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Cercle de promoció econòmica
El passat dissabte 31 de
gener va presentar-se una
nova entitat amb l’objectiu de
promocionar Balaguer i
comarca

El CF Balaguer imparable
Amb la seva victòria per 3-1
davant el Tortosa, el Balaguer
es situa en la zona alta de la
classificació

399

Pla comarcal de joventut
El Consell Comarcal presenta
el seu Pla de Joventut per
l’any 2004 amb la participació
de 12 municipis

Primera quinzena
febrer · 2004
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CENTRE FISCAL, JURÍDIC, LABORAL, COMPTABLE, GESTORIA i ASSEGURANCES

Plaça Pau Casals, 6 pral.  Tel. 973 450555  Fax 973 450809  25600 BALAGUER
Passeig d eRonda, 57 baixos  Tel. 973 282818  Fax 973 282989  25006 LLEIDA

Ctra. de Gausac, 2 baixos  Tel. 973 643232  Fax 973 642699  25530 VIELHA

NOVA SECCIÓ DE COMPRA, VENDA, LLOGUER i GESTIÓ DE PATRIMONIS

Ens trobarà a: Passeig de l’Estació, 1 baixos  Tel. 607 088193  25600 BALAGUER
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Què en penseu?...
Hi ha nou cartipàs municipal. Tot el que
serveixi per fer un govern fort i estable, en
principi,  és positiu. I la democràcia, encara
que hi hagi partits o col·lectius que  ho
rebutgin,  comporta diàleg i pactes. Hi ha
força raons que justifiquen aquest  bipartit.
Una d’elles, la més simple, és: si a la
Generalitat van junts, per què no a la nostra
ciutat? No fa molt que demanava des

d’aquestes línies una relació fluïda
amb el Govern català. Aquest fet pot
contribuir a obtenir aquelles millores
de les quals n’estem prou
necessitats. D’altra banda, no serà
el primer cop que ERC  formi part
del govern local. I de problemes,
segur que en sorgiran. Sense anar
més lluny, la propera boda reial
podria ser un clar exemple.
Tanmateix, en aquest cas o en altres,
parlant la gent s’entendrà, o no?

Josep M. Simon i Auberni

En portada:
Carnestoltes

BALAGUER
El Servei de Carreteres

anuncia la construcció de dos
nous accesos

Més de vint alumnes inscrits
al Curs de Joves

 Emprenedors de Balaguer

COMARCA
Bellcaire promou la creació
d’un nou polígon industrial de
25 hectàrees

El Consell Comarcal interessat
en adquirir el solar de l’antiga
presó

CULTURA
La Cia de Teatre La  Baldufa

de Lleida presenta l’obra
Catacrack al Teatre

Maria Barbal imparteix una
conferència als alumnes de

l’Escola Pia de Balaguer

ESPORTS
El Club Bàsquet Balaguer
guanya al Corbera, tercer
classificat de la categoria

El Cristec perd a la pista del
líder, el Gavà, per 6 gols a 3,
en un gran partit

Esperit empresarial

L’empresari Joan B. Renart, fill de
Balaguer, torna a ser notícia a la nostra ciu-
tat, perquè ha tornat a subvencionar un nou
curs per a Joves Emprenedors, interessats
en crear la seva pròpia empresa. En els pri-
mers cinc dies d’inscripció al curs, han estat
més de vint, els joves que d’edats compre-
ses entre els 20 i els 35 anys, han mostrat el
seu interès en realitzar aquest curs i assolir
aquells coneixements necessaris per esta-
blir-se pel seu compte, de la mà del profes-
sorat especialitzat que aporta l’Escola Supe-
rior de Marketing i Administració (ESMA), pre-
sidida pel propi Renart.

En una societat en que els joves cada
cop més busquen la «tranquil·litat» d’inten-
tar entrar als diferents estaments i cossos
de funcionaris de qualsevol administració pú-
blica, com a sortida laboral, omple de satis-
facció veure com més de vint joves es deci-
deixen per intentar iniciar una aventura prò-
pia com és la de crear la seva pròpia empre-
sa, amb el risc que això comporta, però tam-
bé amb la possibilitat de triomfar laboralment.

El que està clar, però, que per revifar
aquell esperit empresarial que Catalunya
sempre ha tingut com a estandart, cal que
els joves estiguin preparats. No n’hi ha prou
en voler ser empresaris, sinó que cal molta
formació, per poder ser competitius. El curs
d’Emprenedors dóna les eines necessàries
per obtenir la formació. L’esperit empresari-
al cal que el duguin a dins els joves empre-
nedors de la nostra ciutat.
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 El proper mes de març començaran les obres

per als dos nous accesos a Balaguer
Aquestes obres inclouen l’enllaç de la carretera a Lleida i

Menàrguens amb la carretera que va a Alfarràs

La Generalitat de
Catalunya, ha adjudicat a
l’empresa Corsán-Corviam
Construcción, S.A. per un to-
tal de 6,8 milions d’euros, la
construcció dels dos nous
accessos a Balaguer per la
C-12, que és la carretera de
Lleida a Balaguer per
Menàrguens. L’adjudicació
s’ha fet a través de l’empre-
sa pública Gisa, segons va
explicar el cap del servei de
Carreteres a Lleida, Jordi
Benet.

Benet va explicar que es
tracta tant de la carretera
de nova creació que està
prevista per connectar la C-
12 amb la C-26 (De
Balaguer a Alfarràs) al barri
del Secà, com del nou ac-
cés a la travessia urbana de
Balaguer per la Banqueta,
que facilitarà l’entrada a la
ciutat per la nova zona d’ex-
pansió de La Miranda.

La carretera sortirà des
de la coneguda Torre Ticó i
enllaçarà amb la carretera

d’Alfarràs al barri del Secà,
amb una rotonda tancada, i
tindrà una longitud d’uns dos
quilòmetres, mentre que
l’entrada a la Miranda tindrà
un quilòmetre.

Jordi Benet va indicar
que l’empresa adjudicatària
ja ha iniciat els treballs pre-
vis de topografia i que el
gruix de les obres comen-
çarà d’aquí a un mes.

El termini d’execució de
les obres de la nova carre-
tera és d’un any.

Estudi per a la construcció

d’un cinturó de ronda a la

part alta de Balaguer
Connectarà el Secà amb la carretera

d’Àger, a l’alçada del cementiri

D’altra banda, el Servei de Carreteres de la Ge-
neralitat de Catalunya també ha iniciat la redacció
de l’estudi informatiu de l’enllaç de la C-12 entre el
barri del Secà i el cementiri nou, de manera que es
construiria un cinturó de ronda a la part alta de la
ciutat connectant el Secà amb la carretera d’Àger,
el que faria que els vehicles procedents de Lleida i
amb direcció a Os de Balaguer, Les Avellanes o Àger,
no hauran de passar pel centre urbà de la capital de
la Noguera.

D’altra banda, pel que fa al tram pendent de la
carretera d’Àger, entre la població de la Noguera
Alta i  Terradets, és a punt de sortir a informació
pública l’estudi informatiu.

Aquesta darrera fase, seria la cinquena de les
obres d’una carretera que van iniciar-se fa uns deu
anys, i que han suposat la millora de la connexió
entre Balaguer i Àger, després de les múltiples rei-
vindicacions dels veïns d’aquesta zona deprimida de
la comarca de la Noguera.
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BALAGUER

BALAGUER

REF. 24141

FANT¿STICA MASIA.

 291 m2, envoltada de 8 ha.

de terreny de regadiu.

PREU A CONSULTAR.

BALAGUER

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

BALAGUER

ARTESA

LA SENTIU

REF. 24139
CASA AL CENTRE DE 160

m2 TOTALMENT REFOR-

MADA. Calefacció, garatge,

terrassa.

IMPECABLE!!!

BALAGUER

REF. 24144
MAGNÕFIC PIS SEMI NOU
EN ZONA IDEAL. 3 hab.,
ascensor, calefacció gas
natural, traster.
IMPECABLE!!

REF. 22539

CASA DE PLANTA BAIXA

80 m2, terrassa i terreny

posterior, calef. 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

BALAGUER

REF. 22537
AMPLI ¿TIC 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

CORBINS

REF. 24143
¿TIC SEMI NOU AMB
TERRASSA. 4 hab., as-
censor, calef. gas natural,
traster.
IMPECABLE!!!

CORBINS

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

REF. 000857E
C»NTRIC PIS.
3 habitacions,cuina i bany
reformats calefacció gas
natural.
ENTRADA TAN SOLS:
600 euros.

REF. 22547
ACOLLIDOR PIS AL
CENTRE. 3 hab.,
calefacció gas natural. EN-
TRADA: 600 euros. AL
MES TAN SOLS: 225
euros

BALAGUER

SI TÚ EL SEU PIS O
CASA A LA VENDA

AQUEST ESPAI GRATU�T
ÚS PER VOST». VINGUI I

INFORMIíS!

REF. 24142
P I S T O T A L M E N T

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

BALAGUER

REF. 22543

GRAN CASA A REFOR-

MAR. 117 m2 útils, pati pos-

terior de 108 m2, garatge.

PREU A CONVENIR

REF. 000825E

ECON�MIC PIS MÚS

ALTELL. A reformar al seu

gust.

P.V.P: 27.060 euros.

BALAGUER ARTESA

REF. 22542

PIS SEMI NOU DE 150 M2.

Acabats de 1ª qualitat, 2

parquings de ratlla.

DE PRESTIGI

BALAGUER
REF. 22547
ACOLLIDOR PIS TOT
REFORMAT.
Calef. individual, moblat,
zona centre.
ENTRADA: 600 euros.
AL MES: 270 euros.

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

El passat dissabte 31 de gener, va presentar-se a
Balaguer i comarca, i a la Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment de la ciutat, el Cercle de Promoció Econòmica i
d’Iniciatives de Balaguer i Comarca que té com a prin-
cipals objectius, ser una entitat ciutadana,
vertebradora i representativa de la societat civil, per
tal d’impulsar, defensar o promoure idees, projectes,

Neix el Cercle de Promoció Econòmica i

d’Iniciatives de Balaguer i comarca
Presidit per l’exalcalde de la ciutat, Josep Borràs, vol defensar i

promoure idees pel progrés de la ciutat i dels pobles de la Noguera

o iniciatives de qualsevol tipus que

puguin contribuir al progrés i al ben-

estar de Balaguer i  de la comarca de

La Noguera. Volen que l’entitat sigui

democràtica, plural, independent, di-

alogant, integradora, respectuosa i

participativa, i que es pugui convertir

en una plataforma de lliure i perma-

nent participació de la societat civil.

A l’entitat es podran fer socis qual-

sevol empresari, professional, emple-

at o qualsevol persona que tingui il·-

lusió i capacitat d’iniciativa al servei

del progrés i benestar dels ciutadans

de Balaguer i comarca.

Presidida per l’exalcalde de la ciu-

tat, Josep Borràs, l’Associació ha cre-

at un total de quatre comissions,

d’acord amb els quatre àmbits d’ac-

tuació del Cercle de Promoció, com

són la comissió d’Afers Econòmics i

Empresarials, la comissió d’Afers Territorials i Mediambientals, la

comissió d’Afers Culturals i Educatius i per últim la comissió d’Afers

Socials i de la Salut, i que estaran coordinats pels quatre vice-

presidents de l’entitat, Antoni Cudós, Xavier Alcobé, Joan Biscarri

i Jaume Camarasa, respectivament.

Els quatre vice-presidents i el president del nou Cercle de

Promoció Econòmica van explicar al públic que va assistir a la

presentació a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, els seus principals

objectius, destacant com a primordial el crear, estimular, reivindi-

car o defensar totes aquelles activitats conduents a la promoció

econòmica, empresarial i de l’ocupació, el progrés, la modernit-

zació i el benestar de tots els ciutadans de Balaguer i de la No-

guera.
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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

V. X. ADSUAR

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

Agència Oficial
Venda de vehicles nous i usats

Mercedes-Benz

El Curs Jove Emprenedor

ja té coberta la matrícula
En la primera setmana van inscriure’s

més de vint interessats en el curs

El proper dissabte 21 de febrer, s’iniciarà el segon
curs Jove Emprenedor, subvencionat per l’empresari
balaguerí, Conseller Delegat de l’empresa Vichy Cata-
lán, Joan B. Renart, organitzat per l’Institut Municipal
Progrés i Cultura i impartit per professors de l’Escola
Superior de Marketing i l’Adminstració (ESMA).

El passat divendres 6 de febrer va presentar-se el
curs amb la presència del Director General d’ESMA,
de la Directora d’Estudis i de l’Alcalde de Balaguer.

El Curs pretén mostrar aquelles estratègies i
tècniques empresarials a aquells joves d’entre 20 i 35
anys que volen ininciar l’aventura empresarial o que ja
hi estan treballant i volen millorar algun dels aspectes
formatius de direcció i gerència de l’empresa.

El curs durarà un total de 40 hores i s’impartirà
durant deu dissabtes de 4 a 8 de la tarda.

L’organització ha valorat positivament el fet que
en la primera setmana d’inscripció ja s’hagin cobert
les 20 places d’alumnes.

L’Institut “Ciutat de Balaguer” celebra

els 50 anys, amb tot un seguit d’actes
Demana la col·laboració de tots els alumnes i ex-alumnes que durant

aquests anys han passat per les aules d’aquest centre educatiu

L’IES Ciutat de Balaguer commemora
entre el 2003 i el 2005 els 50 anys de l’ini-
ci de la seva tasca educativa i de la inaugu-
ració de l’edifici, respectivament.

A tal fi, una comissió de professors del
Claustre ha engegat l’organització d’aquest
esdeveniment, que es clourà amb una tro-
bada general cap el 3 de juny de 2005.

En tot aquest temps han estat molts els
alumnes que s’han format al centre i que
després han desenvolupat la seva vida a
prop o lluny de Balaguer. És per això que
aquesta comissió vol posar-se en contacte
amb la majoria d’ells, per a que estiguin
presents als actes commemoratius.

Com és habitual en aquests casos, dins
de les diverses activitats programades, hi
ha la intenció de realitzar una exposició fo-
togràfica i l’edició d’un volum recopilatori
del que han estat tots aquests anys. I per
això compten amb materials del Centre i
amb els documents escrits i fotogràfics de
tothom que els faci arribar a la conserge-
ria de l’Institut. Els interessats en col·-
laborar poden trucar al telèfon 973 445721
o a l ’adreça electrònica:
c5000833@centres.xtec.es, així com po-
dreu informar-vos amb més detall de les
activitats programades a l’adreça a Internet:
http://www.xtec.es/ies-ciutat-de-balaguer.
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ANTER
CentrCentrCentrCentrCentre de Sol Balae de Sol Balae de Sol Balae de Sol Balae de Sol Balaguerguerguerguerguer

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

Laboratori

Dr. M. PEREMIQUEL i LLUCH
Metge
Especialista d'Anàlisis Clíniques
ALÈRGIA - BIOQUÍMICA - HEMATOLOGIA
BACTERIOLOGIA - HORMONES - IMMUNOSEROLOGIA

HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER

Infermera

NÚRIA TRIBÓ
Presa de tensió arterial

Injeccions (Consulta o domicili)

El centre educatiu de Balaguer “Àngel
Guimerà”, que enguany celebra el seu 75è
aniversari, serà totalment remodelat i am-
pliat, segons va indicar l’alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, després de la reunió mantin-
guda amb el Director General de Centres
Docents, Tomàs de San Cristóbal, el Dele-
gat d’Ensenyament a Lleida, Carles Vega, i
tècnics municipals.

Remodelaran totalment el centre escolar
“Àngel Guimerà” de Balaguer

Les obres començaran entre finals d’any i principis de 2005, i
s’intnetarà que molestin en mínim possible al curs

En aquesta reunió es va presentar
l’avantprojecte d’unes obres de millora ne-
cessàries que començaran a finals d’aquest
mateix any 2004, tot initentant molestar el
menys possible la marxa del curs i que con-
sistiran en remodelar tot l’espai interior
d’aquesta escola, rebaixant tots els sos-
tres, i redistribuint tots els serveis interns,
amb aules de l’escola bressol i de primà-
ria, així com els equipaments necessaris
com l’aula d’informàtica i la de música, man-
tenint, això sí, la façana exterior d’unes ca-
racterístiques singualrs, segons han con-
siderat els tècnics.

A la part posterior del centre, en el solar
que dóna al carrer Divina Pastora, s’hi
construirà un nou espai, que contindrà el
gimnàs del centre, les dependències de
l’Equipament Assessor Psicopedagògic
(EAP) i el Centre de Recursos Pedagògics
de la Noguera.

Jornada de portes obertes

al CEIP Gaspar de Portolà
El proper dissabte 28 de febrer, a

partir de les 4 de la tarda

El proper dissabte, dia 28 de febrer a les 4 de
la tarda, el CEIP Gaspar de Portolà farà  la Jornada
de Portes Obertes.

En aquesta es pretén que tots els pares i mares
que vulguin puguin visitar i conèixer tant l’estructura
física com la dinàmica educativa d’aquest centre
escolar de la nostra ciutat.

Els pares i mares seran rebuts a la sala d’actes
on, després de donar-los la benvinguda, se’ls farà
una explicació dels punts bàsics del Projecte
Educatiu del centre i de tots aquells aspectes de
l’activitat acadèmica, formativa i educativa que
interessa als pares de cara al proper curs escolar.

Posteriorment es visitaran  les aules de
preescolar i les diferents i modernes instal·lacions
de què disposa el centre: les dues aules
d’informàtica, el gimnàs, la biblioteca, l’aula
d’idiomes, el menjador escolar i la ludoteca.
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Bellcaire construirà un

polígon de 25 hectàrees
Per tal d’ubicar-hi diferents empreses
de la localitat i les que puguin venir

L’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell té previst de
realitzar un polígon industrial de 25 hectàrees al
municipi per tal d’ubicar-hi les diferents empreses
de la localitat.

Per tal de poder realitzar aquest nou polígon,
l’Ajuntament ha de promoure un nou Pla urbanístic
municipal que serà dissenyat pels arquitectes Pas-
qual i Valeri Mas.

Un cop finalitzat aquest pla urbanístic i s’hagi
informat la població, l’alcalde de Bellcaire, Xavier
Bergé preveu poder iniciar les obres d’urbanització
durant els mesos de març o abril.

El nou polígon vol acollir les empreses existents
a la població i també per a que serveixi de revulsiu
econòmic de les poblacions veïnes. Bergé ja va
anunciar la futura creació d’una empresa amb capi-
tal local dedicada als plats precuinats, mentre que
també cal destacar la futura creació d’un camp de
golf al nucli del Pedrís, dins del terme municipal de
Bellcaire que donaria un bon impuls a la projecció
turística d’aquesta zona de la Noguera, així com la
possibilitat de potenciar el turisme rural.

El Consell Comarcal de la Noguera, a
través de l’Oficina de Serveis a la Joventut
ja ha presentat el Pla Comarcal de Joventut
pel 2004, que presenta com a principal no-
vetat l’increment de municipis que han pre-
sentat el seu Pla Local de Joventut. Si l’any
passat eren Albesa i Balaguer, enguany han
presentat el seu pla Albesa, Artesa de Segre,
Balaguer, Bellcaire, Camarasa, Cubells,
Penelles, Ponts, Térmens, Torrelameu,
Vallfogona i Vilanova de Meià.

Quan al Pla Comarcal de Joventut com-
bina programes consolidats com ara el Pre-
mi Jove Emprenedor, la Mostra d’Art Jove,
el Consell Assessor, etc, amb d’altres de
nous per enguany com són el Curs sobre

EL Consell de la Noguera presenta el Pla
Comarcal de Joventut per l’any 2004

L’any 2003 es van presentar dos plans locals de joventut, mentre
que enguany han estat dotze els municipis que n’han presentat

l’art de comunicar que s’organitzarà conjun-
tament amb l’Escola de l’Esplai, les Jorna-
des pel desenvolupament rural per als jo-
ves que treballen al camp; sessions infor-
matives sobre habitatge ; vol obrir-se el nou
servei Línia Jove com a servei d’informació
i orientació sobre conductes alimentàries,
sexualitat, drogodependències, etc, adreçat
a joves i adolescents de la comarca; la cre-
ació de l’IES Jove, un projecte que reque-
reix de la col·laboració del sector educatiu
per crear una taula mixta de treball en el
món de la formació i incorporació en el tre-
ball, i per últim es realitzarà la Primera Tro-
bada de regidors de Joventut dels diferents
municipis de la comarca de la Noguera.
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 El Consell i l’Ajuntament de Balaguer

negocien el solar de l’antiga presó
L’ens comarcal de la Noguera interessat en fer-se amb el solar

El Consell Comarcal de la Noguera i l’ Ajunta-
ment de Balaguer negocien un acord sobre el solar
on hi havia l’antiga presó de Balaguer i que va ser
enderrocada fa unes setmanes ja que estava en un
estat ruïnós.

El solar, propietat de l’Ajuntament de Balaguer
està a la vora de la propietat del Consell Comarcal
de la Noguera, que està interessat en fer-se amb
aquest solar de prop de 300 metres quadrats que

dóna a la façana sud del convent
de Sant Francesc.

El president del Consell Comar-
cal de la Noguera, Josep Roig i l’al-
calde de Balaguer, Miquel Aguilà
van reunir-se amb els tècnics lo-
cals i comarcals per tal de buscar
les valoracions i un preu satisfac-
tori per ambdues parts per fer
aquesta transacció urbanística.

Es dóna la peculiaritat que el
terreny que hi ha a la vora del so-
lar, de la presó, ja era propietat de
l’Ajuntament de Balaguer, i ara fa
quatre anys va permutar-se per una
altre solar, propietat del Consell
Comarcal en la zona del Pla Espa-
cial de la Miranda.

Ambdues institucions van mos-
trar el seu interès en arribar a un
acord per solventar el tema, que
ara han deixat en mans dels tèc-
nics per que proposin una solució.

Organitzen un Curs de

Bonsais a Bellcaire

L’Associació de Dones “Isabelina”  de Bellcaire
va organitzar el passat mes de gener un curs de
bonsais, que va estar impartit pel Club Bonsai
Balaguer.

En total hi van participar 14 persones que han
aprés els principis bàsics de l’art de cuidar els
bonsais, de com donar-los forma i de com tenir-ne
cura. El curs va durar 12 hores repartides en sis
sessions celebrades el mes de gener.
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Naufrags a Costa Da Morte explicaran les seves

vivències al Casal Pere III de Balaguer

El Casal Pere III-Ateneu de Balaguer, ubicat al
carrer Santa Anna, 12 de la capital de la Noguera
acollirà el proper dissabte dia 14 de febrer, la xerra-
da dels nàufrags supervivents a Costa Da Morte de

l’accident que la Fragata Ariete de
la marina Espanyola va patir ara fa
38 anys, a la costa galega.

Els tres protagonistes, el Pere,
el Robert i el Climent, tots ells de la
nostra comarca explicaran aquelles
vivències que els portà a patir du-
rant tres dies i tres nits anant a la
deriva fins que els van socórrer ve-
ïns dels diferents pobles de la cos-
ta galega.

L’acte tindrà lloc a partir de 2/
4 de 9 del vespre. Amb aquesta
xerrada es tornen a reemprendre
els punts de trobada al Casal Pere
III-Ateneu de Balaguer, tots els pri-
mers dissabtes de cada mes de 6
a 8 de la tarda.

La representació de l’obra «Metamorphosis»,

ben acollida pels estudiants de Balaguer
El passat dijous 5 de febrer, el

Teatre Municipal va acollir la repre-
sentació de l’obra en llengua angle-
sa «Metamorphosis» de la compa-
nyia IPA produccions, destinat als
alumnes d’anglès dels diferents cen-
tres educatius de Balaguer i de la
comarca.

Aquesta representació estava
emmarcada dins de la programa-
ció del Pla Municipal de Dinàmica
Educativa de Balaguer.

La Baldufa porta el seu

“Catacrack” al Teatre
El proper dissabte 14 de febrer a partir

de 2/4 d’11 de la nit

El proper dissabte 14 de febrer, a partir de 2/4
d’11 de la nit, el Teatre Municipal de Balaguer aco-
llirà una nova obra del cicle d’hivern.

És el torn de la companyia lleidatana La Baldu-
fa, que representarà l’obra Catacrack, el seu dar-
rer muntatge, de Jordi Puntí, director de la repre-
sentació, que està interpretada per Carles Benseny,
Enric Blasi, Emiliano Pardo i Carles Pijuan i música
de Josep Maria Baldomà.

Catacrack representa una banda de quatre pe-
tits delinqüents que decideixen fer el robatori per-
fecte per veure complerts els seus somnis i deixar
de viure en la misèria. Per això organitzen i estudi-
en el millor pla, el pla que els ha de permetre acon-
seguir entrar al banc i fer-se amb l’objecte del ro-
batori. Però, quan tot és a punt... Catacrack! Un
seguit d’equívocs faran que el pla perilli constant-
ment...

D’altra banda, el diumenge 22 de febrer, la Cia.
Toc de Retruc interpretarà l’obra de teatre infantil
«Kei, Kei!» a partir de les 6 de la tarda, i recomanat
per nens i nenes d’entre 2 i 7 anys. Kei, Kei!, com-
bina la música en directe amb diferents tècniques
teatrals com la pantomima, o el teatre d’objectes.
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El passat dia 4 de febrer,
l’Escola Pia de Balaguer va
comptar amb la presència
de la Maria Barbal, recone-
guda escriptora catalana
nascuda a Tremp. L’objecte
d’aquesta visita era fer una
xerrada als nostres alumnes
de 3r i 4t d’ESO. L’acte va
començar a mig matí i es va
desenvolupar en  dues parts
ben diferenciades.

En la primera la Maria
Barbal va explicar en què
consistia el fet literari des de
la seva experiència com a
escriptora (requisits que es
necessiten per escriure,
inicis, obra, possibles
entrebancs...) i la segona
part, va centrar-se en el

 Maria Barbal va compartir unes hores
amb els alumnes de l’Escola Pia

L’escriptora va departir amb els alumnes comentant el seu primer
llibre, Pedra de Tartera, que havia estat treballat pels alumnes

comentari del seu primer
llibre Pedra de Tartera i a
partir d’aquí es va obrir un
torn de preguntes en què va
poder satisfer la curiositat
dels alumnes sobre aquesta
obra, que havien estat
llegint i treballant a l’aula.

El balanç d’aquesta
experiència no cal dir que
va ser molt positiu, ja que
no sols els va permetre
l’aprofundiment en una obra
ja llegida, sinó que se’ls va

brindar l’oportunitat de
poder conèixer i gaudir molt
de prop, en un entorn quasi
familiar, de la presència
d’algú que avui en dia viu de
l’ofici d’escriure.

Aproximar els escriptors
als alumnes pensem que és
també una bona manera
d’entusiasmar-los per la
lectura i, és en aquest sentit
que l’Escola Pia esmerçarà
els seus esforços i no
desaprofitarà l’ocasió quan
aquesta es presenti.

L’Escola Pia dóna les
gràcies doncs a la Maria
Barbal perquè, valorada
l’experiència, ha contribuït a
la consecució d’aquest
objectiu.

L’escriptora Maria
Barbal va departir

unes hores amb els
alumnes de l’Escola

Pia

Curs d’iniciació al bonsai

durant el mes de març
Organitzat pel Club Bonsai Balaguer del

5 al 26 de març

El Club Bonsai Balaguer, com cada any quan ar-
riba la primavera, organitza un curs d’iniciació al
bonsai que començarà el proper 5 de març, i es
perllongarà fins el 26 de març, amb un total de qua-
tre sessions cada divendres del mes de març.

El curs es durà a terme al local social del Club
balaguerí situat al Carrer Major, 20, baixos de la ca-
pital de la Noguera.

El preu pels assistents a aquest curs serà de 30
euros per als socis del club, i de 60 euros per als no
socis, tot i que, a la finalització del curs, l’alumne
que es faci soci, podrà recuperar 30 euros.

Un cop finalitzat el curset, tots els alumnes s’en-
duran l’arbre bonsai que hauran treballat durant el
curs, per tal de que continuï tenint-ne cura a casa
seva.

Tots els interessats en participar al curs d’inicia-
ció al bonsai, cal que es dirigeixin els divendres de 8
a 20 del vespre, al local social, o truquin al telèfon
973447807.

El Club Bonsai Balaguer sempre s’ha caracterit-
zat per la seva tasca en donar a conèixer el món del
bonsai, amb cursos, mostres i concursos per arreu
de les comarques lleidatanes.
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El proper dissabte dia 21
de febrer tindrà lloc a la ciu-
tat de Balaguer la gran festa
del rei Carnestoltes que co-
mençarà, com cada any, a les
4 de la tarda amb la concen-
tració de totes les carrosses,
comparses, xarangues i dis-
fresses davant de l’Estació de
trens, al carrer Noguera Pa-
llaresa.

A partir d’un quart de 5
de la tarda començarà la
desfi lada per diferents
carrers de la ciutat i fins a la
plaça Mercadal.

A 2/4 de 6 de la tarda hi
haurà la Recepció del Rei
Carnestoltes i el seu seguici
des del balcó de l’Ajuntament.

Més tard, a les 6 de la
tarda, a la plaça Mercadal, hi

Més de vint carrosses
participaran a la rua del Rei

Carnestoltes 2004
La Festa se celebrarà el proper dissabte 21 de

febrer pels principals carrers de la ciutat

haurà l’actuació del grup
d’animació infantil La Troca.

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, rebrà
una subvenció de 60 euros i
participarà  en el  concurs de
la millor Carrossa, el premi
de la qual, de 300 euros, es
donarà a la mitja part del ball
de tarda, a la plaça del
Mercadal.

A les 11 de la nit, es
celebrarà el Gran Ball de
Carnestoltes als Pavellons
firals de la Cros, a càrrec del
Grup Casino amb entrada
gratuïta.

Durant el gran ball del Rei

Carnestoltes es celebrarà el tradicional
Concurs de disfresses per adults amb dues
modalitats, la de grup i la individual o de
parella, amb un primer premi de 300 euros
per la millor disfressa de la modalitat de grup
i un premi  de 150 euros per la millor
disfressa de la modalitat individual o de
parella. També hi haurà 5
accèssits, per a cada modalitat, que rebran
d’obsequi un pernil, i dos que rebran una
caixa de cava en reconeixement de la seva
disfressa.

Com a nota important es fa saber que
està totalment prohibit utilitzar petards
durant la rua i l’espectacle de la plaça del

El Grup Casino serà el responasable
del Gran Ball de disfresses del Rei
Carnestoltes als pavellons firals a

partir de les 11 de la nit

El guanyador de la modaliat de grup
s’emportarà 300 euros de premi,

mentre que el premi de la modalitat
individual és de 150 euros

Mercadal, pel perill que representa aquest
fet i segons l’Art. 21 apartat 10 Ordenança
Municipal de Policia i Bon Govern.

L’organització recomana tirar
serpentines, confettis i altres materials no
perillosos durant la rua i la festa, per tal de
donar més color i gresca a la festa.

Un any més, l’organització comptarà
amb la col·laboració del grup de Teatre local
La Suda Teatre durant la rua i durant el Gran
Ball de Carnestoltes.
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Recomanacions literàries de la
Bibilioteca Margarida de Montferrat

La biblioteca recomana les darreres novetats del mercat editorial

Per Núria Arbós

Comencem l’any amb
una proposta molt interes-
sant de novetats de temàti-
ques ben diverses:

El darrer l l ibre de
l’escriptora de Balaguer,
Teresa Pàmies, Conviure
amb la mort segueix la
dinàmica dels llibres que ha
publicat últimament, ja que
toca temes molt propers als
lectors (la vellesa, la mort,
…). Concretament en aquest
aborda la mort amb una
mirada lúcida i serena, com
un procés natural que forma
part, des del moment de
néixer, de la nostra vida. Es
tracta d’un recull de
pensaments que filòsofs i
poetes de tots els temps han
escrit sobre la mort.

L’altre llibre que us volem
recomanar de matèries és

ben diferent: La aznaridad:
por el imperio hacia Dios o
por Dios hacia el imperio, el
primer llibre que es publica
després de la mort de
l’escriptor Manuel Vázquez
Montalbán. Es tracta d’un
relat irreverent, mordaç i
alhora irònic del procés que
ha portat a un inspector
d’hisenda fins a la primera
fila en la dreta europea i la
cúpula imperial de George
Bush. Un llibre essencial per
contemplar la realitat del
nostre país a través de les
reflexions d’un voyeur de la
política nacional que
reclama una esquerra amb
vistes al mar del segle XXI.

En l’apartat de novel·les
comencem pel Premi
Columna 2003, Amb els
morts no s’hi juga, d’Andreu
Martín i Jaume Ribera.

És la primera novel·la
per a adults d’aquesta
parella de creadors del
detectiu Flanagan, ara
iniciant una sèrie de casos
per al detectiu Àngel
Esquius.

Un altre llibre  d’èxit és
El librero de Kabul, d’Asne
Seierstad, que és l’extra-
ordinari relat d’una pri-
mavera a la capital afgana,
un testimoni en directe que
captiva més que qualsevol
altra novel·la, ja que fa un
retrat íntim del poble

afganès com mai s’ha vist
en cap altre llibre.

Ja per acabar les
recomanacions d’aquest
mes, l’altre best seller que
us recomanem és El código
da Vinci, de Dan Brown.

El código da Vinci es un
apassionant joc de claus
amagades, revelacions
sorprenents,  veritats,
mentides, realitats histò-
riques, mites, símbols, ritus,
misteris i suposicions en una
trama plena de girs
inesperats, narrada amb un
ritme imparable que con-
dueix el lector fins el secret
millor guardat de l’inici de la
nostra era. Bé, em sembla
que ja teniu lectura per a uns
quants dies, així que no us
ho perdeu i veniu a buscar-
los a la Biblioteca Margarida
de Montferrat o a la
Domènec Carrové.

Indesinenter

Amb la distància del temps,
els daus i les perspectives
apropen les diferències, i tot,
gairebé tot, anul·la els allunyaments
que han crescut junt amb la pell.
Audàcies dissimulades
i el rastre de tanta gent,
idearis obsolets
i cases massa encantades, tot amb tot
es va fent u.
Amb la distància del temps,
aquell cant que tu sabies
i l’embruix d’un color cru, insòlits
espais petits, aromàtiques espelmes
amb llum de complicitats
s’ajunten arrodonides,
i tot, gairebé tot esdevé igual.

Miquel Trilla

Manteniment i neteja de:

Comunitats de veïns • Pàrquings
Oficines • Establiments comercials
Rètols • Vidres • Façanes
Naus industrials
Neteges final d’obra
Neteges en general

Tel. 973 448 724

650 604 581

25600 BALAGUER
E-mail: limpiezasromero@hotmail.com
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El Balaguer afronta el partit davant el

líder, el Santboià, pletòric de forces
L’equip d’Emili Vicente porta vuit jornades sense conèixer la derrota,
després de l’empat al camp de l’Horta i la victòria davant el Tortosa

Golejadors del F.C. Balaguer

1.Santboià. ............ 45

2.Rubí .................... 41

3.Pubilla Casas ....... 37

4.Balaguer ............. 37

5.Pobla Mafumet .... 37

6.Masnou ............... 37

7.Horta .................. 37

8.Prat .................... 35

9.Morell ................. 35

10.Júpiter.. ............. 35

11. L’Hospitalet At. .. 31

12. Badalona .......... 30

13. Tortosa ............ 27

14. Pomar .............. 27

15. Guíxols ............. 27

16. Premià ............. 25

17. Ripollet ............ 25

19. Santa Eulàlia ..... 24

19. Poble Sec ........ 17

20. Sants ............... 13

Classificació Primera Catalana

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

El Balaguer d’Emili
Vicente ja porta vuit
jornades sense conéixer
la derrota. Des de
l’empat al camp del Prat,
l’equip de la capital de la
Noguera ha aconseguit
guanyar un total de cinc
partits i n’ha empatat
tres en els darrers vuit
partits disputats, sumant
18 dels 24 darrers
partits que ha disputat.

Uns números
fantàstics que han
col·locat l’equip de la
capital de la Noguera en
la zona alta de la
classificació, i en un
estat de forma i de mo- Àlex Moragues

ral excel·lent per afron-
tar el partit d’aquest
diumenge al camp del lí-
der, el Santboià.

En aquesta darrera
quinzena, el Balaguer va
aconseguir un important
empat al camp de
l’Horta, i el passat
diumenge va véncer per
3-1 al Tortosa.

Amb el gol de Teno-
rio de penalty, el capità
balaguerí torna a
encapçalar la llista de
golejadors del Balaguer,
amb 6 gols, seguit
d’Ermengol amb 5. El Balaguer continua la seva marxa

triomfal en aquesta segona volta de
campionat, i encara no sap el que és perdre
durant tot aquest any 2004, ja que porta
vuit jornades sense perdre,  des del 7 de
desembre de 2003, que va caure derrotat a
casa per 2-4 davant el Guíxols.

En aquests dos darrers partits, els
balaguerins van saber patir al camp de
l’Horta, i després d’anar perdent per 1-0 en
la primera meitat, van dominar tot el segon
temps i Juanjo Tenorio, de falta directa va
aconseguir igualar el marcador amb un gran
gol. Aquell punt va donar ales a un equip
pletòric de moral, tal i com ho va demostrar

el passat diumenge, a casa, amb el Tortosa,
al que va guanyar per un clar 3-1, en un
partit en que els d’Emili Vicente van tenir
moltes oportunitats per golejar el rival.

Aquesta moral servirà per afrontar amb
garanties el partit d’aquest diumenge, al
camp del líder, el Santboià. El Balaguer té
molt a guanyar i molt poc a perdre en aquest
partit que es disputarà a partir de les 12 del
migdia al camp del Santboià, que el passat
diumenge va caure derrotat al camp del Prat,
després de molts partits sense fer-ho.

El diumenge 22 de febrer, el Balaguer
rebrà al Ripollet al Municipal, a partir de les
5 de la tarda.
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Torneig de Futbol Sala

“Cinc Nacions”
Sala Planeta i Bar Dilema lideren els
dos grups despés de la 1a jornada

El passat dissabte va iniciar-se una nova edició
del Torneig de Futbol Sala «Cinc Nacions» amb la
participació de dos grups amb sis equips cadascun.

En el Grup A els resultats que van produïr-se van
ser la derrota del BTK-Barres i Escacs davant el Ce-
ràmica La Coma per 3-7, l’empat entre Raiders i Tríp-
tic a 4 gols, i la clara victòria del Sala Planeta al
Balmotor per 11-3. Lidera aquest grup el Sala Pla-
neta i el Ceràmica La Coma, mentre que tanquen el
grup el BTK- Barres i Escacs i el Balmotor.

En el grup B, l’equip Olarte Agrària va vèncer
per 5 a 2 a l’Ambort Danone, el Bar Dilema va vèn-
cer per idèntic resultat a Les Avellanes mentre que
el CSK-Balaguer va caure derrotat davant el Piensos
del Segre per 2 a 4.

En aquest grup B, Bar Dilema, Olarte Agrària i
Piensos del Segre lideren la classificació amb 3
punts, mentre que CSK Balaguer, Ambort-Danone i
Les Avellanes la tanquen amb 0 punts.

El Cristec va perdre per 6 gols a 3

davant el Gavà, líder de la categoria
Els homes que entrena Rafa Martínez no van poder superar la qualitat

dels locals, tot i que van plantar cara en tot moment del partit

El Cristec va caure a la pista del líder Gavà,
per 6 gols a 3.

El Cristec plantà cara al líder de la
competició, que en cap moment es va poder
relaxar i que va mantenir a totes les seves
figures en pista durant els 40 minuts
d’encontre, però no va poder davant les grans
individualitats locals que van ser les que van
marcar les diferències.

Els barcelonins van presionar ja d’inici en
tota la pista sabedors de la seva superioritat,
malgrat que el Cristec en ràpides contres va
tenir ocasions d’avançar-se en el marcador.
No va ser fins al minut 8 que els locals van
marcar el primer, aprofitant el desgast dels
balaguerins, i poc després van marcar el 2 a

0 en una ràpida triangulació.
El Cristec va reaccionar, va enviar un

doblepenalti al pal i va tenir oportunitats per
retallar distàncies.

A la segona meitat el Cristec va sortir a
per totes, Miguel va retallar distàncies i es va
fallar una nova ocasió de doblepenalti que
podia haver suposat el 3 a 2, però de nou
Emilio va transformar un tir directe establint
el 4 a 1. Els jugadors de Rafa Martínez ho
van continuar intentant, Miguel de nou i Joan
van apropar el Cristec en el marcador, però
la bona actuació del porter local Òscar i les
individualitats del Gavà van evitar que el
Cristec arribés al tram final de partit amb
opcions de victòria.
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Victòria clara i contundent del Balaguer
contra el 3er classificat, el Corbera, per 78-
66, el qual va veure en tot moment com no
podia fer res contra el millor joc dels ho-
mes de La Noguera.

El partit va estar marcat per un inici molt
bo del Balaguer, amb un parcial de 11-1
als 5' que ja va marcar una mica el desenllaç
del partit, ja que els visitants es van veure
intimidats pels locals i mai van poder-los
superar. L’altra clau del partit cal buscar-la
en el 3er quart, on el Balaguer va agafar
una avantatge de 20 punts a base d’una
defensa molt agressiva i un atac força fluid.

El Club Bàsquet Balaguer recupera

posicions al vèncer al Corbera
La victòria per 78-66 davant del tercer classificat de la competició, fa

oblidar la derrota a la pista d’un rival directe com era el Gavà

Per part del Balaguer, destacar la
mentalitat guanyadora de tot l’equip i la seva
actitud, i en quan a la parcel·la anotadora,
cal destacar el partit de Xavi Farran, autor
de 22 punts i de Marc Betbesé, autor de
17 punts.

Ara, el dissabte vinent, el Balaguer juga
un partit vital per als seus interessos a la
pista de La Salle Manresa, últim classificat
i d’on s’intentarà treure una victòria que
seria molt i molt important per a la resta
de competició.   

D’altra banda, el dissabte 31 de gener,
el Balaguer va patir una derrota molt im-
portant a la pista d’un rival directe, el Gavà,
en les posicions baixes de la classificació
per un ajustat 79-76.

El partit va estar marcat pel mal
començament de partit del Balaguer i pel
pèssim percentatge de tirs lliures que va
tenir durant tot el partit i que al final van
acabar passant factura.

Per part del Balaguer cal destacar els
22 punts de Marc Betbesé, que va ser el
referent del seu equip en atac, tot i que no
va ser suficient.

Bon paper dels tenistes

del C.T. Balaguer als

Campionats de Catalunya
Van participar-hi els alevins masculins

i femenins i el júnior masculí

Els equips alevins, tant masculí com femení, com
el júnior masculí del Club Tennis Balaguer han iniciat
els Campionats de Catalunya, amb bons resultats.

Els alevins, que disputen el campionat en forma
de lligueta, van tenir sorts dispars. L’equip masculí
format per E. Solé, X. Tena, A. Porta, F. Seall, S. Pla-
nes i X. Clavé van iniciar el campionat amb dues der-
rotes davant el Valldoreig i el Mollet, tot i que van acon-
seguir mantenir la categoria guanyant al Tarragona.

L’aleví femení, format per M. Vilella, G. Ramoneda,
L. Martínez, i A. Martínez van fer un magnífic paper
quedant segones de grup, amb dues victòries davant
el Vallés i el Gimnàstic i una ajustada derrota contra el
C. N. Lleida.

En la categoria Júnior masculí, F. Calavera, C.
Ricart, J. Farreny, G. Bondia, A. Higueras i M. Urtizberea
van arribar fins a quarts de final.
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

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.
Vistas al Montsec. 3 hab., 2 baños. Fuego a
tierra. Amueblado. PARA ENTRAR A VIVIR.
90.151,81 euros. Ref. 1021.

ZONA BALAGUER BARRIO NUEVO
Piso de 63 m2, 3 hab. 1 baño. TODO RE-
FORMADO. 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 jar-
dín. 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

Fa uns dies, representants del Club Fut-

bol Balaguer, encapçalats pel Vice-president

del club, Dani Valls, van estar a les instal·-

lacions del Vila-real, ja que aquest club que

milita a la Primera Divisió del Futbol Nacional,

va mostrar-se interessat en les evolucions del

jugador del Cadet, Lamín, de 13 anys.

El jove jugador del Balaguer, incorporat

aquesta mateixa temporada, va estar tota la

setmana provant amb el cadet del Vila-real,

El Vila-real està interessat en el jugador

de l’equip cadet del Balaguer, Lamín
Fa uns dies, aquest jugador va estar una setmana a prova amb el

cadet castellonenc, acompanyat de directius del Balaguer

on va seguir les seves evolucions el tècnic

«Gero», entrenador de l’entitat groga.

L’expedició balaguerina va estar molt ben

tractada tant pels directius de l’equip caste-

llonenc, com pel cos tècnic del Vila-real, i fins

i tot van reunir-se amb el mister del primer

equip, Benito Floro, amb qui van poder se-

guir les evolucions del jove Lamín.

D’altra banda, Dani Valls i directius del Vila-

real van establir converses de cara a poder

col·laborar en un futur, ambdues entitats es-

portives.

Lamín, procedent del Térmens la passa-

da temporada, és un jugador molt ràpid, hà-

bil amb la pilota, i desbordant en l’u contra u,

qualitat que ha fet que alguns equips de su-

perior categoria el segueixin per tal de fer-se

amb els seus serveis.

Lamín va quedar meravellat de les instal·-

lacions del Vila-real i del tracte dispensat per

aquest club.

Bon paper dels nedadors

del C. E. N. Balaguer
En els Campionats de Catalunya

Infantils de Natació celebrats a Olot

Tres nedadors del Club Esportiu Natació

Balaguer, Marc Auberni, Laia Ferrer i l’Alba Verges

van participar el  passat cap de setmana 7 i 8 de

febrer en  el Campionat de Catalunya Infantil de

Natació que es va celebrar a les instal·lacions del

C.N. Olot.

En Marc el diumenge va disputar la seva millor

prova els 200 papallona classificant-se en el lloc

20  de Catalunya amb un temps de 2:35,45, i el

dissabte en la prova de 200 estils es va classificar

el 28 de Catalunya amb un temps de 2:39,55.

L’Alba i la Laia van participar dissabte en els

100 metres lliures, quedant en la posició 29 i 32

respectivament. L’Alba va realitzar un temps de 1:11

millorant dos segons la seva marca, i la Laia amb

1:12 va igualar la seva  marca personal.
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De l’actuació al carrer Teixidors

Davant certs comentaris publicats en aquesta revista en
relació amb una actuació urbanística en la zona de la P.
Mercadal/C.Teixidors de Balaguer, vull fer les següents
consideracions :

L’actuació urbanística que pretén realitzar l’Ajuntament
en aquell indret, consisteix en una reparcel·lació denominada
UA-C4, la qual es va aprovar inicialment pel Ple de
l’Ajuntament el 21 de març del 2002. I en el plaç d’informació
pública tots els propietaris afectats de la Plaça Mercadal,
vàrem presentar una al·legació conjunta oposant-nos
totalment a aquesta reparcel·lació pel següents motius:
1.- Perquè l’execució del projecte suposa uns elevadíssims
costos a les famílies afectades, a canvi de molt poca cosa.
Pensin que per fer una senzilla placeta al C. Teixidor, les cinc
cases més petites de la P. Mercadal han de pagar entre 2,5
i 5,5 milions de ptes. i les més grans entre 13 i 15 milions
de ptes. Xifres que la major part dels propietaris no  volen o
ni les poden pagar, per considerar que tota l’operació és
arbitrària, confusa, caríssima, no soluciona res, i no és gens
rendible, ja que l’únic benefici teòric és poder construir
únicament pisos nous amb façana al C. Teixidors. A la façana
de la Plaça Mercadal ens quedem urbanísticament igual.
2.- Perquè el problema bàsic i fonamental de l’accessibilitat
del C. dels Teixidors que es volia resoldre en aquesta
actuació, no es toca, continua essent idèntic, tant pel C. del
Miracle com pel C. Barrinou, ja que es mantenen  els
mateixos 3 m. d’amplada.
3.- Per considerar per tant, el projecte inviable tècnicament
i econòmicament, o sigui per les greus dificultats d’accés i
costos excessius de construcció en aquell lloc, i perquè  amb
tots els constructors amb els quals vàrem parlar, van
considerar que ningú mai compraria als preus de mercat
que resultarien, pisos de nova construcció i privats, en aquella
petita placeta o pati interior que es vol fer al C. Teixidors.
4.- Perquè cinc dels immobles afectats amb façana a la Plaça
Mercadal, que tenen una amplada màxima entre 3,5 m. i 4
m., els  respectius solars resultants es queden exactament
iguals amb la mateixa façana, i per tant es considera que
amb la seva nova construcció en els temps actuals, també
resultarien inviables tècnicament i econòmicament. Ni tan
sols, no hi cap la caixa d’un ascensor o la d’una escala normal.
5.- Perquè no podem acceptar de cap manera, que per
justificar els costos de l’operació urbanística -segons els
càlculs de l’Oficina Tècnica Municipal- el preu de repercussió
del m2/sostre dels solars obtinguts, resultin irònicament a
un preu molt superior als solars del C. Barcelona, de l’Av. de
la Miranda o de l’Av. dels Països Catalans.
6.- I entre d’altres moltes raons, per considerar que el sistema
que es vol aplicar és injust en relació a altres actuacions
que s’han fet i es volen fer al Casc Antic de Balaguer.

Vista aquesta lamentable situació, tots els propietaris
vàrem demanar l’anul·lació d’aquesta reparcel·lació i de la
UAC4, i que en tot cas es tornés a replantejar en uns termes
més reals, més justos i més equitatius.

Així ho van entendre claríssimament en la legislatura
anterior els Grups Municipals de CiU, d’ERC i del PP que van
parar la seva aprovació, i que encara per coherència
continuen mantenint la mateixa posició els actuals regidors
dels respectius grups municipals. Actitud que els honora i
que agraïm profundament.

Esperem que el Sr. Alcalde vulgui canviar d’opinió que
també li agraïrem.

Enriqueta Perera Giné

El ple de l’Ajuntament del mes de gener

va portar novetats, no per esperades menys

sorprenents. Esquerra ha passat a formar

part del Govern de la ciutat, però a més

han canviat de seients. Ara, per poc distret

que estigui el fotògraf, junt a l’alcalde, a la

seva dreta com els justos de l’antic credo,

es seuen els dos representants d’aquesta

nova i emocionant Esquerra Republicana.

Sense negar-li cap virtut humana, un, amb

una cara mefistofèlica de dimoniet de «Pas-

torets». L’altre, amb un rostre jovenívol, sim-

pàtic i rialler, com de tornade de tot. Pro-

fessionals els dos i plens de sans desitjos

em suposo. Però com no interessa trencar

la tradició, ara junt amb els objectius d’imat-

ge i de representativitat, han d’aconseguir

un lloc de treball pel algú dels seus. Només

cal estar atents que aquest no tardarà en

aparèixer. Que sigui per a bé de la ciutat és

l’únic que es pot desitjar, perquè la resta ja

està cantat, decidit i pactat. I qui no s’ale-

gra de què es millori la sort d’una família?

Els mateixos que prediquen una verta-

dera passió d’austeritat, hem vist que tan

aviat fiquen les mans al calaixó els entren

unes febres difícils de baixar, això sí, amb

una serietat plena de responsabilitat. I l’amor

per la terra, per la ciutat, per tots nosaltres

ens commouen, ens fan sentir petits, insig-

nificants, miserables i neguitosos, davant

d’aquesta dèria celestial de determinades

persones.

I parlant de neguits, és bo que la socie-

tat balaguerina sana, em refereixo a gent

que no està malejada, ni l’hem vist barreja-

da amb politiqueries caciquils. Que no han

estat furonejant per ésser a primer terme a

les fotografies amb la seva rialla de mocle,

-i tenen unes aspiracions per veure una ciu-

tat diferent,- s’ajuntin amb una voluntat co-

muna per treballar pels seus somnis i sen-

timents, que tant de temps han tingut de-

sats.

Com és fàcil de comprendre em refe-

reixo al nou nascut Cercle de Promoció

Econòmica. Davant de la inoperància de

certs centres que semblen no existir, con-

sidero ben normal que comerciants, pro-

fessionals i gent inquieta busquin altres

camins. Per a mi és un encert. Ja es veurà

amb el temps el fruit del seu treball, i ales-

hores les entitats polítiques que ens re-

presenten els han de recolzar i escoltar,

no abans. Les subvencions, el cava i les

felicitacions a «posterior». Suggerir no s’ha

de confondre en voler manar, un grup no

es una majoria. Les formes i el modus ens

diran molt d’aquest Cercle. Tot el que un

pugui fer no hi ha perquè negar-s’hi, enca-

ra que jo crec que neix tocada per un

garrofal error tàctic, que els membres res-

ponsables ja notaran.

Jo els desitjo una llarga vida i una fruc-

tífera feina pel bé de Balaguer i la seva

comarca.

Als quaranta tres dies de permanèn-

cia en el càrrec de la Generalitat, ha sortit

el conseller en cap, Sr. Carod. Curta vida,

certament. Cadascú que faci la seva lec-

tura, per a mi és incomprensible. Ell ho ha

degut passar molt malament, però va ser

ell el que s’ho va buscar. Crec que aquests

quatre anys seran perjudicials pels tres

socis. I pel que més, el socialisme català,

tan senzill com podia ser allunyar-se

d’aquesta aventura. Només calia el seny

que avui no es veu brillar en segons quin

cap.

C.G.A.

Amb oli, si us plau



20

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

Dissabte 14 de febrer NIT DE SAN VALENTIN, gaudiràs d’una nit fascinant. Vine i ena-
mora’t a Sala Planeta.
Dissabte 21 de febrer Vine a celebrar amb nosaltres la nit més màgica del CARNESTOL-
TES amb els nostres striparts Susi&Frank

Divendres 13 de febrer Sorteig d’entrades per veure en directe a Botja i Sonia
Dissabte 14 de febrer OPERACIÓN TRIUMFO 3, amb la presència de BORJA i SONIA
dos participants de la última edició d’aquest popular programa.
Dissabte 21 de febrer FESTA DE CARNESTOLTES 2004 amb la representació d’STUDIO
54, la mítica discoteca de Nova York. I a la Sala Privée en directe de Pachà Barcelona Willy
Sanjuan, el millor Dj house nacional.

Divendres 13 de febrer FESTA MARTINI a Sala Cats.
Dissabte 14 de febrer Sant Valentín. Enamora’t amb les nostres Gogo’s i els doços de
l’amor. Vine i ho descobriràs.
Dissabte 21 de febrer La Festa de Carnestoltes més sonada la tindràs amb nosaltres.

Dissabte 14 de febrer Vine a gaudir del meravellós espectacle de DRAG QUEENS. I a
més a més entre aquest dissabte i el proper dissabte de Carnestoltes, SORTEJAREM un
FANT¿STIC VIATGE per a dues persones a CANARIES.

MERCANTIL CUBATERA

SALA PLANETA

MUNDO CANÍBAL

SALA CATS

COYOTE

Aquest dissabte, dia de Sant

Valentí, l’antiga sala Ubbe i ara

Mundo Caníbal, reb la visita de dos

participants de la última edició de

Operación Triunfo 3, en Borja, un

madrileny de 19 anys, estudiant de

marketing, i que viu en el món de

la musica des dels 12 anys, i la

Sonia, que treballa com a

secretaria comercial, té 29 anys,

però te molt clar que es vol dedicar

a la música. Porta més de set anys

actuant com a cantant de diferents

orquestres i li agraden els ritmes

llatins, pop i les cançons

melòdiques.

La setmana passada a la

discoteca es va realitzar el sorteig de dues

invitacions per assistir juntament amb ells en un

sopar que es realitzarà en un conegut restaurant

de Balaguer, i on els afortunats varen ser el Jordi

Burgués i la Dolors Bernal.

Borja i la Sonia, estaran tota la nit a la Discoteca,

firmant autògrafs i fent-se fotos amb la gent, i

cadascun cantarà quatre cançons que van

representar durant el programa de Operación Triunfo

i que es recolleixen en les diferents gales. L’hora

aproximada de l’actuació serà entre les dues i les

dues i mitja de la matinada. El preu de l’entrada

serà de 10 euros amb consumició mínima.

Borja i Sònia de “Operación Triunfo 3”

visiten Mundo Caníbal de Balaguer
Aquest dissabte 14 de febrer, dia de Sant Valentín
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Campanya de Creu Roja Joventut de la

Noguera contra l’hàbit de l’alcohol
El proper cap de setmana del 28 i 29 de febrer amb la instal·lació

d’un autobús i una festa sense alcohol a la Sala Cats

El proper cap de setmana del 28 i 29 de

febrer, Creu Roja Joventut Comarcal de la

Noguera portarà un autobús amb el nom de

H20 que forma part d’un projecte estatal so-

bre prevenció d’alcohol i altres hàbits de risc

en els joves.

Aquest autobús estarà instal·lat al Car-

rer Noguera Pallaresa de Balaguer, durant

el dissabte de 6 de la tarda a 2 de la mati-

nada i el diumenge de 6 a 10 del vespre. En

el seu interior es donarà informació i es po-

drà participar en jocs interactius en ordina-

dors, al voltant del tema «els joves i el seu

temps d’oci», puntualitzant sobre el tema

tant debatut aquests dies com és els joves

i l’hàbit de l’alcohol.

Paral·lelament s’efectuarà el diumenge

29 a la Sala Cats un concert del grup La

Vanda, organitzat per Creu Roja Joventut

amb la col·laboració de l’IMPIC i la mateixa

Sala Cats on no se serviran begudes alco-

hòliques a la barra.

Demostració del mestre

torcedor Francisco Cañas
En l’escenari de l’Estanc Sanagustín,

va mostrar com fer cigars a mà

El mestre torcedor Francisco Cañas Pino va mos-

trar, el passat dilluns, el seu art en l’elaboració de

cigars a mà, en un marc escenari ideal com és

l’estanc Sanagustín de Balaguer, mostrant als curio-

sos clients, com s’elabora un cigar a mà, amb una

facilitat envejable.

Francisco Cañas, elaborador de cigars de la mar-

ca Condal de Canaries manufactura els seus cigars

a partir de tres classes de tabac, el cubà, brasiler i

dominicà, tot i que el capote que cobria el cigar era

de Mèxic i la capa final de Connectica, als Estats

Units.

L’estanc Sanagustín és el quart any consecutiu

que acull una demostració d’aquest tipus amb

diferents torcedors i que amb diferents tècniques,

demostren l’art  de fer cigars manualment.
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LOCAL

COMERCIAL

LLOGUER
C/ BARCELONA

115m2, 2 NIVELLS

OBRA NOVA

Tel. 973 448 273

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Tel. 973 447958

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

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.

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. Intere-
sados llamar al 619 813038.

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 6º 1º Balaguer. Tels
650 760006 i 973 426180.

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

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

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 VEN habitació infantil
amb armari 5 portes raconer,
escriptori amb tauleta de nit i
moble sabater, 2
prestatgeries i doble llit alt
calaixer. Raó Tels. 973
446537 o 645 972176.

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

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

ES VEN Peugeot 205, 5 por-
tes, gasolina. Preu: 900
euros. Raó Tel. 636 622814.

SE OFRECE CHICA para
trabajos domésticos y cuidar
gente mayor. Interesados
680 239974.

GABINETE DE SERVI-
CIOS por ampliación preci-
sa compartir oficina con pro-
fesional de asesoria Fiscal -
Laboral -Contable y Gestoría.
Interesados 687 733927.

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

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

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

EMPRESA UBICADA al
polígon de Balaguer busca
operaris per la seva fàbrica
d’ensamblatge. Interessats
973 443564.

ES VEN moto Suzuki Lindo
50 c.c. Molt bon estat. Raó
Tel. 647 745892. Manel.

ES LLOGA places de parking
tancat al C/ Barcelona. Raó
973 448273.

S’OFEREIX DONA per
realitzar treballs a la llar per
hores amb vehicle propi.
Interessats 626 526468.

DOLSET, S.L. necessita
mecànics de manteniment i
torners. Interessats 973
445149.

EMPRESA UBICADA al
polígon de Balaguer precisa
Auxil iar Administrativa.
Interessades 629 518983 de
9 a 13 h.

CASA EN VENDA al barri
del secà a la zona de les
piscines, 2 vivendes amb en-
trada independent, garatge,
magatzem, jardí, terrassa i
calefacció. Bones vistes.
IDEAL PER A DUES FAMILIES.
Preu: 180.000 euros. Raó
616 771071

EMPRESA FRANCESA de
perfumeria, cosmètica i alta
bijuteria, precisa
distribuïdores (dones) per la
comarca. Raó 653 759375.

BUSCO PISO de alquiler
amueblado de particular a
particular en Balaguer con o
sin parking. Razón. 660
222997.

ES VEN BMW 318 is, 136
cv. 2 portes, A/A, vermell,
Lleida - T. Molt bon estat.
Preu: 3.000 euros. Raó 630
582827.

ES LLOGA parking C/
Miracle entrada per Portalet.
Interessats 973 445578.

SE VENDE apartamento en
l’Hospitalet de l’Infant (Miami
Playa). Primera linea de mar,
amueblado. Capacidad 4-6
personas. Razón Tel. 629
613468.

ES LLOGUEN parkings a la
Plaça de l’Alguer. Preu: 30
euros. Raó Tels. 973
445749- 699 888360.

ES VEN Gilera Surffer Tt.
(cross) 49 c.c. Amb bon estat
i una Derbi Box 49 c.c. Semi
nova. Raó Tel. 973 447355.

ES VEN LOCAL

COMERCIAL AL

C/ BARCELONA

CANTONADA

C/ LA PLANA, 600 M2

APROX. DIVISIBLE.

TEL 629 725009.

Es necessita
ADMINISTRATIU/VA

per empresa situada a
Balaguer.

Interesats enviar
curriculum a

l’Ap. de Correus 77 de
Balaguer

ROURE’S.
Necessita
ajudant de

muntador de
mobles. Raó
973 451105
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F A RM ÀC I E S O D E O T O RN
De les 8 de la tarda del 12 de febrer a les 8 de la tarda del 19 de febrer MARCH
De les 8 de la tarda del 19 de febrer a les 8 de la tarda del 26 de febrer ALDAVÓ
De les 8 de la tarda del 26 de febrer a les 8 de la tarda del 4 de març 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

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

etŕl·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

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

HORAR IOD ' AU TOBUSOS
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
07.55 " de dilll. a div. feiners
07.56 “ feiners
09.15 “ feiners
10.45 LLEIDA diumenges
13.30 " calendari escolar

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
15.18 “ 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 diari
11.00 feiners
12.30 feiners
13.15 de dill. a div. feiners
14.45 calendari escolar
16.00 diari
16.30 feiners
18.30   de dill. a div. feiners (excepte juliol/agost)

19.00 de dill. a div. feiners

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 MEDIC DE RECONEIXEMENTS 973 448113
CREU ROJA 973 445796
RENFE 973 445503
ALSINA GRAELLS 973 445476
TAXIS PÚBLICS 973 445022
CORREUS 973 445826
JUTJAT N.1 973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2 973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS 973 451177

DESPATX PARROQUIAL 973 445342
ESGLÈSIA 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
MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005
METGE 973 430107

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
LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055

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

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973454213
MONTGAI

PERE SOLANS 973430110
OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136
VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151
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