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Carnestoltes 2004
Unes 3000 persones van
participar a la rua del Rei
Carnestoltes el passat
dissabtes 21 de febrer

Bona ratxa del CB Balaguer
El Club Bàsquet Balaguer, amb
3 victòries consecutives s’ha
situat a la meitat de la taula,
lluny dels llocs de descens

400

L’Ull del Montsec
El passat dimarts va instal·lar-
se al Parc Astronòmic del
Montsec la cúpula anomenada
l’Ull del Montsec

Segona quinzena
febrer · 2004
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Salud Automoció, S.L.
des de 1931
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sumari

Què en penseu?...
Per la premsa ens hem assabentat de la vo-
luntat que té la secretaria de Mobilitat de la
Generalitat de fer tot allò possible per tal que el
traspàs del tren de La Pobla sigui una realitat.
En el moment en què surt publicada la notícia
hom podria considerar-la com una promesa
electoral. Si tan sols fos això, ens podríem con-
siderar de nou enganyats. Massa fa que es
parla d’aquest tema. Tanmateix, hi ha un as-

pecte a favor i és que el mes de maig
entra en vigor una nova llei ferroviària
i, segons sembla, a partir de llavors,
la cosa seria més llarga. Sigui com
sigui, si es pogués assolir seria una
bona notícia, ja que a priori sembla
que la línia seria explotada d’una ma-
nera  més efectiva.  Vull oblidar-me de
les dates en què som i creure que
s’arribarà a bon fi.  Aquest tren conti-
nua essent, i molt, necessari.

Josep M. Simon i Auberni

En portada:
Centre Històric

BALAGUER
El Delegat del Govern a

Lleida, Jaume Gilabert, visita
Balaguer

A finals de març es
 celebrarà una nova edició

de la fira Antiquària

COMARCA
Col·loquen la nova cúpula
“l’Ull del Montsec” al Parc
Astronòmic del Montsec

L’Associació La Calcària
presenta el projecte de la
Serra Llarga

CULTURA
“Aquí no paga nadie”

interpretada per Silvia
Marsó, al Teatre Municipal

La biblioteca acull la Trobada
de bibliotecaris de les

Terres de Lleida

ESPORTS
El Club Bàsquet Balaguer
guanya els dos partits i es
col·loca a la meitat de la taula

El C.F. Balaguer a un punt de
la zona d’ascens després de
guanyar el Ripollet

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

“GROC - Butlletí local d’informació i serveis”. Amb
aquest nom i aquests objectius neixia fa  disset anys,
al mes de gener del 87, la revista que teniu entre les
mans.

Hem viscut, com a mitjà de comunicació, de bones
i de dolentes, moments tristos i moments alegres,
situacions compromeses i situacions gratificants, però
potser el més important és que hem viscut.

Sobreviure com a mitjà de comunicació ja de per
sí és un repte i més en un ciutat com Balaguer, on de
vegades cavalquem entre ser una ciutat amb
mentalitat de poble o un poble amb mentalitat de ciutat.
És possible que en això radiqui part de l’encant de la
nostra ciutat, però alhora endureix el camí a molts
projectes i els ben asseguro que aquest cas és un
d’ells.

400 quinzenes a les vostres bústies i a les vostres
cases han donat molt de sí. La nostra primera
pretensió  de convertir GROC en un vehicle d’informació
per ajudar a dinamitzar el comerç a través de la seva
oferta, va donar pas a una revista amb més informació,
un abast comarcal més ampli i a una eina de difusió de
la vida quotidiana de les nostres contrades.

Qualsevol dels reptes que ens haguéssim
proposat aconseguir amb el temps amb la nostra
revista, han estat superats de bon tros, per que gràcies

Ja hem arribat al 400
als nostres col·laboradors i sobretot
gràcies al suport constant dels
nostres lectors, la revista ha
aconseguit quelcom més important
que fer història, ha aconseguit ser
part de la història i això amics no us
ho podrem pagar mai.

Gràcies per permetre’ns arribar
a aquesta fita.
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 La Generalitat construirà un heliport al
parc de Bombers de Balaguer

Tal i com ho va indicar el nou Delegat del Govern a Lleida, Jaume
Gilabert en el decurs de la seva primera visita oficial a Balaguer

El Delegat del Govern a
Lleida, Jaume Gilabert va vi-
sitar Balaguer, el passat di-
mecres 18 de febrer, per tal
de conèixer de primera mà
els serveis, instal·lacions i
també demandes de la ciu-
tat. Gilabert va estar acom-
panyat per l’alcalde Miquel
Aguilà, el regidor de Gover-
nació, Miquel Quílez i els ti-
nents d’alcalde Josep
Baldillou i Josep Maria Esco-
da. En el transcurs de la
seva estada a Balaguer va

visitar la Comissaria dels
Mossos d’Esquadra i el parc
de Bombers.

Durant la visita, Gilabert
va indicar la intenció del nou
Govern d’habilitar a les
instal·lacions del Parc de
Bombers, un heliport, ja que
aquest parc està ubicat en
un lloc immillorable per
aquest tipus d’instal·lació
tant geogràfica com
estratègicament. Fins a la
data el Parc de Bombers
utilitzava el pati de l’Institut

de Batxillerat Almatà durant
els mesos d’estiu, tot i que
la nova instal·lació podria
permetre l’estada d’helicòp-
ters durant tot l’any, tal i com
va demanar el cap del Parc
de Bombers de Balaguer,
Paco Gallart.

D’altra banda, els
bombers també van
demanar al nou Delegat del
Govern a Lleida un nou
vehicle adequat per al nucli
urbà per tal de donar millor
servei als ciutadans.

L’alcalde demana la
construcció d’uns nous
Jutjats a la Generalitat

En l’entrevista que va tenir amb el nou
Conseller de Justícia, Josep M. Vallés

L’Alcalde de Balaguer Miquel Aguilà va demanar
al nou Conseller del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, Josep Maria Vallés, la cons-
trucció a la ciutat d’una nova infrastructura judicial  al
solar que l’Ajuntament cediria a la vora de la Comis-
saria dels Mossos d’Esquadra.

Vallés va acollir la proposta de construcció dels
nous Jutjats tot i que mentre es realitza l’estudi i el
projecte, el consistori balaguerí ha sol·licitat la
remodelació dels actuals, suprimint les barreres
arquitectòniques existents i col·locant un ascensor.
Sobre aquesta remodelació, Aguilà va rebre la
confirmació per part del conseller Vallés indicant que
les obres podrien començar aquest mateix any.

D’altra banda, Aguilà també va reunir-se amb
representants de l’Institut Català del Sòl per tal de
que es convoqui una reunió amb tots els interessats
en adquirir alguna parcel·la al Polígon Industrial Camp
Llong durant aquest mes de març.
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El passat dissabte dia 21 de fe-
brer, va tenir lloc a la ciutat de Balaguer
la gran festa de carnestoltes. Una vin-
tena de carrosses acompanyades de
diferents xarangues i comparses van
participar a la rua que any rera any
omple els carrers de Balaguer i que

La carrossa dedicada a Salvador
Dalí, guanyadora del Carnestoltes

Centenars de persones van participar a la festa de la
disbauxa del Carnestoltes, el passat dissabte 21 de febrer

finalitza a la plaça Mercadal amb un
gran ball de disfresses. Tot amenit-
zat amb l’actuació del grup infantil “La
Troca”.

Entre totes les carrosses
participants, la guanyadora va ser la
pertanyent al col·legi públic “Gaspar
de Portolà”, que amb motiu dalinià i
amb el nom de “Museu Dalí”, va
guanyar els 300 euros com a premi
de millor carrossa.

És en el ball de disfresses de nit
que cada any es celebra als pavellons
de la Cros, on es donen els premis a
les millors comparses i a les millors
disfresses individuals o parella. Els
premiats amb els 300 euros de millor
disfressa de grup foren el grup
“Parchís”.  A més a més, en cada una
de les dues modalitats de concurs es
donen 7 accèssits, els premis dels

quals són 1 pernil per els 5 primers i
1 caixa de cava pels dos restants.
Quedant així entre els premiats en la
modalitat de grups, els següents:
“Rellotges-despertadors, Can-can,
Seis alocadas.com, los Piratas del
Segre, Lacasitos, Aquestos capullos
estan com una regadora i los Jeques
y el Arén”.

En la modalitat individual o parella,
el guanyador fou per “el Gran Carlini y
su león”, que es va emportar els 150
euros de premi. Els guanyadors dels

set accèssits d’aquesta modalitat
foren: “Pot de llapis, Índia, Any Dalí,
Puella e Coloris, Reis Medievals, El
Caserío i els Bruixots”.

A part d’aquests premis, totes les
carrosses que participaven a la rua
d’enguany, van tenir una subvenció
de 60 euros.

Cal destacar la presència d’unes
tres mil persones que van seguir
durant tota la tarda, la rua del Rei
Carnestoltes, el ball de tarda, i la
xocolatada de la Plaça Mercadal.
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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 usatsMercedes-Benz

25 joves participen del
curs «Jove Emprenedor»

Inaugurat el passat dissabte 21 de
febrer a la Sala del Xalet Montiu

El passat 21 de febrer,  Miquel Aguilà i el Director
General de l’Escola Universitària Superior de
Marketing i Administració (ESMA), Miquel Capera,
van inaugurar el curs d’ Emprenedors, que compta
amb la presència de 25 joves d’edats compreses
entre els 20 i els 35 anys i que durant deu dissabtes,
rebran les lliçons de diferents professors d’ESMA,
referents a la gestió i direcció d’empreses.

El curs, subvencionat al cent per cent per
l’empresari Joan B. Renart, Conseller Delegat de
l’empresa Vichy Catalán i President i Fundador
d’ESMA, vol “incentivar l’esperit empresarial i
emprenedor que porten els joves”, segons indicà
Miquel Capera.

Per la seva banda, Miquel Aguilà va manifestar
que estava orgullós de la presència de tants joves de
la ciutat en aquest curs, i de l’acceptació que havia
tingut i els animà a treure’n tot el profit possible per
tal tirar endavant amb els seus projectes.

Del 26 al 28 de març, Balaguer acollirà
la cinquena edició d’Antiquària

18 expositors d’arreu de l’Estat exposaran diferents objectes antics
entre els que destaquen els mobles i les peces de col·leccionista

Els proper dia 26 de març a les 5 de la
tarda, obrirà les seves portes la cinquena
Fira d’Antiguitats  “Antiquària”, organitzada
per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’IMPIC
i l’Associació de Brocanters i Antiquaris Indíbil
i Mandoni de Lleida, i romandrà oberta fins el
diumenge 28 de març a les 9 del vespre.

La Fira, que ja es troba al 100%
d’ocupació, es celebrarà als pavellons firals i
reunirà un total de 18 expositors de diversos
punts de la geografia catalana, aragonesa,
andorrana i de la Comunitat de Madrid.

La primera edició va celebrar-se el
desembre de 1999,  en plena revifalla del
sector de les antiguitats a les nostres
comarques.

Enguany, com a segon any consecutiu,
també tindrà lloc el dissabte dia 27 a partir
de 2/4 10 del vespre, en el pavelló annex a
la Fira, un sopar subhasta al preu de 8 Euros.
En cas de que no es vulgui sopar, l’entrada
és gratuïta. Els articles subhastats aniran
des d’1 Euro fins a 100 Euros, preu de
sortida.

Antiquària, que espera la visita de més
de 6.000 persones durant els tres dies,
bàsicament, de les comarques de Lleida,
Osca, i Andorra, disposarà d’un servei de
TPV, per a  targetes de crèdit per tots aquells
compradors que desitgin utilitzar-lo, i facilitar,
d’aquesta manera, les compres
d’antiguitats.
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MAITE-PETITMAITE-PETITMAITE-PETITMAITE-PETITMAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA
CONSULTAS  EN

BALAGUER
HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974
Telf. 609 135472

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 !

Marató de donació de sang
el proper 6 de març

Amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Balaguer i Creu Roja

L’Ajuntament de Balaguer i la Creu Roja preparen
la Marató de donació de sang i s’inclou en el grup de
les vint-i-quatre poblacions de tot Catalunya que
participen en aquesta tercera edició 2004. Aquest
esdeveniment és promogut pel Centre de Transfusió
i Banc de Teixits. L’èxit obtingut en les passada
edicions de la Marató de donació de sang, ha superat
totes les previsions.

Les dependències de l’Ajuntament seran
l’escenari d’aquesta Marató.  Es farà el proper
dissabte dia 6 de març. Durant 12 hores (10 del
matí a 10 del vespre) un ampli desplegament de
mitjans i de serveis (divuit lliteres, servei de guarderia
gratuït, flexibilitat horària, espai condicionat, refrigeri
atractiu amb aportacions d’empreses de la ciutat...)
oferiran la possibilitat de fer aquest gest solidari als
ciutadans de Balaguer i comarca.

Aprofitant que és dissabte i l’espai exterior s’estan
programant un seguit d’activitats lúdiques obertes a
tothom i amb la col·laboració de diferents entitats.

Es vol aconseguir una festa participativa durant
tot el dia.

L’Àrea de la Dona de l’Ajuntament prepara els
actes del Dia Internacional de la Dona

Únic sentit al tram del C/ Sant Crist entre la
Plaça Joaquima Vedruna i el carrer Barcelona

Des del passat dilluns 23 de fe-
brer, el tram del carrer Sant Crist
comprés entre la Plaça Joaquima
de Vedruna i el Carrer Barcelona, és
d’un sol sentit i només es permet la
circulació de vehicles des de la pla-
ça Vedruna en direcció cap al carrer
Barcelona. En aquest tram i de gut
a l’amplada del carrer, s’autoritza
l’estacionament de vehicles en amb-
dós costats de vorera.

D’altra banda, el tram del mateix
carrer que va des de la Plaça
Joaquima de Vedruna fins al Carrer
Noguera Pallaresa, continua essent
de dos sentits, tot i que només
s’autoritza l’estacionament en un
costat de la calçada.

L’Àrea de la Dona de l’Ajuntament de Balaguer,
conjuntament amb la totalitat de grups de Dones de
la ciutat, inicia els actes del Dia Internacional de la
Dona, el proper divendres 5 de març, amb un Sopar-

Teatre amb la representació de l’Es-
cena “Ai, homes!” del grup de tea-
tre Dones d’Almatà.

Els actes continuaran el
dissabte 20 de març amb la
representació de l’obra “Fins que la
mort ens separi” de la Cia Rars
Teatre. La representació començarà
a 2/4 d’11 al Teatre Municipal.

Per últim el dijous 1 d’abril a 2/
4 de 9 del vespre i a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament tindrà lloc la
conferència “Com actuar davant de
situacions de violència domèstica”
a càrrec de Carme Castelló Gistau,
responsable a Lleida de l’Institut
Català de la Dona i d’un agent del
cos de Mossos d’Esquadra.

Aquestes mesures comportaran una millor
fluïdesa a la circulació de vehicles en aquesta zona,
guanyant en seguretat viària i regulació
d’estacionaments.

L’Associació Cultural Grup d’Art 4 de Balaguer
amb motiu de la defunció de l’artista i pintor

AMADEO FREIXAS-VIVÓ
expressen el seu condol a la família

i ho comunica als seus amics i coneguts
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Tartareu organitza
diferents cursos formatius

Cursos de gimnàstica rítmica de
manteniment i de català per adults

La localitat noguerenca de Tartareu està realit-
zant diferents cursos formatius pels seus veïns.

Cal destacar l’organització d’un curs de gimnàs-
tica rítmica de manteniment per adults a càrrec de la
professora de gimnàstica Esther Abad.

Aquest és el tercer any que es desenvolupa
aquest curs amb una molt bona acceptació per part
dels veïns de Tartareu. El curs es realitza al local
Social del poble i  els 12 alumnes que hi van, ho fan un
cop per setmana fins al proper mes de juny.

D’altra banda també s’està realitzant un curs de
català, tots els divendres que durarà fins el proper
mes de juny. La professora d’aquest curs és la Laura
Corsà i el curs compta amb un total de 8 alumnes.

L’Associació Cultural la Calcària d’Ivars de
Noguera, integrada per veïns de la població i
de la d’Albesa han presentat al Consell Co-
marcal de la Noguera un projecte que té com
a principals objectius la conservació, millora i
difusió dels valors naturals de la zona de la
Serra Llarga considerada com Espai d’Inte-
rès natural.

Per a tirar endavant amb aquesta pro-
posta, el col·lectiu noguerenc pretén realit-
zar la creació d’itineraris d’interès natural a
través de la senyalització de recorreguts i
dels diferents punts considerats de més in-
terès, amb l’acondicionament acurat de la
zona destinada a la recepció de visitants al-
hora que es col·locaran plafons descriptius

Presenten un projecte per senyalitzar
diferents itineraris de la Serra Llarga
Presentant conjuntament amb les Jornades de Desenvolupament

Rural per l’Associació La Calcària d’Ivars de Noguera

dels valors naturals d’aquest Espai.
L’Associació la Calcària va presentar tam-

bé el que seran les Jornades Tècniques de
Desenvolupament Rural de la Noguera, que
es duran a terme a Ivars de Noguera a partir
del proper 3 de març i que finalitzaran el 26
del mateix mes.

El programa, emmarcat dins del Pla Co-
marcal de Joventut, pretén donar tota la in-
formació a tots aquells joves que es dedi-
quen a l’agricultura o ramaderia de la comar-
ca de la Noguera i que vulguin seguir exercint
l’activitat agrària.

Les Jornades Tècniques de Desenvolu-
pament Local de la Noguera divulgaran les
noves tècniques agràries.
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  El Centre d’Observació de l’Univers (COU), l’es-
pai lúdic, formatiu i divulgatiu del complex del Parc
Astronòmic Montsec (PAM) va rebre, el dia 24 de
febrer, la cúpula de l’Ull del Montsec.

L’Ull del Montsec és una instal·lació polivalent,
capaç d’actuar com a planetari, sala de projecció
multimèdia, plataforma d’observació del cel del

Col·loquen la cúpula “Ull del Montsec” en
el planetari del Parc Astronòmic

L’Ull del Montsec és una instal·lació polivalent capaç d’actuar com a
planetari, plataforma d’observació i sala de conferències

Montsec i sala de conferències.
Aquest edifici és el més desta-

cat i original del Centre d’Observació
de l’Univers, ja que les seves carac-
terístiques especials fan que sigui
una realitat única a tot l’estat espa-
nyol.

L’Ull del Montsec té com a objec-
tiu ser un espai d’impacte, un lloc de
referència per a l’observació i l’espec-
tacle, on les tècniques més moder-
nes estaran al servei de la imagina-
ció del visitant. La principal particula-
ritat de l’Ull del Montsec és la possi-
bilitat d’obertura total de la cúpula i
de la paret sud, deixant la sala d’ob-
servació totalment al descobert i ofe-
rint al visitant la qualitat i les excel·-
lents característiques de transparèn-
cia i baixa contaminació lumínica del
cel del Montsec, en directe.

La cúpula que ha de cobrir l’Ull del Montsec fa 12.3 metres
de diàmetre extern i una altura de 6.6 metres, amb una estruc-
tura d’acer i un tancament exterior de xapa d’alumini acabada
amb tonalitat bronze.     La pantalla de projeccions interna té un
diàmetre de 10.8 metres. La paret mòbil, també amb estruc-
tura d’acer i tancament d’alumini, té una amplada total de 9.5
metres i una alçada de 3.4 metres.

El Centre d’Observació de l’Univers, situat al municipi d’Àger,
constitueix el vessant lúdic, formatiu i divulgatiu del Parc Astro-
nòmic del Montsec, i es contempla com un multiespai lúdic, un
lloc plural on formar-se, interactuar amb la natura i iniciar-se o
aprofundir en el coneixement científic.

A més, té com a objectiu ser un pol d’atracció per al turisme
cultural i científic.

CASTELLÓ

S. LLORENÇ

REF. 24148
ACOLLIDORA CASA.
100 m2, totalment
 reformada, garatge.
P.V.P. 63.500 euros.

BELLCAIRE
REF. 24149

CASA SEMI NOVA

210 m2, grans baixos,

buhardilla.

TRUQUI I INFORMI’S.

REF. 24146
CASA DE 90 m2.
Terreny de 1.000 m2 amb
piscina.
VINGUI I INFORMI’S.

SI TÉ EL SEU PIS O CASA
A LA VENDA AQUEST

ESPAI GRATUÏT ÉS PER
VOSTÈ. VINGUI I

INFORMI’S!

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

BALAGUER

MENÀRGUENS
REF. 22529

TERRENY URBÀ 600 m2.

Centre del poble.

PREU A CONVENIR.

BALAGUER
REF. 000859E
PIS REFORMAT
Tot moblat i equipat,
calefacció gas natural.
OPORTUNITAT

BALAGUER
REF. 000857
OCASIÓ
ACOLLIDOR PIS de 3
hab.,bany i cuina reformats
calefacció gas natural.
LLEST PER ENTRAR A
VIURE.

REF. 000101A

MAGNÍFICA  CASA
D’ESTIL RÚSTIC.
ZONA MOLT TRANQUILA

HOSTAL NOU

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

CORBINS

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

BALAGUER
REF. 24150

ACOLLIDOR SEGON PIS.

Llest per entrar a viure.

¡¡ZONA TRANQUIL·LA!!

REF. 24144
CÈNTRIC PIS SEMI NOU. 3
hab., bany complet,
ascensor, calefacció,
traster.
MOLT BONA ZONA

BALAGUER

BALAGUER
REF. 24151
CASA TOTALMENT RE-
FORMADA.
3 hab., pati, terrassa,
calefacció.
P.V.P. 58.310 euros.

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

REF. 24141

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

CORBINS

LA SENTIU
REF. 024137
FANTÀSTIC XALET.
Terreny ajardinat de 700 m2

amb barbacoa.
IMPECABLE!!!

LA SENTIU
REF. 22535

PARCEL·LA URBANA

DE 500 m2.

Xamfrà.

P.V.P. 28.860 euros.

ARTESA
REF. 24139
CASA AL CENTRE.
160 m2, tota reformada, calef.
garatge, terrassa.
IMPECABLE!!!

BELLCAIRE
REF. 24152
PIS DE 80 m2

SEMIMOBLAT
Traster, 3 habitacions.
BON PREU.

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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 El Teatre Municipal viurà l’estrena a
Catalunya de l’obra “Aquí no paga nadie”
L’obra de Dario Fo, dirigida per Esteve Ferrer i interpretada per Silvia
Marsó, Jordi Rebellón, Lluvia Rojo, Fran Sariego i Pedro Casablanc

El Teatre Municipal de
Balaguer viurà una nova gran
tarda teatral el proper diu-
menge 7 de març, a partir
de les 7 de la tarda, amb l’es-
trena a Catalunya, de la re-
presentació de l’obra del co-
negut escriptor teatral Darío
Fo, «Aquí no paga nadie», di-
rigida per Esteve Ferrer i in-
terpretada per un cartell de
luxe format per Sílvia Marsó,
Jordi Rebellón, Lluvia Rojo,
Fran Sariego i Pedro
Casablanc, amb escenogra-

fia de Carlos Montesinos.
Darío Fo, guanyador del

Premi Nobel de Literatura
l’any 1997 explica en “Aquí
no paga nadie” una història
ambientada als suburbis de
Milà, on dues parelles de
classe obrera que es veuen
implicats en situacions pa-
radoxes i irreals.

L’obra realitza una crítica
cap al sistema polític i
denuncia les situacions tan
precàries que viu la gent
treballadora d’Itàlia.

“Stop al matrimoni” del
grup La Boira de Térmens

En col·laboració amb la campanya
contra la fam de Mans Unides

Amb la representació de l’obra «Stop al matrimo-
ni», el grup «La Boira» de Térmens col·labora amb la
campanya contra la Fam que organitza Mans Unides
de Balaguer.

La representació d’aquesta obra, es farà el proper
diumenge 29 de febrer, a les 7 de la tarda, al Teatre
Municipal de Balaguer.

La finalitat d’aquesta representació teatral no és
altra que destinar els diners que es recaptin per asso-
lir el projecte d’un barri d’Itaquera de la Ciutat de Sao
Paulo, al Brasil, que consisteix en un equipament d’un
Centre de Formació Professional, per obrers humils i
emigrants que viuen en condicions de misèria i margi-
nació.

L’obra «Stop al matrimoni» de Nicasi Camps, diri-
gida per Joan Ramón Balagué, és la història d’un ta-
ller de reparació d’automòbils amb una sèrie de per-
sonatges ben significatius. Com totes les obres de
Camps i Pinós, ens trobem davant d’un text fluid,
sense complicacions i ben entenedor. És una obra
senzilla que intenta fer riure i fer passar una bona
estona al públic assistent.

Tancarà el cicle d’hivern
del Teatre Municipal de
Balaguer, Pep Bou,  un mim
excel·lent que ha triomfat
amb les bombolles, flors de
l’aire, onades impossibles per
a l’aigua mateixa.

Pep Bou presentarà el
seu espectacle «Bufa-
planetes», el  diumenge 14
de març a partir de les 7 de
la tarda.

Aquest espectacle es
recomanat per públic a partir
dels 6 anys.
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El passat dimarts 17 de febrer, la Biblio-
teca Margarida de Montferrat va ser el lloc
d’acollida de la Trobada de bibliotecàries de
les Terres de Lleida, amb la participació d’un
total de 30 professionals de 15 biblioteques
de les comarques de Ponent. Els biblioteca-
ris de Lleida, Tàrrega, Borges Blanques,
Tàrrega, Viella, Balaguer, Bellpuig, entre d’al-
tres poblacions de Lleida van reunir-se a pri-
mera hora del matí a Balaguer on van ser

Trobada de bibliotecàries de les Terres
de Lleida a la Margarida de Montferrat

El passat dimarts 17 de febrer, van reunir-se a Balaguer una trentena
de bibliotecàries representants de 15 biblioteques de Ponent

rebuts per l’Alcalde de Balaguer Miquel Agui-
là qui va elogiar la gran tasca cultural dels
bibliotecaris, així com la difusió cultural a tra-
vés del molts actes que organitzen. Aguilà
va destacar el canvi que han sofert les biblio-
teques en els darrers anys, passant de ser
centres de silenci i de lectura a centres plens
de vida amb molta activitat promocional, com
és l’hora del Conte, o les diferents exposici-
ons que s’hi organitzen periòdicament.

L’alcalde de Balaguer va destacar que la
biblioteca Margarida de Montferrat va ser la
primera biblioteca de la Xarxa de biblioteques
de la Generalitat de Catalunya, l’any 1980, i
va destacar la qualitat del nou equipament
balaguerí, inaugurat el mes de setembre del
2002.

Les bibliotecàries de les comarques de
Lleida van acabar la seva jornada, visitant la
nova biblioteca de Borges Blanques durant la
tarda del mateix dia.

La nostra revista GROC
arriba al número 400

La revista va treure a la llum el primer
número el 16 de gener de 1987

La revista Groc arriba al seu número 400. Han
passat 17 anys després d’aquella primera quinzena
de gener de l’any 1987,en què s’engegava una aven-
tura engrescadora, motivadora, però sobretot una
aventura a la que no se li podia perdre en cap moment
el respecte, per la gran responsabilitat que comporta
el fet de publicar un mitjà de comunicació, periòdic, i
que arriba a la gran majoria de la població de Balaguer
i comarca.

La revista GROC ha estat 17 anys informant de
tot allò que passa a la ciutat i als pobles de l’àrea
d’influència comercial de la capital de la Noguera, les
obres realitzades, les notícies culturals, socials i
esportives que s’han produit, sense oblidar l’aspecte
comercial, eix vertebrador d’aquesta revista.

Des d’aquell mes de gener del 87 fins avui, la
revista ha anat sofrint diferents canvis estètics fins a
convertir-se en la revista que avui teniu entre les mans
i de la qual ja s’en publiquen 5.500 exemplars.
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Viure al Centre Històric. Un projecte que
necessita del suport públic i privat

Les actuacions fetes fins al moment no són suficients i cal sumar
esforços, públics i privats, per fer un casc antic habitable

Des de fa molts anys, un dels debats
més candents i més discutits de la ciutat
de Balaguer, ha estat el Centre Històric, la
seva degradació, tant urbanística com eco-
nòmica, així com els importants canvis so-
cials que ha sofert en els darrers anys per
l’arribada a la capital de la Noguera de nom-
brosos immigrants, majoritàriament dels
països del Magreb, subsaharians i de
l’Europa de l’Est.

Després de nombrosos abandona-
ments i enderrocs d’habitatges que han
provocat en alguns casos el despoblament
i conseqüent deteriorament d’algunes zo-
nes del centre històric de Balaguer, l’Ajunta-
ment de Balaguer i la Generalitat de
Catalunya, en algunes accions puntuals fe-
tes fins al moment, i d’altres que estan pro-
jectades han permès la construcció d’al-
guns habitatges socials que han ajudat a
rehabilitat el barri creant illes de nous blocs
de pisos.

Aquest és el cas dels pisos de la Plaça
de Sant Salvador, del  carrer Ponent o de la
Plaça del Mercadal, així com els projectes
de construcció de nous habitatges de la

La iniciativa privada, des de fa uns anys, està
començant a intervenir en el Centre, especialment

 en aquells carrers i places més properes i més
accessibles, com són la plaça del Mercadal

Un dels debats més candents de la ciutat de Balaguer,
ha estat el Centre Històric, la seva degradació, tant

urbanística com econòmica, així com els importants
canvis socials que ha sofert en els darrers anys

Reguereta i del Carrer Pintor Borràs.
Però està molt clar que amb aquestes

actuacions puntuals no n’hi ha prou.
Cal un projecte global, un projecte de Cen-

tre Històric, urbanístic, però també econòmic
i social per tal de que el casc antic torni a
agafar el pols d’un barri normal. Cal una actu-
ació decidida i decisiva de suport a la iniciativa
privada per tal d’aconseguir millorar la imatge
a través de la restauració d’habitatges i faça-
nes.

La iniciativa privada, des de fa uns anys,
està començant a intervenir en el Centre,
especialment en aquells carrers i places més
properes i més accessibles, com són la plaça
del Mercadal, el Passatge Gaspar de Portolà,
el Carrer del Pont, el carrer del Miracle, el Car-
rer d’Avall, i alguns projectes que s’estan inici-

Cal un projecte global del Centre Històric, urbanístic,
però també econòmic i social per tal de que el casc

antic torni a agafar el pols d’un barri normal. Cal una
actuació decidida de suport a la iniciativa privada
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En un moment en que
el sòl urbanitzable es
cada cop més escàs,
els promotors també
s’han començat a fixar
en el Centre i cal aprofitar
aquesta dinàmica per a
que conjuntament,
iniciativa pública i
privada sumin esforços,
com s’ha fet al
Centre Històric de
Lleida.

Un dels exemples
d’inversió privada que
ha suposat la
rehabilitació d’un
habitatge al Centre
Històric, en un dels
enclavaments més
pintorescos de la ciutat,
com és el carrer del Pont,
l’arquitecte Josep Maria
Madre i l’arquitecte
tècnic Anna Portella,
han fet la rehabilitació
d’un edifici d’inspiració
modernista conegut
com Cal Massanés.

Els quatre habitatges
aconseguits a la
rehabilitació de Cal
Massanés,
aconsegueixen un
resultat excepcional
gràcies als diferents
nivells constructius,
i als espais interiors.

ant al carrer Major, Barrinou, Teixi-
dors, etc.

En un moment en que el sòl ur-
banitzable és cada cop més escàs,
els promotors també s’han comen-
çat a fixar en el Centre i cal aprofitar
aquesta dinàmica per a que conjun-
tament, iniciativa pública i privada
sumin esforços, com s’ha fet al Cen-
tre Històric de Lleida.

     «CAL MASSANÉS»

Un dels exemples d’inversió pri-
vada que ha suposat la rehabilitació
d’un habitatge al Centre Històric, en
un dels enclavaments més pinto-
rescos de la ciutat, com és el car-
rer del Pont, l’arquitecte Josep Maria
Madre i l’arquitecte tècnic Anna Por-
tella, han fet la rehabilitació d’un edi-

fici d’inspiració modernista conegut com
Cal Massanés.

Com la majoria d’edificis de la zona
no s’havia tingut cura del seu manteni-
ment durant els darrers anys, i l’estat
del mateix no complia les més mínimes
condicions d’habitabilitat, pel que es va
decidir enderrocar tot l’interior i conser-
var la façana que era, sens dubte, la part
més interessant de l’edifici.

Tot i les dificultats d’execució de les
obres de rehabilitació, com les seves li-
mitacions dimensionals, ja que la parcel·-
la no arriba als 5 metres d’amplària;
l’existència de la roca a la part posterior
de l’edifici; l’intent d’adaptar-se al màxim
a la forma del terreny i el poc ajut institu-
cional, el resultat ha estat força satis-
factori, aconseguint quatre habitatges
adequats a les necessitats i normatives
actuals.

Tal i com es pot observar a les foto-

grafies, el resultat d’aquesta rehabilita-
ció es d’allò més engrescador per tots
aquells amants del Centre Històric.

Els quatre habitatges aconseguits a
la rehabilitació de Cal Massanés, tot i les
seves reduïdes dimensions, aconseguei-
xen un resultat excepcional gràcies als
diferents nivells constructius, i als espais
interiors que demostren que la decoració
i el bon gust, no està renyit amb la reha-
bilitació d’un habitatge del Centre Histò-
ric de la nostra ciutat.
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ZONA GERB
Casas pareadas de NUEVA CONSTRUC-
CIÓN. 231,40 m2, 2 porches, 4 hab., 1 con
vestidor, 2 baños, terraza, buhardilla, 2
parquings y jardín. ACABADOS DE PRIME-
RA CALIDAD. Precio: 168.283,33 euros. Ref.
1005.

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

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

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

La biblioteca Domènec Carrové ens
presenta el seu apartat de revistes

La biblioteca recomana la lectura de les publicacions periòdiques

Aquesta quinzena la
biblioteca vol fer una parada
en el camp de les novetats
editorials i donar a conèixer
la secció de revistes.

Consta de 22 títols de
diversa periodicitat: unes són
trimestrals, altres mensuals
-la majoria-, i concretament
dues de setmanals: El temps
i El tiempo de rigorosa
actualitat. Són de temàtica
força diferenciada i es
caracteritzen per ser força
divulgatives a fi que el lector
mitjà pugui fer una ullada als
diferents temes que l i
interessen.

Hi ha  revistes literàries:
Qué leer, CLIJ i Revista de
literatura, en les quals es

dóna a conèixer les novetats
literàries, els escriptors
actuals i clàssics , així com
temes relacionats amb la
lectura, revistes musicals
com CD Compact de música
clàssica, de més divul-
gatives resulten les de
decoració: Casa viva i El
Mueble, d’estils diferents; de
manualitats com Labores
del Hogar; de moda  com en
Patrones o Elle, que ens
posen al dia de les últimes
tendències; també  hi ha la
Geo de viatges, Integral de
natura i salut, Ser padres
hoy d’embaràs i primers
anys de vida dels nens, Muy
Interesante amb temes
curiosos més o menys
científics i de motor com Top
auto i Solo moto.

De totes  però, en volem
destacar dues que repre-
senten un pas més en les
publicacions periòdiques:
primer perquè són les dues
en català i segon perquè fan
una publicació més que
digna en cadascun dels
temes que tracten. Són les
revistes Descobrir cuina i
Sàpiens. La primera ja
passa pel número 34 i està
ben consolidada. Ens dóna

receptes, consells culinaris,
aprofundeix en els temes del
mes, parlen restauradors,
ens recomanen llibres, ens
presenten el calendari de
fires i festes del país, hi ha
sempre la secció dedicada
als vins i els caves i a més
ens afegeixen a la revista un
col·leccionable de les re-
ceptes del programa Bona
cuina de TV3. Pel que fa a
Sàpiens, és una publicació
també mensual adreçada al
gran públic i de tema his-
tòric. Té col·laboracions de
molts professors universi-
taris tant d’història antiga,
moderna o contemporània
que fan articles senzills i
molt entenedors.

La Biblioteca acull la 4a
Setmana del Llibre Infantil
L’exposició consta d’un monogràfic

titulat “Lletra i música”

La 4a Setmana del Llibre Infantil i Juvenil a les
Terres de Ponent, se celebra des del passat 16 de
febrer  i fins el 3 de març a la Biblioteca Margarida de
Montferrat.

L’exposició consta d’un monogràfic sota el títol
“Lletra i música”, que ens presenta una acurada
selecció de títols on la música té un paper
protagonista, com a tema, o com a forma, des de
contes fins a cançoners, passant per llibres de
coneixements.

Durant els 15 dies que dura l’exposició  dels llibres
infantils i juvenils es fan diferents visites guiades a
les escoles de Balaguer i comarca que ho han
sol·licitat.
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El Balaguer continua aspirant a tot
després de guanyar el Ripollet per 2-0

L’equip d’Emili Vicente supera la derrota al camp del líder amb una
victòria a casa, davant el Ripollet i se situa a un punt del tercer

Golejadors del F.C. Balaguer

1.Santboià. .............. 49
2.Rubí ...................... 44
3.Pubilla Casas ......... 41
4.Masnou ................. 41
5.Pobla Mafumet ....... 40
6.Balaguer ............... 40
7.Horta .................... 40
8.Júpiter .................. 38
9.Morell ................... 38
10.Prat. ................... 35

11. L’Hospitalet At. .... 34
12. Pomar ............... 33
13. Guixols ............... 33
14. Badalona ........... 31
15. Premià ............... 28
16. Ripollet ............... 28
17. Tortosa .............. 27
19. Santa Eulàlia ....... 25
19. Poble Sec ........... 21
20. Sants ................. 13

Classificació Primera Catalana

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

EL Balaguer, després
de l’ensopegada al camp
del líder, el Santboià, on
va caure per 4-1 en un
partit molt dolent per part
dels homes de la capital
de la Noguera, van acon-
seguir retornar als llocs
capdavanters de la taula
classificatòria al vèncer
amb claredat al Ripollet
per 2-0 en un partit en
que, el més important van
ser els tres punts que
sumaren els jugadors
vermells, ja que el partit
va ser avorrit i molt es-
pès, tot i que mai es va
veure perillar el resultat.

Juli

Juanjo Alias amb dos
gols i Juli amb un, han
estat els golejadors
d’aquesta quinzena,
cosa que els ha col·locat,
ambdós jugadors amb 5
gols, empatats amb
Ermengol, a un sol gol del
pitxitxi de l’equip, Juanjo
Tenorio que en té 6.

El proper diumenge,
el Balaguer es desplaça
al camp de l’Hospitalet
Atlètic on intentarà su-
mar els tres punts per
aspirar  a ser un dels tres
primers de la taula.

La victòria per 2-0 davant el Ripollet del
passat diumenge 22 de febrer, ha tornat a
situar als homes d’Emili Vicente en la zona
alta de la classificació, a un sol punt del tercer
classificat, el Pubilla Casas, i a 4 del segon, el
Rubí que el passat diumenge queia derrotat
al camp del Poble Sec, essent la sorpresa de
la jornada.

Amb tot, el Balaguer continua sense pen-
sar amb la possibilitat d’ascendir de catego-
ria, i sí que ho fa pensant partit a partit, tal i
com podem desprendre de les paraules del
seu entrenador Emili Vicente, a l’acabar el
partit del passat diumenge en que va dir que
al Balaguer només li faltaven 3 punts per as-

segurar-se la permanència.
L’equip vermell es va mostrar amb molta

seguretat en el partit davant del Ripollet i tot
i no fer un gran partit, van demostrar que a
casa, serà molt difícil de batre, ja que els ju-
gadors es troben pletòrics de forces, amb la
moral molt alta, i sobretot amb un excel·lent
ambient entre els membres de la plantilla,
cosa que es nota sobre el terreny de joc.

Aquesta propera quinzena, el Balaguer
es desplaça al camp de l’Hospitalet Atlètic,
mentre que el diumenge 7 de març rebrà al
Morell, un rival directe en la zona alta de la
classificació i que per tant serà important de
poder sumar els tres punts en joc.
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El Cristec Balaguer guanyà el
Marfil Santa Coloma, 5è classificat de
la Nacional “A”, per 4 gols a 2 en par-
tit corresponent a la 17a jornada.

Els balaguerins, malgrat les
importants baixes amb les que
comptaven, van jugar un partit ple

El Cristec aconsegueix guanyar els
dos darrers partits disputats

A casa davant el Marfil Santa Coloma i a la pista de
l’Hospitalet en la seva primera victòria com a visitant

d’intensitat i van acabar aconseguint
una gran victòria front el filial d’un
divisió d’honor.

L’inici de partit va ser de constants
alternatives per ambdós equips, però
van ser els barcelonins els que es van
avançar en el marcador. Joan, als
pocs segons va establir la igualtat i a
partir d’aquí el Cristec va començar a
dominar l’encontre, avançant-se en el
marcador a dos minuts de la mitja
part al transformar David un doble
penalti.

La segona meitat va començar
amb domini visitant, però conforme
passaven els minuts la defensa del
Cristec va passar a imposar-se davant
els atacs visitants. Joan va ampliar
distàncies al minut 27 a l’aconseguir
un gran gol, i el Santa Coloma veient
la seva incapacitat ofensiva va

arriscar-se jugant amb porter
avançat. Als 36 minuts David va
aprofitar una errada en la estratègia
atacant dels visitants per marcar un
gol des de la seva pròpia àrea que va
fer aixecar el públic dels seus seients.
El marfil va retallar distàncies al 37,
però la gran tasca en defensa de Xolo
i Genís, i la bona actuació en la porteria
de Marcos van evitar patiments de
darrera hora, arribant-se al final del
partit amb el definitiu 4 a 2.

D’altra banda, aquest diumenge,

el Cristec dirigit per Rafa Martínez, va
aconseguir la seva primera victòria
lluny del Polisportiu municipal, a la
pista de l’Hospitalet Can Serra, equip
que es trobava immediatament per
sobre en la classificació i que per tant
era un rival directe per la permanència
a la categoria. Aquesta victòria per 4
gols a 6 ha donat molta moral als
balaguerins que intentaran refermar-
se en aquesta bona línia de resultats,
aquest dissabte davant de la seva
afició.
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El Balaguer passa com un cicló per
Manresa i guanya un partit molt important
per a les seves aspiracions amb un marca-
dor final d’escàndol. Els balaguerins van im-
posar-se per un increïble 65-111, 46 punts
de diferència que ho expliquen tot.

El partit només va ser disputat en el 1r
quart, on unes quantes errades defensives i
en el rebot van donar opcions als locals
d’estar sempre a prop en el marcador.

El Club Bàsquet Balaguer es troba en el
bon camí després de guanyar 2 partits
La victòria per 65-111 a la pista del Manresa i la victòria a casa

davant el Navàs per 95-81 li fan guanyar posicions a la taula

A partir del 2n quart i fins al final del partit
el Balaguer va passar per sobre dels locals
en totes i cada una de les accions, dedicant-
se els del Bages a protestar hi ha repartir
“llenya” i protestar totes les decisions
arbitrals que no els hi fossin favorables.

Per part del Balaguer cal destacar la
mentalitat guanyadora que va demostrar tot
l’equip i la seva actitud durant tot el partit, on
en cap moment van deixar de lluitar i treballar
per seguir millorant com a equip i per seguir
augmentant la diferència en el marcador.

Ofensivament parlant, cal destacar el
partit que van realitzar el trio format per Toni
Palazón, Xavi Farran i Joel Galceran, autors
respectivament de 27, 22 i 18 punts.

D’altra banda, aquest dissabte els
balaguerins van vèncer en un gran partit, al
Navàs, tercer classificat, per 95-81, en la
pròrroga, després de que els 40 minuts
acabessin amb empat a 74 punts.

Curs de salvament i
socorrisme aquàtic

Es farà el proper mes d’abril a la
Piscina Coberta de Balaguer

El proper mes d’abril es realitzarà a la piscina
municipal de Balaguer un curs de “Salvament i So-
corrisme Aquàtic” per a totes aquelles persones
majors de 18 anys que desitgin tenir els coneixe-
ments adequats i vulguin realitzar aquesta tasca
professional en alguna piscina. Hem de pensar que
durant aquests últims anys la demanda de socorris-
tes ha anat en augment, sobretot en l’època d’estiu,
d’aquesta manera amb aquest curs es vol pal·liar la
falta de professionals en la nostra província.

El curs consta d’una part teòrica (anatomia,
primers auxilis, etc.) i una de pràctica (salvament
aquàtic, natació) i està limitat en 30 places. El plaç
d’inscripció acaba el pròxim dia 23 de març.  Per a
més informació adreçar-se a la piscina coberta de
dilluns a divendres de 7 a 22 hores.
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De l’entorn natural de Sant
Llorenç de Montgai

Després de repetits aplaçaments, sembla ser que per
motius d’agenda, per fi a Sant Llorenç de Montgai hem rebut
la visita del Sr. Jordi Ruiz, responsable Tècnic de Reserves
Naturals de Fauna Salvatge de Catalunya.

Ha estat rebut per l’alcalde de Camarasa, Sr. Josep
Vendrell, l’alcalde pedani de Sant Llorenç, Jaume Feliu, el
president de la Plataforma per la Defensa de l’Entorn Natural
de Sant Llorenç, Sr. Jaume Porta i el Vice-president de la
mateix Plataforma, Sr. Joan Fontanet.

Després d’un breu intercanvi de salutacions, vàrem abor-
dar l’important del motiu de dita visita. Cal ressaltar que el Sr.
Jordi Ruiz, a «grosso modo», ja disposava d’informació so-
bre la problemàtica, motiu de la visita, la qual cosa ha per-
mès que sense perdre el temps, es fes un recorregut a peu
per l’entorn previst d’actuació amb incidència especial a punts
concrets com són la captació d’aigua potable del poble, els
immensos esbarzers que taponen literalment la ribera del
pantà paral·lel a la carretera, ja de per sí estreta i perillosa
per als vianants que hi passegen, també els xiscàs, els ar-
bres desmesurats que fins i tot posen en perill la línia telefò-
nica i les aigües estancades totalment negres del canalet,
que per falta de moviment de fluctuació d’aigües presenta
símptomes evidents de perill d’infeccions sanitàries,
especialment en temps de calor, i també les necessitats i
actuacions oportunes a fer a l’entrada del poble per la
«Platgeta» fins al poble han estat exposades al Sr. Jordi Ruiz,
que en tot moment ha estat receptiu a les idees expressa-
des per la Plataforma; idees que també comparteix l’Ajunta-
ment.

En resum, s’ha arribat a un principi d’acord on l’Ajunta-
ment proposaria a Medi Ambient les actuacions previstes
de neteja i sanejament més urgents, i tot seguit es crearia
un consorci d’actuació per aquest tema, entre Medi Ambi-
ent, l’Ajuntament i la Plataforma, a fi d’arribar el més aviat
possible a una ràpida resposta favorable de l’Administració
amb la confecció d’un projecte conceptual i assumint pràc-
ticament les propostes de la Plataforma on el Sr. Jordi Ruiz
ha ofert la col·laboració dels tècnics de Medi Ambient. L’Ajun-
tament hi aportarà els seus tècnics i la Plataforma els que
cregui convenients. A tal fi seria desitjable donar inici a les
actuacions en el termini d’un mes aproximadament, la qual
cosa facilitaria el que tots els amants de la natura poguessin
gaudir novament, tal com fa anys, de les bones vistes i
paisatges de l’entorn, aconseguint una situació harmònica
amb la natura i la reserva, que en cap moment està renyida
amb una millor qualitat de vida dels vilatans de Sant Llorenç
i dels seus visitants que gaudirien d’un gran espai natural,
digne de ser tingut en compte.

Plataforma per la Defensa de
l’Entorn Natural de Sant Llorenç de Montgai

Sempre he dit que no m’interessaria
gaire un govern amb molts colors. I quan
parlava així -cosa que avui ratifico-, pensa-
va en la flaire de canvi que abans de les
eleccions autonòmiques es notava si un
volia parar els nassos i olorar imparcial-
ment. Jo creia que els socialistes guanya-
rien de llarg. No va ésser així. Els dies i
certes declaracions. El posat de guanya-
dor i una seguretat barrejada, potser, en
un inoportú cansament, va fer que l’Àrtur
Màs anés guanyant i el Maragall anés per-
dent.

La premsa també va fer una feina de
sapa ben poc definida però creant opinió, i
no desinteressada per cert, pels seus par-
ticulars interessos.

A l’aparèixer el miracle de la societat
de les forces de progrés per poder fer un
govern, va aparèixer també una alegria per
un canvi, però també uns interrogants. De
tant units que volien semblar van ratllar el
ridícul alguna vegada, i es va perdonar. Van
sortir per igual germans i augments de
sou, i també es va engolir amb una indul-
gència plena de permisivitat. Es notava un
desgavell, però  es donava cent explicaci-
ons per allò de la inexperiència, i pel mala-
ment què ho havien trobat.

Es palpava una atmosfera carregada i
es presagiava d’un moment a l’altre el tro
i la tempesta. Qualsevol persona que no
tingués rauxes divines hagués jugat amb
precaució. I que millor, al menys, dir-ho a la
direcció del seu partit, ni això va fer el Sr.
Carod, res va fer que ens parli del seu seny
català, a l’emprendre una empresa de difí-
cil catalogació, les conseqüències tristes

per tots. Per ell un enfonsament no acabat
encara. Pel seu partit una ferida molt grossa.
Pels seus companys un compromís. Per
Catalunya un descrèdit, i un govern de la Ge-
neralitat que surt als mitjans de comunicació
com uns Pocholos.

Ara tocava, certament era necessari un
canvi. La democràcia necessita l’alternança
per sumar, no per dividir. El nepotisme, el radi-
calisme, l’afany de destruir pel fet haver estat
construït per l’altre és un pagament més que
un dia o altre s’obligarà a pagar al poble. Fer el
ridícul, deia el president Terradellas era l’únic
que Catalunya no es podia permetre. I s’està
fent, aquesta crisi que no està acabada per
molt sustitut que s’hagi anomenat, corre el
risc de perdre el que s’havia aconseguit, que
es digui el que es vulgui, no era poc a nivell
exterior.

Les errades no s’arrangen amb crits de
Passionària de «No passaran», ni tenim per-
què acollonir-nos, quan la culpa és d’una sola
persona. Ni ell hauria de generalitzar incloent-
nos a tots. En aquest cas ni el 16% del seus
votants totals estan amb ell.

Sí, el Sr. Carod s’equivocà. Per altra part
és ben cert, que s’han acarnissat amb ell.
S’han fet castells a la seva espatlla i s’ha vol-
gut i es vol incloure el seu partit en la denigra-
ció, potser, sense tanta tossuderia es podria
arribar a la vella dita; «in medio stat virtus».
S’hauria d’intentar aconseguir de tots un es-
perit de diàleg, no de Creuada. I de segur, per
tothom seria més relaxant i es perdria -ja se-
ria hora-, la sensació d’interinitat i crispació
que es tenen amb els remeis donats fins ara.

C.G.A.

Retallets
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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.

Des de fa molts anys, ACAPS (As-
sociació Catalana d’Amics del Poble
Sahrauí) organitza colònies d’estiu a
Catalunya per a nens i nenes dels cam-
paments de refugiats sahrauís.

És una manera més de fer efecti-
va la nostra solidaritat amb aquest
poble, condemnat a un exili fa més de
28 anys. És una manera de convertir
el nostre instint de generositat en un
crit ferm de protesta contra la injustí-
cia. És una manera de possibilitar que
milers de nens i nenes que no tenen
altre horitzó que un desert dur i inhòs-
pit, puguin sortir-ne durant unes set-
manes, sentir-se objectes de l’amistat
d’un poble solidari, rebre assistència
sanitària, i el que és més important,
viure en el caliu de les nostres famílies.

Els objectius del projecte de colò-
nies són:
- Donar a conèixer la realitat del poble
sahrauí mitjançant els nens i nenes

Indesinenter
Recullo entre setmana sensacions,
mirades, pensaments, que de vegades
escric i de vegades oblido.
Algunes es queden al fons de mi mateix,
amagades, subterrànies, convençudes,
i mai ja no les dic, i mai ja no les conto.
Altres no sé per què, s’ordenen
a dins dels ulls, s’enregistren a la ment,
les retinc i les explico,
potser perquè em cauen bé,
o qui sap potser si ho faig
només perquè ho necessito.
Són moments tancats que res no persegueixen.
Respirs de llibertats conreant
els sentiments, sense esperar cap collita.
Recullo les mirades i n’aprenc,
quan neixen, quan creixen, quan s’abracen,
audaç i apassionat recullo les mirades,
de fets i de persones, del vertigen,
del sol rogenc al pondre’s a la tarda.
Recullo les mirades que té el vent,
de molts i dels amics, de solituds,
del riure més feliç, en miro la mirada.

Miquel Trilla

La Noguera amb el Poble Sahrauí
participants a les colònies i la seva re-
lació amb les famílies catalanes.
- Fomentar i impulsar l’apropament
entre el poble sahrauí i el nostre país.
- Realitzar un intercanvi cultural entre
els nens i nenes sahrauís i els nens i
nenes de les poblacions acollidores.
- Facilitar l’accés a una atenció sani-
tària especialitzada dels nens i nenes
que ho necessitin.
- Donar suport al pla de Pau de les
Nacions Unides per aquest territori.

Si esteu interessats/ades en aco-
llir un nen o nena sahrauí aquest estiu,
podeu trucar als telèfons
973461102, 660313142 o al
628444617 on se us donarà tota la
informació necessària.

ACAPS, Associació Catalana d’Amics del
Poble Saharauí
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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

L’oci a Balaguer té un nom, La Mercantil.

Planeta, un món de sensacions pels caps de setmana a Balaguer.

Dos ambients diferents en una increïble sala de Festes. Vine a conéixer-la.

Sala Cats continua preparant-te les millors nits pels caps de setmana. Estiguis a la guai

Vine a gaudir del meravellós espectacle de DRAG QUEENS

MERCANTIL CUBATERA

SALA PLANETA

MUNDO CANÍBAL

SALA CATS

COYOTE

Javi Rumí, un DJ balaguerí que treballa
en la producció d’un projecte discogràfic

El nou CD de Javi Rumí veurà la llum durant aquesta primavera

El DJ balaguerí, Javi Rumí, està
treballant en la producció d’un disc que
veurà la llum aquesta primavera,
comptant amb la col·laboració d’un
jove DJ colombià, Fabián Moreno.

Rumí que va començar a punxar
discos quan tenia 16 anys al pub Sifó
de la capital de la Noguera, porta un
intens bagatge a les seves esquenes.
Després d’haver punxat a la discoteca
Florida 135 de Fraga, l’any 94, 95,
etc. la seva trajectòria ha passat per
diferents sales de Suïssa, i d’arreu de
l’Estat Espanyol. Vigo, Eivissa,
Saragossa, Barcelona, Girona, entre
d’altres ciutats han pogut gaudir de
la feina d’aquest jove que des de fa un
any , juntament amb 4 DJ’s lleidatans
i dos de Saragossa han muntat un
col·lectiu de DJ’s (bettorsZoreks), amb
tot el suport de clubZoreks d’Alcarràs,
treballant en una línia molt exclusiva i
gens comercial. El so de la música
Techno i el Hard Techno conformen la
seva targeta de visita. Un col·lectiu
que treballa en grup, que intercanvien
experiències i que sumen esforços per
mostrar la seva feina dia a dia, i
demostrar al seu públic i el bon fer de
la seva música, del seu art.

ClubZoreks dóna una oportunitat
tant a joves DJ’s, com a joves artistes
que no tenen ocasió de mostrar el seu
art, com pintors, dibuixants, fotògrafs,
etc. poden exposar els seus treballs
a clubZoreks.

Com ens comenta,  “música i art sempre han
anat units i cal una oportunitat per a tothom,
encara que siguin d’aquí”, ironitza. Per això
nosaltres a clubZoreks hem creat un espai dins
del club, anomenat “jaula de expresiones”, el qual
està dirigit per l’Anne d’Algerri.

J. Rumí és actualment un dels residents del
Zoreks i de les Culture Music de la Wai-Kiki. Ara,
està preparant amb Adriana López (madhouse,
colombia)  una gira per Sud Amèrica.
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Comença una nova edició
del campionat de Billar

Al Bar Fleìming de Balaguer, arribant
en aquesta ocasió al la XVII edició

El Bar Flèming de Balaguer, torna a organitzar
com cada any, i després de 16 anys consecutius,
una nova edició del campionat de Billar americà, que
començarà aquest proper cap de setmana.

Aquest any seran 12 els jugadors que competi-
ran per guanayar el campionat. Jugadors com Josep
M. Marques, Sisco Muñoz, J. Olives i la família Estruch,
ja fa anys que hi participen, i aquest any de nou hi
tornen.

A banda d’aquests jugadors també hi participa-
ran M. Alarcón, M. Lizaso, J. Pedra, O. Salvadó, A.
Olarte i J. Planes.

Un cop s’acabi el campionat es tornarà a jugar
una nova edició de la Copa entre els 8 primers classifi
ats del campionat.

El president del F.C. Barcelona, Joan Laporta,
inaugurarà el nou local de la Penya Barcelonista

El proper dissabte 6 de març, al local de la Plaça Mercadal

El president del Futbol Club Barcelona, Joan
Laporta, acompanyat de diferents directius i
representants del club blaugrana presidiran els actes
d’inauguració del nou local de la Penya Barcelonista
de Balaguer i Comarca, situat des de fa pocs dies a la

Plaça del Mercadal, 45, el proper
dissabte 6 de març.

Per celebrar aquesta diada, la
Junta de la Penya Barcelonista de
Balaguer i comarca, ha organitzat
un campionat de futbol 5, categoria
benjamí, que es disputarà al marge
esquerre del riu Segre, i que porta
per nom, Primer «Trofeu Joan
Laporta», amb la participació de tots
els municipis de la comarca de la
Noguera i de tots els centres
escolars de Balaguer.

Durant la diada, a més de la
rebuda a l’Ajuntament, hi haurà di-
versos actes, com una ballada de
gegants, sardanes i  un sopar po-
pular de penyes i simpatitzants al
restaurant del Santuari.

La Companyia La Baldufa presenta a Balaguer la
seva nova obra infantil «Embolic a la granja»
Amb dos dies de representació l’han vist més de 700 alumnes

El Teatre Municipal de Balaguer
ha tingut aquesta mateixa setma-
na la pre-estrena de la darrera co-
producció de la Companyia de Co-
mediants La Baldufa  de Lleida, titu-
lada “Embolic a la granja”.

Aquesta obra de teatre infantil,
l’han vist en aquests dos dies més
de 700 alumnes de diferents cen-
tres escolars de la ciutat de
Balaguer i comarca, d’educació in-
fantil i primària.

L’IMPIC i la Companyia de
Comediants La Baldufa van signar
un conveni pel qual es
comprometien a la coproducció
d’aquesta obra de teatre infantil.

D’aquesta manera, els escolars

de la ciutat de Balaguer i comarca s’han convertit en
els primers espectadors en veure  el projecte d’una
de les companyies de teatre amb més projecció en
els darrers anys a Lleida.
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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
parkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11 de
Balaguer. Raó als tels.
973446161-629310479.

ES NECESSITA mun-
tador de mobles de cuina.
Raó al tel. 973450841.

ES LLOGA local comercial
al C/ Barcelona. Obra nova.
Dos nivells. Raó 973
448273.

ES PRECISEN cam-
breres 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 rega-
ta fins a un xalet. Paletes,
electricitat i fontaneria. Plaça
Lope de Vega, 6 6º 1º
Balaguer. Tels 650 760006
i 973 426180.

NEUMATICOS DIAZ
SUBIAS necesita personal
para la sección de ruedas de
camión y agrícola. Interesa-
dos llamar 973 445483 y
610 442687.

ES VEN Renault Clio
Campus en perfecte estat.
Interessats 649660779.

ES LLOGA places de par-
king tancat al C/ Barcelona.
Interessats Telèfon 973
448273.

ES LLOGA parking Carrer
Miracle entrada per Portalet.
Interessats 973 445578.

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

POR CAMBIO de domici-
lio 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.  Inter.
Tel.  977 351425 i 606
135203.

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

SE VENDE hambur-
gueseria  Anagrama, C/
Avall 23 de Balaguer. Inte. lla-
mar 973 450372.

ES VEN moto Suzuki Lin-
do 50 c.c. Molt bon estat.
Raó Tel. 647 745892.
Manel.

SE VENDE Ford Probe 2.0,
16 válvulas del año 1995 y
139.000 km. Fell equipe.
Precio: 5.900 euros. Intere-
sados Tel. 660468871.

ES LLOGA PIS de 85 m2

útils, 3 hab., una de
matrimoni gran, cuina,
menjador, lavabo. Tot exte-
rior. C/ Aprestadora 139.
Hospitalet de Llobregat. Raó
619723426 o 610267908
Joan o Josep.

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. Interessats Tel. 616
771071.

ES VEN impresora, fax,
fotocopiadora i escaner, 4
amb 1. Seminou. Preu: 240
euros. Raó Tel. 615623062.

ESTUDIANT DE BAT-
XILLER dóna repassos i
classes particulars d’anglès
i francès a nens de primària.
Inter.  trucar al 973447902
o 616826761. Horari tarda.

SE PRECISAN distri-
buidoras para la venta direc-
ta de Cristian Lay. Dedicación
total o parcial. Razón
606579900 Rosa.

SE OFRECE señora para
trabajos de limpieza, cuidar
niños o personas mayores.
Interesados llamar al tel.
635023544.

SE OFRECE chica para
cuidar personas de la terce-
ra edad con título de geria-
tría y 4 años de experiéncia.
Razón Tels. 627798855 y
670472579.

S’HA PERDUT una gateta
raça Siames de color negrós
amb poca cua. Si la trobeu
trucar 973 450183.

ES VEN PIS Plaça Lluís
Companys, 2 hab., lavabo,
A/A, calef. individual,
decorat, amb o sense
mobles, 2 terrasses i molt
solejat. Interessats Raó Tel.
661547766.

ES LLOGUEN places de
parking de ratlla al C/ Bar-
celona, 72. Raó Tel. 973
420286 de 21 a 22h.

VENDA D’ACCIÓ del Club
Tenis Balaguer. Interessats tru-
car Tels. 666 436220 i 973
447616. Adolfo Angerri.

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

ES VEN BMW 318 is, 136
cv, 2 portes, vermell, A/A, L-T.
Molt bon estat. Preu: 3000
euros. Interessats trucar Tel.
630582827.

GABINETE DE SERVI-
CIOS por ampliación precisa
compartir oficina con profesio-
nal de asesoria Fiscal -Laboral -
Contable y Gestoría. Int. 687
733927.

ES VEN habitació amb
armari 5 portes raconer,
escriptori amb tauleta de nit i
moble sabater, 2 prestat-
geries i un llit alt amb calaixos
i un altre llit sota. Raó Tels.
973 446537 o 645972176.

ES VEN Yamaha Neo’s de
50 c.c, homologada dos
passatgers. 3.500 Km.
Interessats trucar  Tel. 973
447297, migdies o nits. Pre-
guntar per Raquel.

ES NECESSITA persona
jove i activa per a control
d’estocs, material de
magatzem i oficina tècnica.
Imprescindible carnet de
conduir B. Interessats 973
448273.

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
OBRA NOVA

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 26 de febrer a les 8 de la tarda del 4 de març CLAVER
De les 8 de la tarda del 4 de març a les 8 de la tarda de l’11 de març SALA
De les 8 de la tarda de l’11 de març a les 8 de la tarda del 18 de març 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

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. 627 408486 - 973 443750 - 973 445973

MANHATTAN
NECESSITA

DEPENDENT/A
INTERESSATS PRESENTAR CV A:

MERCADAL, 28 - BALAGUER

Josep Rosiñol
Pintura i
decoració
C/ Botera, 10  2n - 2a

Tels. 973 443 195 · 615 169 169
B A L A G U E R
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