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Fira Balaguer 2004
Els propers 30 d’abril, 1 i 2
de maig obrirà les seves
portes un nou certamen de
Fira Balaguer
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Concentració de cotxes clàssics
Àger serà l’escenari de la IX
concentració de cotxes
clàssics el proper diumenge
18 d’abril

Important victòria del Cristec
El Cristec Balaguer va
aconseguir una important
victòria davant el Pinseque,
líder de la categoria per 6 a 5
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Anem de bodes!!

En portada:
Mones de Pasqua
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El proper 22 de maig es casa el príncep Felip
de Borbó amb la periodista Leticia Ortiz, i com és
sabut, el príncep, a més de tota una llarga llista de
títols, ostenta el de Senyor de Balaguer, per un
d’aquells atzars de la història. Per aquest motiu,
Felip de Borbó va visitar fa uns anys la capital de la
Noguera, amb l’emprenyament per part d’alguns i
l’alegria per part d’uns altres i ara torna a ser notícia pel fet que, com a Senyor de Balaguer, ha convidat al seu casament a l’alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà.
Ara, pot tornar a sorgir la polèmica, ja que, no
es pot anar de bodes, sense portar un regal. Què
se li pot regalar a un príncep, hereu de la corona
espanyola, que no tingui? Miquel Aguilà, tot i no
tenir-ho clar, responia que es plantejava la possibilitat de regalar una obra d’art. Segurament és el
més raonable, ja que no ens imaginem la màxima
autoritat de la nostra ciutat portant una vaixella, un
gerro de porcellana o fent un ingrés en el compte
corrent de la Casa Reial. I més si tenim en compte
que les arques municipals no estan per massa alegries, segons es desprèn dels darrers pressupostos aprovats. Així, doncs, cal quedar bé sense gastar massa euros. Caldrà posar-hi imaginació.

Què en penseu?...
ESPORTS
El Balaguer passa a la
cinquena posició després de
perdre amb el Poble Sec
El Cristec de Futbol Sala
guanya al líder, el Pinseque i
perd a la pista del Jaca

El passat dia 3 d’abril es commemoraven
els vint-i-cinc anys de la recuperació dels
ajuntaments democràtics. Lamento, vista la
importància del fet, que no hi hagi hagut cap
celebració a la nostra ciutat. Crec que tornar al
poble el poder per elegir els seus representants, i en aquest cas els més accessibles,
els que et trobes pel carrer, és massa important
per no ser recordat. En el període 1979-2004
han estat molts els balaguerins i balaguerines

D’altra banda, aplaudim la idea dels
prínceps de posar, a la par ticipació de
boda, com cal anar vestit. L’home de frac
i la dona amb vestit curt, per damunt del
genoll. Si això ho fessin totes les parelles
de nuvis, potser evitarien a més d’un o
d’una el constant dilema de no saber què
posar-se per anar als convits. Però és
recomanable ser una mica més original.
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que, des del govern o des de
l’oposició, han dedicat un temps per
intentar construir un Balaguer millor.
En aquestes sis legislatures a tres
persones se’ls ha atorgat, a més, la
responsabilitat de ser l’alcalde. La
història els avaluarà; però, jo, tant a
ells com a la resta de regidores i
regidors, els faig aquest reconeixement públic. Gràcies i per molts
anys!
Josep M. Simon i Auberni
C/ Miracle, 11

973 445 356
616 514 710
BALAGUER
ZONA GERB
Casas pareadas de NUEVA CONSTRUCCIÓN. 231,40 m 2, 2 porches, 4 hab., 1 con
vestidor, 2 baños, terraza, buhardilla, 2
parquings y jardín. ACABADOS DE PRIMERA CALIDAD. Consultar precio. Ref. 1005.
ZONA BALAGUER BARRIO NUEVO
Piso de 63 m2, 3 hab. 1 baño. TODO REFORMADO. OCASIÓN. PARA ENTRARA VIVIR.
Ref. 1010.

ZONA LA SENTIU
Casa de 250 m2, bodega, garaje y terraza. Vistas al Montsec. 3 hab., 2 baños. Fuego a tierra.
Amueblado. PARAENTRAR A VIVIR.
Consultar precio. Ref. 1021.

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

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 TORRELAMEU ALQUILER
Nave diáfana de 800 m2 con posibilidad de
dividirse en 2 de 400 m2cada una. Dispone
de 1 oficina con baño. 901,51 euros POR
NAVE. Ref. 1024

Antiquària reb sis mil
visitants durant tot el
cap de setmana
El mal temps no perjudica el certamen
que està totalment consolidat

Fira Balaguer obrirà les seves portes
el proper 31 d’abril amb 190 expositors
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En aquests moments el recinte es troba amb el 95 per cent de l’espai
ocupat, i s’espera que en els propers dies s’arribi al 100 per cent
Tot és a punt per tal de
celebrar un any més una
nova edició de Fira Balaguer.
En aquests moments, la
Fira ja es troba al 95 %
d’ocupació i com en passades edicions mantindrà tot
l’espai exterior que comprèn
el passeig de l’Estació, amb
les millors marques
d’automoció nacionals i
d’importació representades.
També la maquinària
agrícola i industrial, empreses de lloguer de

maquinària de construcció...
són presents en el recinte
general que arriba fins els
pavellons, que un any més
acolliran les entitats
culturals i socials de la
ciutat, el comerç en general,
la moda i l’estètica, així com
també l’11è monogràfic de
la construcció i l’habitatge,
ja consolidat com a sector
representatiu de Fira
Balaguer.
També el pavelló d’alimentació natural i artesana

acollirà un any més, la
Mostra nacional de coques
de Recapte i samfaina amb
la participació d’una vintena
de pastissers de tota la
nostra comarca que
presentaran el producte
gastronòmic per excellència del nostre territori.
Fira Balaguer obrirà les
seves portes el divendres
30 d’abril a les 5 de la tarda
i restarà oberta fins el
diumenge 2 de maig a les 9
del vespre.

El mal temps del passat cap de setmana, no va
minvar visitants a la cinquena edició de la Fira Antiquària, dedicada a les antiguitats i la brocanteria.
En total van ser uns sis mil els visitants que durant tot el cap de setmana van acostar-se als pavellons firals per tal de poder gaudir i comprar alguna de
les peces que allí exposaven els més de vint expositors vinguts d’arreu de Catalunya, Aragó, Andorra i
Madrid i que durant el cap de setmana van realitzar
més de tres-centes vendes amb un import que supera els setanta mil euros.
Paral·lelament a la Fira, l’Impic, entitat organitzadora del certamen va preparar una exposició de tractors antics, tots ells d’entre els anys 20 i 50 del segle
XX, en una mostra molt ben ambientada i que va ser
un reclam i un atractiu més pels visitants assistents
a una fira que després de cinc anys està plenament
consolidada en el circuit de fires d’aquestes característiques que se celebren al nostre país.
El sopar subhasta va celebrar-se el dissabte al
vespre als mateixos pavellons.

25 persones assisteixen al curs de
mones impartit per Pepe Daza
El Mestre Pastisser de la nostra ciutat va mostrar els seus
coneixements en l’art l’elaborar els populars pastissos
Quan s’acosta la Setmana Santa,
la cultura popular catalana ens diu que
hem de començar a pensar en l’adquisició de les mones, aquells pastissos
populars i que tradicionalment, els padrins de bateig regalen als seus fillols
el dilluns de Pasqua.

Una tradició que ve de lluny i que el
Mestre Pastisser de la nostra ciutat,
Pepe Daza, ens recorda cada any, ja
que es dedica a impar tir diferents cursos a les diferents poblacions de les
nostres comarques, mostrant la tècnica i tots les seus coneixements en
l’art d’elaborar aquest pastís que pot
ser de fruita o de mantega, i també de
xocolata i nata, segons el gust del
consumidor.
Els passats dies 1 i 2 d’abril, la
sala polivalent del Xalet Montiu, seu
administrativa de l’Impic va ser l’escenari d’un d’aquests cursos de mones,
amb la presència de 25 alumnes que
van gaudir de les explicacions concretes de Pepe Daza, que juntament amb
la seva col·laboradora Neus Marín, va
aclarir molts dels dubtes que li van
plantejar les alumnes al curs.

L’Institut Municipal Progrés i Cultura de Balaguer inicia d’aquesta manera, un cicle de diferents cursos de
pastisseria, tots ells monogràfics que
impartirà el mestre Pepe Daza, durant els propers mesos i que tenen
com a finalitat el poder ensenyar i
mostrar aquelles tècniques artesanals
de la pastisseria popular.
Cursos de canapès, de reposteria
dolça i salada, de coques de recapte,
entre d’altres conformaran aquests
cursos que continuaran durant les pro-

peres setmanes, organitzats per
l’Impic.
Les 25 alumnes assistents al curs
van poder provar les mones que van
elaborar-se durant el curs de dos dies,
i van rebre un certificat d’assistència
al curs.
Paral·lelament al curs de mones,
la sala polivalent de l’Impic va exposar
durant els dos dies del curs, una exposició de diferents figures de xocolata
elaborades per Pepe Daza i els seus
col·laboradors.
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Més de mil alumnes participen a la
campanya “Fes salut, practica esport”
Les xerrades van comptar amb la presència de diferents esportistes
d’èlit, i tècnics de les comarques de Lleida

Marta Rosàs visita
Balaguer per conèixer els
problemes dels joves
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L’Institut Municipal Progrés i Cultura
(Impic), promou, juntament amb la regidoria
d’esports i de joventut de l’Ajuntament de
Balaguer, la campanya “Fes salut: practica
esport”.
Aquesta campanya que està prevista al
Pla Local de Joventut de Balaguer per a
l’exercici 2004, preveu realitzar una sèrie de
xerrades i activitats adreçades als joves
balaguerins al voltant de les avantatges de
la pràctica de l’esport com a valor de qualitat
de vida, de beneficis per a la seva salut, de
comunicació, relació i inserció de grups
juvenils marginals. A més, aquesta
campanya també farà referència als greus
perills que comporta el consum

d’estupefaents i substàncies tòxiques per al
desenvolupament i la salut dels joves.
El passat 30 de març van celebrar-se al
Teatre Municipal de Balaguer tres xerrades
adreçades a nois i noies d’entre 12 i 18 anys
dels diferents centres educatius de Balaguer.
Els esportistes participants a la xerrada van
ser el preparador físic de la UE Lleida, Edu
Pons, els jugadors de la UE Lleida, Sergio
Rodríguez i Txema; Rafa Ramírez, dirigent
de l’empresa Esport en Joc; Manel Bosch,
secretari tècnic del Club Bàsquet Caprabo
Lleida; Jaume Roigés, entrenador del CB
Navàs i l’esportista Anna Fillat. El debat va
estar moderat pel regidor d’esports i joventut
Juanjo Tenorio i pel tècnic Dani Valls.

- 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
Centre de Reforç Escolar
cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
C/ Barcelona, 36 entresol 1a
GRUPS REDUÏTS
Tel. 973 447911 - BALAGUER
PROFESSORS LLICENCIATS
EINA ESTUDIS 2002, SCP

V. X. ADSUAR
Agència Oficial
Mercedes-Benz

Venda de vehicles nous i usats

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

El passat dimecres 31 de març , la Secretaria
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya,
Marta Rosàs, va visitar l’Ajuntament de Balaguer i el
Consell Comarcal de la Noguera, acompanyada del
nou coordinador territorial de joventut a Lleida, Carles
Ortiz.
En la seva visita a l’Ajuntament de Balaguer, Marta
Rosàs va reunir-se amb l’Alcalde de la ciutat, Miquel
Aguilà, el vice-president de l’Impic, Josep Maria
Escoda, el regidor de joventut de l’Ajuntament, Juanjo
Tenorio, i els tècnics de l’Impic per tal de conèixer de
prop quines són les necessitats en matèria de joventut
de la capital de la Noguera, i va recollir les diferents
demandes que se li van fer de cara als propers anys
i que passen per la intenció municipal de complir amb
el Pla Local de Joventut.
Rosàs va reunir-se també amb el President del
Consell Comarcal de la Noguera, Josep Roig i els
tècnics comarcals de joventut.

L’Alcalde de Balaguer confirma la seva
assistència a la boda del príncep Felip de Borbó

L’Alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà ha confirmat
la seva assistència a la boda del príncep Felip de Borbó
i Letícia Ortiz, el proper 22 de maig a la Catedral de
l’Almudena de Madrid, després d’haver rebut la invita-

ció de la Casa Reial, ja que el príncep
Felip ostenta el títol de senyor de
Balaguer.
Miquel Aguilà ha estat convidat
a la boda, de la mateixa manera que
els alcaldes de Girona, Cervera i
Montblanc, ciutats de les quals Felip
de Borbó ostenta algun títol, i és molt
probable, que protocol·làriament estiguin els quatre alcaldes junts durant l’enllaç matrimonial.
Miquel Aguilà ja va estar present
a l’acte de celebració de la majoria
d’edat del príncep, quan aquest va
complir els 18 anys.
Cal recordar que el príncep Felip
va visitar Balaguer, fa uns anys, en
visita oficial.

Lliuren els diplomes del curs de formació als
membres de Protecció Civil de Balaguer
El passat dijous 1 d’abril, l’alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà acompanyat del regidor de la Policia Local, Miquel Quílez va fer el lliurament
dels diplomes corresponents al curs
de formació bàsica realitzat durant
l’any 2003 per diferents membres
de Pr otecció Civil de Balaguer.
Aquest curs de formació bàsica és
imprescindible, des de fa uns anys
per poder tenir l’acreditació oficial
de voluntari de Protecció Civil.
En total van lliurar-se nou diplomes a nou voluntaris d’aquest cos
que col·labora en moltes de les activitats que es realitzen a Balaguer
i a la comarca de la Noguera, així
com participen en aquelles tasques

de seguretat i de salvament que els requereixen els
diferents cossos de seguretat.
Els diplomes donen una acreditació oficial atorgada per la Generalitat de Catalunya.

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)

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA
CONSULTAS EN
BALAGUER
HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974
Telf. 609 135472

Celebren el 25 aniversari de
la IX promoció del col·legi
Gaspar de Portolà
El passat 27 de març amb l’assistència
d’un bon nombre d’exalumnes
El passat 27 de març, els exalumnes del col·legi
Gaspar de Portolà, que van finalitzar els seus estudis
primaris el curs 1979-80, van celebrar el 25è aniversari de la seva promoció, amb una jornada festiva que
tots recordaran.
Acompanyats dels professors que van tenir ara fa
25 anys, els exalumnes, que acudiren a la cita en un
gran nombre, van trobar-se a la tarda al centre, on
van recordar vells moments a les aules de Gaspar de
Portolà, a la vegada que van poder comprovar les
novetats i els canvis que ha sofert el centre educatiu
en aquests darrers 25 anys.
Després de veure treballs i fotografies, en les quals
tots es van reconèixer, exalumnes i professors van
anar a sopar plegats, on van continuar recordant
aquells bons moments que van passar plegats en
aquells anys d’estudiants d’Ensenyança General Bàsica.
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Creu Roja presenta la seva
memòria d’activitats 2003
Els més de 100 voluntaris treballen en
un total de 18 projectes de la comarca

El 22 d’abril comença una nova edició
d’aules universitàries de la Noguera
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Organitzades conjuntament per la Universitat de Lleida, el Consell
Comarcal de la Noguera, l’Impic i el Centre de Recursos Pedagògics
Sota el títol “La Noguera: Immigració i Integració”,
el proper dijous 22 d’abril,
s’iniciaran a Balaguer les
Aules d’extensió universitària de la gent gran de la Noguera, amb un programa que
consta d’un total de vuit sessions o ponències que tractaran diferents aspectes del
fenomen migratori i de la integració en la nostra societat.
La lliçó inaugural es
celebrarà el 22 d’abril a la
Sala d’Actes de l’Ajuntament

de Balaguer, amb la
presència del professor de
la UdL, Fidel Molina que
parlarà sobre “Més enllà del
multiculturalisme: vers una
comunicació intercultural”.
El dimecres 28 d’abril
continuaran les sessions a
la Sala d’Actes del Consell
Comarcal de la Noguera
amb el professor Jordi
Garreta que parlarà sobre
les “causes del fenomen
migratori i models d’integració”. Una setmana més
tard, les aules universitàries

realitzaran el primer taller
sobre “el món de les
cultures a través de la
música: la música africana”.
Els interessats en
inscriure’s a les Aules Universitàries poden fer-ho a les
oficines del Consell Comarcal de la Noguera, fins al 16
d’abril. El preu és de 10
euros, i el pagament dóna
dret a l’assistència, als
materials necessaris que es
lliuraran a les diferents
sessions i al certificat
d’assistència.

Creu Roja a la Noguera ha presentat la memòria
anual referent a les activitats realitzades durant el
2003 a la comarca de la Noguera. Activitats com la
Campanya de Reis, Campanya d’atenció a la Gent
Gran, Activitats de sensibilització en salut, immigració i també els preventius que són activitats de les
que ara en pot gaudir tota la Noguera.
La Memòria destaca els més de 18 projectes que
s’estan duent a terme actualment, gràcies als més
de 100 voluntaris i voluntàries i els més de 2.500
socis i sòcies de l’organització.
Entre els projectes més destacats es troben l’Esplai al Casc Antic; el Grup de Joves; l’Atenció a immigrants( atenció personal, orientació laboral, alfabetització...); l’atenció a la Gent Gran (Tele-assistència,
suport en la soledat, Avis solidaris...); programes de
sensibilització i reducció de riscos en salut (SOM.NIT);
treball per la millora del medi ambient (projecte RIUS
entre d’altres), projectes de sensibilització amb la migració (projecte MOSAIC); atenció en activitats col·lectives lúdico-esportives (preventius), atenció a persones amb disminució (transport adaptat), entre molts
d’altres.

El parc de Bombers de Balaguer
celebra la seva festa patronal
Amb la instal·lació d’un parc infantil i un dinar de germanor

El parc de Bombers de Balaguer va celebrar la
festa del seu patró, el passat diumenge 28 de març,
amb la presència de bona part dels membres del cos
de Balaguer, i membres d’altres parcs de la comarca.
Tot i que el patró dels Bombers, Sant Joan de Déu,
es celebra el 8 de març, els bombers balaguerins van
celebrar-ho el passat diumenge acompanyats dels
seus familiars més directes.
Els actes de la diada de celebració van consistir

en la instal·lació d’un parc d’atraccions infantils durant tot el dia, al mateix parc de bombers de la ciutat,
que va fer les delícies dels petits i
dels no tant petits que també van
gaudir de les atraccions, un dinar de
germanor entre tots els assistents,
i la festa va finalitzar el diumenge a
la tarda, amb l’actuació d’un grup
d’animació.
Cal remarcar, que el passat 8 de
març, la nova Consellera del Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya, Montserrat Tura, va
atorgar les medalles de bronze als
bombers amb més de vint anys de
servei, entre els quals es trobaven
cinc bombers del parc de Balaguer.
A més, la consellera d’Interior de
la Generalitat de Catalunya,
Montserrat Tura, va fer una menció
honorífica al cap del parc de Balaguer,
Paco Gallart.

Presenten el projecte de
banda ampla a la Noguera
El passat dimarts, 30 de març, el director de Xarxes i Serveis de Telecomunicacions de la Generalitat,
Josep Ramon Ferrer, va presentar al Consell Comarcal de la Noguera i davant dels alcaldes de la comarca, la proposta de dotar de banda ampla per aconseguir connectar-se a internet en poblacions i zones
que fins ara no ho poden fer ja que no disposen del
servei d’ADSL. El projecte ja funciona en comarques
com les Garrigues, la Segarra i l’Alt Pirineu.
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Antoni Llevot valora positivament la
política cultural de la ciutat de Balaguer
Es compromet a estudiar les possibles actuacions al Pla d’Almatà
en una propera visita amb el Director General de Patrimoni

“Mandíbula afilada”,
al Teatre Municipal
Comença el cicle de primavera amb
l’obra d’Albena Teatre, el 18 d’abril
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El Director dels Serveis
Territorials de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, a
Lleida, Antoni Llevot va felicitar l’Ajuntament de Balaguer
per la seva política cultural i
pels equipaments que ha
anat consolidant en els darrers anys. Segons Llevot, el
Museu, la Biblioteca, el Teatre, i la creació de l’Impic «són
mostres de la bona salut cultural d’aquesta ciutat i de la
feina ben feta».
Aquestes declaracions

les va fer en el decurs de la
visita a la capital de la Noguera, del passat 1 d’abril,
en la que va reunir-se amb
l’alcalde Miquel Aguilà, el
vice-president de l’Impic,
Josep Maria Escoda i els tècnics de l’Impic.
Llevot es va comprometre a tornar a visitar la ciutat
acompanyat del Director
General de Patrimoni, per tal
de visitar in situ el Pla
d’Almatà, el Castell Formós i
les muralles per tal d’estudi-

ar quines són les actuacions
a fer-hi.
D’altra banda, Llevot que
va interessar-se per les demandes culturals de
Balaguer, va comprometre’s
a ajudar l’Ajuntament amb
temes de difusió com l’espectacle Viu La Passió, o
amb la potenciació de l’Orquestra de Cambra de la
Noguera, tal i com li va demanar Miquel Aguilà.
Llevot també va visitar el
Museu de la Noguera.

Perquč corregir la posició de les dents no és cap luxe,
sino una necessitat. Per aconseguir una bona salut oral, així com
una estčtica adequada de la boca i de la cara del pacient.

SERVEI D’ORTODŇNCIA per adults i infants
ODONTOLOGIA GENERAL • CIRURGIA ORAL
Dr. Pere Roig Cubino
C/ Molí del Comte, 11 • 25600 BALAGUER
Tel. 973 44 78 05

Toni Benavent i Carles Alberola són els dos
màxims responsables d’una de les companyies de
teatre amb més projecció de l’estat espanyol com
és Albena Teatre. Amb espectacles com Currículum,
Besos, La vida en 65 minuts o la mateixa Mandíbula
Afilada s’han consolidat definitivament.
L’obra Mandíbula afilada ha rebut diversos premis
com el premi al millor text teatral en llengua catalana;
premi a la millor interpretació femenina, entre d’altres.
Basada en el “Manual de seducció” d’Enric Balaguer,
Carles Alberola, dramaturg, director i intèrpret de
l’espectacle juntament amb Cristina Plazas, ens
representen la història d’un jove d’uns 30 anys que
reb una visita d’una antiga núvia uns dies abans que
ella es casi amb un amic comú. Ell continua estant
enamorat d’ella.
Mandíbula afilada és una història en clau d’humor,
molt ben dialogada i on ben aviat sorgeix la genialitat,
l’inesperat, el tret que defineix el talent d’Alberola.
Mandíbula afilada es podrà veure el proper
diumenge 18 d’abril a les 7 de la tarda al Teatre
Municipal de Balaguer, iniciant el nou cicle de
primavera.

El Museu acull una exposició dedicada a
Guinovart, fins el proper 9 de maig
L’exposició s’inaugura el 16 d’abril a la Sala d’exposicions temporals

L’exposició va néixer amb la intenció de fer un
regal a Guinovart, un creatiu inquiet que mai ha deixat d’investigar dins l’Art.
Partint del fet que Art no és únicament Pintura,
que Guinovart ha utilitzat en moltes ocasions la
Literatura com a recurs plàstic, es va optar per una
exposició multidisciplinar que inclogués Literatura i
Pintura i per augmentar la riquesa del projecte, es va
decidir que un dels textos fos Música.

La proposta convidava als
artistes ha constituir binomis pintorescriptor per treballar sobre
Guinovart. No es tractava de
realitzar una il·lustració d’un text ni
un text que parlés d’una imatge, el
projecte es fonamenta en la creació
en equip. El resultat havia de ser un
díptic indivisible, format per una obra
plàstica, de dimensions 73x50
cm., que fos complementària i es
complementés amb una obra
literària o musical que seria
reproduïda en un suport de les
mateixes dimensions.
L’exposició pot veure’s a la Sala
d’Exposicions Temporals del Museu
de Balaguer, des del 16 d’abril al 9
de maig.
La inauguració de l’exposició es
farà el proper divendres 16 d’abril a
les 8 de la tarda, al Museu de la
Noguera.

25 aniversari de l’Escola
Municipal de Música
El proper dissabte 24 d’abril continuaran els actes
commemoratius del vinticinquè aniversari de l’Escola
Municipal de Música de Balaguer, amb un concert i
presentació d’un disc compacte gravat per diferents
formacions d’alumnes i exalumnes de l’escola, amb el
suport d’alguns professors de l’Escola; i d’un CD Rom
amb la història dels 25 anys de l’Escola.
Els actes del dia 24 d’abril acabaran amb un sopar
commemoratiu organitzat per l’AMPA.
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OBRA NOVA - BALAGUER
PISOS DE NOVA PROMOCIÓ
Disposem d’apartaments, pisos de 3 i 4
habitacions, i aparcaments.

Acabats de Primera qualitat
des de 73.324 euros
FINANÇAMENT A MIDA
CORBINS
BALAGUER
REF. 024167

REF. 24166

GRAN LOCAL

LOCAL SEMI NOU

COMERCIAL
107 m baixos, 80 m altell.
2

BALAGUER

2

ZONA IMMILLORABLE.

REF. 24141
FANT¿STICA MASIA
291 m2 , envoltada de terreny
de 8 ha. Terreny de regadiu.
PREU A CONSULTAR

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

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

BALAGUER

BALAGUER

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

REF. 000860E
PRIMER PIS TOTALMENT
REFORMAT.
Zona centre.
ENTRADA: 600 euros.

LA SENTIU
REF. 24137
MAGNÕFIC XALET
Terreny ajardinat de 700 m2
amb barbacoa.

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

LA SENTIU
REF. 24165
GRAN CASA SEMI
REFORMADA
220 m 2, calef, A/A,
mosquiteres.
REFORMES DE 1a
QUALITAT

V. DE LA SAL
REF. 21924
AMPLIA CASA DíESTIL
R STIC
A reformar, centre poble.
MOLTES POSSIBILITATS.

IMPECABLE

60 m2 , baixos més altell.
P.V.P: 42.070 euros

BALAGUER
REF. 022534
CASA DE 117 m2 A
REFORMAR
Pati posterior de 108 m2.
VINGUI A VEURE-LA.

CORBINS

BALAGUER

REF. 24140
CASA SEMI NOVA
270 m2, 4 banys, calef.
parquet, garatge 3 pl., pati
posterior, grans esgolfes
habitables.
IMPECABLE

REF. 000104
IMPECABLE PIS SEMI
NOU
3 hab, 2 banys complets,
ascensor, calefacció.
MOLT BONA ZONA.

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

Una nova edició de l’espectacle «Viu la Passió»
els propers dies 9, 10 i 11 d’abril
Tot és a punt per reviure l’espectacle ”Viu la Passió” que enguany està format per 12 quadres que
fan viure amb màgia, realisme i fantasia les narracions evangèliques de l’última etapa de la vida de Crist.
En aquesta representació hi participen 300

persones principalment de
Balaguer, 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 la porten: Miquel
Aige, Roser Cayuela, Estanis
Dalmau i Pepe Cases.
Enguany, s’ha variat l’entrada
que tindrà lloc pel mateix Restaurant
i el passadís lateral del Santuari que
mira a Balaguer, i la sortida per la
carretera que enllaça el Santuari
amb l’aparcament.
Els dies de la representació són
el 9, 10 i 11 d’abril a partir de les
20,25 h.

Èxit de públic en el III Festival de música, dansa i
teatre per la lluita contra el càncer
12

El passat diumenge, el Teatre
Municipal de Balaguer, va acollir el III
Festival de música, dansa i teatre
per la lluita contra el càncer que com
cada any organitza la Junta Comarcal de la Noguera de l’Associació
“Catalunya contra el càncer”.
En el festival hi van participar diferents grups de música, dansa i
teatre de la ciutat, en les seves diferents modalitats. Així, van actuar
el grup musical format per joves
músics balaguerins «La Vanda» i la
jove cantant Edurne, acompanyada
al piano per Josep Maria Porté .
Crisi Perpètua oferí algunes
escenes teatrals més recents, i el

festival comptà amb l’actuació d’un grup de ball de
l’Escola de gimnàstica rítmica Annabel Serra. El
festival fou presentat pel locutor de Ràdio Balaguer,
Oriol García.

XVIIè Premi del Certamen
Literari Sant Jordi
Es lliuraran el proper 23 d’abril a partir
de les 7 de la tarda, a l’Ajuntament

Els joves escolars dels diferents centres educatius de la nostra ciutat, tornaran a par ticipar, el proper
23 d’abril, festivitat de la Diada de Sant Jordi, festa del
llibre i la rosa, en la que serà la dissetena edició dels
Premis del Certamen Literari Sant Jordi, que dins del
Pla Municipal de Dinàmica Educativa, organitza conjuntament el Centre de Recursos Pedagògics de la
Noguera i l’Institut Municipal Progrés i Cultura de
Balaguer.
Paral·lelament, i durant tot el dia, la Plaça del Mercadal i els diferents carrers de la capital de la Noguera
acolliran diferents parades de llibres, amb les novetats editorials d’enguany.
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Indesinenter

Novetats de la Bibilioteca Doménec
Carrové de cara a Sant Jordi
Les darreres novedats editorials per a tots els gustos
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Ja som a les portes de
Sant Jordi i l’activitat editorial augmenta enormement.
Des de les biblioteques volem assessorar-vos perquè
la vostra tria sigui la més
complaent i adequada possible a les vostres preferències.
Avui destacarem sis
llibres que segur que faran
les delícies dels seus lectors.
Així començarem per la
literatura catalana i pels seus
dos premis més importants:
el Ramon Llull, guanyat per
Alfred Bosch amb Les set
aromes del món i el Sant
Jordi, per Carme Riera amb
La meitat de l’ànima. Si bé
les dues novel·les són de
temàtica força diferent: el

primer és a mig camí entre
la novel·la històrica,
d’aventures i d’erotisme
mentre que el segon és més
aviat una novel·la de
temàtica familiar, les dues
tenen en comú aquest
component d’intriga que
tant agrada i que fa que sigui
un plaer i una necessitat
acabar la lectura.
Les novetats en
literatura castellana ens
porten dos noms consagrats. L’un és Antonio Soler
que amb El camino de los
ingleses guanyà el premi
Nadal d’aquest any i l’altre
Manuel Vázquez Montalbán
amb el seu darrer llibre i
viatge de Milenio. Al primer
dels dos llibres, el protagonisme, el pren l’amistat
entre dos personatges.
L’estiu que van passar junts
i que va canviar la seva vida
serà el motiu inicial perquè
el personatge escrigui i així
l’escriptura es converteix en
el mitjà per arribar a les
profunditats d’un mateix. Pel
que fa a la darrera novel·la
del personatge Carvalho,
se’ns presenta un Carvalho
diferent, turista, que fa
viatges rapidíssims per fugir

Des de tu començo cada dia
i cada dia em traço
des de tu tots els camins.
Cada dia em surt el sol com jo desitjo
i cada dia i sempre, se’n va darrera teu,
encara que llargs núvols
tenyeixin el camí a qualsevol hora.
De tot em cal per ser com sóc
i tot ho faig servir
si per refer-me em serveix. Converses
banals, corbates estridents i el blau
de l’il·lusió i el verd de l’esperança.
Tot sol escolto tan com puc
monòlegs del futur
que mai són en veu alta. Incisiu
apunta l’horitzó per l’espiell
dels dies i permaneixo eclèctic.
Sempre hi ha un camí, de vegades obscur
que serveix per fer drecera.

Miquel Trilla
dels seus perseguidors i per
acabar parlant de l’explotació, la globalització i la
desigualtat social present a
totes les cultures i països del
món.
I per acabar parlem d’un
llibre de literatura anglesa,
el primer del nord-americà
David Baldacci i el seu darrer
thriller: Una Fracción de
segundo en la qual el
suspens, l’aventura i molts
trets en són els components
bàsics i on els falsos
testimonis, els delictes
planificats, les proves que es
passen per alt i moltes
conspiracions són els
ingredients d’aquesta barreja tan explosiva.

Classificació Primera Catalana
1.Santboià. .............. 63
2.Rubí ...................... 55
3.Pubilla Casas ......... 51
4.Pobla Mafumet ....... 50
5.Balaguer ....................... 48
6.Morell ................... 46
7.Masnou ................. 46
8.Horta .................... 46
9.Prat ...................... 44
10.L’Hospitalet. ......... 44

11. Pomar. ............... 43
12. Guíxols ............... 41
13. Premià ............... 40
14. Júpiter ............... 39
15. Badalona ........... 37
16. Ripollet ............... 37
17. Poble Sec ........... 34
19. Tortosa .............. 30
19. Santa Eulàlia ....... 28
20. Sants ................. 17

Golejadors del F.C. Balaguer
1.Juli .............................. 8
2.Ermengol ..................... 7
3.Tenorio ........................ 7
4.Parra ........................... 6
5.Juanjo .......................... 5
6.Menchón ...................... 3
7.Figuerola ..................... 1
8.Gomila ........................ 1

El Balaguer ensopega a casa davant el
Poble Sec, després
d’haver aconseguit un
meritòri empat a zero
gols al camp del Rubí, set
dies enrera. Després de
sumar un punt en els dos
darrers partits, el
Balaguer ocupa la
cinquena posició de la
taula, a tres punts del
tercer, el Pubilla Casas,
que va véncer al Rubí en
el darrer minut de
l’encontre.
Després d’aquesta
quinzena, el màxim
golejador del Balaguer ha

passat a ser Juli,
l’internacional andorrà va
marcar el primer gol
davant el Poble Sec, i es
col·loca pitxitxi de l’equip
amb 8 gols, seguit de
Ermengol i Tenorio amb
7. El centrecampista
Menchón va marcar el
segon gol al Poble Sec i
representà el seu tercer
gol en el que portem de
campionat.
Després del descans
de Setmana Santa, el
Balaguer visitarà el camp
del Masnou i rebrà al
Júpiter.

Magí

El Balaguer perd una oportunitat d’or al
caure, a casa, davant el Poble Sec
L’equip que entrena Emili Vicente es col·loca en la cinquena posició
a només tres punts del tercer classificat, el Pubilla Casas
El Balaguer va deixar escapar una gran
oportunitat de col·locar-se tercer de la classificació, aquest passat diumenge al perdre, a
casa, davant el Poble Sec, un equip molt dur
i que tot i estar en la zona baixa de la classificació, porta quatre victòries consecutives,
comptant la que va aconseguir al Municipal
de Balaguer per 2 gols a 3. El Poble Sec només va arribar tres cops davant de la porteria
d’Alex Moragues i va marcar tres gols molt
bonics, i el Balaguer, tot i que va remuntar
dues vegades un resultat advers, no ho va
poder fer una tercera vegada, perdent el primer partit a casa, d’aquesta segona volta.
Una setmana abans, els d’Emili Vicente havi-

en aconseguit un important punt al camp del
Rubí, on van empatar a zero gols.
Tot i la derrota, els jugadors vermells continuen amb la moral molt alta i aspiren a tot
en aquest campionat, del que resten per disputar set partits, dels quals quatre els ha de
jugar a casa. Els balaguerins han demanat a
l’afició que vagi al camp i que durant aquests
quatre partits que queden animin l’equip per
tal de poder aconseguir l’ascens a Tercera
Divisió.
La lliga es reprendrà el proper diumenge
18 d’abril, al camp del Masnou, mentre que el
25 d’abril, el Balaguer rebrà al Municipal al
Júpiter, un històric del futbol català.
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El Cristec perd a la pista del Jaca
després de guanyar al líder Pinseque
L’equip que entrena Rafa Martínez es mostra intractable en els
partits de casa, gràcies al treball dels jugadors i a l’afició

El Ceràmica La Coma
guanya la Copa de l’Alcalde
Aconsegueixen el doblet després
d’haver guanyat el Cinc Nacions
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El Cristec Balaguer va aconseguir el passat dissabte 27 de març, una gran i important victòria davant el Pinseque, líder de la
categoria, i que només havia perdut un partit
en tot el campionat.
Els homes de Rafa Martínez van jugar
molt concentrats i amb el suport constant
d’una afició que omplia el Pavelló Poliesportiu
de Balaguer, i que no deixà d’animar ni un
moment a l’equip que s’emportà la victòria

per un ajustat 5-6, quan només faltaven 30
segons per acabar el partit.
D’altra banda, el passat dissabte van disputar una nova jornada a la pista del Jaca,
amb l’equip Maderas Alto Aragón, equip que
es trobava empatat a punts amb el Cristec, i
que ha deixat escapar molts pocs punts a
casa seva. El Balaguer va sortir molt poc
concentrat i fruit d’aquest mal inici, els locals
van anar-se’n amb un clar 5-1 al primer
temps. El Balaguer ho va intentar tot a la
segona part, però al final el resultat va quedar-se amb un 5-3 gràcies als gols de David
i Cholo que van escurçar diferències.
El Cristec continua en la zona mitja de la
classificació, tot i que una victòria a Jaca li
hauria donat molta més tranquil·litat de cara
a salvar la categoria de manera matemàtica.
Rafa Martínez es mostra satisfet pel joc
dels seus jugadors, i demana l’ajut de l’afició
tal i com fa fins ara.

L’equip del Ceràmica La Coma va proclamar-se
campió de la Copa de l’Alcalde, en una emocionant
final disputada el passat dissabte 3 d’abril als pavellons de la Cros, amb la presència de l’alcalde Miquel
Aguilà i del regidor d’esports, Juanjo Tenorio.
El Ceràmica La Coma, va vèncer en la final per 6
gols a 3 a l’equip Raiders.
Acte seguit es va disputar un partit d’exhibició
entre l’equip campió, el Ceràmica La Coma i una selecció dels millors jugadors de la resta d’equips que
han disputat el campionat.
El Ceràmica La Coma, d’aquesta manera, aconseguia fer el doblet, ja que també s’ha proclamat campió del Trofeu Cinc Nacions que s’ha disputat als pavellons de la Cros en els darrers dissabtes amb la presència d’una dotzena d’equips no federats de la nostra comarca, i que està organitzat per la Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament de Balaguer.
En el Torneig Cinc Nacions, que enguany ha arribat a la quinzena edició, el segon classificat ha estat
Balmotor, seguit de BTK Barres i Escacs i Raiders. La
resta d’equips que hi han participat són Sala Planeta,
Tríptic, Bar Dilema, Avellanes, Piensos del Segre, CSK,
Ambort Danone i Olarte Agrària.

Tel.

973 448 724
650 604 581

25600 BALAGUER
E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

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

Bon paper del Club Tennis
Balaguer en el Campionat
de Catalunya

Els equips infantils del C.T. Balaguer han finalitzat
els campionats de Catalunya amb un impor tant paper,
sobretot per part de l’equip infantil femení format per
S. Ripoll, M. Higueras, M. Vilella i G. Ramoneda que
varen arribar a semifinals perdent amb el Club Tennis
Montjuic.
Aquest important resultat de l’equip infantil femení del Club Tennis Balaguer, encara té més valor si
comptem que es disputava el campionat de Catalunya
amb un equip molt jove per la categoria que es jugava,
amb 2 infantils, 1 aleví i una benjamina.
D’altra banda l’equip masculí es va quedar a les
portes de poder-se classificar per les semifinals de la
seva categoria.

El francès Mickael Pascal, guanyador del
descens de BTT de Tartareu, Maxxis Cup 2004
El francès Mickael Pascal va ser
el flamant campió de la Maxxis Cup
2004, en el descens de Tartareu de
BTT del passat diumenge 4 d’abril,
en el que participaren un total de
131 ciclistes entre les categories
d’èlit, sèniors, júniors i fèmines.
Tartareu disposa d’un atractiu
recorregut que surt del cim de La
Malera, muntanya que està situada
just a sobre la vertical del poble, a
900 metres d’alçada, i que arriba a
la població, a 540 metres. La
longitud del circuit és de prop de
tres quilòmetres.
Tartareu està situat en un magnífic
indret de la serralada del Montsec
d’Ares, ideal per practicar la bicicleta

de muntanya. Disposa de dos circuits de rally en els
quals s’han disputat proves tan importants com els
campionats de Catalunya, Copa Catalana i Open de
Catalunya.

Quaranta nens i nenes participen a l’edició
d’enguany de la «Setmana Santa sobre rodes»
Un total de 40 nens i nenes de Balaguer han participat aquesta setmana a l’edició d’enguany de la
«Setmana Santa sobre rodes», organitzada per la
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Balaguer, i que

va iniciar-se el passat dilluns dia 5
d’abril amb la sortida dels participants acompanyats dels monitors i
que van anar fins a la veïna població
de Castelló de Farfanya. El dimarts,
els joves ciclistes d’edats compreses entre els 6 i els 14 anys, van
dirigir-se cap a Linyola, passant per
l’anomenat camí del Barret Picat. El
dimecres va tocar el torn als camins
del Secà, i els participants s’en van
anar fins la localitat d’Albesa, mentre que el dijous, darrer dia de la Setmana Santa sobre rodes, els ciclistes van pujar fins al castell de Sant
Llorenç de Montgai.
El bon temps ha acompanyat els
joves durant tots els dies.
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Derrota contundent del Club Bàsquet Balaguer a
la pista del Vila-Seca per 91-67
Derrota contundent del Balaguer a la pista del 3r
classificat, el Vila-Seca on en tot moment l’equip local va ser superior al Balaguer guanyant per 91-67.
Exceptuant els 5’ inicials del partit on el Balaguer

va jugar força bé, la resta de
l’encontre no va tenir més història
que la que van voler els jugadors
locals. La falta de concentració dels
homes de la Noguera els va portar
a una nova derrota que els deixa a
les portes de la promoció.
El partit va ser més o menys
disputat fins al descans, on el
Balaguer va arribar amb un
desavantatge de 13 punts fruit
d’alguns errors defensius.
La clau de l’encontre cal buscarla en les innumerables cistelles
fàcils i de contraatac que va
aconseguir l’equip local i en els
pèssims percentatges del Balaguer
en atac, on ho fallava gairebé tot.

La Colla Ciclista La Sentiu organitza una trobada
de clubs i penyes ciclistes de la província
18

La Colla ciclista de La Sentiu té
previst per al proper diumenge 18
d’abril una trobada de clubs i penyes
en la que estaran representada la
majoria de les comarques de les terres de Lleida.
En aquesta trobada, que està
oberta a tots els clubs hi participaran representants tant dels amants
de Mountain Bike com els
cicloturistes i no hi ha cap ruta establerta, sinó que, cadascun dels clubs
farà una ruta alternativa en funció
del seu lloc de procedència.
A les 10 del matí del diumenge
està prevista la trobada de tots els
clubs a la població de La Sentiu, on
es preveu una assistència de prop

de 200 ciclistes.
Després d’un esmorzar de germanor, tots els participants rebran records commemoratius de la diada
amb el desig de celebrar-se anualment.

Empresa líder en el Mercat Nacional
de Maquinària Agrícola

NECESSITA
PERSONAL PER AL TALLER
CONDUCTOR AMB CARNET C-E (Tr‡iler)
COMPTABLE AMB ECON“MIQUES
O EMPRESARIALS
NOGUERA i RODALIES
Es valorarà experiència
Truqueu per a concertar entrevista
al tel. 973 430 129

El proper 24 d’abril se
celebra la 16ena edició de
la Festa de la Bicicleta
Si el temps acompanya s’espera la
participació de més de 400 ciclistes
El proper dissabte 24 d’abril, Balaguer reviurà una
nova edició de la popular Festa de la Bicicleta, que
enguany arriba a la setzena edició.
Com cada any, i si el temps acompanya, s’espera
la participació de més de 400 ciclistes, que per una
tarda, deixaran el cotxe al garatge i utilitzaran un mitjà
de transport molt més ecològic i sà com és la bicicleta, per tal de complimentar el circuit urbà que la regidoria d’esports ha preparat per a l’ocasió.
En aquesta festa lúdico esportiva, que es realitza
en dues etapes, pot participar-hi ciclistes de totes les
edats, ja que l’important és participar. La primera de
les etapes recorrerà diferents carrers del centre històric, amb sortida des de la plaça, per pujar cap als
barris del secà i el firal, retornant cap a la plaça del
Mercadal, on l’organització proveirà de berenar i refresc als participants, per tal de recuperar forces i
continuar en una segona etapa que transcorre pels
diferents carrers de la zona de l’Eixample. A l’acabar,
entre tots els participants es sortejaran bicicletes de
muntanya.

Una vegada a la vida
D’avui no puc passar. Us ho he de comunicar. I és que si no
ho fes, de segur, que rebento. He aconseguit arribar a la jubilació!!!. Vint-i-dos dies més tard de quan per temps em pertocava, deixo l’empresa on durant vint-i-tres anys m’he guanyat la
vida a canvi de mirar-me-la com una pròpia segona casa. I
pensant en guanyar diners -sempre he cregut que per això hi
són les empreses-, que quan més en fes guanyar al que em
pagava, més fàcil seria aconseguir-ne més per mi. Cap empresari deixa marxar al que li proporcioni guanys, excepció que
pot existir quan l’empresari no actua com a tal, o pensa, que no
es pot acabar el fet pels seus antecessors. No és el cas.
Encara que l’egoïsme sempre hi és en la vida diària.
El cas és que jo he arribat a la fita, que sempre veia llunyana, i sospitosament quasi inassolible, per allò que podríem dir
l’historiografia familiar paterna. No en canvi per part de mare
que han durat com a vertaders balcons de ferro. No haig deixat
d’envejar ésser empleat de banca, que en aquest afer han
estat uns privilegiats, i jovens s’han jubilat.
El cas és, que quan vaig començar a remenar la meva
possible marxa del treball, em vaig trobar amb un gestor
laboralista que al fer-me una reflexió va recordar-me al Norberto
Bobbio -llegit fent un calmós creuer pel Nill-, que deia que la
vida és una baixada d’escales, que per sort no sabem quantes
en queden per arribar al replà final, però sí que és un fet que
pujar, el que és pujar-ne una, no ens serà possible fer-ho. Per
tant a descansar i fruir de la vida i de les seves coses que són
moltes. Va fer-me el pes i la decisió més fàcil.
Si en algun moment em va semblar una empresa riscosa
el parar al treball, la nova legislació et permet tornar-hi quan
vulguis. M’he agafat uns dies de prova, i el sol fet de no haver
d’agafar el cotxe és ja un plaer. Poder caminar pensant, un
altre. Mirant i veient el que t’envolta sense presses, sense
l’ànsia del que falta per fer, és com si et descordessis una faixa
molestosa, i que ara, t’adones del que t’ha arribat a privar.
Clar, un es troba en bon estat de salut, i creu que davant la
picaresca de les malalties de llarga durada que de sobte surten; que si depressions, si fibromiàlgies, si estress en la feina,
i mil coses més, que el metge amic certifica amb bona disposició, no vol córrer el risc d’engrossir la llista. Per pura saba
estètica i ètica.
Jo confesso que en la salut he tingut sort. El dolor es pot
dir que no m’ha tocat sinó per petiteses. La meva misèria ha
estat la boca. Aquí, sí que l’home de les tenalles hi ha treballat.
Recordo que en una estada de treball a «la Barcelona» vaig
batre el rècord de visites, com per aconsellar-me el dentista
que si no eliminava el motiu dels neguits, aquests s’encarregarien dels meus queixals. Vaig fer-ne cas, em vaig acomiadar
de la feina i de la gran ciutat, que no deixa d’ésser la claveguera
més gran de Catalunya. Hi va a parar tot.
Ara, en aquest Balaguer, de cel alt, de petites coses, de
persones amigues i d’altres no tant, em podré dedicar a les
meves coses, a les meves rareses, a la lectura, i si em plau, a
l’oci que als seixanta cinc anys complets, esperava frisós.
I si em permeteu. Felicitats per a mi per vosaltres que heu
pogut enterar-vos d’aquesta nova, i per tant, esteu vius.

En el 75è Aniversari del Col·legi Àngel Guimerà
La primera reacció a la invitació que vaig
rebre de col·laborador en aquesta celebració
amb algun record o anècdota viscuda en
aquest Centre, va ser que ja ho havia dit tot
en el llibre «Paraules noves i pernils vells» on,
ben bé la meitat, parla de la vida d’aquest
Col·legi. No és ben bé així, 25 anys, els qui hi
he passat d’ensenyant, donen per a molt
més: per exemple la petita mostra que segueix.
Un Professional de la Pilota.
Aquests professionals de la pilota guanyen
més diners que un torero! N’hi ha de tots. Fa
una trentena d’anys...
Devia tenir uns quaranta anys però li n’hi
hauríeu fet cinquanta de ben bons i es trobava assegut al despatx del director del col·legi. Anava vestit dignament però tant el jersei com els pantalons es veia que portaven
una llarga història al damunt. Les sabatilles,
en canvi, ni que no fossin noves de trinca,
eren d’esport i es veien unes peces lleugeres i sòlides.
L’acompanyava una bossa de fibra que
havia deixat al peu de la cadira on s’asseia.
Aquest senyor, després de disculpar-se breument pel temps que feia perdre al Sr. director, es va explicar: ell era un professional de la
pilota i, ni que mal li estigués el dir-ho, feia
veritables malabarismes i només demanava
si li donaria permís per fer una exhibició als
alumnes. Exhibició completament gratuïta,
ja que era prou conscient que a les escoles
públiques no tenien diners per aquesta mena
d’activitats. L’exhibició, no més de deu minuts, la faria al pati del col·legi ara quan sortissin els alumnes i no esgavellaria per a res
la bona marxa de l’ensenyament.
Permís concedit. Toca el timbre de sortida i tota la munió d’alumnes fent rotllana al
pati, els professors a la portalada del col·legi
i el nostre professional al mig del pati amb
una pilota de futbol.
Aquell senyor tenia tota la raó del món.
Sense que la pilota toqués el terra ni ell amb
les mans, només amb els peus, el cap i el
darrere del coll on la pilota s’aguantava com
si hi estigués enganxada quan volia reposar,

va estar els deus minuts que havia demanat fent els malabarismes que havia promès. Els espectadors ens vam cansar de
comptar les vegades que havia tocat la pilota amb els peus o el cap. Quan va acabar,
els aplaudiments van ressonar d’una manera eixordadora. Mentrestant ell, al mig del
pati, feia reverències, primer cap als professors i després a tort i a dret cap als seus
joves espectadors que se’l miraven com si
contemplessin la primera de les estrelles
mundials del futbol.
Va començar a buidar-se el pati mentre
el director felicitava efusivament al professional.
- Gràcies, moltes gràcies. Eh que no us he
defraudat?
- I tant com no! El que em sap greu és que
no us pugui recompensar.
- No teniu menjador escolar? -va preguntar
el professional.
Van dinar junts i en bona harmonia.
Permeteu que deixi al tinter la conversa
que van tenir, només vull transcriure el que
el professional va dir, en acabar, amb un cert
orgull:
- No, ni demà al vespre, ni el diumenge no
em veureu a la porta de cap de les esglésies del poble. No voldria que algun d’aquests
nois m’hi veiés.
- Em sap greu. Quins negocis que heu fet
avui!
- No digueu això. El món és molt gran i hi ha
moltes portes d’església en d’altres llocs. Va callar uns moments i va seguir-. A més,
a vós us ho puc dir. Bé com avui, sense cap
errada, feia temps que no em sortia i els
aplaudiments que he rebut... els aplaudiments que he rebut...
La veu se li va ennuegar i amb un espurneig als ulls i una encaixada de mà, aquell
rodamón, captaire si ho voleu més clar, va
desaparèixer carrer enllà. Marxava feliç perquè aquell dia havia tornat a paladejar la glòria.
Josep Coma
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LOCO-DANCE-CLUB

El cantant Dyango actuarà al Teatre
Municipal el proper 1 de maig

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

El concert de Dyango està patrocinat per la Cadena Cope i es
realitzarà el mateix cap de setmana de la celebració de la Fira
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En “Dyango en concert” aquest popular cantant català, guanyador de 55
discos d’or i 40 de platí i que ja fa un
grapat d’anys que volta pels escenaris,
actuarà, en un espectacular muntatge
de só i llum, acompanyat de cinc músics, en un recital de dues hores de durada al Teatre Municipal de Balaguer, en
el que interpretarà les millors cançons
del seu extens repertori amb peces tant
emblemàtiques com “A usted señora”,
“Amor de tango”, “Alma, corazón y vida”,
“Si la vieras con mis ojos”, “Nostalgias”,
“Venecia sin ti” o “La mare”.
EL concert tindrà lloc el proper dia 1
de maig a partir de les 10 del vespre al
Teatre Municipal, dins del cicle de
primavera i amb el patrocini de la Cadena
Cope, gràcies al conveni entre l’Impic i
aquesta cadena radiofònica.
Segons Dyango amb aquesta gira
compleix un somni perquè “al llarg de la
meva carrera, en la que he actuat per
escenaris de mig món, em quedava una

Passeig
il·lusió per complir: fer una gira per teatres de
Catalunya, la meva terra”.
Dyango es va formar musicalment al
Conservatori de Música de Barcelona, i tot i
que és un excel·lent intèrpret de violí i de
trompeta, després de les seves primeres
experiències musicals va decidir continuar
explotant la seva magnífica veu cantant com a
solista, participant en diferents festivals durant
la dècada dels seixanta i setanta. Dyango està
considerat un dels millors cantants de boleros,
tangos i ranxeres.

Què fer? Què fer? Què fer?
MERCANTIL CUBATERA La teva sala de festes pels caps de setmana
SALA PLANETA Entre setmana pots estar a la lluna, però els caps de setmana aterra a

Sala Planeta
MUNDO CANÍBAL Dos ambients diferents en una increïble sala de Festes. Vine a conéixer-la.
SALA CATS A Sala Cats continuem de festa amb les nits més divertides dels dissabtes.
COYOTE Si vols gaudir d’un cap de setmana excitant, vine a visitar-nos.

de

l'estació,

62

-

BALAGUER

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

www.salaplaneta.com
Si ens vols
conéixer
més,
connectat
amb
nosaltres

Ps. l’Estació, 35
BALAGUER

El glamour torna a la Vall d’Ager amb la
IX concentració de cotxes clàssics
Durant unes hores, les carreteres de la Vall d’Àger s’ompliran de
vehicles dels anys 50 i 60 en una concentració única a Ponent

XVII campionat de billar
amercià del bar Fleming
M. Alarcón es col·loca com a líder
provisional amb 20 punts

El proper diumenge 18 d’abril, la població
d’Ager tornarà a omplir-se de vehicles d’època, cotxes clàssics que retornaran, per unes
hores, la Vall d’Ager als anys 50, en la novena
edició de la Concentració-Ralli Lleida Ager, que
començarà a partir de les 9,30 hores del matí
amb la concentració dels cotxes a Àger, per
sortir al reagrupament del Parador de
Fontdepou.
A partir de les 11 del matí, el grup d’animació Ar therència amenitzarà un divertit cercavila pels carrers d’Ager, mentre que a les
12 del migdia arribarà la caravana de cotxes,
a la cruïlla d’entrada d’Ager, on després de fer
un recorregut per la vila, els cotxes quedaran

exposats des de la Plaça Major fins a les Escoles.
Mentrestant, el cel de la Vall d’Ager s’omplirà d’avionentes de muntanya, ultralleugers
i paramotors amb un gran Carrussel d’exhibició de vol.
Els cotxes sortiran altre cop a partir de
3/4 de 2 de la tarda, cap al Camping Vall
d’Ager, acompanyats del grup d’animació
Artherència.
A partir de les 2 de la tarda, se celebrarà
un dinar popular a base de paella i postres
amb productes del Montsec, a la Plaça de la
Residència d’avis. Tots els interessats podran
comprar els tiquets al preu de 7 euros.

M. Alarcón contínua líder provisional de la classificació amb 16 jornades jugades i 20 punts. El segueix
en segon lloc Pere Estuch Jr, amb 19 punts i 13 jornades, 1 punt menys que Alarcón però també amb 3
jornades menys disputades.
Els demés llocs de la classificació varien molt al
principi, ja que es disputen bastentes jornades i això fa
que els llocs de la classificació es belluguin molt, exceptuant l’últim,J. Planes, que continua sense disputar cap jornada.
LLOC
PUNTS J. JUG
1. M.ALARCON ..... 2 0 ....... 1 6
2. P. ESTRUCH JR.. 1 9 ....... 1 3
3. P. ESTRUCH ....... 1 7 ....... 1 4
4. JM. MARQUÉS .. 1 7 ....... 1 4
5. M. LIZASO ........ 1 5 ....... 1 6
6. X. ESTRUCH ...... 1 2 ....... 1 4

LLOC
PUNTS J. JUG
7. O.SALVADÓ ...... 1 2 ....... 1 4
8. S. MUÑOZ ......... 1 0 ....... 1 4
9. J. OLIVES ............ 9 ......... 8
10. A. OLARTE ........ 7 ....... 1 0
11. J. PEDRA ........... 5 ....... 1 1
12. J. PLANES ......... 0 ......... 0
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Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALA GUER

Tel. 973 447958
ES LLOGUEN parkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36. Ref.
Gestoria Cudós. Raó al tel.
973450555, Montse.
PRECISO COMPRAR de
particular a particular, piso o
casa con o sin muebles en
Balaguer. Interesados 610
456836.
VENDA/LLOGUER de parkings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer. Raó
als tels. 973446161629310479.
ES LLOGA local comercial
al C/ Barcelona, zona
eixample. Obra nova. Dos
nivells. Façana de 12 metres.
Raó 973 448273.
ES PRECISEN cambreres
amb bona presència els caps
de setmana per a Pub de
Balaguer. Raó Tel. 686
473026.
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SE
VENDE
CHALÉ
seminuevo con terreno por
cambio de domicilio. Interesados llamar al 619 813038.
CONSTRUCCIONS
GERMANS VIDAL, 20 anys
al servei de la construcció.
Nova empresa a Balaguer. Des
d’una regata fins a un xalet.
Paletes, electricitat i
fontaneria. Plaça Lope de
Vega, 6 6º 1º Balaguer. Tels
650 760006 i 973 426180.
EMPRESA FRANCESA
de perfumeria, cosmètica i alta
bijuteria, precisa distribuïdores
(dones) per la comarca. Raó
653 759375.
POR CAMBIO de domicilio
vendo piso económico en
Balaguer. Interesados llamar
600 402319.
ES LLOGA places de parking tancat al C/ Barcelona.
Zona eixample. Interessats Tel.
973 448273.
ES PRECISA CAMBRER/
A per servir terrassa de
cafeteria al Passeig Estació de
Balaguer. Contracte fins
Setembre en horari de tardes.
Raó 973 451184.

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

ES LLOGA parquing tancat
al C/ Barcelona, 80. Raó 645
999930.

ES LLOGA botiga de 400 m2
al C/ Avall de Balaguer. Ideal
per supermercat o botiga de
mobles. Facilitat de càrrega i
descàrrega. Inter. Tel. 977
351425 i 606 135203.

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

SE VENDE hamburgueseria
Anagrama, C/ Avall 23 de
Balaguer. Inte. llamar 973
450372.
ES VEN moto Suzuki Lindo
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 exterior. C/ Aprestadora
139. Hospitalet de Llobregat.
Raó 619723426 o 610267908
Joan o Josep.
Sr. 66 años buena presencia y
sin problemas económicos desearía conocer señora para
formar pareja. Tel. 667
823702
ES VEN Yamaha Neo’s de 50
c.c, homologada dos
passatgers, pràcticament
nova. 3.500 Km. Inter. 973
447297, migdies o nits. Raquel.
ES VEN material d’hosteleria
per tancament de local.
Vaixella, cuber teria
i
maquinària. Raó 973 712427.
Horari comercial.

SE VENDE cinco puertas
seminuevas de interior, cuatro
de 72 de ancho y una de 62.
Buen precio. Razón 665
672470.
ES VEN Opel Vectra 2.000,
16 v. Sport, any finals 98.
100.000 km. Full Equipe. Preu:
7.200 euros. Raó 973 438070
i 637 710232.
VENDO
PLAZA
de
parquing C/ Jacint Verdaguer,
23 de Balaguer. Precio:
10.200 E. Inter. 973 450653 o
635529444.
ES BUSCA NOIA per compartir pis a Barcelona. Trucar
a les nits als Tels. 93 4414390
o 609360097.
ES VEN Rovert molt ben
cuidat, amb 100.000 km.
Sempre portat per senyor
gran. Peu: 4500 euros amb 6
mesos d’asseguraça inclosa.
Raó 649 289687.

LLOGUER PARQUING al
C/ Sant Lluís, davant plaça
l’Alguer. Int. Raó. 659 958209.

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 VENDE casa de pueblo
en Camarasa, para reformar.
Buen precio. Interesados llamar al 639 306299, preguntar por Francisco.

EMPRESA SITUADA en el
polígon de Balaguer busca
operaris per responsabilitats
diverses. Interessats trucar al
973 443564.

SE VENDE Toyota Avensis
2.0 TD, año 99, perfecto estado. A/A, dirección asistida,
ABS, etc. Razón 666 440749.

ES VEN Renault Clio Campus,
perfecte estat. Matrícula L- AC.
Raó Tel. 649 660779.

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

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

ES VEN camilla per
massatges, practicament
nova. Preu: 150 euros. Raó tel.
677691168.

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

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE CASAS
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 MONEDERO, 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
OBRES SANT LLORENÇ, SL · Telf. 629 811 450

T E L È F O N S O Ú T I L S
BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445200
MOSSOS (URGČNCIES)
088
MOSSOS D’ESQUADRA
973 457700
GUŔRDIA URBANA
973 450000
CONSELL COMARCAL
973 448933
BOMBERS
973 445080
CAP II
973 446028
SERVEI D'URGČNCIES
973 447714
I.N.SEGURETAT SOCIAL
973 450408
QUINTA S ALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MČDIC 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

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

M ORENO
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 LARÀPITA

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

Tels. 973 443 195 615 169 169
BALAGUER

OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 438004
METGE
973 438003
A.T.S.
973 438062
ESCOLES
973 438061
RESIDČNCIA
973 438169
SANT LLORENÇ
TELČFON 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

H O R A R I O D E O T R E N S
SORTIDES
BALAGUER
07.55
14 .17
19.45

ARRIBADES
LLEIDA
08.25
14..47
20..15

SORTIDES
BALAGUER
09.25
14.20
21.15

ARRIBADES
LA POBLA
11.00
15.55
22.50

SORTIDES
LLEIDA
8.55
13.45
20.45

ARRIBADES
BALAGUER
09.25
14.20
21.15

HORARIOD'AUTOBUSOS
SORT.
06.10
18.50
07.30
12.00
15.00
19.30
07.45
07.48
07.55
07.56
09.15
10.45
13.30

DESTINACIÓ
CALENDARI
BARCELONA
feiners
"
diumenges
TŔRREGA
feiners
"
feiners
"
de dill. a div. feiners
"
feiners
LLEIDA diari excepte diumenge
"
feiners
"
de dilll. a div. feiners
“
feiners
“
feiners
LLEIDA
diumenges
"
calendari escolar

F
etŕl·liques

ESGLÉSIA EVAN. PENTECOSTAL
973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044
973 445786 - 629 447113 -973 390862
BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT
973 586005
DISPENSARI MČDIC
973586249
CAMARASA
AJUNTAMENT
973 420009
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT
973 428007
CUBELLS
AJUNTAMENT
973 459005
GERB
AJUNTAMENT
973 446099
LA RŔPITA
TELČFON PÚBLIC
973 445018
MENŔRGUENS
AJUNTAMENT
973 180205
TÉRMENS
A J U N TAMENT 973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE
973 180213

ŔGER
F. JOSA - C/ La Font, s/n
BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10
F. CLAVER- Sant Lluís, 6
F. MARCH- S. Jaume, 2
F. SALA- Pl. Mercadal, 38

A
973455060
973450214
973445384
973445280
973445087

SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
15.18
“
de dill. a div. feiners
17.55
“
diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDŔ
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'ŔNEU
feiners
13.17
AGRAMUNT
feiners
19.47
AGRAMUNT de dill. a div. feiners
14.00
ŔGER
feiners excepte

R

M

À

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

17.00
08.00
09.30
SORT.
09.15
11.00
12.30
13.15
14.45
16.00
16.30
18.30
19.00

dill., dmart. i dij. calen. escolar
"dill., dmart. i dij. calen. escolar
ANDORRA
dis, dium i festius
ANDORRA
feiners de dill a div.
LLEIDA-BALAGUER
CALENDARI
diari
feiners
feiners
de dill. a div. feiners
calendari escolar
diari
feiners
de dill. a div. feiners (excepte juliol/agost)
de dill. a div. feiners

C

I

E

S

LES AVELLANES
RUBIES PRAT, NURIA
973454213
MONTGAI
PERE SOLANS
973430110
OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA
973438136
VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.
973432151

FARMÀCIESODEOTORN
De les 8 de la tarda del 8 d’abril
De les 8 de la tarda del 15 d’abril
De les 8 de la tarda del 22 d’abril

a les 8 de la tarda del 15 d’abril
a les 8 de la tarda del 22 d’abril
a les 8 de la tarda del 29 d’abril

MARCH
ALDAVÓ
CLAVER

INSTAL·LACIONS

DANI ALBURQUERQUE

Instal·lacions
Toni Figuera Mestres
Electricitat · Fontaneria · Gas
Calefacció · Aire condicionat
C/ Urgell, 105, 1r - 1a

BALAGUER

Tel. 973 445820 - Mòbil 616 449820

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,
OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS
COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.
C/ Almatà, 2 - 25680 HOSTAL NOU

Tels. 973 451064 - 639 160541

ELECTRICITAT · FONTANERIA
AIRE CONDICIONAT
CALEFACCIÓ
AUTOMATISMES
SISTEMES DE SEGURETAT
PORTERS AUTOMÀTICS
Pl. Pere Casaldàliga, 4 1-2 · Balaguer
Tels. 973 448061 · 626 323459
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