del pas a nivell del F.C. per
l’Ajuntament, veiem que es confirmen les
grans dimensions de les instal·lacions i del
nombre de tubs de gran diàmetre que han
estat soterrats i que tal vegada hem hagut
de pagar l’excés de calibres.

Francesc Oliva
i altres veïns

Quiti de mil coses
que hi havia i ja no hi són,
destorbaven i jo ho desconeixia,
l’entorn s’ha fet distès.
Es mostren als ulls les hores més plàcides,
diria a totes hores. Quasi cada dia,
quan arribo a casa, tinc un vers mig fet,
i a la meva taula hi han fet cap persones
i també la nota que de pressa he pres
per a prendre nota d’algun pensament.
Tinc marques al cos
i calius encara i senyals de foc
que ja cicatritzen.
He fet aquest vers, avui de color de tarda,
que no de matí com volia fer.
Acullo recels que emplacin al bé.
Ara, les engrunes més petites són prou grans
per saciar les ànsies de convenciment.

Miquel Trilla

Indesinenter
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Ps. l’Estació, 35
BALAGUER

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

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

Què fer? Què fer? Què fer?

Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER

LOCO-DANCE-CLUB

PLAÇA PAU CASALS, s/n
BALAGUER

Dissabte 22 de novembre Gran festa Cervesa BUD.
Diumenge 7 de desmebre l’autèntica Festa JB amb regals per a tot els assistents.

Dissabte 22 de novembre Vine a gaudir d’una nit sensual amb l’actuació dels nostres
millors striparts, Susi i Aaron. I tot seguit, FESTA DEL TORO.

Dissabte 29 de novembre A la Sala Privé, Willy Sanjuan, Dj resident de la Sala Pacha
Barcelona. I a la Sala Replay la millor música actual i dels 80.

Divendres 21 de novembre HOUSE CATS CLUB, amb Dj. Groove Garcia de Morgana
Club + Robert Hernando, Dj. resident Sala Cats
Dissabte 22 de novembre Patricia Quiros, portada de la revista Primera Linea, ens
oferirà un espectacle eròtic. Es reparturant revistes,...
Dissabte 29 de novembre Estiguis a la guait. T’informarem

La festa la tenim a les barres amb les nostres Coyotes.

MERCANTIL CUBATERA

SALA PLANETA

MUNDO CANÍBAL

SALA CATS

COYOTE

Robert Pedrosa: campió provincial de bicicleta
de montanya i de carretera 2003

El jove corredor balaguerí porta tota una vida lligada a l’esport de
les dues rodes, al que hi dedica totes les hores que pot

Si en els darrers anys, Balaguer
ha donat algun esportista d’èlit,
sens dubte, aquest és Robert
Pedrosa. Des de fa anys, el seu nom
va lligat als èxits que temporada rera
temporada ha anat aconseguint
juntament amb la seva companya
d’esports, la seva bicicleta amb la
que ha guanyat proves del
campionat de Catalunya; ha
competit en molts campionats i
proves de la geografia espanyola, i
que aquesta temporada, s’acaba
de proclamar campió provincial de
bicicleta de montanya en el

campionat del passat 25 d’octubre celebrat a Pla de la
Font, essent el millor absolut en un circuit de 13
quilòmetres al que van donar 4 voltes.

D’altra banda, també s’ha proclamat campió
provincial de la «Copa Lleida» de bicicleta de carretera,
celebrat en un total de 7 proves. A falta de dos proves,
Robert Pedrosa era segon però el seu triomf en les
dues darreres li van donar el campionat.

Pedrosa, també ha fet excel·lents resultats en les
poques proves que ha participat de la Copa Catalana
destacant el dotzè lloc  a Sant Llorenç de Morunys i a
Andorra, amb un campionat amb una participació que
supera els 200 corredors d’arreu de Catalunya.

La única nota negativa, tot i que aliena a l’esportista
balaguerí, és que durant aquesta temporada ha hagut
de competir sota la direcció del Club Ciclista de l’Albi,
ja que va haver de deixar el club de la seva ciutat, per
manca de recursos econòmics.
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Entrega de trofeus del
campionat de Billar Americà
Serà aquest diumenge 23 de novembre

en el Bar Fleming de Balaguer

Carlos Alcántara
s’ha tornat a proclamar
campió en aquesta
nova edició del
campionat de billar
que celebra cada any
el Bar Fleming de
Balaguer.

Aquest diumenge
23 de novembre es
farà l’entrega de trofeus
i es sabrà quin són els
vuit primers classificats
que jugaran la Copa
Fleming.

Després de l’èxit aconseguit en el curs
de tast de formatges de l’any passat, el Res-
taurant Cal Morell de Balaguer organitza un
nou curs que se celebrarà del 27 al 29 de
novembre, destinat a un total de 30 perso-
nes, a càrrec de l’expert Ignasi Rivadulla.

Els assitents al curs aprendran les
nocions bàsiques per distingir fins a un total
de 21 classes de formatges nacionals i
estrangers, cosa que els servirà per introduir-
se al fascinant món del formatge i de tot el
que l’envolta. El formatge ha estat i és un
dels productes gastronòmics per

Cal Morell ensenya a distingir entre els
diferents tipus de formatges en un curs
Del 27 al 29 de novembre, el Restaurant acollirà un curs de tast de
formatges per a un total de 30 persones, per segon any consecutiu

El curs de tast de formatges estarà
impartit per l’expert Ignasi Rivadulla

excel·lència de la cuina mundial.
A part de la cata de formatges, durant el

curs, els assistents aprendran d’on venen
els formatges i el seu origen històric.

El curs s’acabarà el dissabte 29 de
novembre amb un sopar amb plats
elaborats a base de diferents tipus de
formatge.

LLOC PUNTS J. JUG
1. C. ALCANTARA ... 46 ....... 30
2. JM. MARQUES .... 44 ....... 30
3. J. OLIVES ............ 43 ....... 30
4. P. ESTRUCH JR. .. 43 ....... 30
5. P. ESTRUCH ........ 37 ....... 30
6. S. MUÑOZ ........... 36 ....... 28
7. M. LIZASO ........... 27 ....... 28
8. X. ESTRUCH ....... 26 ....... 28
9. M. ALARCÓN ...... 22 ....... 26
10. A. OLARTE ........ 18 ....... 24
11. O. SALVADÓ ...... 17 ....... 26
12. R. CALVETE ....... 14 ....... 22
13. J. PLANES ........ 13 ....... 21
14. M. MATEU ......... 11 ....... 21
15. L. VILARDELL ... 11 ....... 20
16. M. VALLVERDÚ ... 2 ....... 11
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PARCEL·LES
A GERB

2a FASE A LA VENDA

Zona tranquil·la destinada a cases unifamiliars
Parcel·les individuals i urbanitzades de diferents

dimensions
Totes els serveis: aigua, llum, clavegueram, gas,

telèfon, etc

Per a més informació:
Promocions Gerb, S.L.

Tels. 619 217973 - 973 443750
973 445973

ES PRECISSA oficiala de
PERRUQUERIA per a Balaguer

amb experiència. Jornada
sencera. Raó Tel. 973 451124

de 2 a 3 migdia.ES LLOGA local comercial al
c/ Barcelona. Obra nova. Dos
nivells. Raó DCASA tel.
973448273.

ES PRECISSA oficiala de
perruqueria per a Balaguer amb
experiència. Jornada sencera.
Raó Tel. 973 451124 de 2 a 3
migdia.

S’OFEREIX NOIA per cuidar
nens o gent de la tercera edad.
Interessats 635 383231.

ES NECESSITA noia per can-
tar en una orquestra. Raó tel.
607 838780.

ES LLOGUEN places de
parquings tancats al c/
Barcelona. Raó DCASA, tel.
973448273.

ES LLOGUEN parking a l’edifici
HP Sanahuja, 36. Ref. Gestoria
Cudós. Raó al tel. 973450555,
Montse.

VENDA/LLOGUER de parkings
tancats al c/ Jaume Balmes, 11
de Balaguer. Raó als tels.
973446161-629310479.

ES NECESSITA muntador de
mobles de cuina. Raó al tel.
973450841.

ES LLOGA plaça de parking
amb línia al portalet, sortida a
peu al c/ Miracle. Raó al tel.
650399551.

190 m2, pis setè al c/ Barcelo-
na. Es ven. Directe del
propietari. Raó tel. 629725009.

ES VEN moto Suzuki Lido 50
cc. Molt bon estat. Raó al tel.
647745892, Manel.

ES PRECISEN cambreres per
a caps de setmana i per jorna-
da sencera a Balaguer. Raó al
tel. 635656303 de 9 a 11 de la
nit.

PARTICULAR VENDE aparta-
mento nuevo a estrenar, exce-
lentes vistas, 1 hab., 4º planta.
54.000 euros. Razón Tel.
629739677.

COMPRO PISO en Balaguer
de particular a particular. Inte-
resados llamar al 687733927.

NECESITO PISO de alquiler en
Balaguer con o sin muebles.
Llamar al 619813038.

OPORTUNIDAD se vende piso
seminuevo por cambio de do-
micilio. Interesados llamar al
600402319.

ES PRECISEN cambreres amb
bona presència els caps de
setmana per a Pub de Balaguer.
Raó Tel. 686 473026.

PARKING TANCAT es ven al C/
Dr. Flèming,49. Raó Tels. 973
450365 i 600 468063.

ES VEN parking tancat a la Pl.
Alguer. Preu: 2.700.000 PTA.
Raó Tel. 630 050721.

Sr. de 68 anys, bona presència
busca senyora per formar
parella. Tel. 667823702.

SE VENDE casa de pueblo en
Camarasa, para reformar. Buen
precio. Interesados llamar 639
306299. Preguntar por Francis-
co.

ES VEN pis de 90 m2, 4 hab.,
traster, ascensor i calef. indivi-
dual. De particular a particular.
Raó tel. 973 424131. Migdia i
vespres.

ES LLOGA local comercial a
Avd. Països Catalans a estrenar.
Preu a convenir. Raó 669
418801.

ES VEN cotxe Wolkswagen Golf
GT de l’any 1997. Molt bon estat.
Raó 653 992266.

ES LLOGA parking al C/
Bellcaire. Preu a convenir.
Interessats trucar al 973 238325.

C O N S T R U C C I O N S
GERMANS VIDAL, 20 anys al
servei de la construcció. Nova
empresa a Balaguer. Des d’una
regata fins a un xalet. Paletes,
electricitat i fontaneria. Plaça
Lope de Vega, 6, 6è-1a
Balaguer. Tels 650 760006 i 973
426180.

EMPRESA  UBICADA al
polígon de Balaguer necessita
electricista de grau mig o supe-
rior. Interessats trucar al Telf. 973
44 3564.

REGUÉ TRANSPORTS, per
ampliació de flota, necessita
conductor de repartiment amb
carnet de primera i conductor
amb carnet de matèries
perilloses. Raó Tels. 629 356462
i 973 450052.

SE BUSCA personal a tiempo
parcial. Estación de servicio
Empalme. Interessados 973
445637

ES PRECISSA DONA amb
experiència per a realitzar feines
a la llar. Imprescindible vehicle
propi. Un o dos cops per
setmana. Tel. 686 144761.

ES VEN Mercedes E290 TD fa-
miliar, bifaro, plata. Preu: 17.900
euros. Perfecte estat. Particu-
lar. Raó tel. 669 418779

ES VEN GOLF IV TDI, any
2000 pocs quilòmetres, color
blau. Perfecte estat. Preu:
12.900 euros. Particular. Raó
tel. 686 144761.

COMPRO una puerta de en-
trada de hierro o aluminio 2m x
0.60 aproximado; 4 ventanas
aluminio 1x1 correderas; otra
de 0.70 x 0.90 y otra de 1.10
x100 de dos hojas; otra de 0.70
x0.70. Medidas aproximadas.
Razón 666 025180 de 19.30 a
22.30.

SE NECESITA soldadores y
montadores de estructuras y
chapa. Razón 973 450497 y
657 852329.

OPORTUNITAT, se traspassa
botiga de roba a Balaguer per
baixa laboral. Ampli rendiment i
molt bona situació. Raó 606
222371.

NEUMATICOS DIAZ SUBIAS
necesita personal para la sec-
ción de ruedas de camión y
agrícola. Interesados 973
445483 y 610 442687.

S’OFEREIX DONA per realitzar
tasques administratives de 9 a
12 i de 15 a 17h. Amb vehicle
propi. Interessats 973 451025.

ES LLOGA PIS NOU,
calefacció a gas, 2 hab., Plaça
Pau Casals. Raó 600 932155
migdia i vespres.

ES LLOGA parking al C/
Cervantes. Interessats 973
445737 a partir de les 21h.

ES VEN Yamaha Neo’s de
50cc, homologada dos
passatgsrs, pràcticament nova.
3500 quilòmetres. Raó tel.
973447297, migdies o nits. Pre-
guntar per Raquel.
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SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.50 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.45 LLEIDA diari excepte diumenge
07.48 " feiners
07.52 " feiners
09.15 “ feiners
10.45 LLEIDA diumenges
13.30 " calendari escolar

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
15.18 LLEIDA de dill. a div. feiners
17.55 “ diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.38 SOLSONA dilluns, dimarts

dijous, dissabtes  feiners
16.35 “ divendres, calend. escolar
13.38 PONS feiners
19.50 PONTS de dill. a div. feiners
17.09 ESTERRI D'ÀNEU feiners
13.17 AGRAMUNT feiners
19.47 AGRAMUNT de dill. a div. feiners

14.00 ÀGER feiners excepte
dill., dmart. i dij. calen. escolar

17.00 "dill., dmart. i dij. calen. escolar
08.00 ANDORRA dis, dium i festius
09.30 ANDORRA feiners de dill a div.
SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
09.15 de dilluns a dissabte
11.00 de dilluns a dissabte
12.30 de dilluns a dissabte
13.30 de dilluns a divendres
16.00 de dilluns a diumenge
16.30 de dilluns a dissabte
19.00 de dilluns a divendres

H O R A R I O D E O T R E N S

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
07.55 08.25
14 .17 14..47
19.45 20..15

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LA POBLA
09.25 11.00
14.20 15.55
21.15 22.50

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
8.55 09.25
13.45 14.20
20.45 21.15

T E L È F O N S O Ú T I L S
BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700
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 RECONEIXEMENTS973 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
AJUNTAMENT973 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

F A R M À C I E S O D E O T O R N

F A R M À C I E S
ÀGER
F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455060
BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384
F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280
F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

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

De les 8 de la tarda del 20 de novembre a les 8 de la tarda del 27 de novembre MARCH
De les 8 de la tarda del 27 de novembre a les 8 de la tarda del 4 de desembre ALDAVÓ
De les 8 de la tarda del 4 de desembre a les 8 de la tarda de l’11 de desembre CLAVER

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

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

Instal·lacions

Electricitat · Fontaneria · Gas
Calefacció · Aire condicionat

C/ Urgell, 105, 1r - 1a     BALAGUER
Tel. 973 445820 - Mòbil 616 449820

Toni Figuera Mestres

NOUS HORARIS DE TRENS

Ctra. C-13, km. 24,7 · BALAGUER
Tel. 973 446 868

Portes metàl·liques
Basculants i automàtiques

Escales i baranes metàl·liques
Serralleria i Forja

Estructures metàl·liques
C/ Barceloneta (davant bàscula)

Tel. part/Fax 973 450 167
Tel. 605 801 804 - 25617 LA RÀPITA

etàl·liques

ORENO

VENTA DE CASAS UNIFAMILIARES
EN CAMARASA 2ª FASE

Garaje para 3 coches
Comedor con fuego a tierra

Cocina · Aseo · Baño · Despensa · 4 habitaciones
Patio para jardín trasero. Metros según parcela

VENTA DE PARCELAS EN
CAMARASA Y SANT LLORENÇ

urbanizadas de diferentes dimensiones, con todos
los servicios (para particulares y promotores)

ALMACEN EN VENTA
de 300m2 con oficinas en zona urbana

PARA MÁS INFORMACIÓN
Sr. Antonio,

Tels. 629 811 450, 973 447 906 , 973 420 216

M
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