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Parcel·les al Pol. Camp Llong
Es posen a la venda 36
parcel·les de l’ampliació del
Polígon Industrial Camp
Llong de Balaguer

Bons resultats del CEN Balaguer
Tres nedadors del CEN
Balaguer van representar al
Club en els campionats de
Catalunya Aleví

402

Programa «Homo Transitus»
El Consell Comarcal organitza
una exposició per a joves per
fer-los reflexionar en la
importància del factor humà
en els accidents de trànsit

Segona quinzena
març · 2004
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Què en penseu?...
Coincidint amb el tràgic i luctuós incendi

del carrer del Torrent ens assabentàvem que
Balaguer era una de les ciutats que rebrien
diners de la Generalitat per rehabilitar el centre
històric. En altres circumstàncies hauria estat
una bona, i alhora esperada, notícia; però, en el
moment que es feia pública pels mitjans
d’informació, una casa del Casc Antic cremava
i, el que és més greu, morien tres infants per la

virulència de les flames. Malgrat els
esforços i la celeritat en què els equips
de rescat hi arribaren no hi hagué res
a fer. És aquest un d’aquells
moments en què hom no troba cap
explicació coherent al seguit
d’interrogants que ens vénen al cap.
Tant de bo que plans d’adequació
poguessin servir per mitigar i prevenir
la impotència que se sent aquests
dies.

Josep M. Simon i Auberni

ZONA GERB
Casas pareadas de NUEVA CONSTRUC-
CIÓN. 231,40 m2, 2 porches, 4 hab., 1 con
vestidor, 2 baños, terraza, buhardilla, 2
parquings y jardín. ACABADOS DE PRIME-
RA CALIDAD. Consultar precio. 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.
Consultar precio. 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
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

Any 2004, any d’aniversaris

Dóna la sensació que en els darrers
anys, les institucions, les entitats i els cen-
tres escolars, tinguin un rampell sobtat per
tal de celebrar diferents aniversaris. En-
guany, sense anar més lluny, se celebra el
75 aniversari del col·legi Àngel Guimerà,
abans Primo de Rivera, el 75 aniversari del
Centre Excursionista de Balaguer, el 50 ani-
versari de l’Institut Ciutat de Balaguer, el 25
aniversari de la guarderia Patufet i de l’Es-
cola Municipal de Música, etc.

Celebracions que s’han de celebrar, ja
que que creen aquella autoestima necessà-
ria cap al centre o l’entitat, per part d’aquell
col·lectiu que n’ha format part. Tothom, o la
gran majoria, se sent orgullós d’haver estat
partícep de la història d’un centre quan se
celebra un d’aquests aniversaris. Tan se val
si hi va passar una breu o llarga temporada,
però quan arriba el dia de la celebració, la
gent se sent representada i brolla el senti-
ment d’identitat.

Una d’aquestes celebracions d’enguany,

és el 50 aniversari de l’Institut Ciutat de
Balaguer. Qui no ha estudiat a l’Institut?, són
molts i moltes els estudiants que durant anys
han passat per les aules d’aquest centre, un
dels més importants de la província de Lleida,
pel qual hi han passat personatges que han
arribat a fer història. Sense anar més lluny,
el candidat nacionalista a les darreres elec-
cions generals, Duran Lleida, sempre expli-
ca el seu pas per aquest centre.

Per molts anys a tots.

En portada:
Antiquària 2004

BALAGUER
Els socialistes guanyen  a

Balaguer mentre que CiU ho
fa a la comarca

L’INCASOL posa a la venda
36 parcel·les del polígon

Camp Llong

COMARCA
El Consell presenta el
projecte Homo Transitus
destinat als joves

El delegat d’Ensenyament
visita la comarca i els
diferents centres educatius

CULTURA
Morell i Delsams presenten
un llibre sobre la cuina del

cafè al Consell Comarcal

Festival de l’Associació de la
lluita contra el càncer al

Teatre Municipal

ESPORTS
El Balaguer es col·loca en
zona d’ascens després de
guanyar al Badalona

El Cristec de Futbol Sala
guanya al Saragossa i ho té
bé per salvar-se



4

 Antiquària 2004 obre les seves portes
amb l’objectiu d’augmentar vendes

Una vintena d’expositors d’arreu de l’Estat espanyol i Andorra
exposaran diferents tipus d’articles antics de tota mena

Aquest divendres 26 de
març i a les 5 de la tarda,
obrirà les seves portes la
cinquena edició de la Fira
d’Antiguitats de Balaguer
Antiquària, organitzada per
l’Àrea de Promoció Econò-
mica i Turística de l’Impic i
l’Associació de Brocanters i
Antiquaris “Indíbil i Mandoni”
de Lleida.

L’acte inaugural estarà
presidit pel President de la
Diputació de Lleida, Isidre
Gavín, el mateix divendres a

partir de les 7 de la tarda,
mentre que la Fira es clau-
surarà el diumenge 28 de
març, a les 8 de la tarda,
amb la presència del Dele-
gat de comerç, consum i tu-
risme de la Generalitat a
Lleida, Vidal Vidal.

La Fira Antiquària de
Balaguer reunirà un total de
20 expositors vinguts de
diversos punts de la
geografia catalana, arago-
nesa, andorrana i de la
Comunitat de Madrid.

Els participants a
aquesta cinquena edició
d’Antiquària a Balaguer
exposaran i vendran les
seves mil lors peces
antigues, que aniran des
dels mobles auxiliars fins els
rellotges de paret, passant
pels detalls de decoració,
objectes curiosos, joies,
monedes... i enguany, com
a una de les novetats
d’exposició també hi haurà
expositors especialitzats en
llibres antics.

Una exposició de tractors
dels anys 1920-1950

El sopar-subhasta tindrà lloc el dissab-
te  a 2/4 de 10 del vespre als pavellons

Com a novetat d’aquesta cinquena exposició d’an-
tiguitats, Antiquària, 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 firals durant els mateixos dies
de la Fira.

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.

Cal destacar que enguany, s’ha variat l’horari de
funcionament de la Fira, ja que es tancarà al migdia,
i l’horari serà el divendres, de 17h a 21h i el dissabte
i diumenge, de 10’30h a 14h i de 15’30h a 21h.
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El partit socialista guanya a Balaguer, mentre
que CiU manté el lideratge a la comarca

Esquerra Republicana de Catalunya quadruplica els vots a la capital
de la Noguera i el Partit Popular perd vots respecte l’any 2000

Les eleccions generals del passat diumenge 14 de març
van suposar importants canvis per part de les tendències de
l’electorat de Balaguer i Comarca, respecte a les eleccions
generals de l’any 2000.

A Balaguer, el partit socialista ha superat per primer cop a
la coalició nacionalista de CiU, passant a ser el partit més
votat amb més de 2.700 vots, mentre que CiU retrocedeix
fins als 2.200. La sorpresa l’ha donat Esquerra Republicana
quadruplicant els vots que va obtenir fa 4 anys, passant de

400 vots a més de 1.600,
mentre que el Partit Popular
es manté, i Iniciativa per
Catalunya, passa de 109 a
244 vots.

Quant a la comarca de
la Noguera, CiU continua
essent la força més votada,
tot i perdre més de mil vots,
mentre que els socialistes
n’augmenten 900 i Esquerra
Republicana, triplica els seus
resultats i es col·loca amb
5.400 vots. El Partit Popular
pateix una davallada de més
de 700 vots, mentre que
Iniciativa passa dels 256 vots
als 570 en les darreres
eleccions.

Els resultats a Lleida han
fet que els socialistes tinguin
2 diputats, i CiU i Esquerra,
un cadascú.

2000

2004

Resultats a Balaguer
2000 2004

PSC 2.277 2.760

CIU 2.695 2.206

ERC 403 1.609

PP 1.390 1.273

ICV 109 244

Resultats a La Noguera
2000 2004

CiU 8.607 7.425

PSC 4.721 5.623

ERC 1.702 5.408

PP 4.104 3.283

ICV 256 570

Representants de Lleida al Congrés
CiU PSC ERC PP ICV

2 1 - 1 -

1 2 1 - -
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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

El mestre pastisser Pepe Daza ofereix
un curs d’elaboració de mones

El curs, organitzat per l’Impic, es durà a terme els dies 1 i 2 d’abril a
la Sala polivalent del Xalet Montiu, de 6 a 9 de la tarda

Els propers dies 1 i 2 d’abril tindrà lloc a
la Sala Polivalent de l’Impic, al Xalet Montiu,
un curs d’elaboració de mones a càrrec del
mestre pastisser Pepe Daza.

Aquest curs tindrà una durada de 6
hores, en les quals tots els seus participants
podran aprendre tot el procés de creació
d’una mona, des de saber quins són els
productes necessaris, fins a l’elaboració i
guarnició d’aquesta. Tot un procés, que de
ben segur que serà molt interessant per a
tots els participants que desitgin aprendre a
fer aquest exquisit i típic pastís.

L’Impic i el mestre pastisser Pepe Daza
han arribat a un acord, i han establert
realitzar durant l’any diferents tipus de

cursos monogràfics de cuina i pastisseria,
que intentaran satisfer totes les necessitats
d’aquelles persones amants de la cuina.

Donada la proximitat de setmana santa
s’ha volgut iniciar aquesta col·laboració amb
aquest curs d’elaboració de mones.

L’horari del curs serà de 6 a 9 de la tarda
ambdós dies, i a un preu de 15 euros per
persona.  Aquest preu inclou la inscripció al
curs, i la degustació l’últim dia de les mones
realitzades durant el curs.

Les inscripcions es realitzaran a les
oficines de l’Impic, de dilluns a divendres de
8 del matí a 3 de la tarda, o també per telèfon
al número 973446606 (extensió Àrea de
Promoció). Les places són limitades.

Més de 4.000 persones es
concentren a la Plaça en
contra del terrorisme

Es va llegir un manifest en contra de tot
tipus de terrorisme i a favor de la pau

El passat divendres 12 de març, la Plaça del Mer-
cadal de Balaguer va ser l’escenari de la concentració
més nombrosa, mai vista a la capital de la Noguera,
amb la presència de vora 4.500 persones que van
concentrar-se per tal de rebutjar l’atemptat terrorista
patit el dijous 11 al matí, a l’estació madrilenya d’Atotxa,
i en els quals van perdre la vida dues-centes dos per-
sones i en van quedar ferides prop de mil cinc-centes.

Amb la presència de la majoria dels representants
polítics de la ciutat i de la comarca, es va llegir un
manifest en contra de tot tipus de terrorisme i a favor
de la pau al món, per part d’una estudiant de la nostra
ciutat, i seguidament es van fer cinc minuts de silenci
en record de les víctimes que van deixar la vida en el
dolorós atemptat de la capital d’Espanya.
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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 !

La familia de la Sra.

Teresa Caballero Núñez
fallecida el pasado día 11 de marzo de
2004, ante la imposibilidad de hacerlo
personalmente, agradece las muestras

de condolencia recibidas.

En Balaguer, a 14 de marzo de 2004

Tècnics i representants de l’Institut Cata-
là del Sol (Incasol) es van reunir el passat di-
mecres 10 de març a la Sala d’Actes de l’Ajun-
tament de Balaguer, amb diferents veïns in-
teressats en les parcel·les de l’ampliació del
polígon industrial Camp Llong de Balaguer, en
un acte públic.

La tercera ampliació del polígon conté un
total de 36 parcel·les de diferents superfícies
que s’han posat a la venda.

Es posen a la venda les 36 parcel·les de
l’ampliació del polígon Camp Llong

Tècnics de l’Institut Català del Sòl van donar tot tipus d’informació a
tots els interessats en acte públic a l’Ajuntament de Balaguer

Els tècnics de l’Incasol van explicar els
diferents processos que s’han de seguir per
part dels interessats en la compra i cons-
trucció, ocupació de parcel·la, edificabilitat i
soterranis. Van indicar que hi havia la possibi-
litat de compartir edificis construits en una
parcel·la per part de diferents establiments
industrials i van assenyalar els espais que no
són edificables.

El preu de venda per parcel·la pel que fa a
la industria aïllada és de 53 euros per metre
quadrat, mentre que les parcel·les que per-
meten una construcció entremitgeres, el
metre quadrat costa 59 euros.

El pagament es pot realitzar al comptat  i
també es permet el tipus de pagament ajor-
nat.

Tots els interessats en adquirir una de
les 36 parcel·les de la nova ampliació del po-
lígon ja ho poden fer a les oficines de l’Incasol
a Barcelona.

Carme Trilla promet
agilitzar els tràmits per als
pisos socials de Balaguer

En el decurs d’una visita que va fer per
conèixer la capital de la Noguera

La Directora General d’Habitatge de la Generalitat
de Catalunya, Carme Trilla, acompanyada del Delegat
de la Generalitat a Lleida del Departament de Medi
Ambient i Habitatge, Joan Farré van visitar la capital
de la Noguera per tal de conèixer in situ la problemà-
tica dels pisos socials de la nostra ciutat, a banda
d’altres qüestions que afecten Balaguer i que corres-
ponent al Departament de Medi Ambient.

El punt més important dels que van tractar-se va
ser la venda o lloguer dels pisos socials que hi ha buits
a la ciutat i que responen a diversos habitatges dels
grups del barri del Firal, del grup Sant Crist, i
especialment els 24 habitatges del carrer Ponent,
construits per l’Incasol i que van acabar-se fa dos
anys i que encara no han estat ocupats.

Carme Trilla va lamentar que es produeixin aquests
fets i va manifestar la seva intenció d’agilitzar els trà-
mits administratius per tal de solucionar el problema i
que els pisos puguin ser ocupats el més aviat possi-
ble. L’alcalde Miquel Aguilà li va mostrar també els
projectes de construcció de la Reguereta i del  Pintor
Borràs.
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 El Consell Comarcal de la Noguera
presenta el programa “Homo Transitus”

Una exposició per a joves d’entre 15 i 21 anys que pretén fer
reflexionar sobre l’importància del factor humà en els accidents

El Consell Comarcal de
la Noguera, en el marc del
Pla Comarcal de Joventut,
impulsa les polítiques de pro-
moció d’hàbits de vida salu-
dable entre els joves.

Alhora, la reducció i la
prevenció dels accidents de
trànsit constitueix una de les
prioritats del govern de la
Generalitat. Per aquest mo-
tiu, el Consell Comarcal de la
Noguera, la Secretaria Ge-
neral de Joventut i el Servei
Català de Trànsit han apos-

tat per desenvolupar con-
juntament una eina que per-
meti treballar aquesta qües-
tió amb els joves d’una ma-
nera lúdica i participativa.
Fruit d’aquesta voluntat neix
l’exposició Homo Transitus.

Amb aquesta exposició
destinada a joves de 15 a
21 anys es preten,
mitjançant 12 plafons i una
guia amb activitats
complementàries reflexionar
sobre la importància del
factor humà: les dis-

traccions, la velocitat, les
preses, l’agressivitat… com
a element causal de la
majoria dels accidents de
trànsit.

Circular significa in-
teraccionar amb altres
persones. Per tant, re-
quereix un comportament
cívic, que compleixi les
normes de circulació i que
mostri respecte cap als
altres conductors i vianants,
per tal de fer de la conducció
una activitat més segura.

L’exposició restarà oberta
de l’1 al 15 d’abril al

Consell Comarcal
Els joves són un col·lectiu de risc pel

que fa als accidents de trànsit

Homo transitus defuig de missatges alliçonadors
i moralistes, i té un disseny atractiu i innovador, a
més d’una elevada qualitat tècnica. Segur que ajuda-
rà els nostres joves a prendre decisions responsa-
bles per contribuir a reduir els riscos en la conducció
dels vehicles.

En síntesi, Homo Transitus posa a l’abast dels
mediadors i de les entitats que treballen amb joves
un material i una metodologia activa de treball que
permet suggerir i propiciar elements de reflexió al
voltant de la conducció, els accidents de trànsit i les
mesures per evitar-los.

L’exposició romandrà a la seu del Consell
Comarcal de la Noguera de l’1 d’abril al 15 d’abril.

Els accidents de trànsit constitueixen la primera
causa de mortalitat juvenil al nostre país. Una de
cada quatre víctimes d’accidents de trànsit té entre
15 i 24 anys.

Els joves són, per tan, un col·lectiu de risc pel que
fa als accidents de trànsit.
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 L’Àrea de la Dona organitza una
conferència sobre la violència domèstica

A càrrec de Carme Castelló i una agent dels Mossos d’Esquadra

El proper dijous 1 d’abril, finalitzaran els actes or-
ganitzats per l’Àrea de la Dona de l’Ajuntament de
Balaguer, amb la celebració d’una conferència que por-
ta per títol «Com actuar davant de situacions de vio-
lència domèstica?» a càrrec de Carme Castelló, res-
ponsable a Lleida de l’Institut Català de la Dona i d’una
agent del cos dels Mossos d’Esquadra.

La conferència començarà a partir de dos quarts
de nou del vespre a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de

Balaguer.
En aquest mateix sentit i dins

dels actes que s’havien programat
des de l’Àrea de la Dona, el passat
dissabte 20 de març, el Teatre Mu-
nicipal de Balaguer va acollir la re-
presentació de l’obra «Fins que la
mort ens separi» de la Cia Rars Tea-
tre.

L’obra «Fins que la mort ens se-
pari» interpretada per Olga Besolí
Joan Manuel Guijarro gira entorn del
maltractament de parella. En aques-
ta obra de Rars Teatre, la Marta i el
Joan són un matrimoni jove com
qualsevol altre amb un bon nivell
adquisitiu, i aparentment feliços.
Però durant el transcurs de l’obra
ens mostren que darrera això hi pot
haver una relació de maltractament,
tant físic com psicològic que des-
emboca en la mort de la protago-
nista a mans del seu marit.

Instal·len el telescopi a
l’Observatori del Montsec

Científics nordamericans es desplaçaran a Àger
durant els propers dies per tal de supervisar la instal·-
lació del telescopi de l’Observatori Astronòmic del
Montsec. Les peces d’aquest equipament van arribar
fa un parell de mesos a la Noguera i es muntaran a
l’Observatori. Un cop instal·lat, es farà el calibratge de
la maquinària fabricada per l’empresa Torus
Technologic de Xicago. La  inauguració està prevista
per la propera tardor.
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L’Ajuntament de la localitat noguerenca
de Térmens està portant a terme les obres
d’urbanització de l’entorn del Centre Cultural
Sant Joan, ubicat a l’antiga església de
Térmens que data del segle XII.

El Centre de Sant Joan, acull, des de fa
uns anys, tot tipus d’actes culturals, com
conferències, xerrades, i algunes de les es-
cenes del Pessebre Vivent que es realitza en
aquesta població durant els dies de Nadal.

Térmens millora la urbanització de
l’entorn del Centre Cultural de Sant Joan
Construiran un mirador al darrera de l’antiga església de Sant Joan,

que oferirà unes magnífiques vistes del riu Segre

Les obres consisteixen en l’urbanització
de la zona de l’església, així com dels dife-
rents accessos i una plaça, des de la qual
s’accedirà al mirador previst en aquestes
obres i que estarà al darrera de l’església,
sobre unes estructures de formigó subjec-
tades amb pilars.

Les obres compten amb un pressupost
de 316.000 euros i comprèn la pavimenta-
ció dels accessos, la plaça, l’enllumenat pú-
blic i el mirador.

De tota manera, la construcció d’aquest
mirador està subjecte a les excavacions ar-
queològiques prèvies que s’han de realitzar,
ja que s’hi han trobat diferents restes arque-
ològiques per part de l’equip d’arqueòlegs que
hi està treballant des de fa mesos en el ce-
mentiri dels segles XVI al XIX, així com les
restes d’una muralla que tancava l’antic cas-
tell de la població, convertit, posteriorment,
en església.

El Consell aprova els ajuts
per les colònies d’estiu

Poden presentar-se fins el 30 d’abril

El Consell Comarcal de la Noguera, d’acord amb
la Junta de Govern ordinària del passat mes de febrer,
va acordar obrir la convocatòria per a la concessió de
subvencions destinades als diferents ajuntaments de
la comarca,  i per aquelles associacions i entitats que
organitzen colònies d’estiu a la comarca.

Van aprovar-se les bases que han de regir aques-
ta convocatòria entre les que s’inclou la presentació
de sol·licituds abans del proper dia 30 d’abril.

Les bases reguladores d’aquest ajuts destinats
als diferents Ajuntaments de la Noguera té l’objectiu
de concedir, justificar i cobrar els ajuts per la realitza-
ció de les activitats d’interès comarcal.

El Consell Comarcal estudiarà totes les deman-
des dels diferents ajuntaments i concedirà com a
màxim un ajut per ajuntament i associació.
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 El Consell Comarcal de la Noguera i
Creu Roja presenten el projecte Mosaic

El programa es realitza per segon any consecutiu, ampliat als
instituts Ciutat de Balaguer, Bellcaire d’Urgell i Artesa de Segre

El Consell Comarcal de
la Noguera, mitjançant l’Ofi-
cina de Serveis a la Joven-
tut, conjuntament amb Creu
Roja de Balaguer i Comarca
realitzen per segon any con-
secutiu el programa projec-
te mosaic. Després de
l’exitosa  experiència, bona
acollida i resultats satisfac-
toris que es van produir en la
primera edició realitzada a
l’Institut d’Ensenyament Se-
cundari Ciutat de Balaguer
s’ha decidit ampliar-lo als Ins-

tituts d’Educació Secundà-
ria de Bellcaire d’Urgell i
Artesa de Segre.

Amb aquest programa
basat en la interculturalitat i
en el fenomen de la
immigració es vol incidir en
el procés de relació entre
joves autòctons i immi-
grants de 1a i 2ona gene-
ració, i en una relació
positiva i enriquidora, evitant
que prejudicis i tòpics arrelin
en el pensament dels joves.

Els objectius són:

promoure la participació dels
joves, tan d’origen autòcton
com immigrants, en la
creació d’una societat civil
mixta i diversa culturalment;
impulsar la relació dels joves
amb col·lectius d’una realitat
cultural diferent a la pròpia;
crear un esperit crític i vers
el tema de les migracions i
el fet intercultural; sen-
sibilitzar pares i educadors
a través de l’impacte de les
activitats que realitzen els
seus fills, entre d’altres.

Carles Vega visita
diferents centres

educatius de la  Noguera
El nou Director dels Serveis Territorials
d’Ensenyament parla amb els directors

El Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament
a Lleida, Carles Vega va visitar la capital de la Noguera
el passat dimarts 23 de març, acompanyat de l’alcal-
de Miquel Aguilà i del president del Consell Comarcal,
Josep Roig, per tal de conèixer in situ la problemàtica
dels diferents centres escolars de la ciutat de Balaguer
i comarca.

Carles Vega va visitar els centres Àngel Guimerà,
la reforma del qual s’iniciarà a principis del 2005, se-
gons va indicar el Director dels Serveis Territorials;
l’escola La Noguera, on va anunciar que properament
es farà el projecte d’ampliar la zona del parvulari per
tal de que puguin estar junts P3, P4 i P5, i  l’Institut de
Batxillerat Almatà.

Després de reunir-se amb tots els directors i pro-
fessors dels centres educatius de la comarca, el re-
presentant del Departament d’Ensenyament Carles
Vega va visitar Bellcaire d’Urgell, on el Departament
ha fet obres tant a l’Institut com al CEIP de la localitat.
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El proper diumenge, dia 4 d’abril, a les 7 de la
tarda tindrà lloc al Teatre Municipal de Balaguer, el III
Festival de música, dansa i teatre per a la lluita con-
tra el càncer que com cada any organitza la Junta
Comarcal de la Noguera de l’Associació “Catalunya
contra el càncer”.

Per aquest dia estan previstes les actuacions

El Teatre Municipal acollirà el III Festival
de música, dansa i teatre, el 4 d’abril
Organitzat per la Junta Comarcal de la Noguera de l’Associació
“Catalunya contra el càncer” amb actuacions d’artistes locals

del grup musical format per joves
músics balaguerins «La Vanda» que
delectarà als assistents amb un con-
junt de peces de música actual. Més
tard la jove cantant Edurne, acom-
panyada al piano per Josep Maria
Porté oferirà música moderna i es-
panyola a tots els assistents.

En l’apartat de música clàssica
actuarà la pianista Marta Mesalles
acompanyada a la flauta per Sílvia
Rufach mentre que en el bloc de
música lírica actuaran Maria J. Rúbies
i la soprano Pilar Calafell.

En aquest festival també hi
actuarà el grup teatral  de la nostra
ciutat, la Companyia de Comèdies
Crisi Perpètua, que interpretaran una
de les seves escenografies més
recents, i també actuaran un grup
de ball de l’Escola de gimnàstica

rítmica Annabel Serra.
Aquest acte serà presentat per l’Oriol Garcia, locutor de

Ràdio Balaguer. El donatiu-entrada que caldrà lliurar per poder
assistir al festival serà de 6 euros. Tots els assistents, a més
de gaudir d’un espectacle purament local, col·laboraran en una
bona causa amb els organitzadors.

La Junta Comarcal de “Catalunya contra el càncer” de la
Noguera organitza al llarg de l’any un seguit d’activitats que
complementen aquest festival entre les que cal destacar la
participació a la  Fira Balaguer, amb un estant al pavelló d’entitats,
el sopar i el bingo per la lluita contra el càncer i la col·lecta anual
que es realitza durant els dies de les festes del Sant Crist al
mes de novembre.
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El gastrònom balaguerí Josep Maria Morell, i Jordi
Delsams, gerent de la firma Cafès Delsams, que
enguany celebra el seu 50è aniversari, van presen-
tar el passat diumenge, a la seu del Consell Comar-
cal de la Noguera el llibre «El cafè i la cuina del cafè»,
editat a la Col·lecció Catxipanda de Pagès Editors,
que dirigeix l’escriptor Vidal Vidal, que va ser l’encar-

Presenten un llibre sobre la cuina del
cafè de Josep M. Morell i Jordi Delsams
Va presentar-se el passat diumenge a la seu del Consell Comarcal de

la Noguera, a càrrec de l’escriptor Vidal Vidal

regat de presentar el llibre, acompa-
nyat del president del Consell Comar-
cal de la Noguera, Josep Roig, de l’al-
calde de Balaguer, Miquel Aguilà, de
la Directora de l’IEI, Carme Vidal i del
director de Pagès Editors, Lluís Pa-
gès.

El llibre, escrit per Josep Maria
Morell i Jordi Delsams, té dues parts
ben diferenciades. La primera ens fa
cinc cèntims de la història del cafè,
el seu origen, sobre el cultiu i la se-
lecció de cafès; el procés de cru a
torrat, els tipus d’elaboració i els di-
ferents tipus de cafès que podem tro-
bar al mercat. Jordi Delsams, tasta-
dor de l’Instituto Internazionale
Assaggiatori Caffè, explica amb tot
tipus de detalls aquesta part impor-
tant i novedosa sobre un producte
tant vell com desconegut.

Josep Maria Morell s’encarrega d’allò que més sap fer. Es-
criure sobre la cuina, la cuina del cafè i d’aquelles receptes que
ha estat treballant en els darrers mesos. Una cuina que segons
el propi Morell «és força complicada pel gust especial que té el
cafè. És un producte que s’utilitza poc en la cuina ja que el seu
sabor és únic i és difícil de trobar plats, que no siguin postres
que el portin».

El llibre conté unes quantes receptes com els espaguetis
descafeinats gratinats, l’entrecot Cafè de Paris o el Rap amb
salsa de carxofa i cafè, entre molts postres novedosos que el
mestre de la cuina ha estudiat i elaborat especialment per aques-
ta publicació, que és una de les úniques de les publicades dedi-
cades a la gastronomia del cafè.
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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

REF. 24146
ACOLLIDORA TORRE
Terreny de 1.000 m2,
 piscina.
MOLT BEN
ACONDICIONADA

S. LLORENÇ

BALAGUER
REF. 24161

CÈNTRIC PIS.
3 hab., calef. gas natural,
semi moblat.
ENTRADA: 600 euros.

REF. 24148

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

BALAGUER

BALAGUER
REF. 24157
TERRENY URBÀ A LA PART
NOVA DE BALAGUER.
150 m2,  disposa de tots els
serveis.
TRUQUIN I INFORMI’S.

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

BALAGUER
REF. 24159

GRAN PIS DE 120 m2

Terra de parquet, parquing
opcional.
VISTES AL RIU.

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

HOSTAL NOU
REF. 000101A

MAGNÍFICA CASA

D’ESTIL COLONIAL.

ZONA MOLT TRANQUILA

BALAGUER
REF. 000860E
PRIMERPIS TOTALMENT
REFORMAT.
Zona centre.
ENTRADA: 600 euros.

BALAGUER
REF. 24144

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

BALAGUER
REF. 22537
AMPLI ÀTIC DE 140 m2

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

BALAGUER
REF. 000102 -A
APARTAMENT SEMI NOU
AL CENTRE. ACABATS
DE PRESTIGI.
Parquing opcional
ZONA IMMILLORABLE.

BALAGUER
REF. 22530

ACOLLIDOR PIS DE 2
HABITACIONS.
Totalment reformat.
MOLT BON PREU.

BALAGUER
REF. 24158

¡¡OCASIÓ!!

PIS EN PERFECTE ESTAT

80 m2, calef. gas natural.

A Balaguer l’any 2000 va sorgir la
idea de realitzar, durant la setmana
Santa, una representació de la Pas-
sió en un marc diferent al teatre, que
és on es realitza principalment aquest
tipus d’espectacle. Neixia  el que fins
avui anomenem “Viu la Passió”.

275 persones participaran en
l’edició de “Viu la Passió”

Organitzat pel grup de Teatre La Suda, l’espectacle es
representa en l’interior del Castell Formós de Balaguer

“Viu la Passió” és un espectacle
plasticomusical, reforçat amb textos
explicatius i un cert moviment.

És un espectacle plàstic perquè
la plàstica esdevé una part important
de la representació, ja que cada
quadre escènic està concebut com
si fos un grup escultòric on els actors
no parlen, i és per aquest motiu que
la història s’explica per altres mitjans.
La veu d’aquests quadres la donen
els gestos i les formes configurades
dels actors amb la seua expressió i
situació dins d’aquest llenç o grup
escultòric. El color el dóna el vestuari
i la il·luminació.

La situació escènica  la
proporciona l’entorn natural del Castell
Formós de Balaguer, espai a l’aire lliure
situat vora el Santuari del Sant Crist,
i que fou antic palau andalusí

convertit, posteriorment, en
residència dels Comtes d’Urgell.

Enguany, ”Viu la Passió” està
formada per 12 quadres que fan viure
amb màgia, realisme i fantasia les
narracions evangèliques de l’última
etapa de la vida de Crist. S’inicia en un
moment de joia popular com és
l’entrada triomfal a Jerusalem i acaba
en un altre fet gloriós, la Resurrecció.

En aquesta representació hi
participen 275 persones princi-
palment de Balaguer, encara que hi

ha persones dels diferents pobles del
voltant de la comarca, com de les
poblacions de Camarasa, Vallfogona,
Térmens... 250 són figurants,
aquests són els que hi donen vida i
50 persones vetllen, abans, durant i
després de la representació que tot
vagi bé.

La direcció d’aquest espectacle
de Setmana Santa, correspon a
Miquel Aige, Roser Cayuela, Estanis
Dalmau i Pepe Cases, que s’ha
incorporat enguany.
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L’IES Ciutat de Balaguer celebra 50 anys
de formació de diferents generacions

Amb aquest motiu, la direcció del centre ,amb la col·laboració de
diferents persones, prepara una sèrie d’actes commemoratius

L’11 de setembre de 1952 es comuni-
cava oficialment la creació a Balaguer d’un
“Centro Oficial de Enseñanza Media y
Profesional de modalidad agrícola y
ganadera” que havia de començar a funci-
onar el curs 1952-1953. D’aquesta ma-
nera, sota el nom de “Instituto Laboral de
Balaguer, modalidad agrícola-ganadera”,
començava la història d’una institució que,
atenta als canvis que s’anirien produint al
llarg dels anys, havia de ser, fins avui, el lloc
on un bon nombre d’estudiants adquirissin
els aprenentatges necessaris per a enfron-
tar-se als estudis superiors uns, i al món
laboral els altres.

L’IES Ciutat de Balaguer iniciava la seva
tasca acadèmica el 1952. La primera
instal·lació que acollí l’activitat lectiva no va
ser la mateixa que ocupa en l’actualitat,
sinó que durant els cursos 1953-1954 i
1954-1955, mentre duraren les obres de
construcció, l’ensenyament es realitzà al
convent dels pares franciscans, i no va ser
fins el 1955-1956 que s’inicià l’ocupació
del nou edifici, tal com recorda la placa
commemorativa que hi ha a la façana del

centre.
Els anys que seguiren l’institut anà

ampliant la seva oferta, de manera que a les
primeres especialitats se n’hi sumaren de
noves, entre les quals la de fruticultura i la
d’horticultura.

La primera promoció de batxillers
elementals sortia el curs 1957-1958 i durant
el 1958-1959 s’iniciava el batxillerat superior.
Uns anys més tard, cap al 1966-1967
arribaria la primera promoció del batxillerat
femení.

A banda dels batxillerats tècnics que es
van poder estudiar al centre fins el 1972, any
en què va sortir la darrera promoció, a partir
del curs 1971-1972, s’hi van iniciar els
estudis del batxillerat elemental. Aquell
Instituto Laboral passà a ser Instituto de
Enseñanza Media i el 1972-1973

començaven els batxillerats superiors en ciències i lletres. Uns
anys més tard, el curs 1975-1976, s’iniciava el que es va conèixer
com a BUP (batxillerat unificat polivalent) i el COU, que s’allargaria
fins a l’entrada definitiva de l’ensenyament secundari obligatori.

Arribem així a l’última de les reformes del sistema educatiu,
la LOGSE, llei que es va posar en marxa de manera generalitzada
el curs 1996-1997. D’aquesta manera entraven a formar part
de l’alumnat del centre els nois i noies de 12 a 14 anys que fins
aleshores seguien els seus estudis als centres de primària, així
que l’edat dels alumnes s’ampliava dels 12 als 18. Aquest fet
que podria semblar nou per a les generacions que van seguir
els seus estudis des del batxillerat unificat polivalent (BUP), no
ho era tant per a les generacions anteriors que havien entrat a
formar part de l’alumnat de l’institut amb tan sols 9 o 10 anys,
ja que en aquells primers anys d’existència del centre educatiu
el batxillerat elemental s’iniciava en aquella edat tan primerenca.

Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la reforma
educativa, doncs, el curs 1998-1999, es donava el tret de
sortida als nous batxillerats que en el cas de l’IES Ciutat de
Balaguer es concretaven en els batxillerats científic, tecnològic,
humanístic i social.

L’arribada de la nova etapa coincideix amb la important
renovació a què se sotmeten les instal·lacions de l’IES Ciutat de
Balaguer, nom que prendria a partir d’aquest moment l’Institut
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Si bé l’alumnat que rep
l’IES Ciutat de Balaguer
en l’actualitat prové de
 la mateixa ciutat i en
menor quantitat de la
comarca, en els seus
inicis els alumnes que
hi assistien eren d’una
procedència geogràfica
bastant més diversa.

A l’institut de Balaguer
hi arribaven nois de la
franja de ponent, de les
comarques pirinenques,
a banda, és clar, dels
pobles del voltant de
la ciutat, de manera
que segurament
podríem trobar entre
els vells expedients
acadèmics que
s’amunteguen als
seus arxius cognoms
coneguts de tothom,
personalitats del món
de l’art, de la comunitat
científica, política, etc.

Per a tots vagi aquesta
celebració. Tots els
que d’una manera o
altra han contribuït
a fer d’aquesta
institució el centre
que és avui.
Aquest aniversari
ha de servir per
recordar-los a tots,
per reconstruir una
part de la història
pròpia i comuna.

de Batxillerat. De la mateixa
manera que el sistema educatiu ha
hagut d’anar fent front a
nombroses reformes, també ha
estat necessari adequar l’edifici a
les necessitats que comporta la
modernitat, a les noves
tecnologies, cosa que s’ha anat fent
en els últims temps. Aquell vell
edifici s’ha anat transformant en el
modern edifici de què es disposa
avui. Les primitives aules s’han
convertit en flamants aules, s’han
renovat espais com la biblioteca, la
sala d’actes, el gimnàs; s’ha dotat
el centre d’un taller de tecnologia
que ha vingut a substituir els antics
tallers de fusteria, electricitat i
mecànica, d’aules d’informàtica
diverses des d’on els alumnes
poden accedir a les últ imes
tecnologies de la informació, s’han
modernitzat els laboratoris de
ciències i de física i química, etc.

Al llarg de tots aquests anys,
cinquanta, ni més ni menys, han
passat per les aules de l’institut una
gran quantitat d’alumnes, un bon
nombre de professors i
personal no docent que han
ajudat a escriure la història d’un
centre que ha format part de la
vida de la ciutat.

Si bé l’alumnat que rep l’IES

Ciutat de Balaguer en l’actualitat prové
de la mateixa ciutat i en menor quantitat
de la comarca, en els seus inicis els
alumnes que hi assistien eren d’una
procedència geogràfica bastant més
diversa. A l’institut de Balaguer hi
arribaven nois de la franja de ponent, de
les comarques pirinenques, a banda, és
clar, dels pobles del voltant de la ciutat,
de manera que segurament podríem
trobar entre els vells expedients
acadèmics que s’amunteguen als seus
arxius cognoms coneguts de tothom,
personalitats del món de l’art, de la
comunitat científica, política, etc.

Tanmateix fóra difícil fer una llista
dels professors que han impartit la
docència en les seves aules, segur que
cadascun dels alumnes que s’han
assegut a les seves taules tenen un
record especial que podrien compartir
amb molts dels seus

col·legues. Fóra injust, doncs, fer una
ll ista en la qual segurament ens
deixaríem algú que no ens voldríem haver
deixat.

Per a tots vagi aquesta celebració.
Tots els que d’una manera o altra han
contribuït a fer d’aquesta institució el
centre que és avui. Aquest aniversari ha
de servir per recordar-los a tots, per
reconstruir una part de la història pròpia

i comuna.
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La biblioteca margarida de Montferrat
presenta les novetats musicals

Es poden trobar en l’apartat de la fonoteca de la biblioteca

En aquesta ocasió, us volem presentar
algunes de les novetats que han arribat
recentment a la secció de Música i cinema
de la Biblioteca Margarida de Montferrat.
Efectivament, aquí només en podem citar
unes quantes, però recordeu que ja es troba
a la vostra disposició la guia de novetats on
s’especifiquen totes les darreres obres
musicals de les quals disposa, ja, la
biblioteca.

Així doncs i anant directament al gra,
dins la secció de rock, pop i tecno
destaquem: el grup lleonès Café Quijano
amb el seu nou treball ¡Qué grande es esto
del amor!; els mexicans Maná amb
Revolución de amor i Fito Páez amb
Naturaleza sangre pel que fa als músics en
llengua castellana.

En canvi, si el que us agrada és el rock
i pop en llengua anglesa heu d’escoltar: Dido

amb Life for rent i Texas amb Careful what
you wish for. A més a més, si us agrada la
seva música o, ben al contrari, voleu conèixer
en Peter Gabriel o en Michael Jackson no us
podeu perdre els reculls Hit i Number Ones
respectivament, amb una selecció de les
seves millors cançons.

Pel que fa al rock i pop en català: Berta
amb Tan al límit; el grup de Constantí els Pets
amb Agost i Sangtraït amb Entre amics.

També tenim novetats en l’apartat de
música ètnica i popular: Gloria Estefan amb
Unwrapped; la guitarra prodigiosa de Paco
de Lucía amb Cositas buenas i l’internacional
Alejandro Sanz amb el seu darrer treball No
es lo mismo.

I per acabar, en la secció de bandes
sonores: The very best of Michael Nyman:
film music 1980-2001 i la banda sonora de
la darrera pel·lícula d’en Tom Cruise The last
samurai de Hans Zimmer.

Indesinenter

A tu que ara em llegeixes i em coneixes
i mai no ens hem parlat, jo et tinc present.
Qualsevol com tu el tinc al meu costat
i em vanto que així sigui per més
que no parlem. Es tria i es destria
i el temps m’ho fa saber.
Colors de molta llum i tots els colors
nets, els més bonics, el blau, el verd,
el groc, em fan de tornaveu
quan el recordo. Res li és absent
per ser perfecte. Perfecta.
Altres però, ben sovint allà asseguts,
ben sovint em feien por.
M’atemoria l’estil, la sinergia, la manera,
la tendència al seu favor. Instal·lats
al cim de la rama més alta
de l’arbre frondós, anaven a veure’ls
formigues obreres, banderes ben blanques,
i coloms de pau,
i sempre venien tristos.

Miquel Trilla
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700 escolars participen a la campanya
“Plantem un arbre a Balaguer”

Dins del Pla Municipal de Dinàmica Educativa, organitzat per l’Impic,
el Centre de Recursos Pedagògics i l’Escola Taller Minerva

Un total de 700 alumnes dels centres
educatius de Balaguer participen des del dia
8 de març a la campanya «Plantem un arbre
a Balaguer». L’activitat està emmarcada en
el Pla Municipal de Dinàmica Educativa.

Un any més els escolars de la ciutat
realitzen dos tipus d’activitats: per una banda
planten xipresos i plantes aromàtiques al
Barranc del Torrent i per altra realitzen
producció de planta al Viver Municipal de
Balaguer, per tal de seguir el cicle de
creixement dels arbres i de les plantes durant
tot el curs. Aquesta activitat té com a
objectius promoure un canvi d’actituds i
comportaments en els escolars, fomentant

actuacions que permetin una conservació i
millora en tots els aspectes que fan
referència al medi ambient de la ciutat de
Balaguer. L’Ajuntament, l’Impic, el Centre de
Recursos Pedagògics i l’Escola Taller Minerva
són les entitats organitzadores.

La campanya d’aquest any introdueix
dues novetats importants: la primera, la
realització d’unes jornades teòriques
impartides per les alumnes del mòdul de
jardineria de l’Escola Taller Minerva, en els
centres educatius de la ciutat. I la segona
és que la tradicional plantada d’arbres servirà
per convertir un camí del Barranc del Torrent
en una zona de passeig.

Finalitza el Cicle de Teatre
Escolar al Municipal

Milers d’alumnes dels centres escolars
han gaudit de les representacions

Amb la representació el passat dijous 18 de
març, d’El Llibre de les Bèsties de Ramon Llull a càr-
rec de la Cia. Flic Flac Teatre, pels alumnes d’ESO i la
de l’obra Naishma, El viatge d’una estrella, el dijous
25 de març a càrrec de la companyia Tàbata Teatre,
ha finalitzat el Cicle de Teatre Escolar, que amb obres
de molta qualitat i per cadascun dels cicles educa-
tius dels centres escolars de la nostra ciutat, s’han
organitzat des de l’Impic i el Centre de Recursos
Pedagògics de la Noguera, a través del Pla Municipal
de Dinàmica Educativa, del curs 2003-2004.

En total han estat prop de tres mil els alumnes
dels diferents centres escolars de la capital de la
Noguera, que durant el mes de març han anat
passant pel Teatre Municipal per tal de gaudir de les
diferents representacions d’obres adequades a
cadascuna de les edats dels alumnes participants
en aquest cicle de Teatre Escolar.
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El Balaguer es col·loca tercer de la
classificació, al guanyar al Badalona

L’equip d’Emili Vicente visita el camp del Rubí, aquest diumenge,
amb la intenció de consolidar-se en aquest tercer lloc de la taula

Golejadors del F.C. Balaguer

1.Santboià. .............. 59
2.Rubí ...................... 54
3.Balaguer ........... 47
4.Pubilla Casas ......... 47
5.Pobla Mafumet ....... 46
6.Horta .................... 46
7.Masnou ................. 45
8.Morell ................... 43
9.Prat ...................... 41
10.L’Hospitalet. ......... 41

11. Júpiter. ............... 39
12. Pomar ............... 37
13. Guíxols ............... 37
14. Badalona B ........ 36
15. Premià ............... 34
16. Ripollet ............... 34
17. Tortosa .............. 30
19. Poble Sec ........... 28
19. Santa Eulàlia ....... 28
20. Sants ................. 14

Classificació Primera Catalana

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

El Balaguer, després
de l’ensopegada el pas-
sat diumenge 14 de
març, al camp del Santa
Eulàlia, on va perdre per
2 gols a 1, aconseguia,
aquest diumenge una
victòria molt important
davant el Badalona B, per
3-0, amb 2 gols de Par-
ra i un de Juli, que el tor-
nen a col·locar en el ter-
cer lloc de la classifica-
ció, en els llocs d’ascens
directe a la Tercera Divi-
sió Catalana. Ara, haurà
de refrendar aquest bon
moment de joc, aquest
diumenge al camp del
Rubí, segon classificat, i Joan Figuerola

que una victòria dels ba-
laguerins els situaria en
una posició molt bona de
cara a afrontar els dar-
rers partits del campio-
nat de Primera Catalana.

Per part dels
golejadors de l’equip de
Balaguer, la classificació
està encapçalada amb
un triple empat de
Tenorio, Ermengol i Juli
amb 7 gols cadascun,
seguits de molt a prop per
Parra, amb 6 gols i Juanjo
amb 5.

La victòria del Balaguer per 3-0 davant el
Badalona B, acompanyada de la resta de re-
sultats que van donar-se durant la vint-i-no-
vena jornada de la Primera Catalana, va fer
que els vermells es col·loquessin altre cop,
ocupant la tercera posició de la taula
classificatòria, essent una de les tres places
que donen accés directe a Tercera Divisió Ca-
talana.

El partit va ser complicat pels locals, ja
que els gols no van arribar fins al segon
temps, obra de Parra, el primer als 16 se-
gons de la reanudació del partit, mentre que
Juli, i Parra novament, sentenciaven el partit.

Però abans, el Balaguer haurà de

refrendar el seu bon moment de joc intentant
treure un resultat positiu al camp del Rubí, el
proper diumenge 28 de març. No serà fàcil,
ja que el Rubí, segon de la classificació, a 7
punts del Balaguer també està travessant
un gran moment de joc. Una victòria a Rubí
donaria ales als homes d’Emili Vicente de cara
a la recta final del campionat.

D’altra banda, el diumenge 4 d’abril, abans
del descans de Setmana Santa, el Balaguer
rebrà al Municipal el Poble Sec, un equip que
es troba en la zona baixa de la classificació,
però que ha guanyat els dos darrers partits,
i està lluitant molt fort per intentar esquivar la
zona de descens directe.
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El Cristec Balaguer empatà a 4 gols contra
l’Andorra de Terol en el partit corresponent a la 21ena
jornada de la 1a Nacional “A”.

Gran partit de futbol sala el que es va poder veure
en el pavelló de Balaguer i que va tenir com a
prolegomen un emocionat minut de silenci  per les
víctimes del terrorisme  i per les tràgiques morts

El Cristec empata a 4 gols amb l’Andorra
de Terol i guanya a la pista del Saragossa
Els homes que entrena Rafa Martínez juguen dos grans partits i fan un

pas endavant per mantenir la categoria a Primera Nacional A

dels 3 nens de Balaguer en
l’infortunat incendi de la setmana
passada.

L’Andorra va desenvolupar la seva
habitual  pressió en tota la pista que
no va permetre una circulació fluida
pels de casa, que tenien molts
problemes per sortir amb pilota
controlada. Els visitants es van
avançar 0 a 2, però a partir d’aquí el
Cristec va trobar la forma de
contrarestar l’estratègia visitant i va
retallar distàncies mitjançant David
a dos minuts de la conclusió del
primer període.

A la segona meitat el Cristec es
va convertir amb dominador de
l’encontre, amb un Miguel com a
figura estel·lar, marcant l’empat a dos
a la sortida d’un còrner. L’Andorra va
tornar a ficar-se per davant aprofitant

una dolenta col·locació de la barrera en el llançament d’una
falta, però de nou Miguel d’impressionat xut va restablir la igualtat
en el marcador. A partir d’aquí les ocasions es van anar succeïnt
en ambdues àrees, amb un joc ofensiu per part dels 2 equips
que no es conformaven amb l’empat. A manca de minut i mig,
de nou Miguel fa ficar per davant en el marcador el Cristec, al
transformar un doble penal, però els àrbitres, com és habitual
en aquests casos, van compensar xiulant una falta molt rigorosa
al mig del camp a manca de 30 segons, que va facilitar l’empat
definitiu per l’Andorra també de doble penal.

D’altra banda, el passat diumenge al matí, els homes de
Rafa Martínez aconseguien un important triomf fora de casa a
la pista del Sala Saragossa per 2 gols a 3.
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Derrota important del Balaguer
per 84-75,  a la pista d’un rival direc-
te, el Vilanova per sortir de les posici-
ons perilloses de la classificació en-
cara que tot i així, els de la Noguera
van saber conservar el bàsquet
average favorable contra els del

El C.B. Balaguer cau a la pista del
Vilanova per 84-75 a la pròrroga

Els 40 minuts reglamentaris van acabar amb un empat a 67
punts remuntant un desavantatge de 19 punts al descans

Garraf.
El partit es va decidir a la

pròrroga, on els locals van estar molt
més encertats, amb 3 triples
consecutius inclosos, i on el Balaguer
va acabar pagant la manca de
d’efectius en que es va trobar en els
últims minuts de partit. Tot i això, cal
remarcar, que el Balaguer va tenir la
possibilitat de guanyar el partit amb
2 tirs lliures a falta de 7” per acabar el
temps reglamentari però que només
en va saber transformar un i es va
tenir que jugar la pròrroga. Tot això,
desprès de remuntar 19 punts de
desavantatge a la mitja part.

Els primers 20’ van ser de clar
color local, que sempre van dominar
en el joc i en el marcador, arribant al
descans amb un avantatge molt
important de 19 punts (44-25).

Els segons 20’ van ser tot el
contrari, hi van ser totalment
dominats per l’equip de Balaguer que
mica en mica es va anar acostant al
marcador fins arribar a empatar el
partit a 67 a falta de 7” per a la
finalització.

Un cop a la pròrroga, i com ja s’ha
comentat, els locals van estar molt i
molt encertats i els visitants no van
poder amb el cansament acumulat i
amb l’encert local i no van tenir cap
opció d’endur-se el partit.

Una clau també molt important
del partit van ser els tirs lliures. Mentre
que els locals van firmar un 84%
d’encerts, el Balaguer va fer un
pèssim 58%, la qual cosa va ser del
tot decissiva per tenir-se que arribar
a jugar la pròrroga.

Per part del Club Bàsquet
Balaguer cal destacar el bon partit
realitzat pels jugadors Ramon Rúbies,
autor de 19 punts i de Marc Betbesé,
autor de 15 punts amb 4 triples
inclosos.
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 Els més joves podran practicar amb la
bicicleta durant la Setmana Santa

La regidoria d’esports organitza la Setena Setmana Santa sobre rodes

Del 5 al 8 d’abril de 2004 la Regidoria d’Esports
de l’Ajuntament de Balaguer organitza la Setena Set-
mana Santa sobre rodes, consistent en tot un seguit
d’activitats en bicicleta adreçades als escolars que es
desenvolupen durant els matins  de les vacances de
la Setmana Santa, com ara excursions, curses, apre-
nentatges tècnics del món de la bicicleta, etc.

Per participar en aquestes activitats cal tenir sis
anys com a mínim, saber anar en bicicleta de dues

rodes i moltes ganes de passar-s’ho
bé. Tots els participants hauran de
portar, obligatòriament la bicicleta,
càmera de recanvi, casc i bidonet
amb aigua.

Les inscripcions es poden rea-
litzar a la regidoria d’Esports, a la
piscina coberta climatitzada, a les
oficines de Caixa Penedès i a l’esta-
bliment comercial Interesport, al
carrer Barcelona, a partir del proper
dilluns dia 29 de març.

Les activitats s’iniciaran a 2/4
de  10 del matí amb la concentració
dels participants al marge esquerre
del riu, a la vora de l’estàtua de la
Transsegre, on hi haurà els moni-
tors.

Després cada grup realitza l’ac-
tivitat programada segons l’edat i el
nivell dels nens i nenes per acabar
tots junts altre cop al lloc d’inici al
voltant de la 1 del migdia.

El delegat d’esports, Toni
Costes, visita Balaguer

La setmana passada va visitar les diferents instal·-
lacions esportives de Balaguer, el Delegat d’Esports
de la Generalitat a Lleida, Toni Costes, acompanyat de
l’alcalde Miquel Aguilà i del regidor d’esports de l’Ajun-
tament de Balaguer, Juanjo Tenorio. Durant la visita
les autoritats locals li van plantejar la necessitat de
construir un nou pavelló polivalent, i la col·locació de
gespa artificial al camp de futbol, així com la construc-
ció d’una pista d’atletisme.
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Tres nedadors del Club Esportiu Natació
Balaguer, Eric Demarchi Garcia (14 anys),
Cristina Marquina Fuentes (12 anys) i Marina
Verges Rulló (11 anys) han participat aquest
passat cap de setmana 19, 20 i 21 de Març
en  el Campionat de Catalunya Aleví de Nata-
ció que es va celebrar a les instal·lacions del
C.N. Banyoles.

En aquest campionat participaven els
100 millors nedadors de Catalunya de l’edat
aleví (90- 91 masculí i 92-93 femení) en la
suma dels temps de les proves de 400 lliures
i 200 estils. L’Eric el millor resultat l’ha
aconseguit en la prova dels 200 metres
lliures en la que s’ ha classificat en la posició
14  de Catalunya amb un temps de 2’18’’44,
en els 100 metres lliures ha quedat en la
posició 18 amb un temps de 1’03’’87; en els
400 lliures amb un temps de 4’52’’28 ha
obtingut la posició 22 de Catalunya i en la
seva pitjor prova de les que disputava els

Bons resultats dels nedadors del C. E. N.
Balaguer als campionats de Catalunya

Eric Demarchi, Cristina Marquina i Marina Vergés han representat al
club balaguerí en el Campionat de Catalunya Aleví de natació

200 estils ha quedat en la posició 27. La
Cristina ha obtingut el seu millor resultat en
la prova dels 200 metres papallona que amb
un temps de 3’13’’17 ha ocupat el lloc 17 de
Catalunya; en els 100 metres papallona a
quedat la 20 amb un temps de 1’28’’06; en
els 200 estils a ocupat el lloc 38 amb un
temps de 3’07’’40 i finalment en la prova
dels 100 lliures ha obtingut la posició 40.

Finalment la Marina en els 100 metres
papallona s’ ha classificat en la posició 30
amb un temps de 1’35’’35; en els  200 estils
ha ocupat el lloc 31 amb un temps de
3’16’’87 i finalment en els 100 braça ha
quedat en el lloc 33 amb un temps de
1’46’’44.

Recordem que per la Marina és la tercera
participació, per l’Eric és la segona i
destaquem que ha estat la primera
participació de la Cristina en un campionat
de Catalunya.

Comencen les xerrades
Fes salut, practica esport
Del Pla Local de Joventut 2004 de la

ciutat de Balaguer

Dins la campanya Fes Salut, practica esport, del
Pla Local de Joventut 2004 de Balaguer, el proper
dimarts 30 de març, començaran les xerrades adre-
çades a alumnes de 6è de primària i primer d’ESO al
Teatre Municipal de Balaguer, i organitzades per la
regidoria d’Esports i la de joventut de l’Ajuntament de
Balaguer, juntament amb l’Impic.

En aquestes jornades hi participaran el prepara-
dor físics de la Unió Esportiva Lleida, Edu Pons, i un
jugador de la primera plantilla de l’equip blau; el diri-
gent d’empresa esportiva, Rafa Ramírez; el Director
tècnic del Caprabo Lleida, Manel Bosch; l’entrenador
del C.B. Navàs, el balaguerí, Jaume Roigés i l’esportis-
ta Anna Fillat, actual jugadora de l’equip de futbol fe-
mení del Pardinyes.

Aquesta nova iniciativa pretén «educar els joves
en tots els àmbits, especialment en l’esportiu, ja no
com a competició, sinó per destacar la importància
de fer i practicar algun esport per la salut», segons
manifestà el regidor d’esports i joventut de l’Ajunta-
ment de Balaguer, Juanjo Tenorio.

Les xerrades es celebraran en sessions de matí i
tarda al Teatre, i l’experiència es repetirà en futures
edicions.
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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
- C/ Pere III
- C/ Urgell de 170m2.
- C/ Barcelona

CASES EN VENDA
BALAGUER
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes
negociables.
- Casa barata al c/ Diagonal
CAMARASA
- Garatge doble amb possibilitat de
construir a sobre. Bona situació.
- Parcel·la per construcció de 240 m2.
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Gran garatge per 2.500.000 ptes
- Casa totalment moblada amb jardí.
LA RÀPITA
- Parcel·les edificables amb projecte
bàsic
ALGERRI
- Parcel·les en venda
- Casa moblada a la Pl. Andaní.
10.000.000 ptes.

Degut a la gran de-
manda de vivendes
de lloguer, sol.licitem
als propietaris que
posseeixin pisos des-
ocupats als qui els in-
teressi tenir una
rendabilitat en lloguer
o en venda, es dirigei-
xin a les nostres ofici-
nes, on se'ls informa-
rà ampliament del sis-
tema d'arrendament o
financiació.

TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m2 amb terrassa,
traster i parquing.
IBARS DE NOGUERA
- Casa de 120m2 amb pati.

 Tartareu serà l’escenari un any més de
la Maxxis Cup de BTT el proper 4 d’abril

La prova és putuable pel campionat d’Europa de descens de BTT

Un any més la població noguerenca de Tartareu
serà l’escenari d’una de els proves puntuables pel
campiponat d’Europa de descens de BTT i que cada
any aplega a més simpatitzants i professionals, de-
gut al circuit tant espectacular amb el compta i la
geografia del terreny.

Destacar que aquest any hi confirmada la presèn-
cia de participants de fora de l’estat espanyol, la qual
cosa converteix la prova en un punt de referència a

Comença el XVII campionat
de billar amercià

La nova edició va donar el tret de
sortida el passat cap de setmana

El Bar Fleming de Balaguer torna, un any més, ha
organitzar el ja tradicional campionat de billar ameri-
cà, arribant aquest cop a la XVII edició, i on no hi ha cap
novetat respecte a les anteriors edicions. Només des-
tacar que dels 16 participants en l’edició anterior, pas-
sen enguany a 12 i que practicament tots repeteixen
en la competició.

De moment, i amb molt poques jornades jugades,
M. Alarcón es troba líder en la classificació amb 16
jornades jugades i 20 punts.

nivell europeu.
La Maxxis Cup va néixer l’any

1990 amb la idea de realitzar un
campionat de descens a nivell in-
ternacional per a corredors profes-
sionals. Les principals directrius del
projecte era la constitució d’un
campionat amb circuits d’alta difi-
cultat, molt similars als de la copa
del món per als corredors més exi-
gents.

La població de Tartareu torna-
rà a acollir doncs, el proper diumen-
ge 4 d’abril aquesta nova prova.

Un dia abans, es realitzaran els
entrenaments oficials, i s’espera,
si el temps acompanya, que l’aflu-
ència de públic i participants, sigui
més nombrosa que l’any passat,
malgrat que l’any passat es van
batre tots els records en quant a
participants a la prova i públic as-
sistent.

LLOC PUNTS J. JUG
1. M.ALARCON ..... 20 ....... 16
2. JM. MARQUES .. 17 ....... 13
3. P. ESTRUCH ....... 14 ....... 11
4. M. LIZASO ........ 13 ....... 13
5. P. ESTRUCH JR. . 12 ....... 18
6. X. ESTRUCH ...... 12 ....... 10

LLOC PUNTS J. JUG
7. S. MUÑOZ ......... 10 ....... 13
8. A. OLARTE .......... 7 ....... 10
9. O. SALVADÓ ....... 7 ....... 11
10. J. PEDRA ........... 5 ......... 9
11. J. OLIVES .......... 3 ......... 3
12. J. PLANES ......... 0 ......... 0
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Tot recordant la Zaira, el
Brayan i l’Adrián

Avui el cel es desperta d’un gris cendrós. I camí cap a l’es-
cola experimentem, molt endins, el pes de l’angoixa. Ignorant
encara qui s’ha endut el destí, sentim ja l’enyorança d’absènci-
es prematures.

Llaços negres, silencis, senyera de dol...
De la Zaira ens en queda la vivesa i la riallada sonora que

esclafia per resposta davant preguntes que ignorava.
De Brayan la mirada tímida i sincera i l’esforç tenaç per

convèncer sa germana que calia anar a l’escola per a aprendre.
De l’Adrián, ens en queda la maduresa i les històries de

«paios» que ja no ens podrà explicar.
De tots tres, els pocs anys i les ganes insaciables de córrer

i de jugar.
Llaços negres, silencis, senyera de dol...
Imatges i records que ara es fan presents i ens ajuden a

omplir la buidor que, traspassant les parets, ha esclatat a les
aules. Buidor que ens fa partíceps solidaris del dolor. Buidor que
ens fa sentir uns més entre qui els estimen.

Comunitat Educativa del CAEP. «Àngel Guimerà» de Balaguer

Una ciutadana de Balaguer farta
Aquestes ratlles van dirigides a l’alcalde de Balaguer. Estic

totalment indignada i enfadada amb els comentaris que va fer
l’alcalde sobre l’estat del casc antic als mitjans de comunicació,
arran del trist succés que vàrem patir el dia 9 de març a la
nostra ciutat.

Com a ciutadana m’agradaria molt poder passejar pel nos-
tre casc antic, però és impossible, fa llàstima, està abandonat
i és perillós. Com hem arribat a això? Doncs, vostè n’és el res-
ponsable per permetre que els propietaris d’aquestes cases en
mal estat les lloguin sense cap control de ningú.

És una llàstima que molta gent que havia viscut tota la vida
o tenia negoci en aquest barri van haver de marxar, i tot per la
situació tan precària que vivien. La gent que encara hi viu volen
sentir-se a gust com anys enrere, però no podem demanar a
algunes persones que valorin el barri quan sols tenen drets.
Deure cap ni un. Viuen i fan el que volen a costa del que vostè els
hi permet, i les persones que estem integrades ens ho hem de
mirar amb ràbia.

Perquè estem així? Doncs la resposta es fàcil, pels vots. Sí,
senyors, estem en aquesta situació per uns vots. I ara què
farem, em pregunto? Els hi arreglem el barri amb els nostres
impostos, i un cop arreglat, quant temps tindrem les cases i els
carrers en condicions per poder sentir-nos orgullosos?

Hi ha molta gent que li agradaria viure en aquest barri tant
històric tal com era fa alguns anys amb l’alegria i la màgia que
el caracteritzava, els meus pares m’ho explicaven. No sé que
dir-li però crec que hauria de donar-se un tomet i mirar més cap
al davant i no tant pels núvols.

 Així que ja està bé d’omplir-se la boca amb que fa un munt
de coses per Balaguer. Jo hi visc i sé el que veig i el que fa: RES.
Doncs menys xerrar i més actuar. Com a ciutadana m’agrada-
ria un casc antic com Déu mana on poder portar els meus
amics i ensenyar-los-hi la enriquidora història de Balaguer.

Per últim animar a la gent a lluitar per un Balaguer millor.

Montserrat P. Rúbies

Del fons de la incertesa al cim del paradís.
Aquest és el camí del Partit Socialista Espa-
nyol, recorregut amb pocs mesos. Amb tot
un reguitzell de fets que no el beneficiaven
gaire, digueu-li Simancas, digueu-li Carod. I
per l’altra part un aparador ben muntat de
què tot anava bé.

Crec de veritat que el PP ha fet una bona
gestió. Millor en el primer període que en
aquests quatre anys darrers. En aquests ha
faltat diàleg, s’ha pecat de prepotència, i fins
i tot, al Sr. Aznar sense voler-ho, li sortia el
paper encabronat. Que ha donat solucions a
problemes heretats del Sr. González, no hi ha
dubte. Que ha ficat ordre en les finances, cert.
Però no oblidem que el socialista Sr. Solbes
va pastar i ficar els fonaments de l’edifici que
el Sr. Rato ha gestionat molt bé.

Ara, davant d’aquesta sorprenent notícia
-per Espanya i per Catalunya-, no podem obli-
dar les negrors més pessimistes que hi havia
en les relacions institucionals, i que havien
d’esclatar un dia o altre. Tot el panorama de
cop s’ha aclarit. I allò que tantes vegades he
dit que el catorze de març era vertaderament
la data clau, s’ha complert del tot per a bé per
nosaltres, els catalans.

Han estat unes eleccions trastocades,
malejades, atípiques en tot, però amb un re-
sultat desitjat per la majoria; que s’hagués de
pactar. Negociar. Amb la fortalesa dels seus
164 escons, podrà fer un govern fort, sense
entrar en pactes dubtosos. En minoria, sí.
Però totalment possible si es vol parlar. Serà
la prova del nou feta davant dels quasi onze
milions de votants que s’han sentit atrets per
la cara de bona persona del Sr. Zapatero, i per
l’alternança. Per dir alguna cosa.

Em sento content de què el Socialisme
torni a tenir l’oportunitat de posar el seu se-

gell en la vida de l’estat, i sense cap dubte
Catalunya podrà aconseguir quelcom més
que amb el PP. Ja en el llunyà 1998 amb
data del 22 de maig, escrivia que els desit-
jos catalans, només els socialistes els po-
drien satisfer sense cap ruptura amb Espa-
nya.

Suara els socialistes han de recordar el
passat amb molta cura, i procurar no caure
ni entrepussar on amb tanta facilitat i fre-
qüència van fer. El filtratge de les persones
ha d’ésser rigorós. Les mesures socials lli-
gar-les a les possibilitats reals de l’Estat.
Tenir tranquils als empresaris, perquè els
negocis no volen espectacles. I convèncer
al treballador de què la seva tranquil·litat va
lligada a la del seu patró. En fi, no tinc cap
dubte que ells coneixen millor que jo, el que
no han de fer. I han de tenir molt present
que sense l’atemptat del dijous, el diumen-
ge no haguessin guanyat, malgrat tota la
idea de neteja que pugués aportar una al-
ternança.

Ara s’ha de continuar fent una transfe-
rència de poder correcta i educada. Cosa
que ja es fa. I quan es tingui el poder no
escoltar els cants de sirena -que es faran
sense cap dubte per radicalitzar i que el
poble no vol-, per dividir i així amb la debilitat
aconseguir el que no s’ha de donar ni con-
sentir des del poder.  I no oblidar que dintre
quatre anys, vindrà l’examen de revàlida amb
la resposta, de si en veritat s’ha fet oblidar
les negrors dels darrers temps del felipisme.

Jo desitjo que així sigui, i que en pau ho
puguem viure, i que el PP continui essent
un partit fort per fer de contrapoder, i que no
li calgui tancar cap caixa de Pandora.

C.G.A.

La caixa de Pandora(?)
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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 teva sala de festes pels caps de setmana

Entre setmana pots estar a la lluna, però els caps de setmana aterra a
Sala Planeta

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

Dissabte 27 de març, MAGROFESTA JB amb nombrosos regals i
sorpreses pels assistents
Dissabte 3 d’abril, A Sala Cats continuem de festa amb les nits més
divertides dels dissabtes.

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

MERCANTIL CUBATERA

SALA PLANETA

MUNDO CANÍBAL

SALA CATS

COYOTE

Mandíbula afilada, Teatre sense animals i
Dinamita al cicle de primavera

El Teatre Municipal acull tres bones produccions teatrals

El Teatre Municipal de
Balaguer presenta el Cicle de
Primavera amb el reclam de
tres obres de gran format.

El cicle començarà el
proper diumenge 18 d’abril
a les 7 de la tarda amb l’obra
de teatre Mandíbula Afilada
de Carles Alberola. Una obra
que va guanyar el premi a la
millor obra de teatre de la
Generalitat Valenciana ja fa
unes quantes temporades.
Narra la història d’un jove

d’uns 30 anys que rep una
visita d’una antiga núvia, de
la qual encara n’està
enamorat, uns dies abans
que ella es casi amb un
amic comú.

Coincidint amb els dies
que es celebra Fira
Balaguer, Dyango oferirà un
concert al Teatre Municipal
de Balaguer.

El dissabte 22 de maig
a 2/4 d’11 de la nit, arribarà
un dels pocs èxits d’aquest

any de la cartel lera
barcelonina, Teatre sense
animals dirigit per Sergi
Belbel i interpretada per
Mercè Arànega, Marta
Marco, Francesc Albiol,
Jordi Boixaderas i Àngel
Llàcer.

El Municipal de Balaguer
tancarà la 8a temporada el
proper 12 de juny  amb
l’adaptació teatral de la sèrie
de TV3 Dinamita del Tricicle
que s’emet a TV3.
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 Alumnes del IES Almatà premiats en un
concurs de flyers contra la discapacitat
Convocat per la Fundació “la Caixa” en el programa Amics Capaços

La Fundació «la Caixa» ha premiat a tres estudi-
ants de l’IES Almatà de Balaguer pel disseny de tres
flyers amb missatges sobre la discapacitat. L’alumne
Ivan Alvarez ha estat un dels quatre guanyadors del
concurs amb el flyer Fem un món diferent on tothom
sigui igual.

D’altra banda, també han estat premiats com a
finalistes Joel Taboada, de 14 anys i Bernat Villarrubia
de 13 anys. La intenció del concurs de flyers era llen-

çar un missatge solidari, un desig,
una opinió o una declaració de prin-
cipis. Els alumnes disposen d’una
eina de participació en línia per dis-
senyar un flyer, sobre la normalitza-
ció de la convivència amb persones
discapacitades.

Els escolars finalistes han parti-
cipat amb flyers titulats «Aquesta
nit pot sortir el sol» i «Aquest és l’any
de la discapacitat però ho hauria de
ser sempre».

La Caixa, coincidint amb l’any
Europeu del la Discapacitat va inici-
ar aquest programa d’internet
«Amics Capaços» dins de la comu-
nitat educativa virtual
www.educalia.org, amb la intenció
de concienciar sobre les discapa-
citats i treballar la realitat.

Amb aquestes iniciatives es fa-
cilita la integració dels discapacitats
sobretot a les escoles.

Exposició sobre l’obra del
poeta Salvat-Papasseit

La biblioteca Margarida de Montferrat de Balaguer
acollirà una exposició sobre l’obra del poeta català
Joan Salvat Papasseit, a partir del proper dimecres 7
d’abril i fins al 7 de maig.

L’exposició, que està patrocinada per la Fundació
«la Caixa» podrà observar-se a la sala d’exposicions de
la biblioteca, durant l’horari d’obertura al públic d’aquest
equipament cultural, que organitza diferents exposi-
cions durant l’any.
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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 munta-
dor 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.

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

ES VEN PIS a la plaça Lluis
Companys, 2 hab. lavabo, A/
A, calef. individual, decorat
amb o sense mobles, 2
terrasses. Molt assolejat.
Raó 661 547766, Albert.

ES TRASPASSA botiga
de roba en ple rendiment per
no poder atendre, preu a con-
venir amb o sense gènero.
Interessats trucar 647
444855.

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 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 hamburgue-
seria  Anagrama, C/ Avall 23
de Balaguer. Inte. llamar 973
450372.

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

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.

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 VEN Ford Escort RS
2.000, 150 cv. Matrícula L-
X. Interessats 616 962890.

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

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.

ES VEN material d’hos-
teleria per tancament de lo-
cal. Vaixella, cuberteria i
maquinària. Raó 973
712427. Horari comercial.

ES VEN carro -tenda mar-
ca Jamet del tipo Arizona de
sis places. Preu: 1.200 E.
Interessats 626 368621.

ES VEN PIS de 110 m2

amb llar de foc, aire
condicionat, calefacció, 2
terrasses. Per entrar a viure.
Amb ratlla de parquing. Raó
617 641606. A partir de les
8 del vespre.

ES PRECISSA XÒFER
amb carnet C+E. Trajectes
curts. Raó Tel. 973 449229.
A partir de 21.30h.

COMPSAONLINE empre-
sa de serveis informàtics de
Balaguer precisa persona
per incorporar al dep. de
programació. Interessats
enviar curriculum a
jordi@compsaonline.com o
enviar fax al 973 448604.

OCASIÓ LOCAL CO-
MERCIAL al centre de
Vallfogona de Balaguer. Casa
cantonera de 170 m2, ven-
da/lloguer/permuta. Ideal
per a constructors. Raó 973
432293.

S’OFEREIX DONA per
realitzar feines a la llar o cui-
dar nens, amb vehicle propi.
Raó 661 949222.

CASA EN VENDA al barri
del Secà a la zona de les
piscines, 2 vivendes amb
entrada independent,
garatge, magatzem, jardí,
terrassa, calefacció i bones
vistes. IDEAL PER DUES
FAMILIES. Preu: 180.000
euros. Raó 616771071.

SE PRECISAN
distribuidoras para la venta
directa de Cristian Lay. De-
dicación total o parcial. Ra-
zón 606 579900, Rosa.

ES LLOGUEN parkings
tancats al c/ Barcelona (zona
eixample). Raó tel. 973 448
273.

VENDO PLAZA de
parquing C/ Jacint Verdaguer,
23 de Balaguer. Precio:
10.200 E. Inter. 973 450653
o  635529444.

ES BUSCA NOIA per com-
partir pis a Barcelona. Trucar
a les nits als Tels. 93
4414390 o 609360097.

PER ANUNCIS en aquesta
secció dirigir-se a Dossier
P&M, c/ Sant Lluís, 36 altell
de Balaguer.
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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 25 de març a les 8 de la tarda del 1 d’abril CLAVER
De les 8 de la tarda del 1 d’abril a les 8 de la tarda del 8 d’abril SALA
De les 8 de la tarda del 8 d’abril a les 8 de la tarda del 15 d’abril 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

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE CASA
UNIFAMILIARES EN CAMARASA 3ª FASE

Garaje para 3 coches
Comedor con fuego a tierra

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

PARA MÁS INFORMACIÓN
OBRAS MONEDRO, SL · Telf. 629 811 450

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE CASAS
UNIFAMILIARES EN SANT LLORENÇ DE

MONTGAI 1ª FASE
Garaje para 3 coches

Comedor con fuego a tierra
Cocina · Aseo · Baño · Despensa · 4 habitaciones
Patio trasero para jardín de 120 o 220 m2 según

parcela

PARA MÁS INFORMACIÓN
OBRAS SANT LLORENÇ, SL · Telf. 629 811 450

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. 650391520, Manoli; o bé

al tel. 609962974 Ma. Rosa
Empresa molt seriosa. No s’han d’invertir diners
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