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Antiquaria 2004
La 5a edició de la Fira
d’Antiguitats de Balaguer es
celebrarà als pavellons
firals els propers dies 26,
27 i 28 de març

El CF Balaguer imparable
Després de la victòria davant
el Morell per 2-0 el Balaguer
es col·loca en zona d’ascens
directe a la Tercera Divisió
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Pla de camins per la Noguera
El Consell Comarcal demana
l’elaboració d’un nou pla de
camins per la comarca en la
reunió mantinguda amb Jaume
Gilabert i Àngel Vidal
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sumari

Què en penseu?...
Des de fa uns dies hom pot observar la

poda i la cura d’arbres que s’està duent a terme
al riu. També s’ha netejat una part del marge
esquerre que estava plena, d’allò que podríem
anomenar  malesa i que deixava una nota de
desídia en aquest bonic paratge de la ciutat.
Estic segur que els tècnics han pres les
mesures més idònies  i encertades en aquesta
retallada tan evident. Ara bé, veure’ls en

aquesta dràstica situació ens omple
de recança i de nostàlgia de la seva
anterior ufanor. Però, ja se sap que
l’ostentació no és bona i que els
arbres com la resta d’ésser vius, els
més grans i més poderosos no
sempre són els més resistents. O no
és  aquesta la lliçó que ens han fet
aprendre als més humils?   El temps
ho dirà.

Josep M. Simon i Auberni

En portada:
Exposició de Gaudí

BALAGUER
Sanitat posarà un VAM i

millorarà els serveis
d’urgència de Balaguer

La Transdibuix celebra els
20 anys de la Festa de la

Transsegre

COMARCA
Sant Llorenç de Montgai
estrena un nou observatori
d’aus al pantà

Troben un jaciment de l’Edat
de Bronze a Castelló de
Farfanya

REPORTATGE
Montgai, un municipi regat

per les aigües del riu Sió, al
cor de la Noguera.

La vistosistat del campanar
parroquial de 60 metres

d’alçada ha caracteritzat la
seva fesonomia urbana

ESPORTS
El Cristec venç al Bonaire però
cau derrotat a la pista del
Cambrils

Joan Laporta i Sabiola
inuaguren el local de la Penya
barcelonista a Balaguer

Museus didàctics

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

Els museus de Catalunya són els
principals equipaments que recullen,
conserven, difonen i investiguen el patrimoni
cultural moble català, estructurats en
institucions públiques i privades. Aquesta
definició institucional va fortament lligada
amb aquella idea que popularment es té dels
museus. Aquells llocs freds, amb poca vida,
i que amb el pas del temps han anat perdent
interès per part dels possibles visitants, que
amb l’augment de la diversitat de l’oferta
lúdica i turística han anat marxant cap a
d’altres equipaments més novedosos. I com
diu la dita, “renovar-se o morir” poc a poc,
els museus van incorporant a la seva
activitat quotidiana, d’altres fórmules, molt
més dinàmiques, més interactives, per tal
de difondre els seus continguts i en definitiva
el patrimoni cultural de la nostra societat.

El Museu de la Noguera està immers,
des de fa uns mesos en aquesta política
cultural, molt encertada, en la difusió
d’aquest patrimoni. Si fa unes setmanes ens
sorprenien amb una exposició gastronòmica
medieval, acompanyada d’un taller de cuina
i d’una mostra gastronòmica conjuntament

amb diferents restauradors de la ciutat, ara
ens presenten el Taller Gaudí, on a més a
més d’una magnifica exposició que ens
mostra l’obra de l’arquitecte català, tots els
alumnes dels centres escolars de Balaguer
i Comarca podran passar-hi per participar
d’un taller interactiu que, d’una manera
simpàtica i divertida, els mostrarà com
treballava l’artista, i els aproparà a l’obra de
Gaudí.

Una iniciativa que mereix el
reconeixement la comunitat educativa.
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 Sanitat posarà un VAM i millorarà els
serveis d’urgències de Balaguer

Així ho va anunciar el Delegat de Sanitat a Lleida, Sebastià Barranco
en el decurs de la visita que va efectuar a la capital de la Noguera

El Delegat del Departa-
ment de Sanitat a Lleida,
Sebastià Barranco va  anun-
ciar, en el transcurs de la seva
visita a la capital de la No-
guera del passat dimecres 3
de març, que ben aviat,
Balaguer i comarca tindran
el Vehicle d’Assistència
Medicalitzada (VAM), que ha
estat llargament reivindicat
tant pels serveis mèdics com
per les diferents institucions
de la comarca.

D’altra banda, Sebastià

Barranco també va anunciar
a Balaguer que, el Departa-
ment de Sanitat té la inten-
ció de millorar considerable-
ment els serveis d’urgència
al Cap II, així com la cons-
trucció  d’un centre de dia
per acollir aquelles urgènci-
es de diagnòstic ràpid.

Per a poder realitzar
aquestes millores i ampliaci-
ons dels serveis mèdics de
Balaguer, fa més d’un any
que l’Ajuntament de
Balaguer va cedir un solar, a

la vora de l’actual Cap II de la
ciutat per tal de poder ampli-
ar els serveis d’urgències.

Sebastià Barranco que
durant el dia també va visitar
el Cap II i l’Hospital de
Balaguer, va estar acompa-
nyat de l’Alcalde de la ciutat,
Miquel Aguilà i del regidor de
sanitat de l’Ajuntament de
Balaguer, Jaume Canal, qui
va destacar com a nota im-
portant els cursos de forma-
ció realitzats pel personal
sanitari del Cap II.

Éxit de la marató de
donació de sang a Balaguer
Celebrada el passat dissabte 6 de març

de 10 del matí a 10 del vespre

La marató de donació de sang organitzada per
l’Ajuntament de Balaguer i la Creu Roja, es va cele-
brar el passat dissabte 6 de març, i s’incloïa 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 l’edició
d’enguany de la Marató de donació de sang, ha su-
perat totes les previsions.

Les dependències de la planta baixa de
l’Ajuntament van ser l’escenari d’aquesta Marató.

Des de primera hora del matí, i aprofitant que se
celebrava el mercat setmanal, els organitzadors van
treure els vehicles i informadors al carrer per tal de
fer una crida a la ciutadania per a que col·laborés en
aquesta causa que compta amb un ampli
desplegament de mitjans i de serveis  com divuit
lliteres, servei de guarderia gratuït, flexibilitat horària,
espai condicionat i refrigeri atractiu amb aportacions
d’empreses de la ciutat.

Aquesta marató també va comptar amb una
xocolatada a càrrec de l’Associació de Veïns del Casc
Antic.
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Tot és a punt per tal de celebrar una nova edició
d’Antiquària, la Fira d’Antiguitats i brocanteria de la
ciutat de Balaguer organitzada per l’Àrea de Promo-
ció Econòmica i Turística de l’IMPIC i l’Associació de
Brocanters i Antiquaris “Indíbil i Mandoni” de Lleida.

El dia 26 de març i a les 5 de la tarda, obrirà les
seves portes la cinquena edició de la Fira d’Antigui-

La cinquena edició d’Antiquària acollirà
una exposició de tractors antics

La fira d’antiguitats organitzada per l’IMPIC se celebrarà els propers
dies 26, 27 i 28 de març als pavellons firals de Balaguer

tats de Balaguer i romandrà oberta
fins el diumenge dia 28, 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 19
expositors de diversos punts de la
geografia catalana, aragonesa,
andorrana i de la Comunitat de
Madrid. Els participants exposaran i
vendran les seves millors peces
antigues que aniran des dels mobles
auxiliars fins els rellotges de paret,
passant pels detalls de decoració,
objectes curiosos, joies, monedes i
enguany també llibres.

L’associació de Brocanters i
Antiquaris “Indíbil i Mandoni” de Lleida
agrupa als antiquaris de Lleida, Osca
i Barcelona.

Cal destacar que enguany, s’ha

variat l’horari de funcionament de la Fira, ja que es tancarà al
migdia. Així, el nou horari al públic visitant serà: el divendres, de
17h a 21h; el dissabte i diumenge, de 10’30 h a 14h i de
15’30h a 21 h.

Com a novetat,  l’organització ha preparat, una “exposició
de tractors antics (anys 1920 – 1950)” de diferents marques i
models: Allgaier, Deering, Deutz, Farmall, Lanz, Porsche Junior,
Zetor... que es podrà admirar als pavellons.

El dissabte per la nit, tindrà lloc als mateixos pavellons un
Sopar-subhasta al preu de 8 euros. En cas que no es vulgui
sopar, l’entrada és gratuïta.

Els articles subhastats aniran des d’1 euro fins a 100 euros,
preu de sortida.
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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

L’any 1989 el Centre de Recursos Peda-
gògics de la Noguera, dins del marc del Pla
Municipal de Dinàmica Educativa,  va propo-
sar als centres educatius de Balaguer una
activitat anomenada Transdibuix amb l’ob-
jectiu de fer viure als alumnes una festa tan
popular com la Transsegre a través del di-
buix i la pintura.

Durant els quinze anys del Transdibuix
s’han desenvolupat diferents modalitats.

La Transdibuix celebra els vint anys de
vida de la Festa de la Transsegre

Els centres escolars confeccionaran 20 grans cartells amb els
dibuixos i cartells de les vint edicions de la popular festa aquàtica

Inicialment es pintaven petits murals per
col·locar-los als balcons dels habitatges
ubicats als llocs més cèntrics de la ciutat.
Més tard van fer-se “banderoles” de roba i
aquests darrers cursos els  murals eren més
grans fets amb paper gruixut.

Aquest any per celebrar els 20 anys de
la Transsegre la proposta ha estat diferent.
Inicialment s’han recollit els anagrames,
logotips i cartells corresponents a cada una
de les edicions, amb l’objectiu de dibuixar-los
en grans murals que aniran col·locats als
murs dels rius. Aquests murals de 3x4
metres, fets amb lona, aniran lligats com si
fossin les veles d’un vaixell. Cada mural
acollirà el dibuix corresponent al cartell o a la
samarreta de cadascun dels 20 anys de
baixada de la Transsegre i serà realitzat per
un grup d’alumnes de cadascun dels centres
educatius de la ciutat, tutelats pels
professors de plàstica i dibuix.

La Transsegre fa vint anys
que va iniciar l’aventura
Per aquest motiu, els organitzadors

preparen una edició especial

Ja fa vint anys que un grup de joves balaguerins
emprenien una nova aventura.

Un bon cap de setmana del 1985, van decidir fer-
se al riu Segre, amb embarcacions casolanes fetes
de pneumàtics i fustes, i van llençar-se a Camarasa
per arribar al cap d’una bona estona a la platja de Sant
Llorenç, i l’endemà feren el tram que separa el parti-
dor de Gerb del pont de Balaguer.

Poc s’imaginaven que aquella aventura de joves
s’acabaria convertint en la festa més popular i més
participativa de les que es fan a les nostres comar-
ques durant els mesos d’estiu.

Vint anys organitzant aquesta festa un grup de
joves de Balaguer que, desinteressadament dediquen
bona part del seu temps de lleure de la primavera per
preparar, buscar sponsors, i en definitiva posar a punt
tota la maquinària per a que no falli res en la propera
edició. La vintena ja és aquí i els organitzadors han
promès celebracions especials.
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FISCAL, COMPTABLE, LABORAL, JURÍDIC
CORREDORIA D’ASSEGURANCES*

*N. Reg. DGA J319GC · R.C. art. 6 Decret 347/1995 i 15 Llei 9/1992

La millor assegurança pel seu vehicle
TERCERS
VIDRES

ROBATORI
INCENDI

TOT RISC
Franquícia
180 euros

TERCERS
VIDRES

RENAULT CLIO 1.9 D ___________ 284,6 _______ 348,5 ______ 507,62
RENAULT MEGANE 1.6 _________ 352,02 ______ 456,56 ______ 703,81
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI ____ 351,92 ______ 478,95 ______ 768,34
RENAULT SCENIC 1.9 DCI _____ 392,36 ______ 526,16 ________800,2
CITROEN SAXO 1.5 D __________ 294,7 ______ 364,99 ______ 546,54
CITROEN XSARA 1.9 D _________ 294,7 ______ 382,49 ______ 609,25
CITROEN XSARA 2.0 HDI ______ 351,92 ______ 470,28 ________739,9
CITROEN XANTIA 1.9 TD ______ 364,74 ______ 479,55 ______ 751,06
FORD FIESTA 1.4 CLX _________ 285,07 ______ 337,99 ______ 474,68
FORD FOCUS 1.8 TDCI _________ 339,19 _______ 444,9 ______ 685,71
FORD MONDEO 1.6 CLX _______ 352,02 ______ 446,04 ________668,4
SEAT IBIZA 1.6 I  CLX __________ 284,6 ______ 343,51 ______ 490,22
SEAT LEON 1.6 STELLA ________ 352,02 ______ 435,04 ______ 631,38
SEAT TOLEDO 1.9 TDI _________ 351,92 _______ 479,6 ______ 770,47
OPEL ASTRA 1.6 CLUB __________ 294,7 ______ 370,55 ______ 566,46
OPEL ASTRA 2.0 DTI SPORT ___ 339,19 ______ 436,02 ______ 656,59
OPEL VECTRA 1.8 GL __________ 352,02 ______ 436,33 ______ 635,72
AUDI A4 1.9 TDI _______________ 351,92 ______ 496,82 ______ 826,91
VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI ___ 351,92 ______ 484,91 ______ 787,86

Tercers: responsabilitat civil de subscripció
obligatòria, responsabilitat civil de subscripció
voluntària, defensa i reclamació de danys, accidents
del conductor, assistència en viatge, i vidres.

Edat del conductor: major de 25 anys i més de 2
anys de carnet.

Aplicada bonificació per no siniestralitat.

C/ Barcelona, 69-71
Tel.: 973 443 505 · Fax 973 443 622
25600 BALAGUER - Lleida-
E-mail: balaguer@attassessors.com

 TV3 grava a Balaguer un programa de
la sèrie “Viure a Catalunya”

Un programa que vol copsar la realitat dels nostres pobles i ciutats

El passat dijous 4 de març, la capital de la Nogue-
ra va ser l’escenari d’un nou programa de la sèrie
televisiva «Viure a Catalunya» que emet TV3 i que pre-
tén copsar la realitat dels pobles i ciutats del nostre
país, des del punt de vista industrial, econòmic, co-
mercial, gastronòmic, cultural, turístic, esportiu i lú-
dic.

Els realitzadors del programa de TV3 van gravar
diferents parts del seu programa dedicat a Balaguer,

que s’emetrà a principis del proper
mes de maig, a diferents empreses
del polígon industrial Camp Llong.

Posteriorment van fer un recor-
regut turístic per la ciutat, visitant
tots els principals monuments ar-
quitectònics de la capital de la No-
guera, acompanyant un dels molts
grups que assíduament visiten la
nostra ciutat, i posteriorment varen
fer un punt i apart amb un dels pro-
ductes gastronòmics per excel·-
lència de la nostra ciutat, com és la
coca de samfaina.

Per acabar  la sessió televisiva
el presentador del programa «Viure
a Catalunya» va calçar-se amb unes
sabates esportives i va córrer i va
parlar d’esports i de lleure amb un
grup de joves esportistes que prac-
ticaven esport al marge esquerre
del riu Segre, al Parc de la
Transsegre.

Preperació dels actes del
50 aniversari de l’Institut

En motiu del 50è aniversari de l’Institut de Batxi-
llerat Ciutat de Balaguer, el proper dimarts,  16 de
març a les 9 del vespre hi haurà una reunió per a tots
aquells exalumnes interessats a col·laborar en l’or-
ganització dels actes festius que s’estan preparant
per celebrar aquesta efemèrides. La direcció i els
professors del Centre Educatiu demanen la col·-
laboració del màxim nombre d’exalumnes possibles.
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 Medi Ambient instal·la un observatori
d’aus al pantà de Sant Llorenç

Una infrestructura que s’ha instal·lat a peu d’aigua del pantà per a
tots aquells amants de la flora i fauna d’aquesta zona de la Noguera

La Conselleria de Medi
Ambient de la Generalitat de
Catalunya ha instal·lat durant
el passat mes de febrer un
observatori d’aus al pantà de
Sant Llorenç, una de les in-
versions reclamada des de
feia temps per la Plataforma
per la defensa de l’entorn na-
tural de Sant Llorenç.

L’observatori consta
d’una passarel·la d’accés a la
caseta principal on els cientí-
fics i els amants de la flora i la
fauna podran observar tot

aquest indret natural de la
comarca de la Noguera.

A més de la infraestruc-
tura d’aquest observatori, la
Plataforma, juntament amb
el Departament de Medi
Ambient estan preparant
una sèrie de plafons informa-
tius en els quals s’indicaran
les diferents classes d’espè-
cies  de flora i fauna de l’em-
bassament, una zona decla-
rada des de fa deu anys com
a reserva natural, per part de
la Generalitat de Catalunya,

tant per les seves caracte-
rístiques climàtiques com
pel seu patrimoni cultural i
natural.

Medi Ambient ha invertit
en aquest observatori d’aus,
un total de 18.000 euros.

D’altra banda, la Platafor-
ma podria col·laborar en un
futur proper amb la Universi-
tat de Barcelona per tal de
potenciar i dinamitzar més
la zona de reserva natural de
l’embassament de Sant
Llorenç.

El Consell demana la
elaboració d’un pla de
camins per la comarca
En la reunió mantinguda amb el

delegat del Govern i el de Governació

Aquest passat dimarts 9 de març es va celebrar
una reunió a la seu del Consell Comarcal de la Nogue-
ra entre els alcaldes de la comarca, el president del
Consell comarcal de la Noguera Josep Roig, el dele-
gat del Govern Jaume Gilabert i el delegat de Gover-
nació Àngel Vidal, en la qual, l’ens comarcal va formu-
lar les peticions englobades dins del PUOSC 2004-
2007, per a elaborar un pla de camins per a la comar-
ca de la Noguera, i el potenciar l’Oficina Tècnica del
Consell per a que pugui donar un servei rotatiu als
diferents ajuntament de la comarca.

L’objectiu és el de millorar els accessos als nuclis
urbans de les poblacions de la comarca, estudiant
cada cas en concret per poder contemplar les neces-
sitats de cada zona, ja que la comarca compta amb
un extens territori dividit en diferents nuclis.

El Consell opta per a la realització d’un conveni
entre en Departament de Govenació, la Conselleria
d’Agricultura, la Diputació i els propis municipis per a
realitzar el pla de camins.
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 Ponts va repartir set mil racions de
Ranxo entre més de 3.000 persones

La Festa del Ranxo és una de les festes gastronòmiques més populars

25a edició de la matança
del porc d’Artesa

El mateix dia 24 de febrer, la veïna Artesa de Segre
també celebrava el final del Carnestoltes amb la cele-
bració de la 25a edició de la Matança del Porc. Durant
el dia es van confeccionar un total de 400 quilos de
botifarra i llonganissa  dels cinc porcs que van ser
sacrificats a l’escorxador tal i com marca la normati-
va.

La Festa va acabar amb un berenar popular amb
la presència de centenars de persones.

Ponts, la capital del Mig Segre, va acollir el passat
dimarts, 24 de febrer, la popular i tradicional Festa del
Ranxo, que posava punt i final a les festes del Rei
Carnestoltes.

La festa del Ranxo, que enguany va acollir més de
tres mil persones entre les quals es van repartir fins a
set mil racions de la popular menja, va estar participa-
da, un any més per representats polítics de totes les
forces polítiques del nostre país, que no van perdre

l’oportunitat de deixar-se veure en-
tre els milers de visitants i partici-
pants en aquesta festa gastronò-
mica, una de les més concorregu-
des de les que se celebren a les co-
marques de Ponent.

Des de primera hora del matí i
fins a l’hora de dinar, un total de sei-
xanta olles feien bullir els quilos i qui-
los d’aliments que les cuineres havi-
en preparat per donar cobertura a
les necessitats de tots els partici-
pants a la festa. A partir de la 1 del
migdia, una filera de participants
s’acostaven a les olles per tal de
carregar cistelles, bosses, olles i
cassoles del popular ranxo. Alguns
van fer fins a dues hores de cua per
poder degustar un plat d’aquest pre-
uat plat, típic de carnestoltes i que
dóna inici a la Quaresma, que finalit-
zarà d’aquí a uns dies, amb l’arriba-
da de la Setmana Santa.
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En el lloc on s’estaven realitzant les obres
del canal Algerri-Balaguer, al municipi de
Castelló de Farfanya, s’ha descobert un jaci-
ment arqueològic que respon, per les seves
característiques a un conjunt de sitges de
l’Edat del Bronze, segons indicaren els ar-
queòlegs que estaven treballant en aquestes
obres.

La troballa, feta fa unes setmanes, ha
comportat que es realitzin uns treballs previs

Troben un jaciment de l’Edat del Bronze a
la localitat de Castelló de Farfanya

Mentre estaven realitzant l’excavació a les obres del Canal
Algerri-Balaguer, al seu pas per aquesta població noguerenca

de prospecció superficial, i posteriorment es
va dur a terme l’extracció de la capa vegetal
de la zona amb més interès arqueològic.

En el conjunt d’aquest jaciment s’han tro-
bat ossos, ceràmica i elements d’indústria
lítica. Pel que fa als ossos trobats correspo-
nen a una mandíbula i a diverses costelles
d’un animal que amb tota probabilitat era un
bou.

Les restes de ceràmica encara no s’han
compós i encara no es pot precisar de què
es tracta, tot i que la tipologia indica que és
de l’Edat del Bronze.

Segons els arqueòlegs que han fet aques-
ta troballa, el jaciment per la seva ubicació al
peu de la serra, prop del barranc, guarda cer-
ta similitud amb les restes trobades a la
Colomina de Gerb, antiga necròpolis de tú-
muls.

La troballa no ha comportat, en cap mo-
ment, l’aturada de les obres del canal.

Celebració del Dia
Internacional de la Dona

Els actes van iniciar-se el passat 5 de
març amb un sopar-teatre

L’Àrea de la Dona de l’Ajuntament de Balaguer,
conjuntament amb la totalitat de grups de Dones de
la ciutat, Dones d’Almatà, Dones de la Noguera, As-
sociació de Vídues de la Noguera i el Grup Dona Rural,
inicià els actes del Dia Internacional de la Dona, el
passat divendres 5 de març, amb un Sopar-Teatre
amb la representació de l’Escena “Ai, homes!” del
grup de teatre Dones d’Almatà. Aquest acte va comp-
tar amb la presència nombrosa de dones de la nostra
comarca, participant en un dels actes principals del
programa d’enguany.

Els actes continuaran el proper 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 de Balaguer, amb la col·laboració de l’Institut
Municipal Progrés i Cultura.

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.



12

Gabinet Gaudí: una experiència didàctica al
Museu de la Noguera fins al 4 d’abril

Inaugurat el passat divendres 5 de març, el Gabinet itinerant està
patrocinat per la Fundació Caixa Catalunya

El passat divendres 5 de març a les 20h, l’alcalde de
l’Ajuntament de Balaguer i president de l’Institut Municipal
Progrés i Cultura,  Miquel Aguilà, inaugurà el Gabinet Gaudí
itinerant a Balaguer, un equipament didàctic que pretén esti-
mular la curiositat per l’obra de Gaudí, divulgar les aportaci-
ons que va fer com a arquitecte i donar a conèixer el seu
mètode  personal de treball i que del 5 de març al 4 d’abril de
2004 acollirà el Museu de La Noguera.

El Gabinet Gaudí Itinerant, creat l’any 2002 per la Fundació
Caixa Catalunya, amb motiu del 150è aniversari del naixement
d’Antoni Gaudí, ja ha visitat Pineda de Mar, Olot, Falset,
Figueres, Reus, Pobla de Lillet, Cambrils, Agramunt, Tortosa,
Tàrrega i Puigcerdà, i després de Balaguer (i el Gabinet Gaudí
Itinerant que hi ha actualment a Múrcia), l’acollirà durant el
2004 la ciutat de Vic.

El Gabinet està estructurat en dues parts: d’una banda, hi
ha una mostra oberta a tothom que presenta, obra per obra,
els projectes més importants de Gaudí a través d’una fitxa
tècnica, dibuixos de la planta i la secció i una selecció de

Hi podem trobar una rèplica reduïda de l’aula de
La Pedrera, un taller accessible als escolars, on
el monitor que dirigeix l’activitat presenta les

aportacions tècniques de Gaudí a l’arquitectura

les formes. Aquest gabinet consisteix en l’observació i la
descoberta de les formes procedents del món de la natura
que són presents a la Pedrera, per a relacionar-les amb les
formes geomètriques simples i els materials constructius.

Mitjançant els sentits, els escolars experimentaran la
qualitat dels diferents materials i, tot jugant, descobriran les
formes plàstiques esmentades.
· Educació Primària. La Pedrera: lectura d’un edifici. La
proposta se centra en una anàlisi de les tècniques
constructives i els materials utilitzats al llarg de la tradició
arquitectònica.

Observarem com i per què Gaudí introdueix innovacions
en la utilització d’aquestes tècniques i materials, a la vegada
que descobrirem com la natura es fa present en els seus
edificis. Inclou treballs específics amb imatges o bé
maquetes.
· ESO. Gaudí i la tradició arquitectònica. Aquest gabinet
proposa analitzar amb més detall les tècniques constructives
bàsiques al llarg de la tradició arquitectònica, estudiant-ne
els avantatges i les característiques, per tal d’observar al
mateix temps la modernitat i l’enginy de les solucions
adaptades per Gaudí a les seves obres.

fotografies que destaquen
diferents aspectes cons-
tructius, ornamentals, tècnics
i estètics de cada obra; i de
l’altra, hi podem trobar una
rèplica reduïda de l’aula de La
Pedrera, un taller accessible als
escolars, on el monitor que
dirigeix l’activitat presenta les
aportacions tècniques que
Antoni Gaudí va fer al món de
l’arquitectura, amb el suport de
maquetes manipulables,
objectes i imatges projectades,
a través d’un discurs senzill i
entenedor.

La mostra està dividida en
cinc apartats:
1- L’home.  Aproximació a la
figura d’Antoni Gaudí (1852 –
1926)
2- Gaudí i la tradició arqui-
tectònica.
3- Natura i geometria. Recull
d’imatges que evidencien la
relació que la natura va tenir en
l’obra d’Antoni Gaudí
4- El mètode de treball.
Maqueta polifunicular
5- Obra per obra. Les principals
obres d’Antoni Gaudí

Els tallers són organitzats
segons els cursos escolars:
· Educació Infantil.  La casa de



13



14

L’Escola de Música de Balaguer celebra
els seus 25 anys amb tot un seguit d’actes
que s’iniciaran el proper dissabte 27 de març,
amb la II Trobada-Concert de l’Associació Ca-
talana d’Escoles de Música (ACEM).

A la trobada hi participaran les Escoles
associades de les Terres de Lleida, com són
la de Mollerussa, Agramunt, Les Borges,
Linyola i la de Balaguer.

Durant tot el dia, els participants a la Tro-

L’ACEM enceta els actes de celebració
del 25 aniversari de l’Escola de Música

Amb una trobada de les Escoles de Lleida, el proper 27 de març que
finalitzarà amb un concert de tots els participants al Teatre Municipal

bada assajaran un concert que oferiran, con-
juntament a partir de les 8 de la tarda, al
Teatre Municipal de Balaguer.

Els participants es distribuïran en tres
grups, segons l’edat: De 6 a 8 anys interpre-
taran la Cançó del músic, la franja entre 8 i
10 anys oferiran l’Escala i Gripaus músics,
mentre que el grup d’edats compreses entre
els 10 i 12 anys oferiran la cançó de bres per
a una princesa negra i Cant de la sardana.

En motiu d’aquest 25 aniversari, l’Escola
presentarà el 24 d’abril un Compact Disc gra-
vat per diferents alumnes, exalumnes i pro-
fessors que han passat per l’Escola de Músi-
ca en els 25 anys d’història d’aquest centre
educatiu, creat l’any 1979.

Després de la presentació-concert
d’aquest disc es farà un sopar commemora-
tiu del 25è aniversari, organitzat per l’AMPA
de l’Escola i durant el qual es presentarà un
CD-Rom amb la història escrita i gràfica .

El Casal Pere III presenta
“Reviure els dies; records

d’un temps silenciat”
Llibre del professor de l’Autònoma de

Barcelona, Carles Castellanos

El proper dissabte 20 de març, a partir de 2/4 de
9 del vespre al Casal Pere III, Atenenu de Balaguer hi
haurà la presentació del llibre «Reviure els dies; records
d’un temps silenciat» a càrrec del seu autor Carles
Castellanos i Llorens. En acabar la presentació hi haurà
una xerrada- col·loqui amb tertúlia de tots els presents.

Carles Castellanos és Doctor en traducció i
professor de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Va néixer a la capital catalana l’any 1942, ha estat
dirigent històric del Moviment de Defensa de la Terra,
ha patit períodes de repressió a causa del seu
compromís polític independentista, havent estat
empresonat, torturat, exiliat i visquin en la
clandestinitat durant el règim franquista i l’actual.

El llibre és un relat autobiogràfic; una obra valenta
i sincera motivada per les seves experiències
repressives en que la militància personal es barreja
amb la vida social i familiar, segons el proleguista Josep
Maria Terricabres.

Castellanos ha estat objecte de campanyes de
solidaritat d’ampli ressó mediàtic. El llibre és editat
per Pagès Editors.
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Durant aquests mesos s’està realitzant el Cicle
de Teatre Escolar dins del Pla Municipal de Dinàmica
Educativa, amb la presencia de tots els centres es-
colars de Balaguer, que poden assistir al Teatre Mu-
nicipal a contemplar obres de teatre infantil de molta
qualitat. El cicle va començar el passat dimecres 25
i dijous 26 de febrer amb la representació de l’obra

La qualitat, característica principal del
Cicle de Teatre Escolar d’aquest any

Les millors companyies de teatre infantil del nostre país estan
representant les seves obres davant dels escolars de Balaguer

La Granja a càrrec de la companyia
La Baldufa. La història passa en una
granja on hi conviuen diversos ani-
mals i desapareix un ou de la senyora
gallina. Fruit d’això, sorgeixen des-
confiances entre els habitants del
mas. Totes les mirades es dirigeixen
cap el Corb, un nou vingut des de
“l’estranger”.

Una sàtira, en forma de faula, dels
conflictes actuals de la nostra
societat explicats d’una manera
senzilla, reflexiva i amb molt d’humor.

El dijous 4 de març de 2004 es
representà l’obra La Via Làctia, per
alumnes de segon, tercer i quart, a
càrrec de la companyia El Cau de
l’Unicorn

Agros és un planeta ubicat al bell
mig de La Via Làctia. Els seus
habitants s’alimenten amb la llet que

brolla de les seves fonts i d’un gran llac, i a més a més tenen
una característica molt curiosa: com més coses aprenen més
els creix el cap. A tots ells menys a un, en Karim el nostre
protagonista.

La sequera continuada que pateixen ha provocat que les
fonts deixessin de brollar i les reserves de llet se’ls hi estiguin
exhaurint.

El proper dijous 18 de març continuarà pels alumnes d’ESO
amb El Llibre de les Bèsties de Ramon Llull a càrrec de la Cia.
Flic Flac Teatre.

Tancarà el cicle de teatre escolar, l’obra Naishma, El viatge
d’una estrella, el proper dijous 25 de març a càrrec de la
companyia Tàbata Teatre.
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Montgai, un municipi regat per les aigües
del riu Sió, al cor de la Noguera

L’esbeltesa i vistositat del campanar de l’església parroquial, de 60
metres d’alçada, ha caracteritzat la seva fesonomia urbana

El terme municipal de Montgai, de
28,92 quilòmetres quadrats d’extensió,
està situat a la vall baixa del Sió, a banda i
banda del riu, entre la serra de Bellmunt i el
peu de la serra de Montclar. Limita amb els
municipis de Foradada, Cubells, Bellmunt i
Penelles, i el terme de Montgai està regat
pel poc caudalós Sió i per les diferents sè-
quies del Canal d’Urgell que travessen el
municipi.

Algunes partides del terme són el
Tossal Roig, les Planes, Meravella, Caubera,
el Mangela, l’Hortet, el Salt, la Fita Alta,
l’Abella, Perallonga, Barrulles, Molinero,
Vilars i les Quadres.

Per aquest municipi noguerenc hi
passa la carretera de Balaguer a Agramunt
i de Montgai mateix en surt una que
entronca amb la de Balaguer a Tàrrega,
per Penelles.

A més del poble de Montgai, aquest
municipi noguerenc comprèn el poble de
Butsènit d’Urgell.

Històricament, Montgai tenia, a mitjans
del segle XIV, un total de 27 focs.

El 1718 hi havia 119 habitants, que

El 1222 Montgai, Cubells i Camarasa es vincularen
amb la casa del senescal Guillem Ramon de

Montcada, a causa del matrimoni amb
Constança, germanastra del Conqueridor

El castell de Montgai fou lliurat a Ramon Berenguer I,
comte de Barcelona, pel rei de Lleida al-Muzaffar el

1050. Posteriorment, el castell i el poble foren
incorporats a la batllia reial de Camarasa

Per aquest municipi hi passa la carretera de Balaguer a
Agramunt i de Montgai mateix en surt una que

entronca amb la de Balaguer a Tàrrega, per Penelles. El
municipi comprèn el poble de Butsènit d’Urgell

van passar a 212 el 1787, 1147 l’any 1860,
1205 el 1900 i continua creixent fins el 1930
en que arribà a tenir un total de 1520
habitants.

Posteriorment, la població de Montgai va
anar minvant poc a poc, i el 1960 tenia 1178
habitants, el 1981 passà a 915, fins arribar a
l’actualitat que en té un total de 813, segons
el darrer cens.

Fent una mica d’història d’aquest municipi,
el castell de Montgai fou lliurat a Ramon
Berenguer I, comte de Barcelona, pel rei de
Lleida al-Muzaffar el 1050. Posteriorment, el
castell i el poble foren incorporats a la batllia
reial de Camarasa. El castlà del castell entre
el 1290 i el 1299 fou Arnau de Montgai. Els
seus antecessors foren Bernat Ramon de
Montgai (segle XI), Ramon Bernat (1172) i els
seus descendents. El 1222 Montgai, Cubells
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El poble noguerenc
de Montgai, a 286
metres d’altitud, està
centrat per l’església
parroquial de la Mare
de Deu de l’Assumpció,
que data de mitjans del
segle XVIII.
El temple és de tres
naus i té diverses
capelles i una façana
barroca, amb la porta
entre columnes de
capitell corinti i al
capdamunt d’un frontó
curvilini trencat hi ha
un nínxol amb la
imatge de la Mare
de Deu.

Montgai, entre els
diferents serveis
públics que té, cal
destacar-ne una
escola de primària,
una biblioteca, un
poliesportiu i un camp
de futbol, i les piscines
municipals.

Però esportivament,
Montgai sempre va
ser conegut, durant
la decada dels 70,
i principis dels 80
per l’organització
de diferents campionats
d’Espanya i del Món
de 125 cc. de
motocross.

i Camarasa es vincularen amb la
casa del senescal Guillem Ramon
de Montcada, a causa del
matrimoni amb Constança,
germanastra del Conqueridor.

Més tard, el comtat de
Camarasa fou venut per l’infant
Martí a la ciutat de Lleida el 1396.
El 1424, Jofre de la Becerola,
secretari de la reina, rebé de Ferran
d’Antequera els llocs de Montgai,
Cubells i Camarasa.

El poble noguerenc de Montgai,
a 286 metres d’altitud, està
centrat per l’església parroquial de
la Mare de Deu de l’Assumpció, que
data de mitjans del segle XVIII.

El temple és de tres naus i té
diverses capelles i una façana
barroca, amb la porta entre
columnes de capitell corinti i al
capdamunt d’un frontó curvilini
trencat hi ha un nínxol amb la
imatge de la Mare de Deu.

El campanar, de 60 metres
d’alçada, és un dels més vistosos
de tota la comarca, per la seva

alçada i pel seu estilisme, poc vist en
les contrades de Ponent.

 Del castell de Montgai no en queda
cap vestigi.

Montgai, entre els diferents serveis
públics que té, cal destacar-ne una
escola de primària, una biblioteca, un
poliesportiu i un camp de futbol, i les
piscines municipals.

Però esportivament, Montgai
sempre va ser conegut, durant la
dècada dels 70, i principis dels 80 per
l’organització de diferents campionats
d’Espanya i del Món de 125 cc. de
motocross, al circuit que es troba a
l’entrada del poble. Els campionats els
organitzava el Moto Club Segre, de qui

es pot veure, en una de les entrades del
poble, i molt a prop de la creu de terme,
un monument del municipi cap aquest
club esportiu de la nostra comarca.

Montgai celebra la seva Festa Major
el primer dissabte del mes de setembre.

En un turó a la dreta del Sió es troba
el poble de Butsènit d’Urgell, a 306
metres d’alçada.
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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

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)

Les darreres novetats de la Biblioteca
Margarida de Montferrat

Llibres per a totes les edats i tots els gustos, abans de Sant Jordi

Tot i que el mes de les
novetats l iteràries per
excel· lència és l ’abri l,
nosaltres us en seguim
oferint de la més variada
tipologia:

Las golondrinas de
Kabul, de Yasmina Khadra és
una novel·la ambientada a
l’Afganistan dels talibans que
s’endinsa en el drama de
l’integrisme islàmic narrada
amb una prosa descriptiva i
rítmica que en fa una novel·la
impactant, torbadora i
memorable.

Tres Nadals, de Quim
Monzó recull tres relats de
l’autor, però no es tracta de
contes nadalencs estrictes,
ja que defugen les regles i
els objectius tradicionals del
gènere, fins a esdevenir tres
contes clarament monzo-
nians. La seva mirada gens
convencional ens condueix
pels viaranys d’un Nadal
desacostumat, des d’una
perspectiva nova, festiva i
satírica que Ramon Enrich
il·lustra amb esperit paral·lel,
fresc i descarat.

Canviant de gènere, la
darrera col·laboració del
prolífic i exitós Jorge Bucay
és Todo (no) terminó, de
l’autora Sílvia Salinas. Un
llibre que ens ajuda a tornar
a començar després de la
ruptura de la parella, a tancar
ferides i recuperar la il·lusió
de l’amor.

En l’apartat de filosofia
un llibre realment diferent és
Lo que Sócrates diría a
Woody Allen, de Juan Antonio
Rivera. Si us agrada el

cinema i encara esteu
interessats en aprendre
alguna cosa de filosofia,
aquest és el vostre llibre: una
introducció profunda i
amena a algunes de les
principals qüestions ètiques
de tots els temps com són
l’amor, la felicitat, l’atzar, la
falta de voluntat, etc.

Aquesta combinació
d’imatges de pel·lícules i
meditació filosòfica ens pot
ajudar no només a entendre
millor la filosofia, sinó també
a estimar més el cinema.

El manual del Disc Jockey
de Frank Broughton

Un llibre obligat per tots aquells que
volen dedicar-s’hi professionalment

I ja per acabar, per als amants de la música actu-
al i interessats en el món dels disc jockeys us reco-
manem  el llibre de Frank Broughton i Bill Brewster,
Manual del DJ. Aquest llibre s’ha convertit en la bíblia
de tots els que volen ser DJ i creuen que aquesta
feina és tot un art. Els autors parlen de les habilitats
i el caràcter del DJ, del treball amb CDs i arxius MP3,
com triar l’equip i com organitzar-se, l’habilitat per fer
ballar a la gent… Una guia indispensable per als que
es mouen en aquest món.

Ja veieu que “en la varietat es troba el gust” així
que… a llegir tothom el que més li agradi. Bona
lectura!
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 El Carnestoltes intercultural triomfa al
col·legi Gaspar de Portolà

El centre escolar és centre col·laobrador del Forum de les Cultures

Teatre de llum negra al
CEIP Gaspar de Portolà
Els nens de 2on de Primària van representar

l’obra de titelles “El peix irisat”, els dies 27 i 28 de
gener, utilitzant la tècnica de teatre de llum negra.
Al llarg d’aquests dos dies es van fer vàries
representacions a les que hi van assistir tots els
alumnes de l’escola.

La tècnica de la cambra fosca ha resultat força
innovadora i creativa, tant per als nens que ho han
representat com per als espectadors.

El passat divendres, dia 20 de
febrer, es va celebrar el carnestoltes
al CEIP Gaspar de Portolà. L’acte,
va comptar amb la presència de
nombrosos pares, exprofessors i
exalumnes del centre.

La temàtica d’aquest any girava
entorn de la interculturalitat, ja que
és l’any del Fòrum de les cultures  i
el CEIP Gaspar de Portolà n’és un
dels centres col·laboradors. Els nens
i nenes varen confeccionar les seves
disfresses emprant materials
plàstics força vistosos.

En quant a la disfressa, els nens
i nenes d’educació infantil es varen
disfressar d’indis, els de primer de
cosacs, els de segon de grecs, els

de tercer d’egipcis, els de quart d’esquimals, els de
cinquè de xinesos i els de sisè de mexicans donant
així representativitat a algunes de les cultures i
civilitzacions del món.
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El Balaguer es col·loca en zona d’ascens
directe després de guanyar al Morell

L’equip d’Emili Vicente és el tercer classificat amb 44 punts, empatat
amb Pubilla Casas, Masnou i Horta i a sis punts del segon, el Rubí

Golejadors del F.C. Balaguer

1.Santboià. .............. 55
2.Rubí ...................... 50
3.Balaguer ........................ 44
4.Pubilla Casas ......... 44
5.Masnou ................. 44
6.Horta .................... 44
7.Pobla de Mafumet .. 42
8.Prat ...................... 39
9.Morell ................... 39
10.Júpiter. ................ 38

11. Guíxols. .............. 37
12. Pomar ............... 36
13. Badalona ........... 35
14. L’Hospitalet ......... 35
15. Premià ............... 31
16. Ripollet ............... 31
17. Tortosa .............. 28
19. Santa Eulàlia ....... 25
19. Poble Sec ........... 22
20. Sants ................. 14

Classificació Primera Catalana

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

El Balaguer d’Emili
Vicente, després de
l’importantíssim empat
aconseguit al camp de
l’Hospitalet i la victòria a
casa davant el Morell ja
es col·loca en la zona
d’ascens directe a la Ter-
cera Divisió, ocupant la
tercera posició de la
classificació, amb 44
punts, empatat amb el
Pubilla Casas, Masnou i
Horta, i a sis punts del
segon classificat, el Rubí.

En una segona volta
exepcional, els vermells
s’estan mostrant molt
forts al Camp Municipal
d’Esports de Balaguer, on Carlos Martínez

no han deixat escapar
cap punt, i en canvi es
mostren molt lliures en
camp contrari, on estan
puntuant en la majoria
dels partits que han
disputat.

Després d’aquests
dos partits d’aquesta
quinzena, Tenorio conti-
nua encapçalant la llista
dels golejadors locals
amb 7 gols, seguit molt
d’aprop per Juli i
Ermengol amb 6 gols
cadascún i Juanjo Alias
amb 5 gols.

La victòria per 2-0 davant el Morell del
passat diumenge 7 de març, ha situat als
homes d’Emili Vicente en la zona d’ascens
directe, ocupant la tercera posició de la clas-
sificació de Primera Catalana.

Set dies abans, el Balaguer havia acon-
seguit un empat meritori al camp de
l’Hospitalet At. amb un gol d’Ermengol al pri-
mer temps que avançava en el marcador els
de la Noguera. A falta de deu minuts per la
conclusió del partit, els locals aconseguiren
empatar i l’alegria del primer temps va trun-
car-se pels homes d’Emili Vicente que varen
veure com s’escapaven dos punts.

EL passat diumenge, el Balaguer va sor-

tir disposat a enllestir aviat el partit, i fruit
d’aquests atacs constants va arribar el pri-
mer gol gràcies a la transformació d’un penal
a càrrec del capità, Juanjo Tenorio, després
de que haguessin fet caure dins l’àrea del
Morell, el centrecampista Carlos Martínez, el
millor jugador del partit.

El segon gol no va arribar fins al temps
de descompte, quan Juli va aprofitar que el
porter del Morell estava avançat per marcar
de vaselina el 2-0, que donava els 3 punts als
locals, més l’avantatge del gol average amb
un rival directe com és el Morell, ja que al
partit d’anada el resultat va ser de 1-0 pels
tarragonins.



21

El Cristec Balaguer goleja el Bonaire Terrassa
per 13 gols a 3 en partit corresponent a la 19a
jornada de la 1a Nacional “A”.

L’equip balaguerí, que ha guanyat en confiança
després de la victòria a domicili de la setmana anterior,
goleja un rival directe en la seva lluita per evitar el
descens i aconsegueix la seva tercera victòria
consecutiva.

El Cristec venç amb comoditat al Bonaire
Terrassa per un contundent 13-3

Els homes que entrena Rafa Martínez van caure derrotats a la pista del
Cambrils per 7-4, amb una actuació arbitral que els va perjudicar

El partit no va tenir gaire història,
el Cristec ja guanyava per 3 a 0 al
minut 7 quan l’equip rival encara no
havia xutat a la porteria de Marcos. A
partir d’aquest moment el Bonaire va
despertar, fins i tot va fallar un penalti
i va enviar un xut al pal, però en el
tram final del primer període els
jugadors de Rafa Martínez, molt més
motivats i situats a la pista, van
aconseguir dos gols més arribant-
se al descans amb el contundent 5 a
1 pels locals.

El Bonaire va sortir a la segona
meitat amb més força i pressionant
en tota la pista, però un espectacular
Cristec, animat incansablement per
la seva afició, va sortir fàcilment
d’aquesta pressió i amb ràpides
jugades a la contra i amb una efectiva
circulació de la pilota va acabar

golejant un rival que s’anava desinflant conforme passaven els
minuts.

Els golejadors del Cristec van ser, Míguel, molt efectiu i autor
de 4 dianes, Xolo, infranquejable en defensa i efectiu en atac
amb 2 gols, Joan, pulmó de l’equip i autor de 2 gols, Cristian,
espectacular en defensa i atac i autor de 2 gols, Genís, en
constant progressió i que també va marcar dos gols, i finalment
Víctor, que cada dia va a més i autor d’una diana. Finalment
destacar a Jordi que, malgrat no va marcar, va realitzar una
gran tasca en atac i defensa.

D’altra banda, el passat dissabte, el Cristec va caure derrotat
per un resultat de 7-4 a la pista del Cambrils, amb una nefasta
actuació arbitral que perjudicà als balaguerins.
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Victòria del Balaguer en
un partit força ensopit dels
locals que excepte en el 3r
quart en que van demostrar
la seva qualitat amb un par-
cial de 29-11 que va decidir
el partit, en la resta de l’en-
contre en cap moment van
imposar la seva superioritat
i sempre van jugar per sota
de les seves vertaderes pos-
sibil itats. Tot i així, cal
destacar que el Balaguer va
saber endur-se el partit, que
era molt important per als
seus interessos de sortir
dels llocs perillosos de la clas-
sificació.

El començament del
partit va ser de clar color
visitant, amb un parcial de 2-

 El C. Bàsquet Balaguer aconsegueix una
clara victòria davant l’A.E.S.E. per 82-70
Amb aquesta victòria l’equip balaguerí es posa a la zona còmoda de

la classificació, fet que hauria de reafirmar a la pista del Vilanova

10 que reflectia la desgana
i apatia amb que els locals
van sortir a jugar el partit. A
partir de llavors els locals van
reaccionar i el partit es va
anar igualant fins al descans
on el marcador reflexava un
ajustat 36-38.

En la continuació, el
partit va canviar de signe i el
Balaguer amb un 3r quart
força bo, va sentenciar el
partit amb un parcial de 29-
11 que li va donar 16 punts

d’avantatge per a l’últim
quart.

En l ’últ im quart els
visitants van reaccionar per
intentar salvar l’average
entre tots dos equips, ja que
a Hospitalet havien guanyat
de 18 punts, i això va fer que
reduïssin l’avantatge fins als
12 punts finals.

Destacar ofensivament
el partit realitzat per Marc
Betbesé, autor de 21 punts
i dels pivots Guil lermo
Mesalles i Joel Galceran,
autors cada un de 10 punts.

Ara, el dissabte vinent
intentarà fer acostar-se a les
posicions còmodes de la
classificació guanyant al
Vilanova i la Geltrú.

El Balaguer guanyà
clarament a l’A.E.S.E.
per 82-70 en el darrer

partit a casa

L’equip olímpic de la Xina a
l’Open d’Escacs de Balaguer
El Torneig se celebrarà del 14 al 22 de

juliol a la capital de la Noguera

El primer equip d’escacs va líder destacat a la
màxima categoria provincial, després de la cinquena
jornada d’un total de 9 rondes.

D’altra banda, durant la Fira de Maig es presentarà
la 9a edició de l’Open Internacional d’Escacs “Ciutat
de Balaguer”, que es celebrarà del 14 al 22 de juliol al
Casal de la Gent Gran del carrer Urgell. En aquesta
edició segurament, comptaran amb l’equip olímpic
de la Xina, que disputarà les Olimpíades a l’octubre a
Mallorca. Com sempre el nostre torneig serà el primer
o segon obert de Catalunya.

L’organització reconeix l’esforç dels organismes
públics i espera poder acabar de quadrar el
pressupost amb les col·laboracions de les cases
comercials de Balaguer i comarca per tal d’assegurar
la viabilitat econòmica d’aquest gran esdeveniment
esportiu que projecta el nom de la ciutat fora de les
nostres fronteres.

Aquest any el torneig balaguerí, juntament amb
altres de la resta de Catalunya, participen en el 1r
Circuit Internacional d’Opens Catalans d’Estiu, la qual
cosa comportarà una major difusió internacional dels
tornejos i de la marca catalana.
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El President del Club de Futbol Barcelona,
Joan Laporta i el jugador del primer equip,
l’internacional argentí, Javier Saviola, van ser
els protagonistes dels actes de celebració
del 32 aniversari de la Penya Barcelonista de
Balaguer i Comarca, i de la inauguració del
nou local de la Penya a Balaguer, a la Plaça del
Mercadal, 45.

Els actes van iniciar-se amb la celebració
d’un torneig de futbol 5, en el que hi van parti-

Joan Laporta i Javier Saviola aixequen
passions en la seva visita a Balaguer

Els representats blaugranes van presidir els actes d’inauguració del
nou local de la Penya Barcelonista de Balaguer i Comarca

cipar els escolars de categoria aleví de tots
els centres escolars de Balaguer i de molts
pobles de la comarca de la Noguera. En la
final d’aquest torneig es va imposar l’equip
representant del col·legi La Noguera de
Balaguer, que van vèncer a l’equip del Nostra
Senyora del Carme, per 4-2 a la final.

Els representats de l’equip blaugrana van
ser rebuts, després del lliurament de premis
del Primer Torneig Joan Laporta, al Consell
Comarcal de la Noguera per la major part
dels alcaldes de la Noguera i per part d’una
representació del C. Futbol Balaguer, qui va
lliurar un carnet de Soci d’Honor del club bala-
guerí al president blaugrana.

Després, la plaça del Mercadal va omplir-
se de gom a gom per inaugurar la nova seu
de la Penya, i la festa barcelonista va acabar
amb un sopar al Restaurant del Santuari del
Sant Crist, amb la presència d’unes 300 per-
sones.

Bon paper del equips
infantils del Club Tennis als
Campionats de Catalunya
Els equips mascuí i femení poden
passar a semifinals del Campionat

Els diferents equips del Club Tennis Balaguer han
fet un magnific inici als Campionats de Catalunya, i
tant l’equip infantil femení com el masculí poden
classificar-se per les semifinals d’aquests campionats
de Catalunya.

L’equip infantil femení format per S. Ripoll, M. Hi-
gueras, M. Vilella i G. Ramoneda han començat el
campionat amb dos contundents victòries contra el
Salou per 5-0 i contra el Reus Ploms, també pel mateix
resultat de 5-0.

Per altra banda, l’equip infantil masculí format per
E.Nart, E. Solé, X. Tena, A. Porta, F.Seall i F. Sabaté
també han començat el campionat amb dues victòries:
4-3 contra el Cervera i 7-0 contra el Reus Ploms.

Recordar que tots els interessats en aprendre a
jugar a tennis, tots els dissabtes de les 11,15 hores
fins a les 12,45 hores, els monitors del Club Tennis
Balaguer amb el suport de la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Balaguer t’ensenyen a jugar als
pavellons firals de la Cros, amb la celebració de
diferents campionats i premis per a tots els
participants.
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HOSTAL NOU BALAGUER

REF. 24141

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

CORBINS

LA SENTIU
REF. 024137

FANTÀSTIC XALET.
Terreny ajardinat de 700 m2

amb barbacoa.
¡¡IMPECABLE!!!

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

REF. 000101A

MAGNÍFICA CASA
D’ESTIL RÚSTIC.
ZONA MOLT TRANQUILA

REF. 24144

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

REF. 24148
CASA EN PERFECTE
ESTAT
100 m2, totalment
 reformada, garatge.
P.V.P. 63.500 euros.

BALAGUER BALAGUER
REF. 24150

ACOLLIDOR SEGON PIS.
Llest per entrar a viure.
¡¡ZONA TRANQUIL·LA!!

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

BALAGUER
REF. 22530

IMPECABLE PIS DE 2
HABITACIONS.
Totalment reformat.
MOLT BON PREU. BALAGUER

BALAGUER

REF. 000102 -A
APARTAMENT SEMI NOU
AL CENTRE. ACABATS
DE PRESTIGI.
Parquing opcional
¡¡TRUQUI I INFORMI’S!!

REF. 000860E

PRIMER PIS TOTALMENT

REFORMAT.

Zona centre

NO SE’L DEIXI ESCAPAR

GERB
REF. 21917

CASA AFILERADA SEMI
NOVA.
Calefacció, jardí, garatge.
¡¡VINGUI A VEURE-LA!!

HOSTAL NOU
REF. 22539
CASA DE PLANTA BAIXA
En bon estat, calefacció,
terreny posterior.
MOLT BON PREU

BALAGUER
REF. 22537
AMPLI ÀTIC DE 140 m2

Calefacció individual,
reformat.
TERRASSA AMB VISTES
A L RIU.

OBRA NOVA - BALAGUER
PISOS DE NOVA PROMOCIÓ
Disposem d’estudis, apartaments, pisos

de 3 i 4 habitacions, i aparcaments.
Acabats de 1a qualitat

des de 39.000 euros
FINANÇAMENT A MIDA

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

 Toni Bernardo i Noemí Moreno
guanyadors de la Mitja Marató 2004

Amb un temps d’1h, 07’ 58’’ i 1h 26’ 23’’ respectivament

L’Atleta Toni Bernardo Planas va ser el guanyador
absolut de la Mitja Marató de Balaguer 2004, amb un
temps de 1h. 07’ 58’’, seguit de Joan Prats i Josep
Llobera. En categoria femenina la guanyadora va ser
Noemí Moreno amb un temps d’1h. 26’ 23’’, seguida
de Antonia Hermoso i Laura Ester Rios. En total van
participar més de 280 atletes dels quals van acabar
la Mitja Marató un total de 226.

La VII Diada Atlètica que va celebrar-se durant tot

el matí, va comptar amb la partici-
pació d’uns 200 participants.

En categoria cadet masculí el
guanyador va ser Gerard Jové,
mentre que en cadet femení la gua-
nyadora va ser Ghita Laamat de l’IES
Balaguer.

En la categoria infantil  el vence-
dor de la cursa va ser Marc Casals
de l’Escola Pia, mentre que en
fèmines la guanyadora va ser Sonia
Jiménez de l’IES Almatà.

El millor aleví masculí va ser
Cristian Vela de Gaspar de Portolà,
mentre que la guanyadora femeni-
na va ser Alejandra Guzman de l’Àn-
gel Guimerà.

En benjamins, els guanyadors
van ser Taric Lamatz, de l’Escola Pia
i Laura Costa de Gaspar de Portolà,
mentre que en prebenjamins els
guanyadors van ser Josep Rufat  i
Marina Ferran del Carmelites

La Coma i Dilema líders del
Cinc Nacions de Futbol Sala

Els equips de Ceràmica La Coma i Bar Dilema
lideren la classificació dels dos grups del Torneig Cinc
Nacions de Futbol Sala que organitza la Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament de Balaguer, amb 10 i 9
punts respectivament, tot i que Piensos del Segre en
el grup B, i Balmotor en el grup A, els segueixen els
talons molt d’aprop.

La competició continua aquest dissabte a la tarda
als pavellons de la Cros.
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Sense treure cap importància als te-
mes que la campanya electoral fa surar,
també s’hauria de retreure els eterns silen-
cis, i les promeses incomplertes, que amb
pocs dies tots fan passar rodolant fins l’ho-
ritzó, on es perden.

Crec que de totes les campanyes elec-
torals viscudes, aquesta és potser la més
bruta. La que menys aporta de coneixe-
ments, la més fraccionaria. La més radical!
Uns prometen oblidant el passat, l’altre vol
mostrar-se estancat com si la vida no tin-
gués dret a evolucionar, quan tot és fruit
d’una evolució.

Aquests missatges radicals que a res
ens conduiran ens fan pensar en la topada
segura que cap problema ha de solucionar.
Els polítics als que paguem, no volen reco-
nèixer la seva obligació a solucionar proble-
mes, no a crear-los. Brandant la seva tos-
suderia com una senyal d’identificació, uns

Vox populi, vox Dei
per «la España Grande», els altres per una nació
catalana que mai ha existit en els temps moderns.
Cadascú amb les seves raons que no vull discutir,
pot ser que tots tinguin raó. Mai la roba sigui en
forma de senyera o de bandera, ha donat tant de
menjar com ara.

Els polítics viuen en una altra galàxia:
s’encarinyen tant en els seus càrrecs que tots se
les pelen per continuar xupant del mòmio tant de
temps com poden. Quan s’acaba el «xollo» del
partit sempre hi pot haver la Seguretat Social,
perquè tenir la humilitat de tornar al treball nor-
mal, i demostrar que vertaderament coneixen la
vida de l’administrat ni els passa per les orelles.
En lloc de fer-les servir per escoltar, les tenen per
aplaudir-se.

Malgrat tot hi ha i han estat persones dedica-
des a la política que són un exemple pel seu bon
fer. Per una idea clara de l’ètica que ha de regir la
seva vida, i és per agraïment a elles que s’ha d’anar
a votar. La democràcia arrossega pesades càr-

regues perquè encara és jove al nostre país, però la nostra
memòria tan tova i trencadissa al mateix temps, ens ha de
fer el servei de recordar, que avui vivim més bé que fa vuit
anys. I anteriorment, es va viure més bé que abans. I així
podrem consolar-nos almenys, de què hem caminat enda-
vant. La majoria desconeixem com ho hem fet, però està
fet. Però, de segur, que no gracies als polítics. Ells normal-
ment -excepcions n’hi ha per sort-, porten els sentiments
pel cantó en què cau un Banc.

Ara, en les eleccions del dia 14-3, l’oferta és variada.
Tothom es pot sentir representat i això és bo, més confor-
mats que divertits esperarem els resultats. I aleshores sí,
que ens hem de moure amb seny i no a rauxes, perquè
s’atansen quatre anys vitals, plens de mesures continentals
(Europa), que si no ens mostra com una sola ambició ens
quedarem molt plens d’orgull, «però sense foc, ni llum, ni
brasa, ni fum».

En el nostre ensopiment sorprengut aleshores podrem
parlar de tot el que vulgueu. De les oportunitats perdudes.
De la nostra diversitat. Del nostre tradicional acolliment. De
la nostra pau. Dels deutes que tots tenen amb nosaltres.
Del fet diferencial. I així sentir-nos conformats i resignats.
Sempre que ningú no ens recordi; el diàleg no fet, el parlar
amb algú que res de bo ens ha portat, i de la realitat crua
però real que no s’ha sabut veure, o no ha convingut veure.

C.G.A.

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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Com cada any, quan arriba el mes de Març
els mitjans de comunicació es fan ressò de la
commemoració d’una diada: la de la dona. Cal
aquesta commemoració? Ja fa  cent anys que
es celebra, però millorem? Quants anys faran
falta per a que no l’haguem de rememorar?

Avui, la dona encara  està lligada,
esclavitzada, discriminada, sotmesa als
cànons socials de la moda, la família i el treball.
En ple segle XXl, les dones del 1er, del 2on i
del 3er món necessitem  una revolució interna
per tal d’alliberar-nos de tants tabús, rols i
esclavatges que la història des del passat i la
publicitat en el present ens han anat imposant
i que nosaltres inconscientment hem anat
assimilant.

Està alliberada la dona que es sacrifica a
passar fred a l’hivern mostrant al descobert la
panxa, l’esquena o bé el braç per tal de
respondre a uns models que imposa la moda?
Està alliberada la dona que és esclava de la
cosmètica, de la bàscula, de la imatge, de la
roba i del calçat  o  és  una esclava  del paper
que ens assigna aquesta societat de consum?
Tan poc alliberades estem aquestes com les
que porten una xil·laba o bé un mocador al cap
per tal de seguir uns cànons culturals.

La dona d’avui, a més de treballar en el
món laboral com qualsevol home, continua
essent en bona part responsable de la família:
és ella qui es fa càrrec  de la casa i dels fills, és
ella qui organitza la intendència, la neteja, la
cuina i l’educació, és ella qui acudeix a l’escola
a les entrevistes i reunions, és ella qui porta
els nens al metge, qui organitza la vida,
l’esbarjo i la formació dels fills. Per sort, són ja
molts els homes que es corresponsabilitzen i
comparteixen totes les tasques de la llar, però
la realitat és crua i radical, la gran majoria de
les dones  ens responsabilitzem de tot el pes
de la llar.

Hi ha col·lectius que reclamen un sou a
l’Estat per a les mestresses de casa, però
s’obliden que també les que treballem fora,
continuem fent les tasques familiars.

Hem guanyat en el sentit que ja totes

tenim assumida la nostra incorporació al
món laboral. Formem a les nenes perquè
el dia de demà siguin autosuficients
econòmicament. Ens congratulem i és un
fet constatat que les noies tenen un
rendiment acadèmic superior que els nois,
però també es constata que amb la
mateixa preparació professional a l’hora
d’aconseguir fites, èxits laborals, les dones
ens quedem molt per davall dels homes.
Per què? Perquè les dones ens tirem
enrera davant una oferta laboral que
impliqui desplaçaments, nits, horari extra,
canvi de domicili, excés de responsabilitat
etc... Perquè les dones no estem prou
alliberades, perquè dins la nostra escala
de valors la família està  davant del treball.
Això ens redueix el mercat laboral, això
ens obliga a agafar unes feines que si bé
moltes vegades no ens gratifiquen
econòmica i professionalment, sí que ens
permeten continuar atenent la família. Tot
plegat ens frena els èxits laborals.

I dels sous?, les estadístiques no
enganyen, amb els mateixos treballs les
dones guanyem el 20% ,25% menys que
els homes. I quantes empreses hi ha que
creen llocs de treball específics per a dones
per així reduir costos ja que la seva nòmina
és considerablement inferior a la de l’home?

I la violència domèstica? Si a l’Estat
Espanyol moren cada any 70/80 dones
en mans dels seus companys o
excompanys, quants centenars, milers de
dones són agredides física i
psicològicament, quants milers pateixen
vexacions contínues per part de la parella?

Quant rebombori polític per les morts
d’ETA i quant poc per les morts a causa
de la violència domèstica, si aquestes són
moltíssimes més! Quant diner es dedica
a lluitar contra ETA i quant indefensa es
troba la dona maltractada, violada,
agredida?... És que són més víctimes unes
que altres? Dona, si és aquest el teu cas,
denuncieu-ho, no te n’estiguis, demana

8 de març, dia de la dona.. ajut a qui sigui: policia, grups de dones, metge, serveis socials,
familiars, amics.... diguis NO!.

Hem de saber dir prou a l’esclavatge que ens imposa la
moda, la família, la religió i el doble treball. Hem d’aprendre a
compartir amb la parella  i no voler arribar soles a tot; moltes
vegades nosaltres mateixes som les culpables, ens pensem
que si  ho fa l’altre no estarà ben fet. Per aconseguir això
necessitem la complicitat de l’home, del company, de la parella;
al cap i a la fi és amb ells amb qui compartim casa, feina i
societat.

Tan de bo arribi un dia en que ja no calgui la commemoració
d’aquesta diada, que tampoc calguin grups de dones que lluitin
contra la desigualtat de sexes, que denunciïn les discriminacions
i les desigualtats entre home i dona. Potser arribarà un dia en
que la dona a casa, a la feina i al carrer estarà en igualtat de
condicions que l’home, tan de bo arribi!

Però això ens ho hem de guanyar nosaltres, ningú no ens
regalarà res; per a que això sigui, primerament hem de prendre
consciència de la situació en que ens trobem; moltes de
nosaltres ni ens n’adonem de com estem, ni ens ho preguntem;
ho assumim i de tant en tant ens exclamem, ens lamentem i
cridem l’alliberació..!, però hi tornen, i tornem a caure, i una
generació darrera de l’altra .

Sortim, participem a les organitzacions lúdiques, esportives,
socials, polítiques, sindicals; com a ciutadanes no ens quedem
enrere, no ens quedem a casa! Això no és l’Estat qui ho pot
arreglar, som nosaltres i cada una de nosaltres les que ho hem
d’intentar, amb harmonia amb l’home però amb contundència
dins la nostra realitat social, domèstica i laboral. Siguem
radicals! Nosaltres i només nosaltres ho podem canviar.

Rosa M. Gracia (Grup de dones de la Noguera)

Indesinenter
Ombres amunt de molt fondes raons,
rebusco lluny al temps,
i sento com es mou lleugerament
el mur d’aquest país fins ara sòlid.
Tot és diferent i molt igual entre tu i jo,
gran pell de brau. Monstres massa grans però,
campant pels mars, perfan per tot arreu
les diferències.
Espurnes encrespades em fan dir
que tot això que és meu no pot ser teu,
i tu sempre insisteixes. Cada dia inventes
algun deix a favor teu,
estantisses insistències barrant portes,
on busco la bona fe de la que parles
i mai no hi apareix.
S’ha fet petit el buit per encabir sorpreses.
Tot és diferent, molt diferent
entre tu i jo, gran pell de brau.
No sé si ens pertanyem.
El crit profund i llarg que identifica,
és la resposta. Si et fes de tornaveu,
sabríem que ets camí de casa nostra.

Miquel Trilla
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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

La gresca la tens assegurada a la Mercantil Cubatera. Vine i comprova-ho!

Dissabte 13 de març, Vine a delitar-te amb el show de les bessones.

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

Divendres 12 de març, FESTA WHITE LAVEL amb nombrosos premis
pels assistents
Dissabte 13 de març, Escalfador espectacle a càrrec de Vivian Norai,
guanyadora de l’últim Festival Eròtic.

Si vols gaudir d’un cap de setmana excitant, vine a visitar-nos.

MERCANTIL CUBATERA

SALA PLANETA

MUNDO CANÍBAL

SALA CATS

COYOTE

A principis del mes de febrer, va
començar la seva activitat hostale-
ra un nou local a Balaguer, «La Pam-
pa» , situat al carrer Fleming i amb
dos nivells físics diferents.

Una planta baixa dedicada a bar
de tapeo i oci, per poder passar es-
tones amb els amics tot prenen-te
quelcom, acompanyat d’una exten-
sa carta de tapes, o bé un menjar
lleuger a base d’entrepans calents
o freds, o pizzes fetes a la brasa, al
moment, i davant teu, ja que té un
atractiu sistema de brasa a vista
del client.

«La Pampa» compta amb un in-
novador sistema d’autoservei de
cervesa amb comptador, on el cli-

ent paga per la quantitat de cervesa que consumeix
del sortidor. Aquest sistema és únic a Catalunya, i a la
resta de l’Estat Espanyol tant sols n’hi ha tres d’ins-
taurats, i compta ja amb una molt bona acceptació
per part del públic.

En la segona planta, dedicada plenament a la la-
bor gastronòmica, trobem un ampli menjador amb
capacitat per a 70 comensals, amb un estil i decora-
ció molt personal que li donen un toc rústic i alhora
colonial. La sala està preparada per acollir convits
familiars o empresarials.

Les especialitats de la seva carta van des de la
típica carn a la brasa argentina fins a la cuina típica-
ment lleidatana, amb cargols a la llauna, esqueixades
de bacallà, etc..., passant per les pastes i plats de
més acurada elaboració.

El restaurant funciona tota la setmana amb ser-
vei de menú del dia i servei a la carta. I si la vostra idea
és provar-ho els caps de setmana, és aconsellable
reservar taula amb antelació,

“La Pampa” una nova opció
gastronòmica i d’oci a Balaguer

Compta amb un innovador sistema d’autoservei de cervesa
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El diumenge 14 de març a les 18h. al Teatre
Municipal de Balaguer Pep Bou actuarà per primera
vegada a la capital de la Noguera. Des de fa anys
Pep Bou realitza aquest espectacle teatral
Bufaplanetes, que conservant parts de la seva anti-
ga concepció, sempre intenta fer una versió evoluci-
onada d’aquest muntatge. Bou comenta que “el que

Pep Bou porta l’art de la bombolla al
Teatre Municipal amb “Bufaplanetes”

L’actor Pep Bou, que la passada temporada va rebre el Premi Arc, en
reconeixement de la seva trajectòria actuarà el 14 de març

la gent està acostumada a veure a la
televisió són petits fragments, petits
números inclosos en els diferents
espectacles. El que s’oferirà aquest
diumenge al Teatre Municipal de
Balaguer és realment diferent.”

Bufaplanetes explica la història
d’un professor ximple -Pep Bou- que
experimenta, pel seu propi plaer, amb
bombolles de sabó. Juntament amb
ell, el seu ajudant, Luís Bevià, que
representa la antítesis de la filosofia
vital del mestre. Entre ells s’estableix
una relació plena d’antagonismes i
apunts còmics de la que també en
formarà part el públic de Balaguer.

Aquest espectacle entra dins del
cicle d’hivern del Teatre Municipal de
Balaguer, està recomanat a partir de
6 anys, té una durada d’1 hora i 30
minuts.

Pep Bou va trepitjar per primer cop, els escenaris com a
professional a la segona meitat dels anys setanta formant part
de l’exèrcit de mims i actors de malla que caracteritzaven
l’època.

La seva preparació com a arquitecte tècnic i la seva passió
per les arts plàstiques i visuals es van congriar per consolidar
una forta sensibilitat cap als espais efímers i la ductilitat de les
formes. En el seu historial teatral hi trobem el seu pas com a
membre fundador de diverses companyies (‘Pa de Ral’, ‘La Viu
Viu Teatre’) fins l’inici, el 1982, de la seva aventura en solitari
amb el teatre de les bombolles de sabó.

En reconeixement a la seva trajectòria teatral, l’any 2003,
la companyia Pep Bou rep el PREMI ARC.
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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

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.

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 places de par-
king tancat al C/ Barcelona.
Interessats Tel. 973
448273.

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.

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.

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.

Sr. 66 años buena presen-
cia y sin problemas econó-
micos desearía conocer se-
ñora para formar pareja. Tel.
667 823702.

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

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

ES LLOGA altell comercial
de 60 m2 al C/ Moli del
Comte. Preu: 200 euros/
mes. Raó Tel. 973 447805
de 16 a 19 hores.

ES VEN porta de garatge
basculant de 2,5 m x 2,5 m.
Amb bastiment inclós. Raó
Tel. 619 755644.

VENDA Ford Fiesta Estu-
dio, diesel, 80.000 km., 5
portes, blanc, matrícula L -
AB. Preu: 3.000 euros. Raó
661 739947.

SE VENDE PISO C/ Bar-
celona, amueblado incluido
electrodomésticos y comple-
mentos, calefacción indivi-
dual, A/A, 3 habitaciones,  la-
vabo. Totalmente reformado.
Razón Tel.  650 964810 y
973 450031.

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.

VENDA Opel Kadett, diesel,
blanc, 5 portes. En bon
estat. Preu: 1.800 E. Raó
973 420398. A les nits.

ES BUSCA NOIA per a
compartir pis a Barcelona.
Trucar nit Tel. 93 4414390 i
609360097.

REGALO dos cachorros de
«gos d’atura» y «pastor in-
glés». Razón 973 292013.

SE VENDE Opel Astra
1.600, 16 válvulas, tunning.
En muy buen estado. Tel.
629372770.

ES VEN material
d’hosteleria per tancament
de local. Vaixella, cuberteria i
maquinària. Raó 973
712427. Horari comercial.

S’OFEREIX NOIA jove
com a dependenta de
xarcuteria i pastisseria amb
experiència i també per fer
de cangur. Raó Tel. 650
778530.

LLICENCIADA QUÍMI-
CA dóna classes
particulars: ESO, Batxillerat i
anglès, amb experiència
docent. Raó tel.
973450558.

ES VEN terreny amb
edificació i piscina a Sant
Llorenç de Montgai. Raó tel.
629539234.

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.

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Tel. 973 447958
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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
07.55 " 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 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

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

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

L’empresa MARCEL CLUNY
et dóna l’oportunitat de vendre productes de gran

qualitat i consum
COSMÈTICA - BIJUTERIA - GOLD-FILLED - PLATA

ECOLÒGICS - VARIS...
Per concertar entrevista tel. 973270785, preguntar

per Sra. Mercedes.
Empresa molt seriosa. No s’han d’incertir diners
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