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Mostra Coca de Samfaina
El Pavelló d’Alimentació
Natural i Artesana acull la
XVII edició de la Mostra de
coques de recapte i
samfaina

Trobada de puntaires
Després de l’èxit de la
primera, la Fira organitza una
nova edició de la trobada de
puntaires

404

Concurs de Paletes
Els millors paletes de
Catalunya concursaran un any
més a la plaça del Mercadal
el diumenge 2 de maig

Segona quinzena
abril · 2004

• Implantació Norma

   ISO 14000

• Gestió de purins

• Gestió fertilitzants

• Avaluacions ambientals

   ramaderes
C/ St. Crsit, 27-29 altell | 25600 Balaguer

Tel.: 973 448 459 | www.ambiens.info
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C/ Hostal Nou, 19 · Tel. 973 445438 · BALAGUER

Salud Automoció, S.L.
des de 1931

Visiti el nostre stand
a Fira Balaguer
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Què en penseu?...
Arriba, de nou, una nova edició de la fira.

Enguany sembla que l’economia municipal no
està per llençar la casa per la finestra. No és
tampoc que l’Ajuntament es passi en despeses
per commemorar aquest certamen anual,  els
actes paral·lels a la mostra són exigus. Si
aquest cap de setmana volem ser l’aparador
de no sé quantes coses, caldria revisar
l’enllumenat dels accessos a la ciutat, tallar

les herbes que dificulten el pas per
algunes voreres... i tants altres detalls
que no s’escapen als ul ls de
qualsevol. No és convenient fer una
neteja a fons un cop cada quatre
anys, potser  és més recomanable
fer-ho més sovint i amb no tanta
profunditat. Els tractaments abrasius
malmeten en excés. I ja sabem què
succeeix amb els excessos, o no?

Josep M. Simon i Auberni

En portada:
Fira Balaguer 2004

PORTES TIPUS BASCULANT PER A PÀRKINGS i
INDUSTRIALS

PORTES CORREDERES
PORTES DE LLIBRET (grans dimensions)

AUTOMATISMES

C/ Bellcaire, 18-20 - Tel. 973 445199 - BALAGUER

Us desitja una Bona Fira de Balaguer

Denominació d’origen de la coca de samfaina

Estem a les portes d’una nova edició de
Fira Balaguer, que com diu el seu eslògan, és
l’esdeveniment de l’any.

Des de sempre, les fires reunien venedors
i compradors d’una comarca, d’una zona d’in-
fluència comercial per intercanviar, comprar i
vendre aquells productes que no són d’ús diari,
o aquells articles que coneixem com de prime-
ra necessitat. En una fira s’hi podia trobar aquells
productes de temporada, bestiar, carruatges,
maquinària, o actualment, cotxes, maquinària
industrial, comerç en general, i darrerament,
aquells productes que tot i no ser de primera
necessitat formen part de la societat del ben-
estar. Entre aquets productes, han proliferat
els gastronòmics, i avui és difícil de trobar una
fira, que no tingui com un dels sectors més
visitats, aquell on hi ha quantitat d’expositors
que vénen els embotits d’una determinada
zona, formatges, dolços, oli, vi, tot, això sí, na-
tural i artesà, com manen els actuals canons
de la moda gastronòmica.

El passat diumenge, la fira de la campana
d’Os de Balaguer mostrava més parades d’ali-
mentació natural i artesana, que parades rela-

cionades amb la campana, i de fet, totes
aquestes parades tenien força requesta per
part dels afamats visitants.

Fira Balaguer, no serà una excepció, i el
sector més visitat, serà, amb tota probabi-
litat, el de l’alimentació, que comptarà, un
any més amb la Mostra Nacional de Co-
ques de Samfaina i de Recapte.
Tot això, uns dies abans de la celebració de
la Festa de la Coca, en que aquest produc-
te, tant nostre, tornarà al ser el protagonis-
ta. Des d’aquí reivindiquem que la coca de
samfaina sigui declarat producte amb de-
nominació d’origen. Queda dit.

BALAGUER
EL proper diumenge 23 de
maig se celebra la vuitena

Festa de la Coca

Presenten el CD del 25
aniversari de l’Escola
Municipal de Música

COMARCA
Més de seixanta vehicles
participen a la Concentració
de cotxes clàssics d’Àger

Os de Balaguer celebra la
seva Festa dels Campaners
amb milers de visitants

CULTURA
Ajuntament i Consell

Comarcal lliuren els premis
de Sant Jordi 2004

Miquel Trilla, exposa amb
Antoni Collado en l’exposició

d’homenatge a Guinovart

ESPORTS
El Balaguer torna a tenir
opcions d’ascens després de
guanyar el Júpiter

EL Club Basquet Balaguer
s’ho juga tot devant el Reus
Ploms, aquest dissabte
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 Una nova edició de Fira Balaguer obra

les seves portes aquest cap de setmana
Vora 200 expositors exposaran tots els seus productes durant els

dies 30 d’abril , 1 i 2 de maig al recinte firal

La 43a edició de Fira
Balaguer, que se celebra els
dies 30 d’abril, 1 i 2 de maig,
està organitzada per l’Àrea
de Promoció Econòmica i
Turística de l’ Institut Munici-
pal Progrés i Cultura de
Balaguer (IMPIC) i presenta
els sectors tradicionals de
l’automòbil i de la maquinà-
ria industrial, agrícola i de
construcció i Serveis, que
s’ubicaran al passeig de l’Es-
tació i carrer Noguera Palla-
resa, respectivament.

El pavelló d’Entitats a
l’entrada del recinte cobert,
juntament amb els sectors
del turisme i de la moda i
complements que es
trobaran situats en uns
pavellons adossats als
pavellons firals, que acolliran
el sector comercial, l’onzè
Monogràfic de la
construcció i l’habitatge, i el
Pavelló Monogràfic de
l’Al imentació Natural i
Artesana, que inclourà la XVII
Mostra Nacional de Coques

de Samfaina, amb la
participació de vint-i-tres
pastissers de la nostra
comarca.

El IX Concurs de Paletes
de les Terres de Lleida i la II
Trobada de Puntaires «Ciutat
de Balaguer» que se
celebraran a la Plaça del
Mercadal, el matí del
diumenge 2 de maig,
conformaran l’oferta més
lúdica d’aquesta 43a edició
del certàmen  comercial de
Fira Balaguer.

La 43a edició de la fira

serà inaugurada pel

Conseller Joan Carretero
La Fira serà clausurada pel Conseller

de Treball i Indústria, Joan Rañé

L’edició d’enguany de Fira Balaguer serà inaugu-
rada pel conseller de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya, Joan Carre-
tero, el divendres 30 d’abril a partir de les 6 de la
tarda, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer,
mentre que el Conseller de Treball i Indústria, Joan
Rañé serà qui clourà el certamen firal, el diumenge 2
de maig a partir de les 7 de la tarda.

El delegat del Govern a Lleida, Jaume Gilabert
presidirà el Sopar de l’Expositor, el dissabte al vespre,
al Restaurant l’Espigol, amb la presència de gran part
dels expositors de la 43a edició de Fira Balaguer.
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ZONA GERB
Casas pareadas de NUEVA CONSTRUC-
CIÓN. 231,40 m 2, 2 porches, 4 hab., 1 con
vestidor, 2 baños, terraza, buhardilla, 2
parquings y jardín. ACABADOS DE PRIME-
RA CALIDAD. 2 plazas de parking i
jardín.Precio:168.283,33 euros. Ref. 1005.

ZONA MEN¿RGUENS
Casa vieja de 210 m2 con patio de 100m2 para
reformar (disponemos de planos). Precio:
33.055,67 euros. Ref. 1009.

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

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

C/ Miracle, 11
973 445 356

616 514 710

BALAGUER

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 maquinària industrial

al Noguera Pallaresa
És el sector que porta més anys al

certamen que arriba a la 43a edició

El sector de la maquinària és un dels sectors
amb més anys de participació a Fira Balaguer, tot i
que les transformacions que ha anat sofrint en les
darrers anys ha fet que hagi perdut pes específic
dins del recinte firal.

La maquinària industrial i recentment, la de la
construcció, han anat prenent pes a la maquinària
agrícola. Enguany incrementa la seva presència la
maquinària i grans eines per la construcció, comple-
mentant el monogràfic de la construcció i l’habitat-
ge. Així doncs, els tractors i les cosetxadores han
anat deixant pas a altre tipus de maquinària industri-
al, maquinaria de jardineria, camions, vehicles indus-
trials, i recentment a les bastides, grues elevadores,
plataformes de diferents tipus, aplicables, en termes
generals al món de la construcció, autèntic motor
econòmic de la nostra ciutat i comarca.

El sector de la maquinària industrial i de cons-
trucció, com ja és costum en les darreres edicions
de Fira Balaguer, s’ubicarà en el carrer Noguera Pa-
llaresa entre el sector de l’automoció i els pavellons
firals.

Un dels sectors més potents i que té
vida pròpia dins del certàmen de Fira
Balaguer, és el sector de l’automòbil, que des
de fa uns anys ocupa la totalitat del passeig
de l’Estació.

Una autèntica exposició de totes les
marques automobilístiques del mercat, amb
la majoria dels models per tal de que els visi-
tants puguin triar i remenar entre els més
de tres-cents models que durant els tres

El sector de l’automòbil, un dels sectors
més potents i vistosos de Fira Balaguer
Durant els tres dies de la fira, vora tres-cents models d’automòbils

estaran exposats al recinte firal del passeig de l’Estació

dies de la Fira podran contemplar-se al re-
cinte firal de Balaguer entre els que podran
trobar-se les principals novetats sorgides
durant els darrers mesos.

El sector dels automòbils, és, sens dub-
te, un dels sectors més vistosos i més atrac-
tius pels visitants de la Fira, i que es troba en
un marc incomparable com és el passeig de
l’Estació.

Una exposició on la qualitat i la innovació
es fan patents en les millors marques
d’aquest sector.

El considerable augment d’expositors en
els darrers anys d’aquest sector, ha fet
possible que s’ocupi la totalitat del passeig
de l’Estació.

Cal destacar que el sector de
l’automoció també és el protagonista d’un
altre dels certàmens organitzats per l’IMPIC,
com és Firauto, dedicat al vehicle d’ocasió i
que se celebra el mes d’octubre.
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Un total de dotze parelles formades per
un paleta i un manobre, tornaran a competir
el proper diumenge 2 de maig, a partir de les
9 del matí, a la Plaça del Mercadal, en el que
serà el IX Concurs de Paletes de les Terres de
Lleida, organitzat per l’IMPIC.

Els participants, vinguts d’arreu de
Catalunya, són autèntics professionals del
món de la construcció, i que un any més, ho
posaran difícil als membres del Jurat format

Els millors paletes de Catalunya
competiran en una proba complicada

El IX Concurs de Paletes de les Terres de Lleida concursaran el
diumenge 2 de maig, a la Plaça del Mercadal de Balaguer

per representants dels col·legis d’arquitec-
tes i d’arquitectes tècnics de Lleida que valo-
raran la fidelitat al model, la qualitat final, el
replanteig de l’obra, l’aprofitament dels ma-
terials i la neteja de l’obra.

El guanyador del Concurs s’emportarà el
primer premi de 600 euros en metàl·lic i un
merescut trofeu.

Els participants hauran de ser a les 8 del
matí a la Plaça on després de conèixer la
proba que hauran de realitzar, tindran un hora
per replantejar l’obra, fins a les 9 del matí,
hora en que començarà el concurs, que fina-
litzarà als voltants de la 1 del migdia.

Un cop conegut el guanyador i repartits
els premis, els participants dinaran plegats.

Els tres primers classificats del concurs,
podran participar, directament, al Concurs de
Paletes internacional de Construmat, orga-
nitzat per Fira Barcelona, del proper any 2005.

Josep Oliveres, de Vilobí

d’Onyar, guanyador de la

darrera edició del concurs
El concursant Josep Oliveres, de la població giro-

nina de Vilobí d’Onyar va ser el guanyador de la edició
de l’any passat del Concurs de Paletes de les Terres
de Lleida, triomf que ja havia aconseguit en dues edi-
cions anteriors.

Cal destacar que Josep Oliveres forma part d’una
de les parelles que ha participat en les vuit edicions
que s’han celebrat del Concurs de Paletes, i enguany
intentarà revalidar el seu triomf davant dels seus con-
trincants.

L’alcalde Miquel Aguilà serà l’encarregat de lliurar
els premis als guanyadors.
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Cada any  Fira Balaguer, a través
de l’IMPIC organitza actes paral·lels a
la Fira per tal d’aprofitar l’impacte
mediàtic que aquest esdeveniment
comporta a la ciutat.

L’any passat es va apostar per la
celebració de la primera trobada de

El Mercadal acollirà la II Trobada
de Puntaires “Ciutat de Balaguer”

Després de l’èxit aconseguit en la primera edició, l’IMPIC i
les puntaires de Balaguer han organitzat una nova trobada

Puntaires “Ciutat de Balaguer” orga-
nitzada conjuntament amb el grup de
dones puntaires de la ciutat. Una tro-
bada que pretén consolidar-se com
una activitat més del nostre calenda-
ri festiu.

Aquest any es preveu la
participació d’unes 400 puntaires
provinents de diferents poblacions de
tot Catalunya.

La II Trobada de Puntaires «Ciutat
de Balaguer» tindrà lloc el diumenge,
dia 2 de maig, a la plaça Mercadal,  a
partir de les 10 del matí tot coincidint
amb el ja tradicional Concurs de
Paletes de les Terres de Lleida.

La Trobada de l’any passat va tenir
un èxit sense precedents, amb la
presència de més de 300 puntaires
que van reunir-se a la plaça del
Mercadal, i després de participar en

un esmorzar de germanor, les
puntaires van mostrar a tot el públic
assistent el seu saber fer amb les
puntes de cuixí. Grans i petits van
compartir les seves experiències,
demostrant que la punta de cuixí la
poden practicar tant els més menuts,
amb participants de 4 i 5 anys en
l’edició de l’any passat fins a gent
gran, amb participants que
sobrepassaven els 90.

En la trobada d’enguany, després
de l’esmorzar de germanor i de la ben-

vinguda oferida a tots els participants
per part de l’alcalde de la ciutat, les
puntaires podran compartir entre elles
els diferents patrons, i experiències
acumulades al llarg de la seva vida com
a puntaires.

La punta de cuixí ha recuperat el
seu esplendor en els darrers anys, grà-
cies a l’organització de diferents tro-
bades i concursos en diferents indrets
del nostre país, i que habitualment
compten amb la participació de nom-
brosos participants.
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 El pavelló de l’alimentació natural,

l’atractiu més llaminer de la fira
Formatges, embotits, mel, dolços i vi s’hi poden trobar al pavelló

XVII edició de la Mostra de

Coques de Samfaina

La Mostra Nacional de Coques de Recapte i
Samfaina, dóna la possibilitat, als visitants de Fira
Balaguer, d’assaborir les diferents especialitats fetes
pels forners de la majoria dels pobles de la Comarca
de la Noguera.

En total seran 23 els forners dels municipis de la
Noguera que participaran en aquesta mostra del
producte gastronòmic de la nostra comarca, més
conegut arreu del Principat.

El pavelló de l’alimetació natural i artesana ha
estat pensat, des d’un principi per poder gaudir d’un
ampli ventall de productes naturals i artesans que es
fan molt a prop nostre, a les nostres comarques.

El pavelló d’alimentació natural i artesana, amb
venda directa dels seus productes, gaudeix de 600
metres quadrats, on s’hi pot trobar, des d’un formatge
artesà, fins una mel recent recollida, passant per un
bon vi o un bon xorís de les nostres terres.

És un dels sectors amb més
adeptes, entre els visitants de Fira
Balaguer. En aquest mateix espai
tindrà lloc la XVII Mostra Nacional
de Coques de Recapte i Samfaina,
consolidada dins del recinte firal, i
organitzada per la Societat
Gastronòmica i Cultural del Comtat
d’Urgell.

Formatge, mel, torrons,
xocolata, embotits, coca dolça i
pastissos, cava, vi, licors, cafè,
productes naturals, caramels,
herbes medicinals i coques de
samfaina, consoliden un
monogràfic d’alimentació natural i
artesana, que any rera any, edició
rera edició, s’ha convertit en una de
les màximes atraccions de Fira
Balaguer, i un dels sectors que ha
donat més nom a la fira gràcies a la
presència de la coca de samfaina i
de recapte.



11

V. X. ADSUAR

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

Agència Oficial
Venda de vehicles nous i usats

Mercedes-Benz

La moda estarà present un any més, als

pavellons comercials de Fira Balaguer
Diferents establiments comercials presentaran la moda primavera-
estiu amb una passarel·la estàtica en un dels pavellons comercials

Els pavellons firals acullen tota una ex-
posició-aparador del comerç local i comar-
cal, en 1.800 metres quadrats, que donen
cabuda a tots els subsectors comercials,
capacitats per satisfer les necessitats de
tots els visitants de la Fira.

L’objectiu de Fira Balaguer, en els seus
43 anys d’història, és convertir el recinte firal
en un aparador vivent amb una mostra
representativa del món comercial i
empresarial de la Ciutat de Balaguer.

És per això que novament enguany el
sector comercial s’ha vist incrementat amb
un pavelló de 600 metres que s’adossarà a
l’entrada principal i que acollirà una àmplia

mostra del món de la moda i l’estètica del
comerç local, amb la presència d’una
passarel·la estàtica enmig del pavelló.

El pavelló de la moda, amb molt d’èxit en
les dues anteriors edicions continua
mostrant les novetats més importants en
quant a la moda de primavera i estiu, tant
per a infants com per a adults. També es
mostraran les darreres tendències en el
món de la perruqueria.

Als pavellons comercials també s’hi
podrà trobar tot tipus de productes i serveis
de diferents establiments comercials i
d’empreses de la nostra ciutat, presents,
un any més a Fira Balaguer.

Mostra d’empreses

turístiques de la Noguera
Un sector important per la revifalla

econòmica de la ciutat i la comarca

Enguany, Fira Balaguer continua donant cabuda
a un sector que l’any passat ja va apuntar la seva
participació.

Un nou sector, revulsiu de l’economia de les nos-
tres terres, i que s’ha de promocionar i apostar per
aquestes iniciatives.

Enguany seran presents a l’espai reservat pel
sector de les empreses turístiques les empreses
més representatives del nostre territori: escoles de
vol, cases de pagès, albergs, empreses d’aventura,
càmpings, hípiques..., així com també s’oferirà, des
d’un punt d’informació local, totes les rutes per la
ciutat i per la comarca que es poden realitzar per
conèixer millor el nostre territori.

Aquesta mostra i exposició de serveis turístics
que ofereixen els nostres municipis ha d’ésser tot un
referent per la promoció turística de la nostra ciutat
i la nostra comarca.
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El món de la construcció s’ha convertit, en els
darrers anys, en un dels motors econòmics de la
nostra societat. No només per l’obra en sí, que ja
representa un important moviment econòmic, sinó
per tot el que mou al seu voltant. Mobiliari, decora-
ció, electrodomèstics, instal·lacions, etc.

Fa onze anys, dins el marc de Fira Balaguer, va

El sector de la construcció i l’habitatge
dóna qualitat i elegància a Fira Balaguer
La presència de l’onzè monogràfic de la Construcció i l’Habitatge a

Fira Balaguer consolida un dels sectors de més qualitat del certamen

iniciar-se un monogràfic dedicat al
sector de la Construcció i l’Habitat-
ge, amb la intenció de facilitar als di-
ferents expositors d’aquest sector
econòmic la manera de donar a co-
nèixer els seus productes al gran
públic, i als visitants per a que puguin
conèixer de primera mà tots aquells
avantatges que la societat moderna
pot oferir de cara a la llar, gaudint de
totes les novetats que en el món de
la construcció i de l’habitatge, sor-
geixen any rera any i que els exposi-
tors de Fira Balaguer ofereixen en els
seus estants.

La intenció de l’organització del
certamen firal és que el visitant del
Saló Monogràfic de la Construcció i
l’Habitatge pugui trobar tot el neces-
sari que faci referència al món de la
construcció: materials d’obra, ferro,

fusta, vidre, alumini, revestiments, cuines, electricitat, aigua,
calefacció, il·luminació, decoració, pintura, constructors, tèc-
nics, etc.

L’onzè Monogràfic de la Construcció i l’Habitatge, gaudirà
de 1.500 metres quadrats als pavellons firals, essent tot un
aparador del món de la construcció i dels serveis per la llar, de
les nostres comarques.

El sector de la construcció es veurà consolidat en la Fira
d’enguany, per la presència al recinte exterior de Fira Balaguer,
d’una exposició important d’empreses dedicades al lloguer de
material i maquinària de la construcció, en el recinte de la
maquinària industrial i de construcció, ubicada al carrer Noguera
Pallaresa.
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El proper 23 de maig se celebra una nova
edició de la Festa de la coca de samfaina

La vuitena edició de la Festa de la Coca presenta com a novetat un curs
d’elaboració i un concurs de coques de samfaina i de recapte

El proper diumenge 23 de maig, la Plaça del Mercadal
acollirà, un any més, una nova edició de la Festa de la Coca de
Samfaina.

Pastissers de Balaguer elaboraran una  coca de samfaina
de 60 metres de llargada per 80 centímetres d’amplada, i d’un
pes de vora 300 quilos que serà presentada i degustada a
partir de les 7 de la tarda.

La coca estarà acompanyada per prop de 500 litres de
sangria del Mercadal, una beguda de recepta secreta, que va
ser creada per aquesta festa en concret.

La Festa de la Coca, que espera l’assistència d’uns dos mil
visitants, està organitzada per l’Institut Municipal Progrés i
Cultura, amb la col·laboració de Creu Roja Joventut de Balaguer
i  l’Associació Gastronòmica i Cultural del Comtat d’Urgell.

Els membres voluntaris de Creu Roja Joventut, seran els
responsables de tallar i repartir els dos mil cinc-cents talls de
coca i la sangria del Mercadal tal i com han fet en totes les
edicions que s’han celebrat fins al moment d’aquesta festa
gastronòmica que pretén potenciar i donar a conèixer el pro-

Una de les novetats de la Festa d’enguany serà la
inclusió d’un concurs de coques de samfaina i de

recapte elaborades per aquelles persones de
Balaguer i comarca que hi vulguin participar

Sala polivalent del Xalet Montiu. El curs té les places limitades
a 25 persones que podran inscriure’s a les oficines de l’Impic
fins el dia 5 de maig.

Aquest curs forma part del programa de diferents cursos
monogràfics de cuina i pastisseria, organitzats per l’Impic i el
pastisser Pepe Daza, i que van iniciar-se a principis d’aquest
mes d’abril amb un curs d’elaboració de mones de Pasqua
que va comptar amb la presència d’una trentena d’alumnes.

ducte gastronòmic per excel·-
lència de la nostra ciutat, com
és la coca de samfaina o de re-
capte.

Els tiquets de la coca es
podran adquirir al preu de dos
euros cadascun mitja hora
abans de l’inici de la festa, en
els punts de venda que l’orga-
nització ubicarà a l’entrada de
la plaça. Cada tiquet dóna dret
a un tall de coca i una racció de
sangria del Mercadal.

Una de les novetats de la
Festa d’enguany serà la inclu-
sió d’un concurs de coques de
samfaina i de recapte elabora-
des per aquelles persones de
Balaguer i comarca que hi
vulguin participar. Els interes-
sats hauran d’elaborar una coca
i dur-la a la Plaça del Mercadal,
on seran exposades i degusta-
des per un jurat gastronòmic
que decidirà quina és la millor
coca de recapte del concurs, la
més original, etc.

En aquest sentit, l’Institut
Municipal Progrés i Cultura de
Balaguer ha organitzat pels pro-
pers dies 6 i 7 de maig, un curs
de coques de samfaina i recap-
te, a càrrec del Mestre Pastis-
ser, Pepe Daza, que es farà a la

La coca estarà acompanyada per prop de
500 litres de sangria del Mercadal, una beguda

de recepta secreta, que va ser creada per
aquesta festa en concret

La Festa espera l’assistència d’uns dos mil

visitants, està organitzada per l’IMPIC, amb la
col·laboració de Creu Roja Joventut i  l’Associació

Gastronòmica i Cultural del Comtat d’Urgell
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Durant aquest estiu es procedirà a la remodelació
total de la Llar d’Infants Patufet per tal d’adaptar-la a
la normativa del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.

L’obra preveu adaptar totes les aules i els
diferents espais de la Llar d’Infants, menjador, serveis,
dormitoris i les diferents sales polivalents, a l’edat

La Llar d’Infants Patufet es remodelarà
totalment per acollir nens de 0 a 2 anys
Les obres, amb un cost de 200.000 euros estan cofinançades pel

Departament d’Ensenyament de la Generalitat i el propi Ajuntament

dels alumnes, que actualment és
entre els 0 i els 2 anys, a diferència
de fa uns anys, en que la guarderia
donava servei a alumnes fins als 5
anys.

El fet que l’educació pública hagin
assimilat l’ensenyament des dels 3
anys als col·legis públics, ha fet que
les llars d’infants hagin hagut
d’adaptar-se a la franja d’edat inicial,
donant un servei importantíssim a les
famílies que compten amb tots els
seus membres adults en el mercat
laboral.

Les obres previstes tenen un
pressupost previst de 200.000
euros, dels quals, el 50 per cent està
subvencionat pel Departament
d’Ensenyament, i la resta estarà
finançat pel propi Ajuntament. Les
obres inicials es faran a partir del

proper mes de juny, per tal de que puguin estar finalitzades a
mitjans del proper mes de setembre, data en que s’iniciarà el
nou curs escolar 2004-2005.

Fons de l’Impic han informat que les obres es realitzaran de
manera que es perjudiqui el menys possible la marxa normal de
les classes i dels diferents serveis que ofereix la Llar d’Infants,
durant el període que durin les obres.

La Llar d’Infants Patufet comptarà amb un total de sis aules,
dues per cada una de les diferents línies d’edat, de 0, de 1 i de
2 anys, a part de donar els serveis de menjador i de perllongació
de jornada, tant al matí com a la tarda.

Actualment la Llar d’infants Patufet compta amb una
vuitantena d’alumnes repartits entre les diferents edats.
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La setzena festa de la bicicleta va cele-
brar-se el passat  dissabte 24 d’abril, amb la
participació de prop de 400 ciclistes de totes
les edats, que un any més van participar
d’aquesta festa lúdico-esportiva, omplint de
bicicletes i de xivarri els diferents carrers de
la capital de la Noguera, per on van passar
tots els participants, en les dues rutes, una
per la part alta i el centre històric, i l’altra pels
diferents carrers de la zona de l’Eixample.

400 ciclistes de totes les edats participen
a la 16a Festa de la Bicicleta

La festa va celebrar-se el passat dissabte 25 d’abril, i els esportistes
van recórrer durant dues hores els principals carrers de Balaguer

Organitzada per la Regidoria d’Esports
de l’Ajuntament de Balaguer, la festa de la
bicicleta va començar a les 5 de la tarda, i la
rua ciclista va sortir de la Plaça per pujar al
barri del Secà, anar al barri del firal i retornar
a la Plaça on després d’un descans i un beu-
re, els esportistes continuaren cap a la se-
gona ruta, amb inici i final a la mateixa plaça
Mercadal.

Després d’un merescut berenar i refres-
cos, els ciclistes van participar en el sorteig
de tres bicicletes de muntanya.

Un dels objectius de la Festa de la Bicicle-
ta, festa que ve celebrant-se ininterrompu-
dament des del mes de maig de l’any 1989,
no es altre que els ciutadans de Balaguer
deixin per unes hores el cotxe a casa, es po-
sin el casc i practiquin un dels esports més
sans i saludables com és el anar amb bicicle-
ta, un esport que es pot practicar sempre, i a
totes les edats.

El col·legi Nostra Senyora

del Carme celebra una

jornada esportiva
Inaugurant les noves pistes esportives

del centre escolar de Balaguer

Amb motiu de la inauguració de les noves pistes
esportives del Col·legi Ntra. Sra. del Carme de Balaguer,
la comunitat educativa d’aquest centre escolar orga-
nitzà una jornada esportiva en la qual hi intervingueren
les escoles Vedruna de Mollerussa, de Montblanc, de
Saragossa, de Tarragona, de Valls i de Balaguer, i comp-
ta també amb la participació de l’Escola Pia de
Balaguer.

En l’acte inaugural, després de les paraules de
benvinguda per part de la directora del centre, Roser
Galceran, els alumnes de quart d’ESO i de Batxillerat
formaren les anelles olímpiques i l’alumnat del cicle
superior d’Educació Primària, les lletres PAU AL MÓN.
Amb aquest muntatge plàstic i corporal començaren
els partits en les modalitats esportives de futbol i bàs-
quet.

Un cop finalitzada la competició esportiva, l’alcal-
de de Balaguer, Miquel Aguilà, el regidir d’Esports de
l’Ajuntament de Balaguer, Juanjo Tenorio i el President
del Consell Esportiu de la Noguera, Josep Batalla fo-
ren els encarregats de lliurar els diferents trofeus als
guanyadors.
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La Colla gegantera organitza la

II Trobada de gegants el 16 de maig

La Colla Gegantera de Balaguer organit-
za la II Trobada de Gegants el proper diu-
menge 16 de maig. L’any 2002 varen acon-
seguir portar a Balaguer unes quaranta fi-
gures, més un bon nombre de capgrossos i
unes 15 colles de grallers d’arreu del país.
Enguany volen, com a mínim, igualar l’assis-
tència de gegants, gegantes i bestiari di-
vers de fa dos anys.

Aquest any però, la festa serà més gran
perquè batejaran tots els nostres gegants,
que seran apadrinats per altres procedents
de diversos indrets dels Països Catalans.

Algunes de les colles que assistiran a la
trobada són les de Matadepera, Taradell,
Fraga, Borges, Seròs, Bellcaire, Vallfogona,
Térmens i la majoria de colles de  Lleida.

La festa començarà a les 10 del matí
amb l’arribada de les colles i la plantada dels
gegants al Parc de la Transsegre.

A les 11 s’iniciarà la cercavila per
diversos carrers de la ciutat amb
l’acompanyament dels grups de grallers
presents en la trobada.

A les 12 del  migdia arribarem a la Plaça
Mercadal on hi haurà el bateig de cada parella
de gegants i del Sereno. Després de cada
bateig, cada parella farà un ballet amb els
que l’han apadrinat. Tot seguit s’entregarà
al públic assistent el recordatori d’aquest
bateig. L’acte finalitzarà amb un ball de
gegants fi de festa amb la interpretació
col·lectiva de totes les colles de grallers i la
dansa conjunta de tots els gegants.

Dinar de germanor de tots

els geganters a la Cros
La Colla gegantera editarà un llibre amb
les històries dels gegants de Balaguer

Per acabar la festa es realitzarà un dinar de ger-
manor als pavellons de la Cros per a tots els
geganters i grallers assistents. En aquesta animat
dinar també hi podran assistir totes les persones
que vulguin i que hagin passat a comprar el tiquet
per la botiga Mormur (Plaça Mercadal, 7) abans del
dia 7 de maig.

Aquest Bateig Gegant pot portar-se a terme
gràcies a la col·laboració desinteressada d’un bon
nombre de gent, que tenen com a il·lusió mantenir
viva una tradició catalana molt arrelada a la nostra
ciutat, i a més a més tots els assistents podran
assabentar-se de les històries més desconegudes
dels nostres gegants, que aviat passaran a ser
llegendàries.

La Colla Gegantera té la intenció d’editar un llibret
amb les històries dels Gegants de Balaguer,
acompanyat dels dibuixos d’aquests amb les dades
tècniques i històriques. Endavant amb la festa.

Durant la Trobada, s’efectuarà el bateig de tots els gegants de
Balaguer, apadrinats per gegants d’arreu de Catalunya
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El passat dissabte 24 d’abril , va
celebrar-se l’acte central de la cele-
bració del 25è aniversari de l’Escola
Municipal de Música de Balaguer, amb
la presentació del CD que han gravat,
en aquest motiu, diferents grups for-
mats per exalumnes, alumnes i pro-

Presenten un CD en el 25è
aniversari de l’Escola de Música

Peces interpretades per alumnes, exalumnes i professors
de l’Escola Municipal de Música de Balaguer

fessors de l’Escola.
L’acte va celebrar-se al Teatre

Municipal de Balaguer, a partir de les
8 de la tarda, amb la presència d’un
nombrós públic que va assistir al con-
cert de presentació del CD, que va
poder adquirir-se en el mateix acte i
que va comptar amb la presència de
l’Alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà, la
regidoria de Cultura, Mar Roldán i la
directora de l’Escola, Montserrat
Cots, acompanyats de la major part
dels professors de l’escola i molts
alumnes i pares que no van voler per-
dre’s l’oportunitat d’assistir a l’acte
acadèmic i el concert.

Després del concert, l’AMPA de
l’Escola Municipal de Música de
Balaguer va organitzar un sopar que
va comptar amb la presència de més
d’un centenar de membres de la

família educativa del centre, i durant
el qual va presentar-se un CD Rom,
amb la col·laboració del Centre de
Recursos Pedagògics de la Noguera,
que explica els 25 anys d’història de
l’Escola Municipal de Música
acompanyat de gran quantitat de
fotografies dels darrers 25 anys.
Trobades, sor tides, excursions,
concerts, intercanvis musicals, i
alumnes donant classe conformen un
dossier fotogràfic de gran interès pels
alumnes i exalumnes de l’Escola. Un

document històric de 25 anys
d’experiències musicals de centenars
d’alumnes que han passat per les
aules d’aquesta Escola de Música de
Balaguer.

Cal dir que per commemorar el
25 aniversari de l’Escola de Música
de Balaguer, aquesta va organitzar el
passat mes de març la Trobada ACEM
d’Escoles de Música a Balaguer, en la
qual hi van participar sis escoles amb
més de 400 alumnes d’arreu de les
Terres de Ponent.
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Més de dues mil persones
han presenciat, un any més
l’espectacle «Viu la Passió»,
organitzat pel grup de Teatre
La Suda. «Viu la Passió» és un
espectacle  plasticomusical,
reforçat amb textos explica-
tius i un cert moviment.  La
veu d’aquests quadres la do-
nen els gestos i les formes
configurades dels actors amb
la seua expressió i situació
dins d’aquest llenç o grup es-
cultòric. El color el dóna el ves-
tuari i la il·luminació.

A tot això hi hem d’afegir
els textos explicatius inicials
en cada quadre que ens situen
en el context del moment
històric en què ens trobem en
cada moment.

L’espectacle s’ha consoli-

“Viu la Passió” es consolida
entre les Festes de la

Setmana Santa de Ponent
Més de dues mil persones assisteixen als

diferents passis de l’edició d’enguany

dat com un dels més impor-
tants de la Setmana Santa de
les Terres de Ponent, tal i com
ho varen poder comprovar el
Delegat del Departament de
Cultura, Antoni Llevot i el Di-
rector General de Cultura Po-
pular de la Generalitat de
Catalunya, Ferran Bello.

Enguany, ”Viu la Passió”
estava formada per 12
quadres que van fer viure amb
màgia, realisme i fantasia les
narracions evangèliques de
l’última etapa de la vida de
Crist a tots els presents.

L’espectacle 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
mig queden escenes

entranyables com l’últim sopar; moments de
dolça compassió com el de la Verònica i el
Cirineu... i sobretot moments intensos de
dolor i injustícia que culminen en el quadre de
la crucifixió.

En aquesta representació hi han participat
275 persones principalment de Balaguer,
encara que hi ha persones dels diferents
pobles del voltant, com Camarasa, Vallfogona,
Térmens... 250 eren figurants, aquests són
els que hi donen vida i 50 persones han vetllat,
abans, durant i després de la representació
que tot vagi bé.

La direcció de l’espectacle «Viu la Passió»
de La Suda Teatre ha estat a càrrec de Miquel

Aige, Roser Cayuela, Estanis Dalmau i Pepe
Cases.

Els quadres que s’hi  han representat són:
Miracle al Mercat; entrada triomfal a
Jerusalem; la venda de Jesús ; el darrer Sopar;
la negació de Pere; procés de Jesús; la
Verònica i el Cirineu; penjament de Judes; la
crucifixió; juguesca de la túnica de Jesús;
davallada i enterrament i la Resurrecció de
Jesús en el darrer dels quadres de
l’espectacle.

Més de dues mil persones han
presenciat en l’edició d’enguany

l’espectacle «Viu la Passió»
a Balaguer

En la representació hi han participat
250 figurants, la majoria d’ells de

Balaguer i dels pobles del revoltant
con Camarasa, Vallfogona, Térmens...
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El mestre pastisser Pepe Daza va
lliurar, el passat dijous 22 d’abril, una
gran mona de xocolata al Centre Obert
de Sant Josep del Molí, ubicat al barri
del Firal. Aquest gest, que l’artista ba-
laguerí fa cada any, des de fa molt
temps, és molt ben acollit pels nens i

Pepe Daza dóna una mona al
Centre de Sant Josep del Molí
La mona, de seixanta quilos de xocolata va retre un

homenatge al 35 aniversari del personatge de còmic, Tintín

nenes, pares i treballadors del centre
que van agrair amb mostres de sim-
patia i d’estimació cap al mestre pas-
tisser de la nostra ciutat. Però no es-
taven sols, a més de l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà, de l’alcalde de
l’Ajuntament de Camarasa, Josep
Vendrell, i de la regidora de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Balaguer,
Montse Serra, acompanyaven a Pepe
Daza, el President del Gremi de For-
ners de Lleida, Antoni Mas, i represen-
tants de diverses associacions de caire
cultural i social de diversos pobles dels
voltants, com Vallfogona de Balaguer i
Castellserà.

La mona que el mestre pastisser
va lliurar al centre Sant Josep del Molí
de Balaguer i que va ser degustada
per les més de cinquanta persones
que assistiren a l’acte, estava confec-

cionada per 60 quilos de xocolata i sim-
bolitzava, com pot apreciar-se a la fo-
tografia, l’homenatge del Pepe Daza i
el seu equip de col·laboradors als 35
anys del personatge de còmic Tintín.

Pepe Daza va voler agrair als seus
col·laboradors la imprescindible ajuda
alhora de confeccionar la mona de xo-
colata i va indicar que els seixanta qui-
los de xocolata havien estat donats
per una persona anònima. El mestre
pastisser va manifestar estar molt
satisfet i emocionat de poder fer

aquest present, cada any, a aquests
joves que acudeixen diàriament al Cen-
tre Obert Sant Josep del Molí, on l’equip
director i de voluntaris donen el suport
educatiu i nutritiu necessari als joves
de 3 a 16 anys de 5 a 8 de la tarda, un
cop han sortit dels respectius centres
escolars. Allí els joves poden fer els
deures, reben classes de reforç, si ho
necessiten, poden gaudir d’una biblio-
teca, poden dutxar-se o rentar-se i
després de sopar, retornen cap a les
seves llars.
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Artesa de Segre col·labora

amb el Forum 2004
L’alcalde Domènec París va signar el
conveni com a municipi col·laborador

Artesa de Segre celebrà l’acte associat al Forum
de les Cultures 2004, el passat 3 d’abril, al pati del
centre escolar Els Planells. L’acte va consistir en una
plantada d’arbres en els carrers Jesús Santacreu,
carretera de Montsonís i al patí del mateix centre edu-
catiu.

Després de la plantada dels arbres, es va oferir a
tots els participants un aperitiu intercultural amb la
presència dels plats més típics de les diferents nacio-
nalitats que viuen al municipi com són, Moldavia, Ar-
gentina, Bielorússia, Bolívia i Rússia.

Les activitats van estar amenitzades per música
de cada país i van sentar les bases per organitzar
noves trobades interculturals, després de l’èxit
d’aquesta primera.

L’Ajuntament d’Ar tesa de Segre, que recentment
va signar a Barcelona el conveni amb el Forum 2004,
amb la presència del seu alcalde, Domènec París i de
la regidora de cultura de l’Ajuntament d’Artesa, Carme
Barril, com a municipi col·laborador del Forum, realit-
zarà i organitzarà diferents actes culturals durant els
propers mesos, així com la col·laboració amb el Forum
dins del marc de les Bones Propostes Municipals.

La pluja no va privar que la celebració de
la IX Trobada de Cotxes Clàssics d’Àger, fos
tot un èxit, ja que va reunir prop de dos mil
persones vingudes d’arreu de les comarques

Dues mil persones assisteixen a la
IX Trobada de Cotxes Antics d’Àger

La pluja no va evitar l’èxit d’aquesta novena edició de la Trobada de
Cotxes clàssics i d’època que celebra la població noguerenca

lleidatanes i de Barcelona, que no voleren
perdre’s l’oportunitat de viure en directe, el
glamour d’un canvi de look de la Vall d’Àger,
encara que només fos per unes hores, retor-
nant als anys cinquanta, amb la presència
dels cotxes clàssics que ompliren la carrete-
ra del por t d’Àger i, posteriorment, els car-
rers principals de la turística població de la
Noguera Alta. 54 vehicles van participar en
aquesta trobada.

Durant la jornada festiva del passat diu-
menge 18 d’abril, l’Ajuntament d’Àger tam-
bé va preparar diferents cercaviles amb grups
d’animació. La concentració va finalitzar amb
un dinar de germanor a la Plaça del poble.
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La Trobada de Campaners d’Os de Balaguer cele-
brada els passats 24 i 25 d’abril va ser tot un èxit tant
per la participació d’una seixantena de campaners
d’arreu de Catalunya i Aragó com pels més de tres
mil visitants que durant els dos dies van acostar-se a
la localitat noguerenca per tal de sentir els tocs de
campana, així com poder gaudir de la Mostra d’oficis

Més de seixanta campaners a la XVII
Trobada de Campaners d’Os de Balaguer

Celebrada el passat cap de setmana del 24 i 25 d’abril amb
l’assistència de més de tres mil visitants d’arreu de Catalunya

perduts, i de la Fira de la campana.
Quant a la trobada de campaners,

els organitzadors van destacar la cada
cop més nutrida presència de partici-
pants joves, la qual cosa vol dir que
l’ofici, lluny de perdre’s cada cop gua-
nya més adeptes, gràcies a la labor
feta per la Confraria de Campaners
de Catalunya, organitzadora, junta-
ment amb l’Ajuntament d’Os de la Tro-
bada.

El pregó de la festa va córrer a
càrrec de l’escriptor Joan Bellmunt,
mentre que més tard, el dissabte al
vespre es va presentar la reedició del
llibre “Les Campanes”, de Joan Ama-
des, prologat per Xavier Orriols, a càr-
rec del pare Valentí Tenas, monjo de
Montserrat.

Tot seguit es va fruir amb un con-
cert de saxo i percussió a càrrec d’Es-

teve Espinosa i Ramon Alvaro, professors del Conservatori de
Lleida.

El diumenge 25 d’abril, a més de la popular fira de la campa-
na i de la demostració d’oficis perduts, es va poder gaudir d’una
mostra de puntaires i d’una mostra de campanes i diferents
materials a la Sala Gòtica del Castell, abans dels populars Tocs
oferts pels campaners presents a la Festa.

A partir de les 12 del migdia va celebrar-se la Missa Major
cantada per l’Schola Cantorum dels amics de la Catedral de
Tarragona, que un cop finalitzada la Missa oferiren un concert al
públic present. Un dinar a la pista poliesportiva i l’homenatge als
campaners de més i de menys edat assistents van posar punt i
final a la Trobada de Campaners.



24

Sota el títol “La Nogue-
ra: Immigració i Integració”,
el passat dijous 22 d’abril, va
iniciar-se a Balaguer les Au-
les d’extensió universitària
de la gent gran de la Nogue-
ra, amb la lliçó inaugural a
càrrec del professor de la
UdL, Fidel Molina que parlà
sobre “Més enllà del
multiculturalisme: vers una
comunicació intercultural”.

L’acte inaugural fou pre-
sidit per l ’Alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà i el
President del Consell Comar-
cal de la Noguera, Josep
Roig, amb la presència de
diferents representants de
la Universitat de Lleida, de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs,

 40 inscrits a les Aules Universitàries de
la Gent Gran de la Noguera

Van iniciar-se el passat dijous 22 d’abril amb la conferència
inaugural del professor de la Universitat de Lleida, Fidel Molina

del Centre de Recursos Pe-
dagògics de la Noguera i de
l’Associació AFOPA.

Es va presentar un pro-
grama que consta d’un to-
tal de vuit sessions o ponèn-
cies que tractaran diferents
aspectes del fenomen mi-
gratori i de la integració en
la nostra societat.

Les xerrades van
continuar el dimecres 28
d’abril a la Sala d’Actes del

Consell Comarcal de la
Noguera amb el professor
Jordi Garreta que va parlar
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”.

El dimecres 12 de maig,
la col·laboradora de la UdL,
Florentina Budau, exposarà
el tema «la immigració de
l’Europa de l ’Est: la
comunitat romanesa»,
mentre que el 19 de maig
es parlarà sobre la realitat
migratòria llatinoamericana.

Fidel Molina va ser el
responsable d’iniciar

les Aules Universitàries
de la Gent Gran

Marxa Noguerenca

organitzada per Foment

Cultural de Butsenit
Unes 80 persones van participar en

aquesta activitat cultural

Unes 80 persones van participar en la Marxa
Noguerenca organitzada per Foment Cultural i Re-
creatiu de Butsènit d’Urgell, un recorregut amb desni-
vells graduals, de dificultat mitja-baixa, per camins
perfectament transitables. Aquesta activitat comp-
tava amb la col·laboració de l’Associació Cultural «Les
Terres del Marquesat».

L’activitat de la Marxa Noguerenca celebrada el
passat diumenge 18 d’abril,  va comptar amb la ins-
cripció d’unes 80 persones, d’arreu de Catalunya i que
amb sortida i arribada al camp d’esports de Butsènit
va consistir en quatre apartats ben diferenciats.

La caminada llarga de 14 quilòmetres, de Butsènit
a La Torre de Fluvià i retorn a Butsènit, una caminada
més curta, la carrera llarga pel mateix trajecte que la
caminada, i una quart apartat que consistí en una
passejada en bicicleta, pel mateix recorregut de la
caminada.

L’organització va establir diferents punts de con-
trol i de descans amb begudes i taronges.
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Del 7 al 9 de juliol d’aquest any, el Consell Comar-
cal de la Noguera organitza el IX Curs d’estiu de la
«Càtedra d’Estudis medievals Comtat d’Urgell» que
enguany estarà dedicat a l’espai del mal a l’Edat Mit-
jana, acollint, novament, una reunió científica Interna-
cional.

El Consell Comarcal compta amb la col·laboració

“L’espai del mal”, tema de la Càtedra
d’Estudis Medievals Comtat d’Urgell 2004
El curs està dirigit pel Catedràtic d’Història Medieval de la Universitat

de Lleida, Flocel Sabaté, i se celebrarà del 7 al 9 de juliol

de l’Ajuntament de Balaguer, la Uni-
versitat de Lleida, l’IEI, el Departament
d’Universitats, la Societat Catalana
d’Estudis Històrics i el Minsterio de
Ciencia y Tecnologia, i el curs està di-
rigit pel Catedràtic d’Història Medieval
de la UdL, Flocel Sabaté.

El curs d’enguany comptarà amb
la presència d’historiadors de prime-
ra fila com Bronislaw Geremek, Claude
Gauvard, John Drendel, Ernesto
Garcia  i Claude Carozzi entre d’al-
tres.

Des de 1996, el territori de l’antic
comtat d’Urgell i la seva capital,
Balaguer, s’ofereixen com a punt de
trobada idoni per a intercanviar els
trets axials de la recerca entorn a les
arrels medievals del present i fer-ne,
a la vegada, àmbit de difusió i enriqui-
ment cultural.

Després de les vuit primeres edicions, el Curs d’Estiu del
Comtat d’Urgell s’ha convertit en un dels millors cursos d’història
de tots els que se celebren a l’estat espanyol, gràcies a la parti-
cipació dels millors historiadors d’arreu del món. Pel curs de la
Noguera han passat catedràtics i professors de les millors uni-
versitats del món, donant prestigi a un curs que, de ben segur és
una de les activitats culturals més preuades de les que se cele-
bren a Balaguer i a la comarca de la Noguera.

Des de fa tres anys, a més, la Càtedra d’Estudis Medievals
Comtat d’Urgell inclou una reunió científica internacional.

El seguiment del VIII Curs d’Estiu Comtat d’Urgell “El poder a
l’Edat Mitjana” és reconegut amb dos crèdits i mig per la Univer-
sitat de Lleida, la Universitat de Barcelona i l’Institut de Ciències
de l’Educació de la Universitat de Lleida.
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Els d’autors mediàtics i els de cuina, els

llibres més venuts d’aquest Sant Jordi
Autors com Andreu Buenafuente, Josep Maria Espinàs o Carme

Ruscalleda entre els que més han triomfat aquest any

La festa del llibre i la rosa celebrada el
passat divendres 23 d’abril, va ser  seguida
per multitud de ciutadans de Balaguer i co-
marca.

La bona climatologia va permetre que,
des de primera hora del matí, els balaguerins
sortissin a la plaça del Mercadal, carrer d’Avall,
passeig de l’Estació i carrer Barcelona entre
d’altres punts cèntrics de la ciutat, per tal de
poder adquirir els llibres i les roses que es
venien a les moltes paradetes que van sortir
al carrer per celebrar una de les jornades més
culturals dels que se celebren al llarg de l’any,
a Catalunya.

Els llibres més venuts van ser els cone-
guts com a mediàtics, d’autors televisius com

Andreu Buenafuente, o d’escriptors recone-
guts com Josep Maria Espinàs amb el seu
“A peu per la Costa da Morte”  entre els més
destacats.

També cal destacar entre els més ve-
nuts llibres com “Hombres de lluvia”  de
Maruja Torres, o els cada cop més buscats
llibres sobre gastronomia.

En aquest apartat cal destacar el llibre
de cuina per a solters, com un dels més
venuts d’aquest Sant Jordi, sense oblidar els
clàssics gastronòmics com els Fogons de
Lleida de Josep Maria Morell que ha arribat a
la novena edició, o el “cuinar per ser feliç” de
la televisiva Carme Ruscalleda, segons els
llibreters consultats.

“Des del cim del Montsec a

l’entorn del Pallars i de la

Noguera” de Julià Farré
Va presentar-se el passat dimarts 20
d’abril a la seu del Consell Comarcal

EL passat dimarts 20 d’abril, el Consell Comarcal
va ser el marc de la presentació del llibre «Des del cim
del Montsec a l’entorn del Pallars i de la Noguera», de
varis autors, coordinat per Julià Farré i Jordi Mir.

La presentació del llibre va córrer a càrrec de la
periodista balaguerina Montse Figuera.

El llibre està format per una sèrie de vint narraci-
ons curtes, de vint autors que en un moment o altre
han tingut alguna cosa o molt a veure amb el Pallars
o la Noguera. Autors coneguts com Pep Coll, Maria
Barbal, Joan Maluquer de Motes, Josep Aznar, o Josep
Maria Pujal entre d’altres, aporten el seu aire fresc
que sempre comporta una narració curta i paisatgís-
tica d’una part de la geografia més estimada.

Algunes de les narracions amb forma de poesia,
aporten la part més lírica del llibre que aconsegueix
ser un compendi de treballs sobre aquestes dues
comarques al nord i al sud de la serralada del Montsec,
sense oblidar alguna que altra pinzellada del Pallars
Sobirà.

El llibre, tot i presentar-se aquest any, ja va ser
editat l’any 2002
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Com cada any, el segon diumen-
ge del mes de maig es celebra l’ani-
versari de la fundació del monestir cis-
tercenc femení de Santa Maria de les
Franqueses de Balaguer, que va tenir
lloc el 1186. Les restes d’aquest an-
tic monestir van ser declarades Bé

Aplec de Santa Maria de les
Franqueses el proper 9 de maig

La nova propietat, Identirama S.A., vol restaurar i
consolidar aquest monument cistercenc de Balaguer

Cultural d’Interès Nacional el 1984.
L’estat de ruïna en que es troben les
restes va motivar la creació l’any 1999
de l’Associació d’Amics de Santa Maria
de les Franqueses. Finalment fa uns
anys van aconseguir començar a res-
taurar la teulada de l’església.

Des de fa cinc anys s’organitza
una festa per reivindicar la recupera-
ció de les restes de l’antic monestir
romànic.

La festa d’enguany tindrà lloc a l’an-
tic Monestir de les Franqueses, el diu-
menge 9 de maig amb una completa
programació d’actes

El passat any, unes dues-centes
persones van assistir a l’Aplec tot i que
no va ser l’Associació Amics de Santa
Maria de les Franqueses qui organit-
zava l’Aplec, sinó la nova propietat del
monestir, la societat Identirama SA.

L’acte va consistir en una Missa
celebrada pel Bisbe coadjuntor d’Urgell,
Joan Enric Vives i el rector de Balaguer,
Ramon Solé.

La societat Identirama SA, promo-
tora d’un parc temàtic de la cultura
catalana, ha escollit la ciutat de
Balaguer, i molt concretament l’entorn
del monestir de Santa Maria de les
Franqueses, per a la realització d’una
part del seu projecte.

Amb aquesta finalitat Identirama
SA va formalitzar la compra de l’es-

glésia de Santa Maria de les Franque-
ses i entorn .

El projecte temàtic, que s’ubicarà
a l’entorn de les Franqueses,  es con-
cretarà i es donarà a conèixer
properament, segons informa el con-
seller delegat de l’empresa Identirama
SA, Josep Espar Ticó.

Això no obstant, sí que pot avan-
çar-se que el parc temàtic inclourà un
passeig botànic que permetrà mos-
trar la vegetació pròpia del bosc de
vora riu (bultra).
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA
CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

La Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Balaguer va acollir el passat 23 d’abril, diada
de Sant Jordi, el lliurament dels premis del
Certamen Literari Sant Jordi, convocat per
la regidoria d’ensenyament i cultura de l’Ajun-
tament de Balaguer, i que es troba emmar-
cat dins del Pla Municipal de Dinàmica Edu-
cativa.

El Certamen estava convocat en dues
modalitats, la categoria A per alumnes de

Lliurament dels premis del certamen
literari de Sant Jordi de Balaguer

Amb la participació de més d’un centenar d’alumnes de primària i
secundària dels centres escolars de la capital de la Noguera

primària, i la Categoria B, per alumnes de
secundària.

En la modalitat de la categoria A, el primer
premi va recaure sobre Núria Simón del
col·legi Nostra Sra. Del Carme. El segon
premi va ser per Gerard Costa del Gaspar
de Portolà, mentre que el tercer premi va
ser per Joan Mateu del col·legí La Noguera.
En la categoria B, el primer premi va ser per
Mercè Pau de l’Escola Pia, el segon premi va
ser per Núria Aznar, també de l’Escola Pia,
mentre que el tercer premi va recaure sobre
Anna Mirats, de l’IES Almatà.

El Jurat del premi estava format per Joan
Arjona, Miquel Aige i Mercè Plens del Centre
de Recursos Pedagògics de la Noguera,
Laura Corsà, responsable del Consorci per a
la Normalització Lingüística del Servei
Comarcal del Català de la Noguera; Núria
Arbós, bibliotecària i Josep M. Angerri,
director tècnic de l’IIMPIC.

El Consell Comarcal lliura

els premis Sant Jordi
En un acte acadèmic amb la presència

de més d’un centenar de persones

El Consell Comarcal de la Noguera va lliurar els
premis de Sant Jordi, en un acte acadèmic, el passat
dia 23 d’abril, presidit pel president de l’ens comarcal,
Josep Roig.

El guanyador del XV Premi Comarcal d’Auques va
ser per Xavier Pané del CEIP Gaspar de Portolà de
Balaguer, mentre que el segon premi va ser per Carla
Ferrer del CEIP Bonavista de Bellcaire, i el tercer premi
per Sara Pujol del CEIP Salvador Espriu de Vallfogona.

D’altra banda, Josep Bonet  va ser el guanyador
del V premi Comarcal de Narrativa intergeneracional
en la categoria de majors de 65 anys, seguit de Carme
Marvà i d’Ernest Magrí, d’Algerri.

En la categoria B, d’estudiants de secundària, el
primer premi va ser per Irene Ordoñez del col·legi
Ntra. Sra. del Carme, seguida d’Ares Dalmau i d’Àn-
gels Codina de l’IES de Ponts.

El gran guanyador del VIII Premi de Premsa Local
i Comarca va ser la revista d’Artesa de Segre, La
Palanca, amb el primer i segon premi en la categoria
d’un article o reportatge que fa referència a aspectes
de Catalunya, i el primer premi a l’article d’interès per
la Noguera, que va recaure en Bartomeu Jové, per
l’article «Sebastià Piera: el soldat de la llibertat».
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L’exposició dedicada a Guinovar t, va néi-
xer amb la intenció de fer un regal a l’artista
agramuntí, 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

Obra dels balaguerins Antoni Collado i
Miquel Trilla en l’homenatge a Guinovart

Pintor i poeta han format un tàndem per elaborar una de les deu
obres mixtes, que conformen l’exposició del Museu de la Noguera

decidir que un dels textos fos música.
La proposta convidava als artistes ha

constituir binomis pintor-escriptor 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.

Entre aquests equips, cal destacar la
presència de dos artistes balaguerins, el
pintor, Antoni Collado i el poeta, col·laborador
de la revista Groc, Miquel Trilla que han format
un dels equips d’aquest homenatge a
Guinovart.

Els artistes que intervenen són: Rosa
Siré, Francesc Pané, Benet Rosell, Carles
Hac Mor, Josep Minguell, Ermengol Puig,
Antoni Collado, Miquel Trilla, Pere Munné, Jordi
Marsé, Ar tur Duch, Joan Duch, Antoni P.
Vidal, Pep Coll, Lluís Ivern, Antoni Merigó,
Galceran, Miquel de Palol, Sonia Berrocal i
Carles Cases.

Conferència de Salvador

Cardús sobre educació a

l’IES Ciutat de Balaguer
El proper 19 de maig, a partir de 2/4 de
9 de la nit a la Sala d’Actes del centre

«Criteris per a una bona educació», serà el títol de
la conferència que Salvador Cardús oferirà el proper
19 de maig, a partir de 2/4 de 9 del vespre a la Sala
d’Actes de l’Institut Ciutat de Balaguer, organitzada
pel propi centre educatiu.

Salvador Cardús Ros, és professor de Sociologia
a la Universitat Autònoma de Barcelona, i ha investi-
gat en els camps de la sociologia de la religió, la cultu-
ra, els mitjans de comunicació i els fenòmens nacio-
nals. Ha publicat diversos estudis entre els que cal
destacar un sobre el suicidi o «les enquestes a la
joventut de Catalunya, l’any 1984, ambdós juntament
amb el Dr. Joan Estruch.

També ha publicat «Saber el temps. El calendari i
la seva significació a la societat moderna» l’any 85, i
«política de paper. Premsa i poder a Catalunya 1981-
1992», l’any 1995. Darrerament ha publicat «el
desconcierto de la educación», la versió catalana de la
qual la va publicar l’any 2000 en la col·lecció d’assaig
Obertures, que dirigeix per a Edicions La Campana.
També ha publicat «Ahorro ciudad y progreso», l’any
2001.
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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

Recomanacions literàries de la biblioteca

per després de la Diada de Sant Jordi
Llibres que podeu trobar a les biblioteques de la nostra ciutat

Com anem fent en els
darrers anys nosaltres us
volem aconsellar uns quants
llibres d’entre tots els que
podreu trobar aquests dies
si us apropeu a qualsevol
llibreria.

La secció de novel·la és
la protagonista d’enguany,
això sí, n’hi ha per a tots els
gustos.

Comencem amb una
autora catalana ben
coneguda per tots, Rosa
Regàs, que en el seu darrer
llibre «Diari d’una àvia d’estiu»
el temps que passa pensa
quin testimoni pot deixar als
seus néts, ja que encara que
no pugui gaudir amb ells els
estius d’aquí uns anys, sí que

hi serà en un raconet de la
seva memòria a través
d’aquest llibre.

Continuant amb escrip-
tores catalanes és el torn de
Maruja Torres que amb l’obra
«Hombres de lluvia» ens fa
partíceps d’una història de
descobriments i d’amor en
temps d’incertesa que té
com a escenari la ciutat de
Beirut.

La tercera recomanació
d’aquest Sant Jordi és el VIII
Premio Primavera de Novela
2004, que enguany ha estat
per a l’obra de Lorenzo Silva
«Carta Blanca». Amb un
rerafons històric que
comença a la Guerra de
Marroc i s’acaba amb la
Guerra Civil, Silva ha escrit
una novel·la davant la qual
és impossible mostrar-se
indiferent.

Després de l’èxit de
«Martes con mi viejo
profesor», Mitch Albom ha
escrit «Las cinco personas
que encontrarás en el cielo».
És una faula que devoraran
els que estan enamorats, és
el relat que conservaran els
que es troben perduts…
perquè posseeix la màgia de
permetre als que el llegeixen

veure el món com a nou.
I ja en el camp de l’humor

destaquem dos llibres: el
primer va rebre el Premi
Booker 2003 i és «Vernon
Déu Little» de DBC Pierre. El
segon és d’un autor ben
conegut pels oients del
programa Versió original de
Toni Clapés, es tracta del
Senyor Marcel·lí que ha
publicat els seus monòlegs
al llibre Senyor Marcel·lí,
«endavant les atxes». Si
voleu riure de valent no us
perdeu pas la lectura
d’aquests monòlegs que
acaben recordant que… Qui
té una hora bona, no les té
totes dolentes.

Indesinenter

M’aconsegueix el temps
i encara desestimo la fredor
que els dies m’aboquen al passar.
S’eixamplen les sentors, i el goig
i les muralles amples. S’eixampla potser
la vida quan el cor és content.
Roselles per tot arreu i flors salvatges,
amanyaguen la feina.
Escriuré més cartes esperant contesta.
Ombra del vent, textures d’incertesa,
carmanyola gris,
ensurts de cada dia llustrejats amb mel,
m’endureixen les mans i me les fan toves.
La natura em retorna.
Si tinc fred als dits, la ficció
m’arremolina i el fred em parla pur.
Decalatges de la vida i de la ment.
Tot ho veus en poesia
em varen dir fa ben pocs dies.
Potser sigui la vida el pensament.

Miquel Trilla
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• TxF

- Paleta
- Pintura

• CURSOS OCUPACIONALS

• ESO

- Primer Cicle
- Segon Cicle

• BATXILLERAT

- Humanitats i Ciències Socials
- Ciències de la Naturalesa i Salut
- Tecnològic

• CICLES FORMATIUS

• DE GRAU MITJÀ
- Soldadura i Caldereria
- Equips i instal·lacions electrotècniques
- Gestió Administrativa1

- Comerç
- Explotació de Sistemes Informàtics. Nou!

• Dos cursos acadèmics
• Tècnic/a en Explotació de Sistemes Informàtics
• 310 hores de Formació en centres de treball

• DE GRAU SUPERIOR
- Administració i Finances2

- Gestió Comercial i Màrqueting
- Desenvolupament d’aplicacions Informàtiques

IES ALMATÀ
Parc del Reial s/n - Balaguer (La Noguera) - Tel./Fax 973 44 56 91

e-mail: iesalmata@centres.xtec.es    Web: www.almata.es

Oferta educativa

1 S’alterna amb Comerç          2 S’alterna amb Gestió Comercial i Màrqueting

 La Fira de Jocs arriba a la desena

edició amb una exhibició castellera
Amb la participació de 300 escolars se celebrarà el 13 de maig

Ramon Mayals parla del

Parreu a La Noguera

El dibuixant balaguerí, Ramon Mayals, coautor del
conte infantil El Parreu, presentat per Sant Jordi de
2002, va intervenir el passat 23 d’abril al col·legi La
Noguera de Balaguer, per tal de respondre a les pre-
guntes dels alumnes de tercer de primària que en els
darrers dies han estat treballant sobre aquest llibre
infantil que tracta de la interculturalitat i de la relació
entre joves de diferents cultures, tema força candent
en els nostres dies.

El proper dijous 13 de maig se
celebrarà  una nova edició de la Fira
de Jocs de Patí, al parc de la
Transsegre amb la participació de
més de tres-cents nens i nenes dels
diferents centres escolars de
Balaguer.

Des del Centre de Recursos, l’any
1995 es va elaborar el llibre “Jocs
de pati i de carrer” i, a la vegada, es
va impulsar, en col·laboració amb el
professorat especialista en Educa-
ció Física dels diferents centres de
primària de Balaguer, la instauració
d’una Fira de Jocs de Pati i de Carrer.

És així com, des de l’any 1995,
s’han dut a terme de manera conti-
nuada les Fires de Jocs de Pati i de

Carrer amb els alumnes de les escoles de primària de
la ciutat de Balaguer, fins arribar a la 10a edició d’aquest
any que comptarà amb l’exhibició dels castellers de
l’Escola Universitària d’Agrònoms.

Calendari de preinscipció i
matriculació. Curs 2004-2005

Secundària obligatòria (ESO)
- Dates de preinscripciÛ: del 15 al 30 díabril.
- Dates de matriculaciÛ: del 31 de maig al 4 de juny

Batxillerat i Cicles Formatius
- Dates de preinscripciÛ: del 13 al 28 díabril.
- Dates de matriculaciÛ: del 30 de juny al 7 de juliol

Fira de
Balaguer

2004

Us convidem a visitar
el nostre estand que
disposarem a la pro-
pera edició de Fira de
Balaguer, que es farà
els dies 30 d�abril, 1 i

2 de maig

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
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El Balaguer torna a presentar les seves

credencials per aconseguir l’ascens
La directiva, els jugadors i els tècnics fan una crida a l’afició per a
que animi l’equip en els tres partits que queden al Camp Municipal

El Balaguer ha reacciona positivament
després de la derrota a casa amb el Poble
Sec, amb un empat al camp del Masnou, tot
i que s’hagués pogut emportar els tres punts,
i una victòria per 2-1 al Camp Municipal d’Es-
ports, davant el Júpiter, el passat diumenge,
25 d’abril.

Amb la suma d’aquests 4 punts, els ho-
mes d’Emili Vicente tornen a presentar la seva
candidatura a l’ascens a Tercera Divisió naci-
onal, després que el Pubilla Casas perdés a
casa amb el Masnou. Ara, el Balaguer torna a
ser quart, a dos punts del tercer, el Pubilla
Casas, a qui els de Balaguer hauran de visitar
en el penúltim partit de lliga, en un partit que

es preveu sigui a cara o creu pels de la No-
guera, sempre que no hi hagi sorpreses en
els propers partits.

El proper diumenge, el Balaguer visita el
camp del Guíxols, un equip que jugarà sense
cap pressió, ja que es troba a la meitat de la
taula, sense opcions a pujar, i amb la tranquil·-
litat d’estar salvat del descens.

Després, el Balaguer tindrà dos partits
consecutius a casa, davant el Prat i el Pobla
de Mafumet. Dos partits molt importants de
cara a les aspiracions del quadre vermell. La
directiva, jugadors i tècnics han fet una crida
per a que els aficionats acudeixin al camp a
animar l’equip.

Golejadors del F.C. Balaguer

1.Santboià. .............. 69

2.Rubí ...................... 61

3.Pubilla Casas .........54

4.Balaguer ....................... 52

5.Pobla Mafumet .......51

6.Masnou .................50

7.Horta .................... 50

8.Prat ...................... 48

9.Morell ...................48

10.Premià. ...............46

11. Guixols ...............45

12. l’Hospitalet .......... 44

13. Pomar ...............44

14. Badalona ...........40

15. Júpiter ...............39

16. Ripollet ...............38

17. Poble Sec...........35

19. Tortosa .............. 34

19. Santa Eulàlia .......28

20. Sants .................17

Classificació Primera Catalana

1.Juli .............................. 9

2.Tenorio ........................ 8

3.Ermengol ..................... 7

4.Parra ........................... 6

5.Juanjo .......................... 5

6.Menchón...................... 3

7.Figuerola ..................... 1

8.Gomila ........................ 1

9.Martínez...................... 1

El Balaguer s’ha
tornat a situar en quart
lloc de la classificació, a
tant sols dos punts del
tercer classificat, el
Pubilla Casas, després
d’haver aconseguit un
empat al camp del
Masnou i una victòria a
casa davant del Júpiter.

Aquests quatre
punts han tornat a
col·locar als d’Emili Vicen-
te en un lloc privilegiat per
intentar ser el tercer
classificat, ja que el
Santboià i el Rubí ja tenen
pràcticament assegurat
l’ascens a Tercera Divisió. Isma

El Balaguer ha de dis-
putar 3 dels 5 partits que
resten al Municipal de
Balaguer, i per això, direc-
tiva, jugadors i tècnics
han fet una crida a l’afició
balaguerina per a que
donguin el suport
necessari a l’equip en
aquests tres partits que
queden, davant el Prat,
Pobla de Mafumet i Po-
mar, per intentar l’ascens
a la Tercera Divisió del
futbol nacional.
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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

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

BALAGUER
REF. 24161
TERCER PIS LLEST PER
ENTRAR A VIURE
Zona centre, reformat,
calefacció gas natural.
MOLT BON PREU.

BALAGUER

REF. 000001
APARTAMENT NOU A
ESTRENAR.
Acabats de primera qualitat.
AL MES TAN
SOLS  350 euros.

ARTESA

REF. 24139

CASA AL CENTRE.

160 m2, tota reformada,

calef., garatge, terrassa.

�IMPECABLE!

BALAGUER

REF. 000866
PIS NOU A ESTRENAR DE

3 HABITACIONS

FINANÇAMENT AL 100%.

AL MES TAN SOLS 450

euros.

BALAGUER

REF. 20587

LOCAL AL CENTRE

DE 42 m2.

Bany, terra de terrazo.

P.V.P: 27.100 euros.

BALAGUER

REF. 24168
PIS SEMI NOU EN ZONA

IMMILLORABLE.

Calefacció i ascensor.

�NO SEíL DEIXI

ESCAPAR!

BALAGUER

REF. 22547
ACOLLIDOR PIS TOT

REFORMAT.

Calef. individual, moblat,

zona centre.

ENTRADA: 600 euros.

BALAGUER

REF. 000867
CENTRIC PIS DE 3

HABITACIONS.

Moblat.

ENTRADA: 600 euros.

AL MES: 259 euros.

BALAGUER

REF. 24159

AMPLI PIS DE 120 m2.

A reformar, terra de

parquet.

VISTES AL RIU.

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

BALAGUER

REF. 24166

LOCAL SEMI NOU

60 m2, baixos més altell.

P.V.P: 42.070 euros

BALAGUER

REF. 000104
IMPECABLE PIS

SEMI NOU

3 hab, 2 banys complets,

ascensor, calefacció.

MOLT BONA ZONA.

REF. 24148

ACOLLIDORA CASA.

100 m2, totalment

 reformada, garatge.

P.V.P. 63.500 euros.

BALAGUER

CASTELLÓ
REF. 000858E
CASA AL CENTRE.

Pati posterior a reformar

al seu gust.

P.V.P. 33.100 euros.

MOLTES POSSIBILITATS.

 Important victòria del Cristec davant el

tercer classificat, el Granollers, per 6-5
Gràcies a un golàs de Miguel a manca de quatre segons del final

El Cristec segueix amb la seva ratxa al municipal
a l’ imposar-se al tercer classificat Granollers per 6
gols a 5.

El partit va ser molt igualat i emocionant en tot
moment, tal i com ens té acostumats el Cristec
aquesta temporada, però finalment la victòria va
caure pels locals a 4 segons de la conclusió.

Restaven 3 minuts pel final i qualsevol equip podia
emportar-se la victòria, ja que les ocasions

sovintejaven ambdues porteries.
Quan semblava que el partit

finalitzaria en taules, a manca de 5
segons, els dos golejadors de la
tarda van inventar el gol de la
victòria. Xolo va treure de banda en
paral·lel des de quasi la meitat del
camp i Míguel va empalmar una
espectacular volea des de 15
metres que va entrar per tot
l’escaire de la porteria visitant,
davant l’eufòria dels molts aficionats
que van assistir al partit i la
incredulitat dels jugadors visitants
que fins i tot van aplaudir el
sensacional gol.

Aquesta victòria situa al Cristec
en l ’onzena posició de la
classificació, amb 32 punts, però
donada la igualtat en la mateixa
encara està a només 3 punts de
les posicions de descens. El proper
1 de maig juga a l’Hospitalet.

40 participants en el debut

dels Babys del Balaguer

Un total de 40 nens i nenes d’edats compreses
entre els 3 i els 6 anys, dels diferents centres educa-
tius de Balaguer van acudir a la cita en l’inici d’una
nova experiència del Club de Futbol Balaguer, de crear
una secció de babys, donada la demanda que hi havia
per joves esportistes que volen iniciar-se en l’esport
del futbol. Cada dimecres fins a final de temporada,
els més petits tindran el seu primer contacte amb la
pilota, de la mà de tècnics del club balaguerí.
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 El Club Bàsquet Balaguer s’ho juga tot

aquest dissabte davant el Reus Ploms
Després de perdre el passat dissabte davant el líder, l’Esplugues

X edició de la trobada

escolar de minibàsquet

El diumenge 18 d’abril es va celebrar  la trobada
escolar de minibàsquet amb la participació total d’uns
450 nens i nenes repartits entre 38 equips de tota la
provincia, des de la Seu d’urgell a la franja d’Osca,
Lleida, Mollerusa, Agramunt, Tàrrega, Cervera, Tremp,
Bellpuig, Pont de Suert, Vallfogona, Balaguer, etc.

L’èxit de participació i d’organització va ser
totalment positiu, es van habilitar 6 pistes, 4 ubicades
als pavellons de la Cros i 2 al poliesportiu.

Derrota clara i contundent del Balaguer per 111-
70 a la pista del líder,  l’Esplugues, que en tot mo-
ment va ser molt superior als homes de la Noguera
i que a més a més es va beneficiar de les lesions de
Galceran i Reguant en els primers 15’ de partit, el
que va provocar que el Balaguer hagués de jugar la
resta de l’encontre amb només 8 jugadors disponi-
bles.

El partit no va tenir color, ja que des de el principi

els locals van marcar diferències
que van anar augmentant
progressivament  i el Balaguer es
va dedicar a reservar jugadors per
al vital partit del cap de setmana
vinent contra el Reus.

Cal destacar el pèssim
arbitratge, que en tot moment va
ser molt casolà, quan l’equip local
no tenia cap necessitat de rebre
tants favors, ja que va ser molt i
molt superior al Balaguer.

Per part del Balaguer, cal
destacar els 20 punts de Xavi
Farran i els 13 punts amb 4 triples
de Sergi Nadal.

Ara, el proper dissabte dia 1 de
maig a les 18:30h., els locals tenen
un partit a vida o mort per salvar la
categoria contra el Reus Ploms, per
al que tot l’equip espera poder
comptar amb el suport incondicional
de la graderia del poliesportiu.
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Instal·lacions Elèctriques, Manteniments i Reparacions

C/ Noguera Pallaresa, 36 baixos - Tel. 973 448188 - BALAGUER
Us desitja una bona Festa Major

INSTITUT DE BELLESA i PERRUQUERIA

C/ Sant Crist, 27-29
Tel. 973 447776
25600 BALAGUER

Centre de Sol Balaguer informa a tot el públic
en general que exigeixin mostrar la documen-
tació i curs de preparació que marca la nova
normativa de la Generalitat de Catalunya so-
bre els centres de bronzejat.

Nou servei de cera calenta díun sol s

Després de classificar 10 jugadors en-
tre 9 i 15 anys  a la final provincial del dia 20
de març, el Club d’Escacs Balaguer esdevé
el Club de la província lleidatana  amb més
jugadors per la final catalana. Els jugadors
presentats són: Marc Guirao, Xavier Luengo,
Albert Pedescoll, Anna Guix (en categoria
cadet), Laia Barbosa (infantil), Jordi Coll (ale-
ví) , Cristina Coll, Gisela Ramoneda, Arnau
Baldomà i Laura Prats (com a benjamins).

La Final Nacional, celebrada a Badalona
del 3 al 6 d’abril, aplegà un total de 210
participants repartits en les 4 categories i
amb jugadors entre 1700 i  2325 d’ELO.

Els mil lors resultats dels joves
escaquistes balaguerins van ser: Gisela
Ramoneda: Campiona benjamina fèmina i

Gisela Ramoneda, campiona de Catalunya

d’escacs en categoria benjamí
Participarà, juntament amb Cristina Coll, sotscampiona, al Campionat

d’Espanya de l’especialitat, que se celebrarà a Pontevedra

Cristina Coll, Sots-campiona benjamina
fèmina; i Jordi Coll,  9è classificat en categoria
aleví i Marc Guirao, 10è classificat en
categoria cadet. Les escaquistes
balaguerines Gisela Ramoneda i Cristina Coll
són  dues de les tres escaquistes catalanes
que representaran  a Catalunya en categoria
benjamí-femení al Campionat d’Espanya
Individual sots-10. La fase estatal es
celebrarà a la localitat de Mondariz,
Pontevedra, durant la tercera setmana del
proper mes de juny. A més, Jordi Coll, campió
benjamí 2003, també participarà  convidat
al campionat en categoria aleví,  gràcies a
l’obtenció d’un extraordinari 4t lloc de la
classificació general al Campionat d’Espanya
del 2003.

XVII campionat de billar

amercià del bar Fleming
Més de la meitat de jornades disputades

Tots els jugadors excepte J. Planes ja han disputat
més de la meitat de jornades. M. Alarcón tant sols li
falta una jornada per concluoure el campionat, i per
contra, a J. Planes li manquen 18 jornades.

LLOC PUNTS J. JUG
1. M.ALARCON ..... 2 7 ....... 2 1
2. P. ESTRUCH JR .. 2 2 ....... 1 5
3. P. ESTRUCH ....... 1 7 ....... 1 4
4. JM. MARQUÉS .. 1 7 ....... 1 4
5. J. OLIVES .......... 1 6 ....... 1 4
6. M. LIZASO ........ 1 5 ....... 1 6

LLOC PUNTS J. JUG
7. X. ESTRUCH ...... 1 4 ....... 1 2
8. O.SALVADÓ ...... 1 4 ....... 2 0
9. S. MUÑOZ ......... 1 1 ....... 1 7
10. A. OLARTE ........ 7 ....... 1 0
11. J. PEDRA ........... 5 ....... 1 1
12. J. PLANES ......... 3 ......... 4
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 La piscina acollirà unes jornades de

submarinisme els dies 15 i 22 de maig
Conjuntament amb l’Escola de Cabussadors Esportius Diving Team

Per tal d’ampliar l’oferta d’activitats de la piscina
cober ta, la regidoria d’esports organitzarà unes jor-
nades de submarinisme conjuntament amb l’Escola
de Cabussadors Esportius, Diving Team.

El propòsit d’aquesta nova experiència és oferir
al públic la possibilitat de cabussar-se d’una manera
divertida i en situacions controlades; proporcionant
als participants la informació necessària per a
realitzar un primer bateig.

Degut a la demanda
d’interessats, aquest primer
contacte amb el món subaquàtic
es realitzarà durant els caps de
setmana del 15 i el 22 de maig,  les
jornades s’estructuren en una part
teòrica, on s’informarà sobre els
equilibris de pressió, la respiració i
els coneixements bàsics del
material, i finalitzant amb una part
pràctica on es realitzaran exercicis
bàsics de navegació a l’aigua. La
iniciativa donarà lloc a l’organització
posterior d’un curs complert de
submarinisme amb pràctiques
reals a l’entorn marí.

Properament, durant la
temporada d’estiu, s’oferiran també
certs cursos per als més petits
d’edats compreses entre els 8 i els
16 anys, sempre hi quan aquests
tinguin un nivell de natació adequat
per a la pràctica del cabussament.

200 ciclistes a la Trobada

de Clubs de La Sentiu

La Colla ciclista de La Sentiu va celebrar el passat
diumenge 18 d’abril una trobada de clubs i penyes en
la que hi van participar 200 ciclistes participants,
representant la majoria de les comarques de les
terres de Lleida.

En aquesta trobada, oberta a tots els clubs hi
participaren representants tant dels amants de
Mountain Bike com els cicloturistes.
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Em suposo que estareu amb mi que qui
més, qui menys està assabentat de tot el
que passa al món. Programes de TV com
Salsa Rosa, Corazón Corazón, Crónicas
Marcianas, i altres, us assabenten de quasi
tota la «guarreria» nacional i estrangera; quasi
diuen que tenir una vida com la que pregonen
és la ideal. Al final els proposaran com a fills
predilectes de tot l’estat, al Boris i a la Yola
Berrocal, per exemple. Això per la part baixa,
i de l’alt nivell no em parlem, fa un tuf que
empudega, pel sectarisme que manifesta-
ment i sense vergonya els periodistes ens
volen vendre. Dos fets m’han fet riure.

Els dolents dels americans han fet pas-
sar un mal tràgol al nostre príncep i a la Donya
que l’acompanyava, després d’unes curtes
vacances per recuperar-se dels atemptats
de l’11-M. Quina vergonya! Quin «descaro»!
Fer-li això a una parelleta  que tornaven satis-
fets i relaxats d’un «sabadete» a les Bermudes
(ho d’on sigui), havent-ho pogut fer a qualse-
vol raconet de la geografia nacional. O ara
que som europeus en un modest «chateau»
de França. O millor, en un castellet que el prín-
cep Carlos d’Anglaterra els hi podia aconse-
llar amb l’experiència acumulada que deu te-
nir. En fi, fer complir la llei al peu de la lletra, és
una falta greu d’educació per l’orfeó dels peri-
odistes que aplaudirien la mort de la seva
mare, a canvi de no perdre el lloc a la menja-
dora. I menys mal que ara ja no ens diuen que
són una «família española más». El terroris-
me els hi ha fet fer aquesta mutilació al seu
fals llenguatge.

Jo la veritat, no m’acaba de fer el pes
aquesta Donya, pel meu gust està massa
seca, i per a mi en concret, la dona ha d’ésser
com el pernil; os, magre i greix. En una sàvia
proporció que sols la natura sap fer, és la ide-
al. Per mi la Sannum o com es digués, era la
dona que m’hagués conver tit en un monàr-

Realitat d’avui

quic acérrim i total, com no ha estat així, con-
tinuaré essent republicà.

Diuen que una de les primeres lleis o
acords que s’han de prendre en aquesta le-
gislatura que començarà ben aviat, és modi-
ficar la llei de successió, per igualar la dona a
l’home en la possibilitat d’ésser reina d’Espa-
nya. Vull imaginar-me a la princesa Elena de
cap d’Estat i al Sr. Marichalar d’espòs
«consorte», aleshores veuríem del poc que
ens privem, quan passem dies sense veu-
re’ls. Encara que l’important -com diuen els
clàssics del Segle D’Or de la llengua castella-
na-, és que es pugui «yacer con mujer
placentera».

En la nostra Catalunya, el Govern ha su-
perat els cent dies, desconec la importància
que pugui tenir aquest curt termini. Certa-
ment poder vèncer en el seu quefer polític
tots els entrebancs que uns i altres l’hi han
ficat és de mèrit. Moltes de les seves mesu-
res han quedat difuminades per les eleccions
generals, i per una intervenció capciosa de la
premsa. A simple vista sembla que el Govern
de la Generalitat hagi perdut qualitat, però
potser han guanyat amb espontaneïtat, en
sanitat (neteja), i en semblar més assequible
al catalanet que camina. És una oportunitat
que mai s’havia donat que Madrid i Barcelona
tinguin el mateix color de Govern. Els dos amb
minoria. Els dos han parlat molt si busquen la
unitat de criteri. Els dos amb contrincants que
no han llençat la tovallola. I els dos amb un
desafiament tot calculat i amb una impacièn-
cia irada de l’adversari, malgrat la seva apa-
rent tranquil·litat.

És una ocasió única per veure un fet his-
tòric, i que desitjo poder veure el seu desen-
volupament. Crec que valdrà la pena.

C.G.A.

Els pressupostos que es varen aprovar pels socialistes i
per ERC en el Ple celebrat el passat dia 25 de març no són
els que es mereix la ciutat de Balaguer. La seva aprovació,
que ens arriba el mes de març quan hagués estat més lògic
que s’hagués fet el mes de desembre, ens ha confirmat uns
resultats econòmics que avalen una gestió caòtica, un
descontrol envers els ingressos i les despeses i com a
conseqüència, una renúncia a fer inversions a la ciutat.

No s’entén que uns pressupostos no es tanquin amb
superàvit o amb dèficit zero, com és pràctica habitual en
qualsevol administració i això sense haver fet durant el 2003
inversions que ho justifiquin. Però el que és pitjor és el fet de
què es tanquen amb un dèficit d’1.622.732,68 euros (270
milions de pts) i, a més, es deuen 4.808.096,84 euros (800
milions de pts) a proveïdors de la ciutat i de fora, de l’any
2003. Com tindrà liquidesa el 2004 si encara ha de pagar a
aquesta gent i són despeses del 2003? Vosaltres li confiaríeu
els vostres diners al Miquel Aguilà? Doncs bé, ell ens porta
els comptes de tots i va hipotecant la nostra ciutat renunciant,
fruit d’aquesta mala gestió econòmica, a fer inversions que
facin prosperar la nostra ciutat.

A qualsevol empresa privada, si presentés aquest bony
estaria cessat per incompetència. Ha estirat més el braç
que la màniga. Un alcalde que porta disset anys al front de
l’Ajuntament no pot justificar mai aquest desgavell econòmic
i encara més, quan aquests disset anys en què el Miquel
Aguilà ha tingut responsabilitat al front de l’Ajuntament no
s’han caracteritzat pas per fer inversions a la ciutat.

No controla ingressos ni despeses, no planifica ni la gestió
econòmica ni la gestió ordinària de l’Ajuntament. No té les
idees clares i el que és més greu és que ell intenta justificar-
se afirmant que el balanç és negatiu per la impossibilitat de
cobrar els rebuts. Sap el que està dient Sr. Aguilà? Ens està
dient que aquí a Balaguer hi ha uns ciutadans i unes
ciutadanes que compleixen amb els seus deures i paguen
els diferents impostos i altres que no. Vostè té l’obligació de
què tothom pagui el que li toca pagar, és un tema de solidaritat
i de respecte als drets i als deures. Aquest dèficit provoca
que vostè es vegi obligat a no fer gairebé inversions durant
l’any 2004 i les poques que farà les finançarà a través de fer
pagar impostos a la gent, de vendre’s patrimoni de
l’Ajuntament, d’endeutar-se més. Això no ho dic jo, ho diu
vostè mateix a la Memòria dels pressupostos. I el tema és
molt clar, sinó hi ha inversió vol dir que tindrem menys
equipaments, menys infrastructures i menys serveis i, a més,
i molt important és que si des de l’Ajuntament no es fa inversió
pública no s’afavoreix el creixement econòmic a la nostra
ciutat i això afecta a tothom: botiguers, treballadors, petits
empresaris, etc… a tothom.

Des de Convergència i Unió en el transcurs del Ple del dia
25 de març vàrem fer un oferiment per ajudar-los a tirar
endavant, a sortir d’aquesta precària situació que pateix el
nostre Ajuntament. El nostre compromís és amb Balaguer i
amb la seva gent. Sempre he cregut amb Balaguer. Ara més
que mai perquè si Balaguer ha tirat endavant ha estat per
l’empenta, la il·lusió i la iniciativa de la seva gent i això s’ha fet
malgrat no estar acompanyats per una política municipal
que projectés i multipliqués les nostres grans possibilitats.

Glòria Pallé i Torres

Cap de l’oposició de CiU a l’Ajuntament de Balaguer

Balaguer no es mereix uns

pressupostos com aquests
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L’edifici dels Jutjats de Balaguer

És paradoxal veure com una escola de mú-
sica celebra un aniversari d’esquena als seus
ex-alumnes. Entenem que quan es vol fer un
reconeixement a una activitat cultural com és
aquesta, cal primer fer-ne partícip o almenys
comunicar-ho a totes aquelles persones que hi
han estat vinculades. Desafortunadament
tampoc han estat tantes, ja que la cultura
musical no està molt estesa a la nostra ciutat
i comarca.

Creiem que ens mereixíem participar-hi tan
aquells que vam viure els seus inicis al carrer
d’Avall com els alumnes de la nova escola del
carrer Miracle.

Davant d’aquesta actitud, es dóna a com-
prendre com si aquest aniversari fós un home-
natge a la direcció, persona que sí que s’ha
mantingut durant tots aquests anys al càrrec.

Llavors ens preguntem: només hi han es-
tat convidades aquelles persones que per al-
guns interessa la seva presència?

Oscar Freixes Font

Com es celebra un

25è aniversari?Sóc un funcionari de l’Administració de Justícia
que treballa en els Jutjats de Balaguer i em quedo
perplex quan llegeixo les notícies que han aparegut
recentment a la premsa en relació a l’edifici que acull
els dos Jutjats de 1a Instància i Instrucció de la nos-
tra ciutat, així com el Registre Civil.

És ven cert allò que es denuncia públicament
per la Junta de Personal de la província de Lleida
quan s’afirma que aquestes dependències oficials
d’atenció al públic no reuneixen els mínims requisits
que s’exigeixen, ni pels empleats que hi treballem ni
pel públic que hi assisteix. Però cal recordar que
aquesta situació és la que hi ha des de fa molts
anys.

Així doncs, no és per això pel que els funcionaris
que hi treballem hem posat el crit al cel, sinó perquè
ara resulta que les administracions competents (Ge-
neralitat de  Catalunya) han decidit fer-hi unes obres
d’adequació a la normativa vigent i de millora de l’edi-
fici sense preveure abans de quina manera podria
continuar la bona marxa de la tasca professional i
d’atenció al públic mentre dura l’execució de les
obres, que està previst que durin uns quants me-
sos.

Seria lògic pensar que si la Generalitat de
Catalunya es va comprometre amb l’Ajuntament de
Balaguer (propietari de l’edifici) a adequar aquest
edifici a canvi d’un solar on poder-hi construir un nou

edifici judicial, aquestes obres es portessin a ter-
me quan el nou edifici fos operatiu o, si més no,
quan s’haguessin traslladat provisionalment els
Jutjats, fins la nova ubicació definitiva.

Doncs no!, algun geni dels despatxos va pen-
sar que es podrien fer aquestes obres (instal·lació
d’un ascensor, habilitació dels serveis  sanitaris
per a minusvàlids, adequació de sala de calderes,
instal·lació d’un circuit de detecció d’incendi, millo-
ra de les instal·lacions elèctriques i col·locació de
sistemes de ventilació forçada a totes les depen-
dències) en plena activitat judicial. D’això se’n diu
«començar les obres per la teulada». Potser han
previst proveir els funcionaris amb un casc de color
groc, uns protectors auditius, uns mocadors pel
nas i per la boca (especialment per la boca) i una
granota de treball amb l’escut de la Generalitat de
Catalunya al pit, per evitar confusions amb els ope-
raris de l’obra. I a la gent del carrer que ens ve a
veure, un rosari, per tal d’evitar greus conseqüèn-
cies si prenen mal.

Bromes a part, que quedi clar que d’allò que
ens queixem no és pas de l’estat en què es troba
l’edifici (que repeteixo, està malament) sinó de la
manera en què s’ha planificat l’execució d’unes
obres d’habilitació i de millora, totalment neces-
sàries, val a dir.

Jordi Rodríguez i Mestres

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.
- Al c/ Barcelona amb 3 hab.
- Al c/ Balmes amb 3 hab.
- Àtic al c/ Bellcaire

PISOS DE LLOGUER
- Àtics al c/d’Avall a estrenar, de 110m

2

i de 90m
2
.

- 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 m

2
.

- 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
- Plaça Alguer

Pisos nous d’1, 2 i 3

habitacions a la Ctra.
de Camarasa xamfrà

Jacint Verdaguer.

Totalment equipats.

Financiació al 100%

PROPERA PROMOCI� DE PISOS EN
VENDA AL CARRER URGELL

MAGATZEMS EN VENDA
- C/ Pere III
- C/ Urgell de 170m

2
.

- 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 m

2
.

CASTELL� DE FARFANYA
- Gran garatge per 2.500.000 ptes
- Casa totalment moblada amb jardí.
LA R¿PITA
- 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-
r� ampliament del sis-
tema d'arrendament o
financiaciÛ.

TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m

2
 amb terrassa,

traster i parquing.
IBARS DE NOGUERA
- Casa de 120m

2
 amb pati.
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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

Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER

LOCO-DANCE-CLUB

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

“Poti poti tatanet” i Dyango, oferta d’oci

de cara a la fira al Teatre Municipal
El proper diumenge 2 de maig, a

les 12 del migdia, el Teatre Municipal

de Balaguer acollirà l’estrena de l’obra
de titelles Poti Poti Tatanet de la com-

panyia de Jordi Bertran, i que posteriorment, a la
tarda, es representarà a la Fira de Titelles de Lleida.

Amb aquest espectacle la Companyia Jordi
Bertran fa una aposta per la mainada i per la difu-

sió de la cultura catalana mitjançant dues eines
essencials: la cançó popular i els titelles. Poti Poti

Tatanet, creat a partir del DVD del mateix nom,
recrea 16 cançons populars a través del món

màgic i visual dels titelles d´escuma “Puf el drac
màgic”, ”La lluna, la pruna”,  “les nenes maques”,

“John Brown i els petitindis”… faran que els més
petits (d’1 a 7 anys), i de retruc els no tan petits,

gaudeixin d’aquesta màgica visió de les cançons
d’infància.

D’altra banda cal recordar que el cantant
Dyango actuarà al Teatre Municipal de Balaguer

el dissabte 1 de maig al vespre, en un concert en
que presentarà el seu nou treball discogràfic.

Aquest concert està organitzat per l’IMPIC i la
Cadena COPE, amb el patrocini d’aquesta cadena

radiofònica.
El concert començarà a partir de 2/4 d’11

del vespre al Teatre Municipal de Balaguer.

Primer concurs de monòlegs

“Astastarat” a la Sala Planeta
Preten consolidar-se com a únic certàmen d’humor de Lleida

El proper divendres dia 30 d’abril a les 12 de
la nit i a la Sala Planeta, tindrà lloc el 1r Concurs

de Monòlegs “Astastarat”.
Aquest concurs és el primer que se celebra

en terres lleidatanes i està obert a tothom que hi
vulgui participar. Les inscripcions s’han de fer

abans del dia 28 d’abril als telèfons 625650650
(Wilmar) i al 636273816 (Xavier).

Aquest 1r concurs de monòlegs neix arran
d’una voluntat d’un col·lectiu de Balaguer, CLC,

recolzats de les institucions de Balaguer,
l’Ajuntament de Balaguer i l’IMPIC (Institut

Municipal Progrés i Cultura), que pretén
consolidar-se com únic certamen anual d’humor

de les terres de Lleida. Els participants en aquest
concurs podran optar a guanyar un “DVD” , entre

d’altres premis que es donaran el mateix
divendres a la nit .
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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 LLOGA places de par-
king tancat al C/ Barcelona.
Interessats Tel. 973
448273.

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

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.

POR CAMBIO de domici-
lio vendo piso económico en
Balaguer. Interesados llamar
600 402319.

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

SE VENDE Toyota Avensis
2.0 Td, año 99, perfecto es-
tado. A/A, dirección asisti-
da, ABS, etc. Razón 666
440749.

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

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

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

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. Inter.   973
447297, migdies o nits.
Raquel.

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

S’OFEREIX NOI per a fer
viatges amb camió grua
basculant. Raó 608
425353.

SE VENDE casa de pue-
blo en Camarasa, para refor-
mar. Buen precio. Interesa-
dos llamar al 639 306299,
preguntar por Francisco.

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

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

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

ES LLOGA parquing al C/
Fleming. Preu: 30 euros. Raó
973 445852 i 973 450947.

ES LLOGA apartament de
2 habitacions a l’Av. Pere III,
nou. Raó al Tel. 973 445466
a partir de les 16h.

SE VENDE deportivo Ford
Prove 2.0 16 v. año 95,
143.000 km. Full equip. Pre-
cio: 3.600 euros. Razón
660468871.

SE ALQUILA piso amue-
blado con calefacción y as-
censor. Telefono 973
451371.

VENDO a buen precio una
vespino y una máquina in-
dustrial para encofradores
de la construcción. Razón
666 025180 a partir de las
20h.

LLOGUER DE PAR-
KING al C/ Sant Lluís davant
Plaça l’Alguer. Inter. 649
958209.

SE PRECISA personal
administrativo y comercial
con vehiculo propio. Perso-
nas mayores de 30 años,
preferiblemente zona de
Balaguer. Se ofrece, fijos,
seguridad social y comisio-
nes. Inter. 645 072050.

ES VEN Audi 100 gasoli-
na, matrícula L-J. Bon estat.
Preu: 1200 euros, no nego-
ciables. Raó 659095891.

ES VEN/LLOGUER pis al
C/ Sant Diego de Califòrnia
de 96 m2, 3 hab., menjador,
bany complert, 2 terrasses,
traster i ascensor. Raó 973
447078 tarde -nit.

LOCAL COMERCIAL

LLOGUER
C/ PERE III - 200 m2

TOTALMENT

CONDICIONAT

ACABATS EN FUSTA

973 450 407

CENTRE DEL SOL
BALAGUER  precisa
aprenenta de perruqueria
amb mínims de experiència.
Raó 973 447776.

ES PRECISA instal·ladors
d’electricitat  i fontaneria amb
experiència o sense per
treballar per Balaguer i Co-
marca. Raó Tel. 609 360714.

EMPRESA DE BALA-
GUER precisa personal per
a magatzem.Raó 973
449000.

ES LLOGA places de par-
king tancat al C/ Barcelona
(zona Escolapis). Interessats
Tel. 973 448273.

ES LLOGA  pis al C/
Domènec Carrové, 31 de
100 m2, 4 hab. calefacció
ind., 2 banys, tot exterior.
Prop de l’escola La Noguera.
Possibilitat de parquing.
Raó 973 445816.

LLICENCIADA QUIMICA
dóna classes particulars:
Primària, E.S.O., Batxillerat i
Anglès amb experiència
docent. Raó 973 45 0558.
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SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.50 " diumenges
07.30 TŔRREGA 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-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

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 (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

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
AJUNTAMENT 973 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
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

FA RMÀC I E SO D EO T O R N

F A R M À C I E S
ŔGER

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 29 d’abril a les 8 de la tarda del 6 de maig SALA
De les 8 de la tarda del 6 de maig a les 8 de la tarda del 13 de maig MARCH
De les 8 de la tarda del 13 de maig a les 8 de la tarda del 20 de maig ALDAVÓ

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

INSTAL·LACIONS

DANI ALBURQUERQUE
ELECTRICITAT · FONTANERIA

AIRE CONDICIONAT
CALEFACCIÓ

AUTOMATISMES
SISTEMES DE SEGURETAT

PORTERS AUTOMÀTICS

Pl. Pere Casaldàliga, 4  1-2 · Balaguer
Tels. 973 448061 · 626 323459

Instal·lacions

Electricitat · Fontaneria · Gas
Calefacció · Aire condicionat

C/ Urgell, 105, 1r - 1a     BALAGUER
Tel. 973 445820 - Mòbil 616 449820

Toni Figuera Mestres

Portes metàl·liques
Basculants i automàtiques

Escales i baranes metàl·liques
Serralleria i Forja

Estructures metàl·liques
C/ Barceloneta (davant bàscula)

Tel. part/Fax 973 450 167
Tel. 605 801 804 - 25617 LA RÀPITA

etŕl·liques

ORENO

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

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
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