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Festa del Cavall
Més de 3000 persones van
reunir-se al Parc de la
Transsegre per gaudir d’una
nova edició de la Festa del
Cavall

Victòria del Cristec Balaguer
El Cristec Balaguer
aconsegueix una important
victòria davant la Fontana de
Saragossa per 6 gols a 3

398

El Ranxo de Ponts
La capital del Mig Segre ja es
prepara per celebrar la festa
del Ranxo amb la
convocatòria del concurs de
cartells

Segona quinzena
gener · 2004
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sumari

Què en penseu?...
L’any 1996 el jurat del Premi comte Jaume
d’Urgell, concedí l’esmentat guardó ex aequo
als senyors Cristòfol  Soler i Joan Manuel Serrat.
Al primer d’ells, per “haver impulsat des de la
presidència del Govern Balear, una política lin-
güística que considera la llengua pròpia com
un factor determinant de la identitat d’un poble,
planificant i organitzant tot un procés de
normalització de la llengua a les Illes...”. El
senyor Soler dimití dos mesos abans de rebre

el premi i el substituí, com a president,
el senyor Jaume Matas, conseller
d’Agricultura amb Soler i que
mantingué una línia similar. Ara, el
senyor Matas, després de ser ministre
amb Aznar i tornar a presidir el
govern de les Illes, ha portat aires
diferents i pretén arranar tot aquell
procés endegat. Caldrà, simbò-
licament, respondre-li adientment des
de l’esmenat premi  o de la institució
que l’atorga?

Josep M. Simon i Auberni

ZONA GERB
Casas pareadas de NUEVA CONSTRUC-
CIÓN. 231,40 m2, 2 porches, 4 hab., 1 con
vestidor, 2 baños, terraza y buhardilla. ACA-
BADOS DE PRIMERA CALIDAD. Precio:
168.283,33 euros. Ref. 1005.

ZONA LA SENTIU
Casa de 250 m2, bodega, garaje y terraza. Vis-
tas al Montsec. 3 hab., 2 baños. Fuego a tie-
rra. Amueblado. PARA ENTRAR A VIVIR.
90.151,81 euros. Ref. 1021.

ZONA BALAGUER BARRIO NUEVO
Piso de 63 m2, 3 hab. 1 baño. TODO REFOR-
MADO. OCASIÓN. PARA ENTRAR A VIVIR.
Ref. 1010.

ZONA CAMARASA
Casas adosadas de nueva construcción, 4
hab. baño y aseo. Vestidor. Comedor fuego a
tierra. Garaje para 3 coches. Terraza y jardín.
Acabados de 1ª calidad. Desde: 150.000
euros. Ref. 1023.

ZONA BALAGUER SECANO
Almacén de 300 m2.Oficina en 1º piso de
60 m2. Posibilidad subir una planta. Muy
luminoso. 2 aseos. Precio: 125.491,32
euros. Ref. 1013.

ZONA TORRELAMEU ALQUILER
Nave diáfana de 800 m2 con posibilidad de
dividirse en 2 de 400 m2 cada una. Dispone
de 1 oficina con baño. 901,51 euros POR
NAVE. Ref. 1024

C/ Miracle, 11
973 445 356
616 514 710

BALAGUER

Noves  Normes de Tràfic
Durant els darrers dies hem trobat a les

bústies de tots els domicilis d’aquest país un
llibret de la Dirección General de Tráfico, on
se’ns informa de la nova normativa en matè-
ria de seguretat viària que ha entrat en vigor
aquest mes de gener, i que a partir dels pro-
pers mesos, el fet d’incomplir-los comportarà
que els infractors rebin importants multes o
sancions.

Celebrem algunes de les noves normes,
com la prohibició de les pantalles amb imat-
ges, els telèfons mòbils, l’obligació de mode-
rar la velocitat davant la presencia de ciclis-
tes, i l’obligatorietat de lligar els més petits,
que sovint van d’una banda a una altra
del seient del darrera, quan el
vehicle frena brusca-
ment o realitza algu-
na maniobra no
massa catòlica.

En portada:
Matança

BALAGUER
Miquel Aguilà s’entrevista

amb responasables del nou
govern de la Generalitat

Més de cent tractors i
maquinària agrícola als Tres

Tombs de Sant Antoni

COMARCA
El Consell convoca els premis
d’Auques i de Narrativa
Intergeneracional 2004

Térmens gaudeix d’un nou
sistema d’internet gratuït via
satèl·lit

CULTURA
El Museu i set restaurants

de Balaguer organitzen una
Mostra de Cuina Antiga

El Centre  Excursionista de
Balaguer presenta els actes

del 75è aniversari

ESPORTS
El Balaguer es col·loca en la
sisena posició després de
sumar 4 punts en 2 partits

El Club Bàsquet trenca una
ratxa de sis derrotes
consecutives davant l’Olesa B

Però amb aquesta nova normativa no
n’hi ha prou. La gent, per norma general,
passem olímpicament d’aquestes recoma-
nacions, tot i que, si ens enxampen, rene-
guem d’allò més davant de les multes de
quanties importants. Fa uns dies anuncia-
ven la col·locació de radars fixes en dife-
rents vies de la geografia catalana. Aques-
tes mesures coercitives segurament faran
més efecte que tots els llibres i recomana-
cions que es puguin donar als indisciplinats
conductors.

Per últim, dir que ens sembla igual de
perillós parlar per telèfon que fumar condu-

ïnt, ja que el fum i la necessitat d’una mà
per agafar la cigarreta tam-

bé resten capacitat de
reacció als conduc-

tors.
Bon viatge.
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 Miquel Aguilà exposa els projectes de la
ciutat al nou Govern de la Generalitat
Demana ajudes per tirar endavant el Pla de Millora del Centre

Històric i la millora de les connexions de Balaguer

L’Alcalde de Balaguer, Mi-
quel Aguilà s’ha entrevistat en
els darrers dies amb dife-
rents dirigents del nou Go-
vern de la Generalitat de
Catalunya per tal d’exposar
quins són els projectes de la
ciutat en matèria de comuni-
cacions i millora de la conne-
xió de la ciutat, les millores
necessàries pel Centre His-
tòric i el futur dels terrenys
d’INPACSA.

Aguilà informà als repre-
sentants del Departament

d’Obres Públiques l’interès de
la ciutat de crear un nou bu-
cle sota el tercer pont a l’en-
trada a Balaguer per
Menàrguens que permeti
enllaçar directament cap a
Barcelona, la carretera que
uneixi la carretera de Castelló
amb la d’Àger pel secà de
Balaguer, i la continuació de
l’Eix Transversal de Tàrrega
a Balaguer, excloent les tra-
vesseres urbanes existents
en l’actualitat.

D’altra banda, Aguilà

també va plantejar la neces-
sitat de que el nou Govern
intervingui al Centre Històric
presentant-li el Pla de Millora
del Centre Històric aprovat fa
uns anys per l’Ajuntament de
Balaguer.

Per últim, l’alcalde de
Balaguer va plantejar la ne-
cessitat de que la ciutat pu-
gui fer-se amb els terrenys
de la desapareguda
INPACSA per tal  de poder
desenvolupar la zona espor-
tiva.

Inici d’un nou curs per
emprenedors a Balaguer
Subvencionat al 100% a través de 20

beques “Joan B. Renart”

El proper dissabte 21 de febrer, començarà un
nou curs per a Emprenedors organitzat conjuntament
per l’IMPIC i l’Escola Superior de Marqueting i Adminis-
tració (ESMA) a través de les beques que atorga l’em-
presari balaguerí Joan Baptista Renart.

El curs tindrà una durada de 10 jornades de 4
hores cadascuna sota el títol de «La gestió amb èxit
del negoci propi».

El curs està destinat a joves d’entre 20 i 35 anys
que estiguin treballant i estiguin interessats en obrir
el seu propi negoci o que ja el tinguin i vulguin ampliar
els seus coneixements en el món de la gestió i
l’autoempresa.

El curs per a Emprenedors de Balaguer està limi-
tat a vint alumnes, que estaran subvencionats al cent
per cent a través de les beques «Joan B. Renart».

Els interessats en participar en aquest curs po-
den inscriure’s a les oficines de l’IMPIC a partir del dia 1
de febrer.

Les classes s’impartiran tots els dissabtes a la
tarda, de 4 a 8, a la Biblioteca Domènec Carrové. El
professorat del curs prové en la seva totalitat d’ES-
MA.
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El passat diumenge 25 de gener,
el marge esquerra del riu Segre va
acollir una nova edició de la Festa del
Cavall que va comptar amb la presèn-
cia de més de tres mil persones que
van gaudir molt de l’espectacle prepa-
rat per l’Associació d’Amics del cavall

La Festa del Cavall reuneix més de
tres mil persones al marge del riu

Concurs de potència, demostració de gossos d’atura i
demostració de monta centren els actes de la Festa

de Balaguer, presidida per Miquel
Sumarroca.

Els actes van iniciar-se de bon matí
amb un esmorzar popular en el que hi
van assistir més de 130 genets vin-
guts d’arreu de les comarques de
Lleida i d’Osca. Acte seguit va iniciar-
se el Concurs de potència amb la pre-
sència dels millors genets de la pro-
víncia. Marc Boncomte de Ponts i Albert
Hermoso de Balaguer van proclamar-
se primer i segon classificat, respec-
tivament d’aquest concurs de salt que
va celebrar-se en un marc incompara-
ble com és el popular parc de la
Transsegre.

Un cop finalitzat el Concurs de po-
tència va iniciar-se la demostració dels
gossos d’atura sota les ordres de pas-
tors del Pallars Sobirà i que conduïen
ramats d’ovelles, d’oques i d’ànecs. La

demostració, que es realitzava per
tercer any consecutiu va tenir, com en
les darreres edicions, molta expecta-
ció entre el públic present.

Per acabar els actes del parc de la
Transsegre, el públic va gaudir amb la
presència dels genets de l’empresa
«De caballo» que van fer una demos-
tració de monta western amb cavalls
americans. Carreres entre cavalls i de
cavalls amb Harley’s Davison van ser
els punts més espectaculars d’aques-
ta demostració, que es compaginà

amb la presència d’un ballet de músi-
ca country.

A partir de 2/4 de 2 de la tarda,
els cavalls i genets presents a la festa
van enfilar-se cap a la Plaça del Mer-
cadal on van fer els tradicionals Tres
Tombs i van rebre la benedicció del
rector de la ciutat, Mossèn Ramon
Solé.

La festa del cavall d’enguany va
acabar amb un dinar de germanor als
pavellons firals de la cross amb la pre-
sència de 230 persones.

BALAGUERBALAGUERBALAGUER

REF. 24142
PIS TOTALMENT
REFORMAT Cuina office,
bany complet, calef. gas
n a t u r a l . T O T A L M E N T
MOBLAT I EQUIPAT.

BALAGUER

REF. 24141
FANTÀSTICA MASIA.
 291 m2, envoltada de 8 ha.
de terreny de regadiu.
PREU A CONSULTAR.

REF. 22544
ACOLLIDORA CASA DE
100m2 TERRENY DE 1.100
m2 en perfecte estat.
PREU A CONVENIR
VINGUI A VEURE-LA

BALAGUER

REF. 24140
CASA SEMI NOVA. 270m2,
4 banys, calefacció indiv.
terra de parquet, garatge 3
places, pati posterior, grans
esgolfes habitables.
MAGNÍFICA.

BALAGUERGERBLA SENTIU
REF. 21917
CASA AFILERADA SEMI
NOVA. Acabats de primera
qualitat. Jardi i garatge.
TRUQUI I INFORMI’S!!!

BALAGUER

REF. 24136
CASA AL CENTRE A RE-
FORMAR. Terrassa,
garatge.
ENTRADA: 600 euros.
AL MES: 115 euros.

REF. 22539
CASA DE PLANTA BAIXA
80 m2, terrassa i terreny pos-
terior, calefacció individual.
ZONA TRANQUIL·LA!

REF. 000854E
GRAN OPORTUNITAT
ACOLLIDOR PIS
TOTALMENT MOBLAT I
EQUIPAT. Calef., garatge
particular tancat. ENTRADA:
600 euros
AL MES : 320 euros

BALAGUER
REF. 24138
PIS SEMI NOU AL CEN-
TRE. 3 hab., 2 banys
complets, calef. gas natural,
jardí de 110 m2, garatge
privat.
DE PRESTIGI.

CASTELLÓ

ALGERRI

REF. 22537
AMPLI ÀTIC DE 140 m2.
Calefacció individual,
reformat.
TERRASSA AMB VISTES
AL RIU.

REF. 22530
PIS LLEST PER ENTRAR
A VIURE. 2 hab., totalment
reformat. ENTRADA: 600
euros. AL MES: 260 euros.
MILLOR QUE UN
LLOGUER.

BALAGUER

REF. 000858E
CASA AL CENTRE. Pati
posterior, a reformar al seu
gust.
P.V.P. 33.100 euros

CORBINSCASTELLÓARTESA

REF. 24143
ÀTIC SEMI NOU AMB
TERRASSA. 4 hab., ascen-
sor, calef. gas natural,
traster.
IMPECABLE!!!

CORBINS
REF. 24139
CASA AL CENTRE DE 160
m2 TOTALMENT REFOR-
MADA. Calefacció,   garatge,
terrassa.
IMPECABLE.

REF. 24137
MAGNIFIC XALET AMB
TERRENY DE 600 m2.
Calefacció, garatge, barba-
coa.
NO SE LA DEIXI ESCA-
PAR!!

REF. 22545
IMPECABLE PIS TOT
REFORMAT calef. indivi-
dual, garatge tancat una
plaça (opcional).
ZONA TRANQUIL·LA.

REF. 000855E
OCASIÓ CASA TOTAL-
MENT REFORMADA
calefacció, aire cond., llar de
foc, garatge, celler, 2
terrasses, pati posterior.
FINANÇAT AL 100%.

LA PORTELLA

REF. 000857E
ACOLLIDOR PIS AL CEN-
TRE. 3 habitacions, calef.
gas natural.
ENTRADA: 600 euros.
AL MES TAN SOLO: 225
euros.

REF. 22547
ACOLLIDOR PIS TOT
REFORMAT calef. indivi-
dual, moblat, zona centre.
ENTRADA: 600 euros
AL MES: 270 euros

BALAGUER

SI TÉ EL SEU PIS O CASA
A LA VENDA AQUEST

ESPAI GRATUÏT ÉS PER
VOSTÈ. VINGUI I

INFORMI’S!
SI NECESSITA EL 100% LI OFERIM LA

MILLOR FINANCIACIÓ BANCÀRIA
TIPUS DE SORTIDA 3% FINS A 35 ANYS

I SI NECESSITA REFINANCIAR
LA SEVA VIVENDA TRUQUI’NS AL

TEL. 973 448 159
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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 !

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

MAGIA BLANCA
CONSULTAS  EN

BALAGUER
HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974
Telf. 609 135472

Empresa situada a
La Sentiu de Sió dedicada a la

manufactura i instal·lació de vidre,
alumini i persiana precisa de:

PERSONAL DE
MAGATZEM
Interessats truqueu al

tel. 973 108 108
i pregunteu per Sergi

Finalitzen les obres de la
Carretera de Camarasa

Durant aquesta setmana s’ha procedit
a la compactació i asfaltat del carrer

Durant la darrera setmana, s’ha compactat i s’ha
asfaltat el ferm del tram de la carretera de Camarasa,
entre el pas a nivell i el carrer Urgell, donant-se per
finalitzades les obres d’urbanització d’aquesta entra-
da de Balaguer.

Les obres d’urbanització van començar fa uns
mesos amb la reforma dels serveis d’aigua, llum i
clavegueram, la pavimentació de noves voreres i no-
ves faroles a banda i banda del carrer, i han finalitzat
amb l’asfaltat del ferm del carrer, d’una de les entra-
des més utilitzades de la capital de la comarca de la
Noguera.

D’altra banda, properament s’urbanitzarà el mar-
ge dret entre el riu Sió i la carretera de Camarasa.

El passat dilluns 26 de gener, va enderro-
car-se l’edifici que albergava la presó de
Balaguer ubicat a la vora del Convent de Sant
Francesc.

Aquest edifici estava en desús en l’actua-
litat ja que amenaçava ruïna, i darrerament,
tècnics de l’Ajuntament de Balaguer havien
detectat unes escletxes a la façana que acon-
sellaren la seva demolició immediata.

Enderroquen la vella presó de Balaguer
ubicada a la vora de Sant Francesc

L’edifici estava en desús i estava en estat ruïnós. En els darrers dies,
tècnics municipals hi havien detectat unes escletxes a la façana

El passat divendres 23 de gener va pro-
cedir-se a desconnectar els cables de la llum
i telefonia que passaven per la façana d’aquest
edifici, i el mateix dilluns al matí, les màquines
varen encarregar-se de tirar a terra la vella
presó que l’havia utilitzat tant la Guàrdia Civil
com la Policia Local, fins l’arribada de la Co-
missaria dels Mossos d’Esquadra a Balaguer.

D’altra banda, el Consell Comarcal  tam-
bé està realitzant diferents obres de consoli-
dació al convent de Sant Francesc, a la vora
de l’edifici enderrocat, propietat de l’ens co-
marcal, i el qual vol aprofitar-se per ubicar-hi
algun equipament de caire cultural. El pati
municipal que connectava la presó amb el
Consell, és propietat d’aquest darrer després
d’una permuta realitzada amb l’Ajuntament
de Balaguer.

Amb l’enderroc de l’antiga presó, s’ha
guanyat la vista total de la cara sud del con-
vent.
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Para la agencia de santalucía
en Lleida se seleccionan

10 PERSONAS

OFRECEMOS
Alta remuneración

Colaboración inmediata
Promoción según valía

Interesados pueden dirigirse a
C/ Miracle, 1 bajos (JUCAR, SCP)

de Lleida
de lunes a miércoles

de 10 a 13 horas.
Atenderá Sra. López

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

ANTER
Centre de Sol BalaguerCentre de Sol BalaguerCentre de Sol BalaguerCentre de Sol BalaguerCentre de Sol Balaguer

A més dels nostres serveis
de perruqueria, sol i estètica,
també t’oferim la tecnologia

LÀSER
per a depilació,

petites berrugues i
punts de rubí

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

Un centenar de tractors i
diferent maquinària agrícola i
una desena de carrosses re-
presentants de diferents col·-
lectius i centres escolars de
la capital de la Noguera,
acompanyats d’alguns ani-
mals de companyia van par-
ticipar el passat diumenge 18
de gener a la festivitat de Sant
Antoni Abat, amb la celebra-
ció de la tradicional festa dels
Tres Tombs de la Plaça del
Mercadal, on van rebre la be-
nedicció del rector de la ciu-
tat, Mn. Ramon Solé.

La festa, organitzada per
la Confraria de Sant Antoni
Abat de Balaguer va iniciar-
se el dissabte 17 de gener
amb la Missa en honor del

  Un centenar de tractors participen a la
Festa dels Tres Tombs de Balaguer

Davant de centenars de persones, que un any més, van assistir a la
festa de Sant Antoni Abat, el passat diumenge 18 de gener

Sant a l’església de Sant
Josep, i la benedicció dels
panets de Sant Antoni.

La Festa dels Tres
Tombs va celebrar-se el diu-
menge, per no coincidir amb
l’habitual mercat dels dissab-
tes.

Després dels Tres
Tombs, els pavellons de la
Cros van acollir un dinar de
germanor amb la presència
de tots els participants a la
Festa, i que va estar presidit
pel Conseller del Departa-
ment d’Agricultura, Ramade-
ria i Pesca de la Generalitat
de Catalunya, Antoni Siurana,
acompanyat del Director
General del Departament
Josep Pau.

El premi a la millor car-
rossa va ser per la carrossa
«Santa Maria» que es van
endur els 300 euros del pre-
mi i un trofeu.

El segon premi dotat
amb 210 euros va ser per
l’Associació Dona Rural amb
«Rentant a la Reguereta» i el
tercer premi dotat amb 150
euros va ser per a la carros-
sa «Anem a estudi», també
de l’Associació Dona Rural de
Balaguer.

La Carrossa «Santa
Maria» va emportar-se
el primer premi dotat

amb 300 euros

La matança del porc: una
tradició de molts segles

Encara són moltes les cases de pagès
que cada any celebren aquesta festa

La comarca de la Noguera, igual que moltes al-
tres comarques de Catalunya, celebren, durant el mes
de gener, la tradició de matar un porc.

La matança del porc és una costum que encara
avui perdura en moltes cases de pagès. El porc s’en-
greixa els darrers mesos de l’any, per quan arriba el
fred del gener, fer la matança i guardar tota la carn de
diferents maneres per tal de que es conservi i pugui
ser menjada al llarg de l’any.

Les anomenades mandongueres, s’encarreguen
de fer els pernils salats, les llonganisses i  botifarres,
la costella i el llom que poden menjar-se frescos o
confitats, de manera que pot guardar-se durant uns
mesos sense que es faci malbé.
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Térmens es pot connectar
a Internet sense cable

La iniciativa va ser presentada pels
informàtics Albert Mas i Jordi Cortés

Els informàtics Albert Mas i Jordi Cortés van ser
els responsables de presentar a Térmens el nou sis-
tema d’internet Wireless que consisteix en una con-
nexió a la xarxa sense necessitat de cable i totalment
gratuït per als usuaris.

Aquest nou projecte que ja funciona en algunes
poblacions lleidatanes com Soses, ha estat impulsat
des de l’Àrea de Noves Tecnologies de l’Ajuntament
de Térmens.

Els veïns interessats en gaudir d’aquest nou sis-
tema d’accés a internet hauran d’abonar la quantitat
de 150 euros per disposar del material necessari que
faciliti la connexió i gaudir del servei. Aquest servei
també permet als usuaris tenir correu electrònic gra-
tuït.

El Consell comarcal de la Noguera con-
voca diferents premis artístics, destinats als
escolars com és el Premi d’Auques, que en-
guany arriba a la seva XV edició,  i per la gent
gran de la comarca, amb el premi de narrati-
va intergeneracional, del qual es celebrarà la
quarta edició.

Al premi escolar d‘Auques hi poden parti-
cipar tots aquells alumnes dels diferents cen-
tres escolars de la comarca, que estiguin
cursant 5è i 6è de primària, sota el lema de
«El món de les cultures». El guanyador s’em-
portarà un premi de 175 euros, el segon,
120 euros i el tercer 75 euros. Posterior-
ment hi haurà 7 accèssits de 30 euros ca-
dascun, mentre que els centres escolars dels

El Consell convoca el premi d’Auques i el
de narrativa intergeneracional

Els premis es lliuraran el proper 23 d’abril, en el transcurs dels
actes de celebració de la festivitat de Sant Jordi

tres primers alumnes, rebran una subvenció
de 120 euros per la compra de material di-
dàctic.

Quant al premi de narrativa inter-
generacional hi poden concórrer totes aque-
lles persones majors de 65 anys, i tots els
estudiants de secundària que resideixin en
qualsevol municipi de la comarca. El text tin-
drà com a tema únic per a la gent gran de
«Té la residència l’escalfor de la llar?» i “Són
necessàries les residències” pels alumnes
de secundària. En total s’atorgaran tres pre-
mis per categoria. El primer premi s’empor-
tarà 120 euros, el segon, 90 i el tercer 60
euros.

Els premis es lliuraran el proper 23 d’abril.
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La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Ponts,
a través del Patronat Municipal d’Iniciatives de Ponts,
ha convocat una nova edició del concurs de cartells
per anunciar la tradicional festa del Ranxo d’aquest
any 2004.

Les bases, com ja es ve fent en els últims anys,
fan referència a dues categories: una la general, que

Ponts convoca una nova edició del
Concurs de Cartells de la Festa del Ranxo

La tradicional festa del Ranxo es celebrarà el proper dimarts 24 de
febrer, a la que s’hi espera més de deu mil persones

escollirà el cartell que anunciarà la fes-
ta, i l’altra la juvenil que inclou partici-
pants fins a 15 anys.

Els cartells s’han d’enviar a l’Ajun-
tament de Ponts fins el divendres 6
de febrer de 2004 en que finalitza el
termini d’admissió i el jurat es reunirà
el dissabte dia 7 per emetre el vere-
dicte.

El premi enguany és de 450 euros
per la categoria general i de 150
euros per la modalitat juvenil. Paral·-
lelament també s’atorgarà un trofeu
en cada categoria pels guanyadors
de les votacions del jurat popular.

Aquest jurat popular el conformen
totes aquelles persones que visitin
l’exposició de tots els cartells partici-
pants que tindrà lloc els dies 7 i 8 de
febrer a la Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment de Ponts i que vulguin votar els

cartells que creguin que són els millors per anunciar les festes
del Ranxo que aquest any són del 20 al 24 de febrer, dia del
Ranxo, al que s’hi esperen, com en les darreres edicions més de
deu mil persones.

La Festa del Ranxo és una de les més participades de totes
les que es fan a les comarques de Lleida, amb el repartiment de
prop de sis mil racions d’aquest popular plat que es confecciona
des de primera  hora del matí, per a que estigui a punt l’hora de
dinar.

D’altra banda, la localitat d’Artesa de Segre, també prepara
la seva popular festa de la matança, que també es celebrarà el
mateix dia 24 de febrer, darrer dia de Carnaval, i vigília de l’inici de
la Quaresma.
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Presentació del llibre
“Marketing en un mundo
global” de Josep Bertran

El proper 30 de gener a la Llibreria Vall
de Balaguer, a partir de les 18,30 hores

Aquest divendres 30 de gener, la llibreria Vall del
carrer d’Avall de Balaguer acollirà la presentació del
llibre que sota el títol de «Marketing en un mundo
global» signa l’autor Josep Bertran Vall. La presenta-
ció tindrà lloc a partir de les 18,30 hores, i comptarà
amb els parlaments de l’alcalde Miquel Aguilà i l’autor
del llibre Josep Bertran, professor de la Universitat
Popeu Fabra.

A les 8 de la tarda, i  a la Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment, l’autor del llibre oferirà la conferència «Globalit-
zació i el seu impacte a les empreses i a la identitat
dels ciutadans de Balaguer».

El Centre Excursionista de Balaguer presenta
els actes de celebració del seu 75è aniversari

La Coral Sant Jordi actua per primer cop al
Teatre Municipal de Balaguer, l’1 de febrer

Aquest diumenge 1 de febrer a
les 7 de la tarda, la Coral Sant Jordi
farà per primera vegada un concert
al Teatre Municipal de Balaguer. Tot
i que ha realitzat diversos concerts
a la ciutat de Balaguer des de la
seva creació, serà la primera vega-
da que ho faci al Teatre Municipal de
Balaguer, que va inaugurar-se l’any
1997.

La Coral Sant Jordi dirigida per
Lluís Vila ha preparat un programa
exclusiu per aquest concert a
Balaguer, una mica més popular i
conegut per als espectadors,
diferent al programa que estan
oferint als concerts que estan
realitzant al Palau de la Música

El Centre Excursionista de Balaguer va presentar
el passat divendres els actes commemoratius del seu
75è aniversari amb la celebració d’un sopar que va
reunir unes 90 persones.

Entre els actes que preparen per
celebrar l’efemèrides cal destacar
una exposició conjunta amb el Mu-
seu de la Noguera, i una Trobada de
tots els Centres Excursionistes de
Catalunya durant el mes d’abril a
Santa Maria de Meià.

Paral·lelament també portaran
a terme diferents excursions visitant
llocs especialment significatius de
l’excursionisme català. Es tracta
d’una programació mensual de sor-
tides a la serra del Cadí, a la Pica
d’Estats, al Pedraforca o a l’Aneto,
entre moltes altres.

Els organitzadors van animar la
ciutadania a participar dels diferents
actes organitzats.

Catalana. Aquest concert entra dins de la
programació estable de música que el Teatre
Municipal realitza conjuntament amb l’empresa
Noguera Parc Cultural.
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El passat divendres 23 de gener es va
presentar la Mostra de Gastronomia Antiga
que es realitzarà en set restaurants de la
ciutat de Balaguer que durant un mes oferi-
ran als seus clients la possibilitat de tastar
un menú elaborat amb receptes medievals,
renaixentistes i modernes,  extretes dels
receptaris de cuina d’aquella època de
Catalunya i Espanya. La peculiaritat d’aque-
lla cuina antiga és d’una banda l’absència

Set restaurants de Balaguer participen
en la Mostra de Gastronomia Antiga

La Mostra de Gastronomia Antiga està organitzada conjuntament pel
Museu de la Noguera i la Societat Gastronòmica del Comtat d’Urgell

dels productes americans que posteriorment
donaran color als nostres plats: la tomata,
el pebrot, la patata, les mongetes... d’altra
banda la tradició de condimentar els plats
amb abundància d’herbes aromàtiques i es-
pècies, un signe d’estatus social. Tot plegat
una sèrie de característiques que fan que
avui ens resultin estranys sabors que du-
rant molts anys foren generals a la major
part d’Europa.

Els restaurants participants són:
l’Espígol, Cal Morell, Cal Xirricló, La
Fontblanca, Cal Pepito, El Faro i Sapore.

Els plats que s’elaboraran són, entre
altres: Albergínies espesses, pollastre amb
codonys, estofat de gallina, sofregit de carn
de llagosta,  cassola de salmó, Taronges de
Xàtiva,  etc...

La Mostra està organitzada pel Museu
de la Noguera, juntament amb la Societat
Gastronòmica i Cultural del Comtat d’Urgell.

Concurs de carrosses i
disfresses al Carnestoltes

La popular festa de la disbauxa es
celebrarà el proper 21 de febrer

La popular festa de Carnestoltes arriba a la capi-
tal de la Noguera el proper 21 de febrer.

Començarà, com cada any, a les 4 de la tarda
amb la concentració de totes les carrosses, com-
parses, xarangues i disfresses davant de l’Estació
de trens, al carrer Noguera Pallaresa.

Aquesta és una festa on tot s’hi val. La disbauxa
i tot allò que és prohibit durant l’any, està permès
durant unes hores.

Tothom que vulgui fer una carrossa per la rua de
la tarda, haurà d’inscriure’s a l’àrea de promoció de
l’IMPIC (Situada al Xalet Montiu) o bé al telèfon
973446606 , i participarà  en el  concurs de la millor
Carrossa, el premi de la qual es donarà a la mitja part
del ball de tarda, a la plaça del Mercadal i que és de
300 euros.

Durant el gran ball de Carnestoltes, que tindrà
lloc als Pavellons firals i que estarà amenitzat pel
Grup Casino , es celebrarà  el tradicional Concurs de
disfresses per adults amb dues modalitats, grup i
individual o parella, amb un primer premi de 300 euros
per la millor disfressa de grup i un primer de 150
euros per la millor d’individual o parella. També hi hau-
rà 5 accèssits, per a cada modalitat.
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El proper dissabte 7 de
febrer a 2/4 d’11 de la nit i el
diumenge 8 de febrer a les 7
de la tarda, la Companyia La
Suda Teatre de Balaguer pre-
sentarà el seu nou muntat-
ge sota el títol «Avi jove, Vol
companyia» de Lluís Coquard,
sota la direcció de Roser
Cayuela amb el suport de Mi-
quel Aige, i amb la interpre-
tació dels actors i actrius
Moisés Puigpelat, Anna
Cayuela, Anna Galiano, David
Peña, Josep Ferrer, Lluís Ruiz,
Antonieta Martínez, Gemma

 La Suda Teatre presenta l’obra “Avi jove,
vol companyia” al Teatre Municipal
Amb dues sessions els propers dies 7 i 8 de febrer, i sota la

direcció de Roser Cayuela i el suport de Miquel Aige

Esteve, Maria Cristina
Sánchez-Arevalo, Josep
Martí, Fèlix Garcia, Sisco
Galiano, Maria Dolors Vidal,
Rosa Mata, Carme Cornet i
Roser Molins.

El preu de l’entrada és de
6 euros i l’entrada anticipa-
da pot trobar-se a la perru-
queria Roser Anna de
Balaguer.

D’altra banda, el dissab-
te 14 de febrer a 2/4 d’11
de la nit serà la companyia
lleidatana La Baldufa la que
oferirà el seu muntatge

Catacrack de Jordi Purtí .
Catacrack és una

banda de quatre petits
delinqüents que decideix fer
el robatori perfecte per veure
complerts els seus somnis i
deixar de viure en la misèria.

Per això organitzen i
estudien el millor pla, el pla
que els ha de permetre
aconseguir entrar al banc i
fer-se amb l’objecte del
robatori. Però, quan tot és a
punt... Catacrack! Un seguit
d’equívocs faran que el pla
perilli constantment...

Teatre escolar en llengua
anglesa al Municipal

Per a alumnes de batxillerat i cicles
formatius de llengua anglesa

El proper dijous 5 de febrer, a partir de 1/4 de 12
del migdia, el Teatre Municipal de Balaguer veurà re-
presentada l’obra «Metamorphosis» de la companyia
IPA produccions, en llengua anglesa.

Aquestes representacions en llengua anglesa van
iniciar-se fa uns cursos amb força èxit, ja que serveix
per posar en pràctica els estudis d’anglès dels alum-
nes de batxillerat i de cicles formatius dels centres
educatius de Balaguer i de la comarca de la Noguera.

Aquesta obra està emmarcada dins de les activi-
tats del Pla Municipal de Dinàmica Educativa, organit-
zat per l’IMPIC i el Centre de Recursos Pedagògics de
la Noguera, amb el suport de tots els centres esco-
lars de la ciutat.

D’altra banda, del 5 al 16 de febrer, el Centre Cívic
del carrer Miracle acollirà una exposició dedicada a
Mercè Rodoreda. El dia 5, a les 7 de la tarda , es farà
la lectura d’un conte de l’escriptora a càrrec de Carme
Alós, directora del Museu de la Noguera.
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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

Novetats per a tots els gustos a la
Bibilioteca Margarida de Montferrat
Excursionisme, gastronomia i novel·la entre aquestes novetats

Per Eva Font

Per als amants de les
excursions i de la natura, la
Biblioteca Margarida de
Montferrat, us recomana
l’obra de Jordi Oliver:
Montserrat: guia itinerària.
Les rutes que s’inclouen dins
aquest llibre, que forma part
de la col·lecció Guies del
Centre Excursionista de
Catalunya, us faran gaudir al
cent per cent de l’enigmàtica
i encisadora muntanya de
Montserrat.

I com que la cuina ja no
és, sortosament, cosa
exclusiva per a dones us
presentem un llibre que us
permetrà gaudir de la cuina
en parella: N’estem fins als

fogons! Contes i receptes
per cuinar en parella. Hi
podreu trobar receptes de
tot tipus i per a qualsevol
ocasió: cuina exòtica,  cuina
per aprimar-se, cuina
catalanojaponesa... En
definitiva, un llibre per xupar-
se els dits!

En canvi, si us agrada la
política i voleu conèixer què
pensa el polít ic català
Josep-Lluís Carod-Rovira no
podeu passar per alt la
lectura de El futur a les
mans. En aquesta obra
Carod-Rovira ens fa
sabedors de les seves
inquietuts, dels seus
pensaments i de les seves
visions.

I per f inal itzar, tres
novel·les de temàtica força
diferent. La primera ens
transporta a l’Amsterdam
del segle XVII i ens apropa al
cèlebre pintor Rembrandt.
Amb el contundent títol La
puta de Rembrandt l’autora
Sylvie Matton ens mostra el
costat més humà del pintor.

Els errors, obra de David
Cirici, va guanyar el Premi 23
d’abri l 2003. Aquesta
història d’amor que succeeix
durant el franquisme està
plena d’errors.

Per últim, el jove autor
basc Unai Elorriaga ens
mostra el procés de
demència d’un ancià a la
seva obra Un tramvia a SP.

Indesinenter

Començo cada dia i em confonc
amb la barreja, l’ham i el remolí
fuent de poble, de país, de feina.
Començo cada dia i em troben
esperances que jo trobo i congeniem.
L’hivern m’abraça i el saludo matiner,
quan som encara pocs que el saludem.
Crido contra el vent
i enfilo els atzucacs de les contestes
que sovint respon. Es desperta el gall
i canta els seus dominis amb un crit gelat.
Una màquina americana,
amb producte americà, avorada al carrer,
encola les tendències fa temps consolidades.
Per cert, t’admiro i no t’ho dic,
no t’ho dic mai. Potser, vés a saber
si te’n fot que jo t’admiri.
També jo, tinc miralls al meu voltant
que em parlen de victòries
que mai no me les crec.
Tot es va seient al lloc que toca,
de vegades tard, de vegades d’hora,
però tot es va seient.

Miquel Trilla
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El Balaguer continua en la zona alta de la
taula després de guanyar al Premià

L’equip que entrena Emili Vicente suma 14 dels darrers 18 punts en
joc i es situa a tres punts de la zona d’ascens a Tercera Divisió

Golejadors del F.C. Balaguer

1.Santboià. .............. 42
2.Rubí ...................... 37
3. Horta ................... 36
4.Pubilla Casas ......... 34
5.Pobla Mafumet ....... 34
6.Balaguer ........................ 33
7.Morell ................... 32
8.Júpiter .................. 32
9.Prat ...................... 31
10.L’Hospitalet At.. .... 31

11. Masnou. ............. 31
12. Tortosa .............. 26
13. Badalona ........... 26
14. Guixols ............... 26
15. Premià de Mar .... 22
16. Pomar ............... 21
17. Santa Eulalia ....... 21
19. Ripollet ............... 21
19. Poble Sec ........... 17
20. Sants ................. 13

Classificació Primera Catalana

1.Ermengol ..................... 5
2.Tenorio ........................ 4
3.Parra ........................... 4
4.Juli .............................. 3
5.Menchón ...................... 2
6.Juanjo .......................... 2
7.Figuerola ..................... 1
8.Gomila ........................ 1

EL Balaguer d’Emili
Vicente ja porta sis
jornades sense conéixer
la derrota. Des de l’empat
al camp del Prat, l’equip
de la capital de la
Noguera ha aconseguit
guanyar al Pobla de
Mafumet i al Pomar a
domicili, i al Pubilla Casas
i al Premià al Municipal,
mentre que al camp del
Sants aconseguí un
important empat.

Però el que és més
important, és la linia de
joc en la que ha entrat
l’equip vermell, que es
troba amb la moral

Juanjo

altíssima en una fase de
la lliga molt important de
cara a estar en els llocs
capdevanters de la
classificació. Emili Vicen-
te explicava als seus
jugadors que havien
d’aconseguir 42 o 43
punts per assegurar-se
la permanència a la
categoria, ja que aquest
era el primer objectiu
d’aquesta temporada, i
que l’equip està molt a
prop d’aconseguir,
després d’haver sumat
14 dels darrers 18 punts
en joc.

Després de les dues darreres jornades,
el Balaguer ha sumat quatre dels sis punts
en joc, després d’empatar a zero gols al camp
del Sants, i d’haver aconseguit una
merescuda victòria, a casa, davant el Premià
per 2 gols a 0, amb dos gols de Juanjo Alias
que s’estrenava com a golejador de l’equip,
després d’haver-se incorporat a l’equip, el
passat mes de desembre.

La suma d’aquests quatre punts,
acompanyat de la resta de resultats que s’han
produit durant el darrer cap de setmana, fan
que l’equip que entrena Emili Vicente s’hagi
col·locat en una molt bona posició a la taula
classificatòria, a tant sols tres punts de la

zona que dóna l’accés directe a la tercera
divisió.

El proper diumenge, els d’Emili Vicente
visitaran el camp de l’Horta un dels primers
classificats, i que, en cas de treure’n un
resultat positiu pels interessos del Balaguer,
l’equip es consolidaria en una zona molt
còmoda en aquest principi de la segona volta
del campionat.

D’altra banda, el proper partit a casa del
Balaguer serà el proper diumenge 8 de febrer,
rebent al Tortosa, un dels històrics del futbol
català, mentre que set dies després, el
Balaguer visitarà el camp de l’actual líder, el
Santboià.
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El Cristec aconsegueix
una victòria vital al guanyar
per 6 gols a 3 a La Fontana
de Saragossa, en partit cor-
responent a la 14a jornada
de la Nacional “A”.

Els balaguerins van patir
més del compte per batre el
cuer de la categoria, però van
acabar imposant la seva
qualitat en uns darrers
minuts de partit especta-
culars.

La primera meitat va
començar amb domini
visitant que es va avançar en
el marcador en una jugada
aïl lada. Els de casa
controlaven el joc però no
encertaven en les seves
ocasions de gol. Javi va

 El Viplà guanya a casa davant La Fontana
i perd davant el Rigar Saragossa per 8-6

Els balaguerins acaben la primera volta en una zona complicada,
però amb la moral alta de cara a recuperar posicions a partir d’ara

empatar el partit als 17
minuts, marcant el seu
primer gol amb el Cristec,
però poc després La
Fontana va marcar l’1 a 2 a
l ’aprofitar una badada
defensiva local, resultat
amb el qual va finalitzar la
primera meitat.

Només començar el
segon temps Joan va tornar
a empatar el partit d’un fort
xut llunyà, però de nou els
aragonesos van tornar a

ficar-se amb avantatge de
2 a 3. A partir d’aquí el joc
de l’equip de Rafa Martínez
va experimentar una gran
transformació, va guanyar
en velocitat i agressivitat, i
van sorgir les figures de
Míguel, autor de un gol i
nombroses assistències, i
de Cristian, que es va
aprofitar totes aquestes
assistències marcant 3
gols. D’aquesta manera, i
en uns espectaculars 5
darrers minuts, el resultat
es va capgirar arribant-se al
definitiu 6 a 3 final.

D’altra banda, el passat
dissabte van caure per 8-6
a la pista del Rigar de
Saragossa.

Els homes de Rafa
Martínez continuen a

la zona baixa de la
classificació

Trobades d’Escacs a
Balaguer i Vallfogona

Emmarcats dins dels Jocs Escolars
Esportius de Catalunya

El Consell Esportiu de La Noguera dins els Jocs
Escolars Esportius de Catalunya va organitzar dues
trobades comarcals d’escacs classificatòries per la
fase Territorial de Lleida. La primera amb la col·-
laboració del Club Escacs Balaguer es va dur a ter-
me el dissabte dia 17 de gener a Balaguer al mateix
local del club i la segona amb la col·laboració del Club
Escacs Vallfogona va tenir lloc dissabte dia 24 de
gener al Polisportiu de Vallfogona. Tan en la primera
com en la segona trobada van participar quasi un
centenar de prebenjamins fins a cadets de deu cen-
tres o clubs de la comarca. Aquest any hi ha hagut
una gran resposta i un gran nivell fruit de la gran
tasca que s’està portant a terme i de que cada vega-
da més va entrant els escacs a les nostres escoles
de la comarca.

Els guanyadors van ser en categoria Prebenjamí
Jordi Fortuny del Balaguer, en categoria Benjamí,
Laura Prats també del Balaguer, en categoria aleví
Àlex Farré del Vallfogona, mentre que en categoria
infantil la guanyadora va ser Laia Barbosa del C. E.
Balaguer.

En la categoria cadet, el balaguerí Daniel Luengo
va ser el primer classificat.
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VIEN ASSESSORIA, SLU
Assessorament Vitícola i enològic
Projectes i estudis d’implantació

de vinyes i cellers
Especialistes en el coneixement dels sòls

C/ Sant Crist, 6 · Tel. 973 447 591 · BALAGUER

V. X. ADSUAR

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

Agència Oficial
Venda de vehicles nous i usatsMercedes-Benz

L’equip del Club Bàsquet
Balaguer va aconseguir tren-
car la ratxa de 6 derrotes
consecutives aconseguint
un clar i contundent triomf
contra un rival directe a la
classificació que es va veure
en tot moment desbordat
pels jugadors locals i que
només en els darrers 5 mi-
nuts de partit va aconseguir
reduïr les diferències en el
marcador i acabar amb una
derrota de només 15 punts,
quan realment durant tot el
partit va estar perdent de 30
punts.

 El Club Bàsquet Balaguer aconsegueix
trencar una ratxa de sis derrotes

Amb una important victòria davant el C. B. Olesa “B” per un contun-
dent 100 a 85 en un partit en que els balaguerins van ser superiors

El homes de l’equip de
Balaguer van sortir amb
molta concentració i
intensitat i al final del primer
quart van agafar una renda
de 10 punts que només
començar el 2n quart van
ampliar ràpidament a 20
punts. Allà el partit es va
acabar per als visitants que
es van veure superats una
vegada rera l ’altre pel
Balaguer que se’n va anar al
descans amb 27 punts
d’avantatge.

El 3r quart va ser més
igualat, encara que els

locals van saber ampliar les
distàncies fins  als 35 punts
de diferència, tònica que es
va mantenir f ins als 6
minuts per a la conclusió,
quan una tangana prota-
gonitzada per un jugador
visitant que només es va
dedicar a provocar durant
tot el partit amb el
consentiment dels àrbitres,
provocant que els locals,
baixessin la guàrdia i ja no
van defensar gens, el que va
aprofitar el visitant per
aconseguir un parcial de 10-
23, en el darrer quart.

Ponts acull la final de la
Copa Catalana d’Escacs

El passat diumenge 25 de gener amb la
presència de 38 equips catalans

Aquest passat diumenge dia 25 de gener es  va
dur a terme a la població noguerenca de Ponts, la
final de la Copa Catalana d’escacs, on van participar
38 equips de tot Catalunya, dels quals el primer del
primer grup es classificava per anar al campionat
d’Espanya per equips.

Per primera vegada es va dur a terme aquest
tipus de campionat i s’ha fet a la provincia de Lleida i
a la comarca de La Noguera.

Hi havia 4 grups, des de divisió d’honor (màxima
categoria d’escacs) fins a la categoria de tercera.

Hi havia equips dels que hi van participar que
estaven composats per grans mestres i mestres
internacionals, fet que va donar molta qualitat al
campionat.
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L’esportista balaguerí Albert Barri i
Gatnau del Club Esportiu Natació Balaguer
va participar el  passat cap de setmana 23,24
i 25 de Gener en  el Campionat de Catalunya
Júnior de Natació que es va celebrar a les
instal·lacions del C.N. Tarraco a la ciutat de
Tarragona.

El diumenge 25 de gener va disputar la
seva millor prova. La dels 200 metres
esquena, classificant-se en el lloc 11è de

Albert Barri fa un immillorable paper en
els Campionats de Catalunya de natació

Van disputar-se el passat cap de setmana del 24 i 25 de gener a la
piscina del Club Natació Tarraco a la ciutat de Tarragona

Catalunya amb un temps de 2:33,45,
mentre que el dissabte  24 de gener en la
prova de 100 metres esquena es va
classificar el 14è de Catalunya amb un
temps de 1:10,55,

Altres proves que va disputar van ser
els 50 metres esquena, en la qual va
quedar el 17è del ranking català; els 50
metres papallona en la que va quedar el
19è classificat, i finalment els 100 metres
estils que amb un temps de 1:13,44 va
quedar el 20è de Catalunya.

Actualment la preparació de l’Albert
Barri per part dels tècnics del Club Natació
Balaguer, es basa en una planificació des
de mitjans de setembre nedant 16
quilòmetres setmanals a la piscina
municipal de Balaguer, d’aquesta manera
ha aconseguit el seu objectiu de poder
participar en un campionat tan important
com aquest.

El  proper 29 de febrer se
celebrarà la Mitja Marató

Organitzada per la Regidoria d’Esports,
juntament amb la VII Diada Atlètica

El proper diumenge 29 de febrer, Balaguer acollirà
la celebració de la 16a Mitja Marató i la 7a Diada
Atlètica, organitzada per la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Balaguer i el Club Atlètic Maratonians
del Segre.

Els participants a la Mitja Marató hauran de
recórrer una distància de 21,097 quilòmetres, amb
sortida del Passeig de l’Estació de Balaguer, passant
per les poblacions de Gerb i Sant Llorenç de Montgai
per retornar a la capital de la Noguera, amb la final a la
Plaça del Mercadal.
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Diu l’inefable Josep Pla en el Quadern
Gris, que «una revolució no és res més que
un canvi brusc del personal dirigent». Des-
prés va divagant agradablement i d’una
manera encertada vers el caire que cada
revolució pot tenir, i de les que ell guarda
record. I així, sentencia que el «desplaça-
ment d’un grup burgés a un altre grup bur-
gés no és cap revolució», per la senzilla raó
que són gossos d’una mateixa ventrada,
però de diferent color.

Així doncs, ens podrem situar a la nos-
tra Catalunya, on els de CiU treuen foc pels
queixals. L’Artur va despentinat. El Duran en
diu tantes que ratlla l’absurd, i el vaixell que
semblava que tenia tota la Catalunya per mar,
ara va ple de forats i les taques de rovell
obren un vertader mar d’incògnites. Però que
no es cregui ningú que està acabada, per-
què us podeu imaginar que passaria si CiU
tingués uns resultats bons, molt bons!, el
catorze de març?.

Aquest mal tràngol pot fer que CiU es
sanegi. Que les rates que tota andròmina
vella pot tenir, fugin. I que el cos vital del Par-
tit conservi la vida i de les cendres, mercès a
una circumstància favorable pugui passar
aquests quatre anys dignament. I és que al
nostre país d’oposició no se’n sap fer. Ens
falta sentit de l’humor i ganes de treballar a
baix preu. Preu d’oposició.

Els que ara manen diuen que han trobat
els calaixos buits. Què s’esperaven? Trobar
diners a esportons? Va homes! ni vosaltres
us ho haguéssiu cregut en el millor dels som-
nis. Diuen que han desaparegut papers, i
tant, després de vint-i-tres anys de remenar
les cireres, us podia cabre al cap quelcom
diferent. Tot això ve a compte que la roba
bruta és millor rentar-la a casa amb la porta
tancada, perquè si poca simpatia té la vida

política amb tot això, només es treballa
per enfonsar-la més. I ja tindrem temps
per veure l’exemplar que serà el seu pas
pel govern.

Jo ara penso en tota aquesta gent que
han perdut amb les eleccions, ja llunya-
nes, la mesada. Gent apta per tornar al
seu treball, i així ho han fet. Gent que ha
cregut que el seu pas per la política ha
estat un parèntesis més o menys llarg.
Més o menys brillant. Més o menys rendi-
ble, i se’ls ha d’aplaudir. També, pot ser
que n’hi hagi que abusant d’una Seguretat
Social massa tova i moltes vegades injus-
ta, s’emparin en una sobtada malaltia de
difícil diagnòstic, per fer temps. Temps que
tant n’han tingut, i ben pagat per cert. Ales-
hores quan es torni a escoltar-los parlant
d’ètica, de consciència, d’honestedat, de
la «dormida» tranquil·la, no valdrà la pena
respondre’ls, i sí, amb la sornegueria tan
nostra fer-los-hi la petarrufa.

Són els menys perquè aquest afany
d’esprémer la mamella sense fer gran
cosa, sense cap dubte és una malaltia
greu, i per tant rara. Una autovaloració exa-
gerada que faci dir bajanades sempre
acompanyades pel gest autoritari. Tenir
una minsa idea del proïsme i de pensar
que tot i tothom està per sota i per darrera
és alarmant. Molt alarmant! És tot el con-
trari a una depressió normal. És perquè el
tingui Déu a la seva nòmina que pot durar
més i li tingui en compte.

C.G.A.

P.D. Moltes vegades segons en Josep Pla,
«escriure no és més que un esforç contra
l’oblit». I algunes coses s’han d’anar recor-
dant.

De Pla i d’altra gent

Un cop formalitzada i legalitzada la Plataforma per a la
defensa de l’entorn de Sant Llorenç de Montgai, iniciem un
camí ple de projectes consensuats amb tots els veïns resi-
dents a l’entorn i amb l’Ajuntament com a corretja de trans-
missió de les nostres il·lusions.

Per tal motiu, la Plataforma va demanar una entrevista
a l’Alcalde Sr. Vendrell, i el passat dimecres dia 17 a la tarda,
ens vàrem reunir a l’Ajuntament de Camarasa la junta en
funcions de la Plataforma, el Sr. Alcalde i els Regidors, du-
rant més de dues hores, per fer la presentació oficial a
l’Ajuntament, tenir un primer canvi d’impressions, comen-
tar i contrastar opinions sobre projectes immediats que
pensa dur a terme la Plataforma en una primera fase.

1. Demanar a l’administració competent informació de-
tallada del PEIN, espai Natural de Sant Llorenç de Montgai,
estat actual en que es troba administrativament, pla de
gestió, si es que té, normatives i tot el que el pugui afectar
com a tal.

2. Adequació sostenible de la ribera del pantà, amb un
projecte a curt termini revaloritzant l’entorn amb criteris
turístics i de salubritat pública.

3. Trobar una solució immediata al problema que repre-
senta el que a l’estació de tren no hi hagi cap punt de llum
que assenyali l’estació i que per tant, els viatgers que arri-
ben amb l’últim tren, especialment estudiants, es vegin
obligats a baixar fins al poble, 2 km. A les fosques.

4. Intentar esbrinar a la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre, si té voluntat de crear la comissió de seguretat pel
desembassament del Pantà de Sant Llorenç, tal i com te-
nim entès que està previst, i d’ésser cert, instar a la matei-
xa, a que s’inclogui també l’Ajuntament i la Plataforma, a fi i
efecte de que puguem vetllar pels nostres interessos col·-
lectius.

En tot moment, el Sr. Alcalde i Regidors, es varen mos-
trar entusiasmats per la idea de tirar endavant els projec-
tes de la plataforma i es varen oferir totalment i sense
reserves per arribar a bon port. Per la seva part, la platafor-
ma es va comprometre a tenir en tot moment informat al
consistori sobre les activitats programades a tal fi, de tirar-
les endavant, tots plegats, no descartant la plataforma pren-
dre alguna iniciativa d’actuació, cas que arribat el moment,
l’Ajuntament no fos atès de manera correcta per l’adminis-
tració.

En acabar la presentació, vàrem intercanviar punts d’opi-
nió, essent coincidents amb essències de com volem que
sigui l’entorn natural del nostre municipi afectat pel PEIN
Camarasa -Sant Llorenç de Montgai. Ajuntar esforços co-
muns i congratular-nos de que per fi, ja és hora de que a
partir d’ara ens projectem de cara a l’embassament i les
seves riberes a fi de compartir, tots els veïns, i els possibles
visitants, la immensa riquesa lúdica, paisatgística, cinegè-
tica, fotogràfica i naturalista, amb un respecte ecològic
sostenible i pràctic, que farà que el nostre municipi sigui
anomenat arreu.

Plataforma per la defensa de l’entorn natural
de Sant Llorenç de Montgai

Ja som legals
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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
- Venda o canvi de gran pis i local a
un poble entre Fraga i Lleida, per pis
o casa a Saragossa, Pamplona o ro-
dalies.
- Pis a Lleida de 3 habitacions.
- Al c/ Barcelona amb 3 hab.
- Al c/ Balmes amb 3 hab.
- Àtic al c/ Bellcaire
- Pisos al c( del POnt de 1, 2 i 3 hab.

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

i de 90m2.
- PIs a la Pl. Mercadal

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

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

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 xamfrà Pere III
- C/ Alguer i al C/ Montroig

Pisos nous d’1, 2 i 3
habitacions a la Ctra.
de Camarasa xamfrà

Jacint Verdaguer.
Totalment equipats.
Financiació al 100%

PROPERA PROMOCIÓ DE PISOS EN
VENDA AL CARRER 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.
LA RÀPITA
- Parcel·les edificables amb projecte
bàsic

Degut a la gran deman-
da de vivendes de llo-
guer, sol.licitem als pro-
pietaris que posseeixin
pisos desocupats als
qui els interessi tenir
una rendabilitat en llo-
guer o en venda, es diri-
geixin a les nostres ofi-
cines, on se'ls informa-
rà ampliament del siste-
ma d'arrendament o
financiació.

ALGERRI
- Parcel·les en venda
- Casa moblada amb baixos i boardilla
al c/ Andaní. 5.500.000 ptes.
- Casa moblada a la Pl. Andaní.
10.000.000 ptes.
TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m2 amb terrassa,
traster i parquing.
IBARS DE NOGUERA
- Casa de 120m2 amb pati.

Que tothom es queixa i ho fan amb
raó, es un fet inqüestionable, i que son
tantes les vegades que ho han fet, que
quasi fins hi tot els fa mal la gorja de
tan parlar, també es una gran veriat.

Però hi ha una dita popular que diu
«pots xiular si l’ase no vol beure», i això
es el que esta passant amb el
propietari d’un casalot que hi ha a la
Plaça del Mercadal, que quasi
m’atreviria a dir que des de l’any 1950
del segle passat, cap artista o artesà
de la construcció no hi ha posat la ma
per a rentarli la cara i fer-li lluir la façana
i ni tan sols per condicionar els
desperfectes que presenten les
balconades d’aquest immoble.

Hi ha una Ordenança Municipal que

parla de les façanes en mal estat, però
pel que sembla o aquest propietari te
«Bula» que l’eximeix de pagar, o a ell li
surt mes rendible pagar les taxes i
deixar-lo com està.

Fa un parell d’anys que s’està
parlant d’un pla d’urbanització del
carrer dels Teixidors, i que aquest
projecte agafa els darreres d’aquest
immobles de la Plaça Mercadal.

Qui te la paraula per a que aquest
objectiu es resolgui favorablement, no
ho sé, però, crec que ens plauria molt
a la gran majoria de balaguerins que
l’arranjament d’aquesta obra arribes a
ser un fet constatat i consumat, però
si no pot ser, en l’entredit i mentre no
s’arriba a fer realitat aquest estudi, tot

Balaguer veuria amb molt bons ulls
com aquest propietari ha pres
consciència de la seva responsabilitat
de bona ciutadania, i ha procurat si
més no, al menys rentar-li la cara amb
aigua ensabonada per a que es vegui
que a ell (el propietari) també li fan mal
els ulls en veure com s’ha degradat
casa seva.

I en el supòsit que a ell aquesta
degradació de casa seva no li tregui la
son, haurem de demanar al Municipi
que es prenguin mesures legals que
siguin necessàries per aconseguir al
menys unes mesures preventives que
garanteixin la integritat de les perso-
nes que passegen per sota els porxos
d’aquest immoble, així com també per
a que sigui un fet constatat que el pes
de la llei garanteix la igualtat per a
tothom.

No fa pas gaire dies un altre

casalot del carrer Major i un del carrer
d’Avall que presentaven  unes
condicions similars, van patir
desperfectes, en aquest cas, el
propietaris van prendre consciència de
responsabilitat i ciutadania, posant els
mitjans necessaris per a que els mals
no fossin majors.

Volem creure que aquest cas de la
Plaça Mercadal, no serà diferent i s’hi
trobarà una solució acceptable, doncs
el propietari es considerada una per-
sona amb suficient responsabilitat i
garantia.

Creiem que s’hi trobarà una solució
satisfactòria a aquest problema, que
ja fa massa anys que dura.

Emili Monge i Gili.

Un problema que s’ha de resoldre
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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

No ens aturem, el 2004 continuarem tan frescos com sempre

Divendres 6 de febrer Celebració de Santa Àgueda. Començarem amb la nostra Gog-
go femenina i acabarem amb un streptease masculí per a totes les dones assistents.
Dissabte 7 de gener Les germanes Bessones et faran gaudir d’una nit molt especial
amb el seu espectacular show eròtic.

Dissabte 7 de febrer A la Sala Privée estrenem un mes amb Molacacho Records.
Aquest dissabte ens visitarà Albert Vera amb el seu nou treball: un house tribal,
percussionista i compacte.
Dissabte 14 de febrer Per celebrar el dia dels enamorats, a la Sala Replay ens
visitaran BORJA i SONIA de OPERACION TRIUNFO, i es sortejaran la setmana
abans 2 invitacions per anar a sopar amb ells el mateix dia 14.

Dissabe 31 de gener Plàstic adiction Party, amb regals de preservatius per tothom i
demostració de globoflexia. A més Festa Moskokaya. No t’ho perdis!
Dissabte 7 de febrer Seguirem donant canya.

Tots els caps de setmana són de gresca. La festa la tenim a la barra.

MERCANTIL CUBATERA

SALA PLANETA

MUNDO CANÍBAL

SALA CATS

COYOTE

La Passió 2004 comença a caminar fent
una crida als interessats a participar-hi

Es farà una reunió el  27 de febrer on hi poden assistir els interessats

La SudaTeatre ja ha
començat a treballar en
l’organització de la V edició
de l’espectacle de llum i só
“Viu la Passió” que s’es-
cenificarà, un any més, en el
mateix marc incomparable
de les runes del Castell
Formós, per Setmana San-
ta, a Balaguer.

Com cada any, l’equip
directiu, està preparant
algunes novetats dins
l ’espectacle per tal de
continuar despertant l’in-
terès a aquelles persones
que ja hagin assistit a
anteriors representacions.

Però per tal de dur a
terme aquesta important
escenificació dels moments
més emotius de la vida i mort
de Jesucrist és necessària
la participació activa d’uns
dos-cents  actors o figu-
rants.

És per aquest motiu que

l’organització us anima a
formar part d’aquest col-
lectiu (si és que encara no
ho sou) capaç de continuar i
tirar endavant una iniciativa
que ha pretès recuperar
d’una forma totalment nova
i original, una tradició que
caracteritza la Setmana
Santa, i que va aconseguir
molt d’èxit i ressò gràcies a
la participació de tots.

Els interessats podeu
adreçar-vos a l’Oficina de
Turisme situada a l’Ajun-
tament de Balaguer o
telefonar al 973.445.200
(ext. Turisme).

El proper dia 27 de
febrer, a les 10 del vespre i a
la Sala d’actes de
l’Ajuntament de Balaguer,
tindrà l loc una reunió
informativa.
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Olives campió de la novena
Copa Feming de Billar

En aquesta Copa, els quatre primers
classificats (recordem que la disputaven els 8 primers
classificats de l’anterior campionat de Billar Americà)
van jugar el play-off, jugant el primer contra el quart i
el segon contra el tercer. Els finalistes van ser Pere
Estruch Jr. amb 12 punts, JM. Marqués amb 9 punts,
Pere Estruch amb 7 punts i J. Olives també amb 7
punts.

Pere Estruch Jr. va jugar contra Olives, i JM. Mar-
qués contra Pere Estruch.

Van arribar a la final JM. Marqués i J. Olives, ja que
van eliminar als seus respectius contrincants.

El campionat d’enguany de la Copa Fleming se’l
va endur J. Olives, que va disputar la final amb JM.
Marqués al millor de set partides, quedant 4 a 3 a
favor d’Olives.

Els altres quatre participants d’aquesta Copa ven
ser Carlos Alcántara, Sisco Muñoz, M. Lizaso i Xavi
Estruch.

La Margarida de Montferrat acull la Setmana
del llibre infantil i juvenil a les Terres de Ponent

El Centre Excursionista de Balaguer inicia les
excursions del 75è aniversari al Cadí

Membres del Centre Excursio-
nista de Balaguer van iniciar les ex-
cursions previstes per enguany en
motiu de la celebració del 75è ani-
versari d’aquesta entitat de la capi-
tal de la Noguera.

La primera d’aquestes sortides
va fer-se a la Serra del Cadi, amb
raquetes de neu, el passat diumen-
ge 25 de gener, mentre que el pro-
per 15 de febrer està prevista la se-
gona d’aquestes excursions a dife-
rents indrets de la geografia catala-
na coneguts pel món excursionista
per la seva peculiar bellesa. Aquesta
sortida es farà a Montalegre amb
sortida des de la Balaguer a peu,
passant per Gerb, Sant Llorenç de

A partir del proper 16 de febrer, la Biblioteca Mar-
garida de Montferrat de Balaguer acollirà l’organitza-
ció de la Quarta Setmana del llibre infantil i juvenil a les
Terres de Ponent.

Aquesta Setmana acollirà una
gran exposició de llibres relacionats
amb la música, amb l’exposició mo-
nogràfica «lletra i música» i una se-
lecció dels millors llibres infantils del
curs escolar 2002-2003.

Des de la seva inauguració, el
mes de setembre de 2002, la bibli-
oteca Margarida de Montferrat s’ha
destacat per la seva vitalitat i dina-
misme en l’organització d’actes li-
teraris, exposicions, l’Hora del Con-
te per a infants, així com diferents
actes pel món juvenil encarats,
bàsicament, a fomentar l’hàbit de la
lectura entre els més petits i els més
joves de la nostra ciutat i de la nos-
tra comarca.

Montgai i Vilanova de la Sal, per senders amb una
durada prevista de 8 hores.

Els interessats en assistir en aquestes sortides
poden trucar al 617 910 071 (Elvira).
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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 LLOGUEN parkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36. Ref.
Gestoria Cudós. Raó al tel.
973450555, Montse.

ES VEN Rover 216 Si, any
1997. Preu: 6.600 euros. Raó:
680 160595.

EMPRESA DE LIMPIE-
ZA, necesita hombre para la
sección de ventanas. Horario:
mañanas. Con vehículo propio.
Inter. 650 604581.

PRECISO COMPRAR de
particular a particular, piso o
casa con o sin muebles en
Balaguer. Interesados 610
456836.

VENDA/LLOGUER de par-
kings 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 local comercial
al C/ Barcelona. Obra nova.
Dos nivells. Raó 973 448273.

PARTICULAR VENDE
apartamento nuevo a estrenar,
excelentes vistas, 1 hab., 4º
planta. 54.000 euros. Razón
Tel. 629739677.

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

SE VENDE CHALÉ
seminuevo con terreno por
cambio de domicilio. Interesa-
dos llamar al 619 813038.

COMPRARÍA de 3 a 4 ven-
tanas que estén bien conser-
vadas y una puerta de entra-
da. Inter. 666 025180 de 19h -
23h.

LLICENCIADA QUÍMICA,
dona classes particulars:
E.S.O, Batxillerat i Anglès, amb
experiéncia docent.
Interessats  973 450558.

ES VEN de particular a par-
ticular duplex al C/ Sant Crist,
3hab., 2 banys, salo-menajdor,
cuina amb galeria, balcó i
terrassa. Preu: 130.000
euros. Raó Tel. 618 931256.
De 12 a 14h.

ES VEN BMW 325 matrícu-
la Lleida -P. Preu: 2.000 euros.
Raó: 680 160595

SE ALQUILA PISO en la C/
Marcos Comes de 75 m2

aprox. Totalmente reformado.
Telf. 639 920281.

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, 6-1 Balaguer. Tels 650
760006 i 973 426180.

VENDO MOTO Suzuki
RMX50, pasada a 74 c.c, car-
burador del 18 Dellorto y tubo
Yasuni. Buen estado. Razón
619 928711, Jonathan.

NEUMATICOS DIAZ SU-
BIAS necesita personal para
la sección de ruedas de ca-
mión y agrícola. Interesados
llamar 973 445483 y 610
442687.

SELECCIONAMOS para
empresa a 5 km. de Balaguer,
TORERO-CARRETILLE-
RO para trabajo continuado
todo el año en fábrica, opera-
rio que quiera tener altos in-
gresos. Telf. 973 432712.

ES VEN pis nou al C/ Dr.
Flèming, 53. 90 m2, acabats
de 1a qualitat. Preu: 117.000
euros. Raó Tels. 625 579622 -
625579621.

OPORTUNITAT ES VEN
Peugeot 205 CL, vermell, 5
portes, gasolina. Preu: 900
euros. Raó Tel. 645 880055.

POR CAMBIO de domicilio
vendo piso económico en
Balaguer. Interesados llamar
600 402319.

ES TRASPASSA
BOTIGA  de roba en ple
rendiment per no poder
atendre. Preu a convenir amb
o sense genero. Interessats
Tel. 647 444855.

ES VEN parking tancat al
Barri Nou, 23 i una moto de
cross marca Gilera 49 c.c a
bon preu. Interessats trucar al
973 447355.

EMPRESA DE LIMPIEZA
necesita mujer con vehículo
propio. Interesadas  650 604
581.

ES TRASPASSA  l ’única
peixateria de peix fresc del
casc antic per no poder
atendre. Raó 973 451154, 607
434900 i 696 309388.

ES LLOGUEN  parquings
tancats al c/ Barcelona (zona
eixample). Raó tel. 973
448273.

SE VENDE hamburgueseria
Anagrama, C/ Avall 23 de
Balaguer. Interesados llamar
973 450372.

SE VENDE casa de pueblo
en Camarasa, para reformar.
Buen precio. Interesados lla-
mar 639 306299 preguntar
por Francisco.

SE BUSCA persona para
practicar el idioma alemán,
preferentemente nativo/a. In-
teresados 627 935040 a par-
tir de 21h. Mercé.

GABINETE DE SERVI-
CIOS por ampliación precisa
compartir oficina con profesio-
nal de Asesoria Fiscal, Labo-
ral, Contable y Gestoría. Inte-
resados 687 733927.

ES VEN Super 5 1.200 cc, 5
portes, vermell. Preu: 1.200
euros. Raó: 680 160595.

Sr. 66 años buena presencia y
sin problemas económicos de-
searía conocer señora para
formar pareja. Tel. 667
823702

ROURE’S. Necessita ajudant
de montador de mobles. Raó
973 451105.

ES VEN una consola Nintendo
64 amb un mando. Preu: 90
euros. Tel. 973 448257, per
les tardes.

ES NESSECITEN VENE-
DORS, per a venda directa.
Interessats comissió. Trucar al
Tel. 616 414977.

ES LLOGA botiga de 400 m2

al  C/ Avall de Balaguer. Ideal
per supermercat o botiga de
mobles. Facilitat de càrrega i
descàrrega. Raó 977 351425
606 135203.

ES LLOGA PIS de 85 m2

útils (ben comunicat), 3 hab.,
menjador gran, cuina i lababo,
tot exterior. C/ Aprestadora,
139. Hospitalet de Llobregat.
Raó 610 267908.

Empresa ubicada al polígon
busca treballadora de neteja
amb carnet de conduir.
Contracte laboral.
Interessades trucar al tel. 619
684 593.

ES VEN LOCAL
COMERCIAL AL
C/ BARCELONA

CANTONADA
C/ LA PLANA, 600 M2

APROX. DIVISIBLE.
TEL 629 725009.

LOCAL COMERCIAL

LLOGUER
C/ BARCELONA

115m2, 2 NIVELLS

Tel. 973 448 273
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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

LES AVELLANES
RUBIES PRAT, NURIA 973454213
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 29 de gener a les 8 de la tarda del 5 de febrer CLAVER
De les 8 de la tarda del 5 de febrer a les 8 de la tarda del 12 de febrer SALA
De les 8 de la tarda del 12 de febrer a les 8 de la tarda del 19 de febrer MARCH

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

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)

SANT LLORENÇ DE MONTGAI
Próxima construcción de vivendas unifamiliares de
115m2 útiles, garaje para 3 coches y jardín de 100
a 200m2 . Excelentes vistas al pantano. 1ª FASE

PARA MÁS INFORMACIÓN
Sr. Antonio,

Tels. 629 811 450, 973 420 216

M

Es lloguen
places de
pàrquing

Situació:
C/ Cervantes s/n

Raó tel. 973 446 485
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