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Joaquim Nadal visita Balaguer
El Conseller va visitar les
obres dels nous accessos a
Balaguer que estaran
finalitzades la propera
primavera

Club Escacs Balaguer
Els jugadors d’escacs del
club balaguerí estan
dominant la classificació del
campionat provincial
individual

417

Regidors de joventut
Els regidors de joventut de la
comarca van reunir-se per
debatre les polítiques de
joventut dels nostres
municipis

Segona quinzena
novembre · 2004

• Implantació Norma

   ISO 14000

• Gestió de purins

• Gestió fertilitzants

• Avaluacions ambientals

   ramaderes
C/ St. Crist, 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



3
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Què en penseu?...
El cicle de cinema infantil en català que es

clou el dia  21 ha estat un èxit. De vegades,
potser influïts pels mitjans de comunicació,
parlem de resultats positius només quan
l’assistència és força considerable.
Personalment crec prou importants altres
elements, com la qualitat  dels productes
exhibits. A més a més,  en aquest cas, hi ha
un fet afegit: el  lingüístic. Ha estat  possible
veure cinema actual, en la nostra llengua i

sense marxar de Balaguer. L’esforç
que ha fet l ’ IMPIC s’ha vist
recompensat. D’acord amb la
resposta obtinguda, cal que els res-
ponsables pensin en noves edicions
o sessions de cinema i perquè no
també de temàtica més àmplia. Si
això es produeix caldria, per ser ideal,
que els espectadors evitéssim con-
sumir durant la projecció certes
llaminadures. A més del cos, algú ens
ho agrairà.

Josep M. Simón i Auberni

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Cirurgia

Anàlisis

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

Voldríem amb aquesta nota manifestar el

nostre agraïment a tot el personal de

l’Hospital Jaume d’Urgell per la seva

humanitat manifestada durant la llarga

estada de la nostra mare Rosa al

centre. El seu comportament ha fet més

suportable la situació.

Moltes gràcies a tots.

Familiars de Rosa Pla

En portada:
Cursa Atlètica 2004

BALAGUER
“Viu Balaguer” present a

una fira dedicada al Turisme
a Sevilla

Els alumnes de l’IES Ciutat
de Balaguer fan un joc de
rol de gestió d’empreses

COMARCA
El Conseller Salvador Milà
inaugura a Camarasa un viver
d’abelles reina

La Fira de la Perdiu reuneix
més de deu mil visitants
durant el cap de setmana

CULTURA
El Teatre Municipal acaba el

cicle de tardor amb la
representació de Forasters

Actors de la SudaTeatre
participen com a extres en un

curtmetratge

ESPORTS
El Balaguer perd el primer
partit de la temporada, al
Municipal davant el Mataró

La Cursa Atlètica 2004 va
comptar amb la participació
de 170 esportistes

De rebaixes
Encara estan recollint els “cavallets” de Festa

Major quan de sobte, ens trobem els carrers
amb la il·luminació que ens anuncia les festes
nadalenques.

Un mes i mig abans de festes i ja sona el
fum, fum, fum!!

Aparentment ja és el que toca, doncs, des-
prés de la Festa Major els balaguerins comen-
cem a pensar en el Nadal, encara que pel que
es veu no som ni molt menys el primers, ja que
segons llegeixo en la premsa, a Saragossa, van
començar a posar l’il·luminació nadalenca l’últi-
ma setmana d’octubre.

Ja fa dies que tots nosaltres, consumidors
de televisió, sabem quina serà la moda de tar-
dor de l’any vinent, quan encara estem comen-
çant a viure i a patir la d’enguany.

Exemples com aquest en trobem tants com
volem durant l’any, fins al punt que hi ha mo-
ments que hem de mirar el calendari per situar-
nos, perquè d’altra manera podríem sortir al car-
rer en màniga curta al mes de febrer o anar a
comprar castanyes durant l’estiu.

El comerç és el principal instigador de que
les campanyes de temporada comencin cada
cop més aviat per mirar d’allargar el màxim el
temps de venda dels diferents productes, però
alhora això ha generat que les rebaixes comen-
cin també cada cop més aviat i així ens hem

trobat que ja podem comprar de rebai-
xes un banyador abans de marxar de va-
cances d’estiu o estrenar un abric el mes
de gener a meitat de preu quan encara
falta pràcticament tot l’hivern per passar.

Tot això ens porta irremediablement
a una lògica reflexió: no fora més normal
vendre els productes d’estiu durant tot
l’estiu, els d’hivern durant tot l’hivern o
gaudir de Nadal a partir de mig desem-
bre?

Segurament els calaixos dels comer-
ços estarien més agraïts i la gent deixa-
ríem de pensar allò tan recurrent de: ja
ho compraré a les rebaixes!!
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El dia 21 de novembre, al Sant Crist de

Balaguer i després de la Missa

Dominical, tindrà lloc la representació

de l’obra de Fra Francesc Gamissans

Santa Clara, una història d’amor.

TOTS HI SOU CONVIDATS

 El Conseller Nadal anuncia la inversió de

dos milions d’euros en infrastructures
Destinats a diferents obres d’infrastructura a la comarca, dins del

pressupost previst pel seu departament de cara a l’any 2005

El Conseller del Departa-
ment de Política Territorial i
Obres Públiques de la Gene-
ralitat de Catalunya, Joaquim
Nadal, va visitar el passat 5
de novembre la ciutat de
Balaguer,  i les obres dels
enllaços que s’estan realit-
zant a la nostra ciutat.

En aquesta visita,
Joaquim Nadal va fer públics
els pressupostos del seu De-
partament de cara a l’any
2005. En aquests pressu-
postos està previst que la

comarca de la Noguera rebi
més de dos milions d’euros
en obres d’infrastructura,
entre les quals destaquen el
tram de la C-12 entre Àger
i Terradets, amb una apor-
tació inicial de 25.000 eu-
ros pel 2005, i que s’uniran
al finançament plurianual
d’aquesta obra. La partida
gran del pressupost se l’em-
porta el camí que unirà
Algerri amb Albesa i el re-
forç de la C-53, amb la LV-
3344 fins a Vallfogona de

Balaguer.
De les obres que s’es-

tan fent a Balaguer, Nadal va
anunciar que estaran finalit-
zades aquesta propera pri-
mavera. Nadal també va
anunciar la propera Variant
Oest que connectarà la C-
12 amb la C-26, fent que els
vehicles que vinguin de
Lleida per Corbins puguin
anar cap a Alfarràs sense
passar per la ciutat, i l’estu-
di de connexió entre la C-
53 i la C-12, cap a Ager.

Balaguer present a la

Mostra Turística celebrada

a Sevilla el passat octubre
Dins de l’estand de Catalunya, va

mostrar la campanya “Viu Balaguer”

El passat mes d’octubre va tenir lloc a la ciutat
de Sevilla, la Primera Mostra de les Comunitats,
una fira organitzada per l’Ajuntament de Sevilla i les
diferents cases regionals que hi són representades
a la capital andalusa, essent Catalunya una d’elles.

Balaguer, aprofitant la seva nova imatge de la
campanya de promoció  turística «Viu Balaguer» i la
invitació del Casal català de Sevilla, també hi va ser
present i va poder donar a conèixer la seva cultura,
costums i història més enllà de les nostres
comarques.
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El President del Parlament de Catalunya, Ernest
Benach va donar el tret de sortida d’una nova edició
de la Festa Major de Balaguer, les Festes del Sant
Crist, amb la lectura del Pregó de Festes, el passat
4 de novembre. Els actes escolars van ser els pro-
tagonistes del dia 5, amb l’Ofrena Floral de més de
dos mil nens i nenes, el cinema infantil i l’actuació

El bon temps durant tota la Festa Major

omple de públic tots els actes festius
L’acte més seguit, un any més, ha estat l’espectacle pirotècnic del

diumenge 7 de novembre, amb milers d’espectadors al voltant del riu

especial del grup de musica tradici-
onal Quico el Celio, el Noi i el Mut de
Ferreries, al Teatre Municipal. El
mateix divendres va inaugurar-se l’ex-
posició dels 75 anys del centre es-
colar Àngel Guimerà.

La bona climatologia ha fet que
els actes de la Festa Major d’enguany
fossin multitudinaris, superant-se
totes les previsions en el Castell de
Focs del diumenge 7 de novembre,
en que els ciutadans de la comarca
van col·lapsar la ciutat, per gaudir
de l’espectacle pirotècnic ofert, un
any més per la Pirotècnia Igual.

El concurs de Sardanes, les ba-
llades de gegants i capgrossos i l’ac-
te religiós del dia del Sant Crist, han
estat els més seguits dels actes de
carrer, mentre que els concerts i les
sessions de ball a l’envelat, amb les

millors orquestres del moment, van omplir tots els dies els
pavellons firals.

Bona acollida ha tingut la Carpa Jove, amb la celebració de
diferents concerts i sessions de DJ’s per als més joves. El dis-
sabte va tocar el torn als grups Cheb Balowsky i els locals Hot
Numbers que van omplir la carpa amb la seva música ska,
fresca i davant del deliri dels seus joves seguidors.

El diumenge van ser els millors DJ’s locals qui van oferir el
seu art punxant discs, mentre que el dilluns, els grup de versi-
ons Top Manta i els locals La Vanda tancaven un cicle de Festa
Major davant dels seus incondicionals.

Les firetes han estat l’altre pol d’atracció pels més joves i
que han ajudat a escurar les butxaques de pares i padrins.
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XAVIER RÚBIES RÚBIES
A.E.P.I. n. 300
CORREDOR DE FINQUES

Jacint Verdaguer, 19 baixos Tel. 973 44 79 58 - Fax 973 45 07 97 - BALAGUER

PISOS EN VENDA
- Venda o canvi de gran pis i local a un
poble entre Fraga i Lleida, per pis o
casa a Saragossa, Pamplona o rodali-
es.
- Carrer Gregori Marañon, reformat
amb 3 habitacions.
- Al c/ Barcelona amb 3 hab.
- Al c/ Balmes amb 4 hab. 649 euros
mes.
- Pl. Mercadal, 2 dorm, bany, reformat
- Pl. Mercadal, 3 dorm, bany, reformat
- C/ Gregori Marañon, 325 euros al
mes, moblat.
- C/ Gregori Marañon, 275 euros al
mes, 3 hab.

PISOS DE LLOGUER
- C/ La Plana
- PIs a la Pl. Mercadal

ALTELL EN VENDA
- Avd. Pere III

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.
- Lloguer C/ Tarragona
- C/ Dr. Fléming, 2 places.

Pisos nous d’1, 2 i 3
habitacions a la Ctra.
de Camarasa xamfrà

Jacint Verdaguer.
Totalment equipats.
Financiació al 100%

PROPERA PROMOCIÓ DE PISOS EN
VENDA AL CARRER URGELL

MAGATZEMS EN LLOGUER
- Magatzem al c/ Barcelona, 45m

2
.

- Magatzems al c/S. Crist, un de 125m
2
.

- C/ St. Lluís xanfrà c/ Sant Crist
- Locals comercials al c/ Gaspar de Por-
tolà.
- C/ Pare Sanahuja xamfrà Pere III
- C/ Alguer i al C/ Montroig
- Pl. Alguer
- Gasolinera el Faro 400 m

2

- Local en lloguer Av. Pere III
- Es traspassa botiga en ple rendiment
al c/ Sant Lluís, totalment equipada.

MAGATZEMS EN VENDA
- C/ Pere III de 200 m

2
.

- C/ Urgell de 170m
2
.

- C/ Barcelona
- C/ Francesc Macià

CASES EN VENDA
BALAGUER
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes ne-
gociables.
- Casa barata al c/ Diagonal
- Parcel·la per construcció de 240 m

2
.

Degut a la gran demanda de

vivendes de lloguer,

sol.licitem als propietaris

que posseeixin pisos desocu-

pats als qui els interessi te-

nir una rendabilitat en lloguer

o en venda, es dirigeixin a les

nostres oficines, on se'ls in-

formarà ampliament del sis-

tema d'arrendament o

financiació.

CASTELLÓ DE FARFANYA
- Gran garatge per 2.500.000 ptes
- Casa totalment moblada amb jardí.
LA SENTIU DE SIÓ
- Partida el Tosal de les Forques. Casa
amb jardí de 1080 m

2
 de solar i 210 m

2

de casa.
LA RÀPITA
- Parcel·les edificables amb projecte bà-
sic
ALGERRI
- Parcel·les en venda
- Casa moblada a la Pl. Andaní.
10.000.000 ptes.
TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m

2
 amb terrassa,

traster i parquing, 210.000 euros.
IBARS DE NOGUERA
- Casa de 120m

2
 amb pati, 60.500 eu-

ros.
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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

PARCEL.LES A GERB

2a FASE A LA VENDA

Zona tranquil·la destinada a cases unifamiliars.
Parcel·les individuals i urbanitzades de diferents dimensions.
Tots els serveis: aigua, llum, clavegueram, gas, telèfon, etc

Per a més informació:
Promocions Gerb, S.L.

Tels. 627 408486 - 973 443750 - 973 445973

El Servei d’Obres compta

amb una biotrituradora
La nova màquina modernitza els

serveis municipals i agilitza l’esporga

El Departament d’Obres i Serveis de l’Ajuntament
de Balaguer ha adquirit una “biotrituradora” de
branques d’arbre i fulles per tal d’agilitzar el procés
de l’esporga que cada any per aquestes dates es
du a terme per la ciutat.

Els avantatges són molts i entre ells s’ha de
destacar que aquests residus vegetals es podran
utilitzar posteriorment pel compostatge, cuidant així
en més mesura, el medi ambient.

També es guanya amb temps i efectivitat ja que
estalvia molta feina als treballadors i jardiners en el
transport de les branques, que ara amb aquesta
màquina queden totalment triturades.

Potencien la creació d’empreses a l’IES

Ciutat de Balaguer amb un joc de rol
Organitzat pel Patronat de Promoció Econòmica i el Centre Europeu

d’Empreses i Innovació, va iniciar-se el passat 11 de novembre

El Patronat de Promoció Econòmica i el
Centre Europeu d’Empreses i Innovació, en
la seva voluntat de potenciar l’esperit em-
presarial a les Terres de Lleida, han posat
en marxa, conjuntament amb la Fundació
Privada per a l’autoocupació de Catalunya,
una actuació que té com a objectiu incentivar
la creació d’empreses entre els estudiants
de les Terres de Lleida.

Aquesta actuació que va començar el
passat dijous 11 de novembre a l’Institut

Ciutat de Balaguer, consistent en el desen-
volupament amb els alumnes d’un joc de rol
que simula el que pot passar en la realitat
alhora de desenvolupar un projecte empre-
sarial des del seu inici fins al moment de la
constitució legal de l’empresa.

L’acte a l’IES de Balaguer va ser presen-
tant per Glòria Pallé, vicepresidenta del Pa-
tronat de Promoció Econòmica, Albert Co-
lomer, director de la fundació CP’AC, i Teresa
Antolin, directora de l’IES Ciutat de Balaguer.
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Dr. Josep Ma Lara Nieto
Horari de visites: dimarts i dijous

d’11 a 13h del matí, i de 18 a 20h tarda

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER • Tel. 973 448 332

URGÈNCIES i domicilis 24 hores al tel. 629 359 238

Conferència “com saben les

plantes que han de florir”
Celebrada el passat 10 de novembre
dins els actes del Dia de la Ciència

Gustavo Slafer Professor d’investigació,  ha
estat professor de la Universidad de Buenos Aires i
investigador del Consejo Nacional de
Investigaciones de Argentina, i que actualment
treballa en les bases fisiològiques de les eficiències
en l’ús de l’aigua i el nitrogen en cultius mediterranis
i en l’avaluació d’alternatives en la productivitat de
cereals, va oferir una xerrada que s’inicià amb una
discussió sobre el paper de la ciència en general i
s’explicà com funciona el sistema científic per
produir coneixement, després s’explicà breument
que és ICREA (Institució Catalana de Recerca i
Estudis Avançats)  i finalment es va mostrar amb un
exemple pràctic com funciona el sistema.

El passat dissabte 13 de novembre, la
seu del Consell Comarcal de la Noguera va
servir d’escenari per la Trobada Comarcal
de Regidors de Joventut de la Noguera, amb
la finalitat de que polítics i tècnics debates-
sin les polítiques de joventut a portar a ter-
me a cadascun dels seus municipis.

En aquesta trobada, inaugurada pel Pre-
sident del Consell Comarcal de la Noguera,
Josep Roig i el Coordinador territorial de jo-
ventut de les Terres de Lleida, Carles Ortiz,
hi van participar Manel Ros, tècnic de la
coordinació territorial de joventut a Lleida,
Fàtima Paris, tècnica del Punt d’Informació
juvenil de Lleida; Xavier Estrada, Sergi
González i Mireia Campanera, tècnics de la

Regidors de la comarca de la Noguera

debateixen sobre la política de joventut
En la trobada organitzada pel Consell Comarcal de la Noguera a la
que hi assistiren regidors i tècnics de joventut dels ajuntaments

coordinació territorial de Joventut. Tots
aquests tècnics van presentar, en tres po-
nències, quines són les polítiques de joven-
tut al territori, quins són els programes de
suport de la Secretaria General de joventut
i, de manera més pràctica, com fer un Pla
Integral de Joventut, tot fent una anàlisi de
la realitat de cada municipi o comarca.

Durant el dissabte a la tarda, la Trobada
va finalitzar amb una taula rodona sobre les
polítiques locals de joventut amb la partici-
pació del projecte DINAMO, amb el tècnic
de joventut del Consell Comarcal de les Gar-
rigues, Carles Gelonc, Carme Pardo, tècni-
ca de l’Ajuntament d’Alcarràs i Xavier Fran-
quesa regidor de Joventut d’Anglesola.
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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

Li comprem el seu pis al
COMPTAT.

Passi per les nostres
oficines i informi�s sense

cap compromís

 El Conseller Milà inaugura a Sant

Llorenç el primer viver d’abelles reina
De l’espècie autòctona catalana, és el primer de les Terres de Lleida

El Conseller del Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya, Salvador Milà, va pre-
sidir a finals del passat mes d’octubre el quinze ani-
versari dels Apicultors Lleidatans Associats, en un
acte celebrat al Càmping de Sant Llorenç. Durant
l’acte, el Conseller va inaugurar les noves instal·-
lacions que s’han habilitat per a la cria de les abelles
reina de la raça autòctona catalana.

Milà va afirmar que aquests equipaments ajuden

a mantenir aquesta espècie prote-
gida, com és l’abella de mel, que
actualment corre el perill d’hibrida-
ció i de perdre’s a causa de la bar-
reja que pot generar-se amb l’in-
troducció d’espècies foranies.

Salvador Milà va indicar en el
decurs de la visita que l’apicultura
catalana és un sector que té un pa-
per econòmic important i que el seu
departament s’ha compromès a
aportar indeminitzacions per a les
partides afectades per l’abellerol.
En aquest sentit, Milà va indicar que
en breu, el seu departament, lliura-
ria un total de 110.000 euros en
aquest sentit.

El conseller també va remarcar
que es demanarà al Ministerio de
Medio Ambiente un estudi per tro-
bar les zones on es detectin aus
sobreabundants, i poder lluitar con-
tra l’ús de verins.

El col·lectiu antiiodur de

plata es reuneix amb Pallisé
Membres del col·lectiu Antiiodur de plata van

reunir-se amb el director del Servei Meteorològic de
la Generalitat, Joan Pallisé i l’alcalde de Camarasa,
Josep Vendrell per presentar el manifest «Declara-
ció de Camarasa» en el que s’exposen deu punts
que compten amb el suport de molts ajuntaments, i
entre els que destaca la denuncia contra l’actuació
partidista de l’Agrupació de Defensa Vegetal de les
Terres de Ponent, i la seva contrarietat en la utilitza-
ció del iodur de plata contra les pedregades.

BELLMUNT
REF. 000875
XALET AMB
TERRENY DE 100 m2.
3 hab., calefacció, A/A,
garatge 4 places.
MAGNÍFIQUES
VISTES

PREIXENS

REF. 24200
PIS TOTALMENT
REFORMAT
3 dormitoris, terrassa,

calef. Gas natural.

ENTRADA: 600 euros.

BALAGUER

REF. 24194
FANTÀSTICA CASA
D�ESTIL RÚSTIC
Gran saló amb llar
de foc, 4 habitacions
NO SE LA DEIXI
ESCAPAR!!

BALAGUER

REF. 24207

CÈNTRIC PIS

TOT REFORMAT.

3  dormitoris, traster.

ENTRADA: 600 euros.

BALAGUER

REF. 000111A
AMPLIA CASA
TOTALMENT
REFORMADA.
Zona casc antic,
acabats de 1ª qualitat.
MOLT BON PREU

LA RÀPITA

REF. 24187
PLANTA BAIXA
TOTALMEN REFOR-
MADA. Calef. Gas

natural i terrassa.

VINGUI I INFORMI�S.

BALAGUER

REF. 24210
PIS SEMI NOU
90 m2, 4 habitacions,

2 banys, calefacció,

opció parquing tancat.

MOLT BONA ZONA

BALAGUER
REF. 24206
PIS TOTALMENT
REFORMAT
2 dormitoris, cuina

office, terra de gres.

ZONA SECÀ

LA SENTIU

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER
REF. 24215
OCASIÓ!!

CÈNTRIC PRIMER
PIS TOT REFORMAT
I MOBLAT.

MOLT BON PREU.

BALAGUER

REF. 24208

GRAN XALET amb

2400 m2 de terreny,

piscina i garatge.

¡QUALITAT DE VIDA!

REF. 24214
CASA DE 150 m2  a
reformar al  seu gust,
bany, cuina america-
na, terrassa.  P.V.P.
64.900 euros.

BALAGUER

BALAGUER
REF. 24197
CÈNTRIC PIS A
REFORMAT
3 dormitoris, bany amb

plat de dutxa.

ENTRADA: 600 euros

BALAGUER
REF. 24202
ACOLLIDOR PIS TOT
REFORMAT
Calefacció gas natural,
3 dormitoris.
ENTRADA: 600 euros

LA SENTIU

REF. 24201
CASA AFILERADA
D�OBRA NOVA
4 hab., 2 banys
complerts i lavabo.
Jardí posterior, gran
garatge.TRUQUI I
INFORMI�S

REF. 24213
PIS EN ZONA
IMMILLORABLE.
65 m2, 3 dormitoris,
terra de gres,
calefacció. VINGUI A
INFORMAR-SE.

REF. 001576

TERRENY URBÀ

DE 400 m2.

Zona part nova.

P.V.P. 24.200 euros.

REF. 0001577

TERRENY

RÚSTIC DE 6.900 m2.

P.V.P. 30.200 EUROS.
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Les Terres del Marquesat

visiten el Museu
Juntament amb el Centre Excursionista
de Balaguer, el passat 14 de novembre

L’Associació Terres del Marquesat i el Centre
Excursionista de Balaguer, dins del programa de
sortides culturals mediambientals van fer la sortida
conjunta de «Les Terres del Marquesat» amb el Cen-
tre excursionista de Balaguer, visitant el passat diu-
menge 14 de novembre, el Museu de la Noguera, el
Castell Formós i el Jaciment arqueològic del Pla
d’Almatà.

Cal destacar que enguany, l’entitat balaguerina
celebra el seu 75è aniversari i que properament pre-
sentaran una exposició al Museu sobre l’efemèride.

Més de deu mil persones van visitar el
passat diumenge 14 de novembre una nova
edició de la Fira de la Perdiu, una de les
més antigues de les que se celebren a les
comarques de Ponent, i que va comptar amb
unes quatre mil aus exposades.

La Fira va ser inaugurada pel President
de la Diputació de Lleida, Isidre Gavín, qui
va anunciar que properament s’arranjarà la
carretera que uneix Vilanova de Meià amb

Més de deu mil persones van visitar la

Fira de la Perdiu de Vilanova de Meià
La Fira va celebrar-se el passat diumenge 14 de novembre, i va ser

inaugurada pel President de la Diputació de Lleida, Isidre Gavín

Artesa de Segre.
L’alcalde de Vilanova de Meià, Joan Ser-

ra va destacar la bona climatologia del cap
de setmana, per explicar l’alta participació
de visitants a la mostra, que a més, ha
comptat durant tot el cap de setmana amb
un Curs Gastronòmic amb la presència d’im-
portants gastrònoms de renom d’àmbit eu-
ropeu, que han aportat qualitat al certamen.

El Jurat de la Fira de la perdiu va ator-
gar el primer premi a Ramon Palau de
Torregrossa, pels millors exemplars presen-
tats al concurs, a Laura Piera, de Nalech,
pels millors perdigots, i a Josep Maria Riera
de Castellserà per les millors parelles de
perdius.

També es va premiar l’expositora Encar-
nació Oliva, per la seva fidelitat a la fira, amb
més de 25 anys ininterromputs acudint al
certamen de la Fira de la Perdiu de Vilanova
de Meià.
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El Grup Escènic Recreatiu

va representar l’obra “30

d’abril” al Teatre Municipal
L’obra dirigida per Josep M. Llobet va
representar-se el 13 i 14 de novembre

El Grup Escènic Recreatiu, continua celebrant
el seu 50 aniversari amb la representació de l’obra
«30 d’abril». Escrita abans de 1936 (però que no
representada fins 1977), proposa “allò que fóra una
Catalunya que, havent preservat i desenvolupat el
seu Estat medieval, hagués arribat a l’època con-
temporània regida per una monarquia pròpia. Joan
Oliver, ens mostra, doncs, la feblesa d’una societat
capitalista i expansionista, que impedeix la trans-
formació social de Catalunya amb més eficàcia
encara que el poder foraster”.

El 30 d’abril  és una sàtira antimonàrquica i
anticonservadora.

El mestre pastisser Pepe Daza oferirà un nou

curs de pastisseria al Xalet Montiu

Els propers dies 25 i 26 de
novembre tindrà lloc a la Sala
Polivalent del Xalet Montiu, un curs
d’elaboració de pastes de tè a
càrrec del mestre pastisser Pepe
Daza. Aquest curs tindrà una
durada de 6 hores, en les quals
tots els seus participants podran
aprendre tot el procés de creació
dels diferents tipus de pastes de
tè, des de saber quins són els
productes necessaris, fins a
l’elaboració, i guarnició d’aquestes.

Amb la representació de l’obra «Forasters»

s’acaba el cicle de tardor del Teatre Municipal
El proper 12 de desembre, el

Teatre Municipal acollirà la represen-
tació de l’obra «Forasters» dirigida
per Sergi Belbel, i interpretada per
Anna Lizaran, Jordi Benacolocha i
Francesc Luchetti.

Aquesta producció del Teatre
Nacional de Catalunya servirà per
tancar el cicle de tardor del Munici-
pal.

Forasters ens mostra com mol-
tes vegades acabem sent forasters
dins la nostra pròpia societat quan
ens tanquem en nosaltres matei-
xos, quan ens posem traves i fron-
teres interiors i desistim de comu-
nicar-nos amb els altres, siguin fa-
miliars, amics, companys, veïns o

estrangers. La por del desconegut i de la diferèn-
cia, la por del compromís, la por d’estimar, la por
d’existir, la por i res més és qui fa dels altres i tam-
bé de nosaltres uns forasters.
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Els membres del Grup de teatre de
Balaguer “La SudaTeatre” van ésser escollits
per participar, els dies 13 i 14 de novembre,
en l’enregistrament d’un curtmetratge sobre
la guerra civil espanyola.

Aquest curt està produït per la produc-
tora “IZZECTO” de Barcelona i va desplaçar
a la capital de la Noguera un equip de 20
persones entre l’equip de direcció, tècnics
de so i llum, vestuari i  maquilladors.

La SudaTeatre participa en el rodatge

d’un curtmetratge de Lluís Bernat
La pel·lícula se centra en els fets que van succeir durant la guerra
civil espanyola, i s’han rodat a l’antic camp d’aviació de Balaguer

Els exteriors de la pel·lícula es van
enregistrar en diferents indrets de les
comarques catalanes, concretament a les
poblacions de Palamós, Tarrés, Vallfogona
de Riu Corb i en l’antic camp d’aviació que
hi ha entre Balaguer i Menàrguens.

El curtmetratge que duu per títol “Un
antes sin después” el dirigeix en Lluís Bernat
i compta amb actors prou coneguts com
l’Eduard Farelo, actor de les sèries de la
televisió catalana com  “Secrets de Família”
i “Nissaga de Poder”, i en Miquel Cors, actor
de la sèrie “Poble Nou”. Els personatges
principals, en aquest cas, eren encarnats
pels joves actors Cristina Noguer i Franc
Rodríguez.

Les escenes que es van enregistrar en
els paratges que envolten el camp d’aviació
de Balaguer els dies 12, 13 i 14 de
novembre van ésser la mort dels milicians i
la fugida cap a l’exili.

Francesc Puigpelat

presenta el llibre “L’últim

hivern de Ramon Llull”

Durant les Festes del Sant Crist, l’escriptor, pro-
fessor universitari i periodista balaguerí, Francesc
Puigpelat, va presentar la seva darrera obra que sota
el títol de «L’últim hivern de Ramon Llull», reporta,
amb nervi de narrador nat, l’últim viatge d’un dels
personatges més singulars que ha donat la cultura
catalana.

El llibre va ser  presentat, pel també balaguerí,
Jaume Angerri.
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Trabajos de
ALBAÑILERÍA
en General
cocinas
baños
fachadas
reformas...

Telf. móvil 620 847 136

Telf. part. 973 451 311

El Balaguer d’Emili Vicente perd el

primer partit a casa davant el Mataró
Els balaguerins només han sumat dos punts en els darrers quatre
partits, tot i que no han abandonat la zona alta de la classificació

Golejadors del F.C. Balaguer

1.Santboià ............. 27

2.Sant Andreu ........ 24

3. Peralada (-1) ....... 22

4.Palamós .............. 22

5.Mataró ................ 11

6.L’Hospitalet .......... 21

7.Balaguer ............. 20

8.Reus ................... 18

9.Figueres .............. 18

10.Rubí .................. 18

11. Granollers. ....... 16

12. Cornellà ........... 14

13. Banyoles (-1) .... 14

14. Barcelona C ...... 14

15. Gavà ................ 12

16. Manresa ........... 12

17. Castelldefels ..... 10

19. Vilassar ............ 10

19. Tàrrega .............. 9

20. Vilanova ............. 7

Classificació Tercera Divisió

1.Iban Parra ................. 8

2.Sisco .......................... 3

3.Campabadal .............  3

4.Martínez .................... 1

5.Juanjo ........................ 1

El Balaguer està
patint una sequera
golejadora preocupant,
ja que no ha aconseguit
marcar cap gol en els
tres darrers partits, amb
dos empats a zero gols
davant el Banyoles i el
Palamós i amb la derro- Sisco

El Balaguer està travessant una ratxa
negativa de resultats, ja que en els quatre
darrers partits, jugats contra equips que a
priori són favorits per estar entre els primers
a l’acabar el campionat, només ha sumat dos
punts. Després de la derrota al camp de
l’Hospitalet, els balaguerins han recollit dos
empats davant Banyoles i Palamós, i van
caure derrotats el passat diumenge a casa,
davant el Mataró, en un partit dominat pels
locals, que van fer tot el desgast i van bus-
car com mai la victòria, però un pràctic
Mataró, va defensar-se com va poder i en
dos jugades fortuïtes va aconseguir marcar
dos gols que sentenciaven als d’Emili Vicente
a la primera derrota de la temporada al Mu-

nicipal, i la segona en tota la temporada.
Ara, el Balaguer està obligat a guanyar

aquest diumenge al Santboià, líder de la
categoria, i que no ha perdut cap partit lluny
de casa seva.

Els balaguerins no poden deixar esca-
par més punts si volen continuar en la zona
alta de la classificació, ja que tot i que ocu-
pen la setena posició, estan a dos punts del
tercer classificat.

Un dels fets que han provocat aquests
mals resultats de l’equip vermell, ha estat la
poca fortuna dels homes punts en els dar-
rers partits, ja que en els tres darrers, no
han marcat ni un sol gol, tot i haver gaudit
de moltes ocasions de gol.

ta del passat diumenge
al Municipal de Balaguer
davant el Mataró per 0
gols a 2.
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Oficines - Pàrquings - Façanes - Vidres - Rètols

Establiments comercials - Comunitats de veïns

Neteges de piscines - Neteja d’habitatges particulars

Naus industrials - Neteges final d’obra

Servei a Lleida
i provincia

60 joves esportistes participen al

Memorial Pijuan d’Escacs escolars
Bon paper dels escaquistes balaguerins en el Campionat Provincial

Individual, després de jugar-se la cinquena ronda del Campionat

60 joves esportistes han participat al
17è Memorial Pijuan jugat al Casal d’Avis
de Balaguer. El guanyador absolut del tor-
neig ha estat Jordi Coll amb 9 punts de 9
seguit de Cristina Coll amb 7 punts de 9
possibles.

La campiona sots-16 va ser Laia
Barbosa, seguida de Dimitri Ivanov i Miquel
Cruz.

El campió sots-14 va ser Joshua Solani,
seguit d’Arnau Arnó i Dídac Sellés, mentre
que el campió sots-12 va ser Jordi Coll
seguit de Cristina Coll i Gerard Rius. El
campió sots-10 va ser Jordi Fortuny seguit
de Gerard Orrit i Aleix Rius, mentre que el
campió sots-8 va ser Pol Torné, seguit per

Gerard Trota i Joan Espunyes
D’altra banda, en les partides

disputades del campionat provincial
individual els passats dies 13 i 14 de
novembre, van guanyar els jugadors de
Balaguer Roman Hernández, Jordi Coll, Laia
Barbosa i Daniel Luengo, i van fer taules
Marc Guirao i Manel Barbosa. Destacar la
partida de Jordi Coll que la va guanyar en
una hora davant un jugador de 1865 d’ELO,
i la de Cristina Coll, que va disputar la
partida davant un jugador d’ELO 1965 i va
durar 4 hores i 45 minuts. Finalment la va
perdre per un peó.

De moment, el Club Escacs Balaguer
està tenint uns excel·lents resultats.

Boularouk i Millán guanyen

la Cursa Atlètica 2004
Els dos atletes representaven el Cub
Maratonians del Segre de Balaguer

La Cursa Popular del Sant Crist 2004, celebra-
da el passat diumenge 7 de novembre, va comptar
amb un total de 170 atletes entre les dues proves
que van celebrar-se, la de 1,5 quilòmetres i la de 6
quilòmetres, i va comptar amb un nombrós públic,
que tot i el fred es van atançar a gaudir d’aquesta
popular i tradicional cursa atlètica que cada any es
celebra per les festes del Sant Crist.

El guanyador de la categoria masculina de la
prova de 6 quilòmetres va ser Baeazzouk Boularouk,
del Club Maratonians del Segre, seguit de Francesc
Massip de Vilanova de la Barca i Salvador Torres de
Mollerussa. En categoria femenina la guanyadora va
ser Carme Millán del Maratonians del Segre.

En la carrera de 1,5 quilòmetres la guanyadora
va ser Ghita Laalamat de Balaguer, mentre que en
categoria masculina, el guanyador va ser Josep Maria
Molet d’Altorricó.
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ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

Desplaçaments per a grups, comiats de solters, etc...

Tels. 973 446 055 - 606 105 223

- 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

Manteniment i neteja de:

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

Telèfons

 973 448 724
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

El Cristec guanya el primer partit a casa

davant l’Esparreguera per 5 gols a 3
Però cau derrotat, injustament, davant el cuer Bonaire Terrassa, en el
segon partit consecutiu que els balagueirns jugaven al pavelló local

El Cristec aconsegueix la seva primera
victòria de la temporada a l’imposar-se a l’Es-
parreguera per 5 gols a 3.

En un pavelló amb una molt bona
entrada, el Cristec guanya merescudament
els 3 punts en un partit on, per primera
vegada en el que portem de temporada,
l’entrenador Jaume Canal va poder comptar
amb la plantilla al complert.

No va ser fins al minut 12, quan Joan va
marcar pels locals, que el partit es va animar.
L’Esparreguera va empatar poc després,
però el Cristec va començar a mostrar el
seu domini sobre la pista i a crear perill sobre
la meta rival. Fruit d’aquest domini David i
Capi van ficar el 3 a 1 en el marcador abans
d’arribar al descans.

La segona meitat va ser de domini altern
dels dos equips. Els visitants van retallar
distàncies d’inici, però un gran gol de Cristian
en jugada individual va tornar a avançar els
de casa per 4 a 2.

L’Esparreguera va marcar de seguida el
4 a 3, donant incertesa en el marcador, però
la bona actuació del porter Marcos en el
tram final d’encontre i el gol d’oportunisme
de David, a manca de 3 minuts de la
conclusió, van acabar donant la soferta però
merescuda victòria al Cristec.

En el segon partit consecutiu a casa, el
passat dissabte, els homes de Jaume Canal
van ser derrotats injustament, en el darrer
segon, pel Bonaire Terrassa, cuer de la
categoria, per 2 gols a 3.

200 joves a la Diada de

l’Educació i l’Esport
Dels diferents centres educatius de la
capital de la Noguera, al Poliesportiu

El dia 4 de novembre es celebrava, a nivell eu-
ropeu, la Diada de l’Educació i l’Esport.

Aquesta campanya impulsada per la Generali-
tat de Catalunya en el marc de l’Any Europeu de
l’educació per mitjà de l’esport, pretenia ressaltar i
difondre els valors educatius que es poden trans-
metre per mitjà de l’esport entre els escolars dels
diferents centres educatius.

Gràcies a la participació dels centres escolars
de Balaguer: CEIP Gaspar de Portolà, IES Balaguer,
Nostra Sra. del Carme i Escola-Pia, amb més de
200 assistents entre 13 i 14 anys, es va portar a
terme una multitudinària sessió d’aeròbic al Pavelló
Poliesportiu, prèviament anunciada per un manifest
de l’esport on s’insistia sobre els recursos
educatius, socials i de lleure que ens aporta l’esport
avui en dia a la nostra societat.

L’acte va estar assistit pel regidor d’esports de
l’Ajuntament de Balaguer, Juanjo Tenorio.
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Gran paper dels jugadors de Tennis

Taula balaguerins a Platja d’Aro
L’equip CTT Balaguer de Primera Nacional Femenina va estrenar-se el

passat 7 de novembre perdent davant l’EPIC de Terrassa

La representació balaguerina al Torneig
Zonal celebrat el passat cap de setmana, 30
i 31 d’Octubre, a Platja d’Aro, ha estat la més
nombrosa de la seva història, així com la més
exitosa. Els jugadors David Picoy, Marta
Gatnau, Laia Torregrossa, M. Teresa Gimeno,
Victòria Sancho, Glòria Escobosa i Francesc
Ramírez es van desplaçar a la localitat gironi-
na juntament amb la seva entrenadora, Anna
Biscarri, per disputar aquesta competició que
aplega palistes de Catalunya, Aragó, Illes Ba-
lears i País Valencià.

Els resultats més destacables van ser els
aconseguits per dos dels nous fitxatges del
CTT Balaguer-Villart Logístic, Victòria Sancho
que va ser sisena en Infantil Femení, i M.
Teresa Gimeno cinquena en Sub21 Femení.
Francesc Ramírez va sorprendre en
aconseguir la 8a plaça en Benjamí Masculí
en la seva primera participació en un torneig
d’àmbit estatal. També cal destacar l’actuació
de Glòria Escobosa que va acabar en 13a
posició en Infantil Femení i, per tant, serà
suplent en cas que es produeixi alguna baixa.

El Club Bàsquet Balaguer no

aixeca el cap i és cuer
Només ha guanyat un dels nou partits

disputats fins a la data en el campionat

L’equip sènior masculí del Club Bàsquet Balaguer
no aixeca el cap en l’actual lliga, i és cuer a l’haver
aconseguit una sola victòria després d’haver dis-
putat un total de 9 partits.

L’equip que entrena Sergi Fernández va enfron-
tar-se al Caldes, equip que es troba a la zona mitja
de la classificació, el passat dissabte 13 de no-
vembre, sumant una nova derrota a casa, després
d’haver perdut a la pista del Prat per 106-94, una
setmana abans.

Aquests mals resultats venen donats, segons
els tècnics als molts problemes físics que estan
patint alguns jugadors importants de la plantilla. El
club està intentant trobar algun reforç per potenci-
ar una plantilla baixa de moral.
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I com cada any sembla precipitar-se el
calendari una vegada ha passat la Festa Ma-
jor del Sant Crist. Una més, quan potser
seria més adequat dir, una menys. Perquè
en realitat en tenim una menys per veure i
viure.

Amb la inflor de la joventut, la natura et
presenta molt llunyana la maduresa, la len-
ta, però constant pèrdua d’unes capacita-
des, mil vegades exercitades i posades a
prova va convencent a cadascú que quel-
com està canviant dintre del seu cos. Quan
s’arribà al ple convenciment del poc que un
és, de segur, que és la vellesa que et truca
a casa.

Un recorda altres Festes Majors, en les
etapes diferents de la vida. La sortida con-
tínua amb els amics. La de l’amor prime-
renc en què sempre faltaven hores per es-
tar al costat de la persona volguda. La del
matrimoni en què esteu sols ella i tu. La de
la paternitat en què ja es té una companyia
desitjada. I així amb els anys, mentrestant
un va perdent en un ritme desigual  pares,
germans, oncles i amics, persones volgu-
des totes, veus que els teus fills van aug-
mentant en tot i cercant involuntàriament
un zenit que per tu ja és cosa llunyana, i
penses que el nadir en el que vius, també
serà seu dins uns anys. És llei de vida i és
sense cap dubte un fet meravellós. És l’epí-
leg d’aquesta obra amb pròleg inclòs, que
la vida en si mateixa és. Se li podrà donar
el nom que es vulgui, per a mi és part de la
Creació. Desprès d’aquesta reflexió que tots
hem fet més d’una vegada, deixeu que els
records agradables de la Festa Major esti-
guin llarg temps covats al vostre cor. Us ho
desitjo.

La discreció demana que les il·lusions
de la joventut es vagin perdent sense soroll
si potser. Fa molts anys que m’he conven-
çut que ningú és perfecte, començant per
jo mateix. També demanes a canvi que els
altres reconeguin que ells no ho són.

Creure que hi ha dintre de les
embusteries públiques un sa desig és pot-
ser demanar massa. Avui, quan la vida pú-
blica pràcticament la monopolitzen els polí-
tics és just i lògic que es critiquin i més si
es nota que fan teatre. Quan a més el polí-
tic/a no es veu a l’escenari, ja és virtuosis-
me en l’estafa. I quan es fa d’una manera
continuada, ja no té nom.

No cal dir que entre els mals un sempre
tria el més petit i el més suportable, i així
es recullen els resultats de les eleccions.
Per dir-ho d’una altra forma és la collita jus-
ta, de la sembra que es va fent cada dia, i
fins i tot n’hi ha que no sembren.

La denúncia del que l’altre fa o no fa, ha
de ser mengívola pel poble, i avui veient el
que es veu, la gent no s’ho pot creure que
fos diferent amb l’etern criticador/a manant.
És un problema solament de credibilitat.

Determinats diàlegs m’estic convencent
no són possibles, perquè hi ha moltes per-
sones que volen ésser el/la protagonista,
per a sortir a foto. Fins i tot n’hi ha que arri-
ben a la pura demagògia alterant una des-
gràcia, una cabuda escolar o unes obres
no acabades al temps. Tot s’ho val.

C.G.A.

PD. -També s’estila que treballi el segon
perquè s’emporti el llorer el primer.

Un altre parer meu
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oportunes sempre que es guardi el degut respecte que mereixen
persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar
signats, amb nom i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia
del DNI del responsable de l’article.
Distribució gratuïta a: Àger, Algerri, Balaguer, Bellcaire d’Urgell,
Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Gerb, La Ràpita, La Sentiu
de Sió,  Les Avellanes, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer, Sant
Llorenç, Tartareu, Térmens, Vallfogona de B. i Vilanova de la Sal.

Amb aquestes línies volem expressar la nostra indignitat
a la resposta que vàrem rebre de l’Ajuntament de Balaguer a
conseqüència de l’accident de circulació que, per desgràcia
nostra, vam patir el passat més d’agost quan vàrem ser atro-
pellats per una furgoneta que conduïa una persona que no
tenia carnet de conduir, ni assegurança del vehicle i que tam-
poc havia pagat el corresponent impost de circulació.

Des de l’Ajuntament ens varen dir que ells eren consci-
ents que a Balaguer hi havia ciutadans que circulaven sense
permís de conduir, però que estiguéssim tranquils que el con-
sorci pagaria el mal ocasionat. Creiem sincerament que aques-
ta no és la resposta que es mereix una família dolguda per
l’atropellament, enutjada per la situació i preocupada per l’estat
físic en què vàrem quedar després d’haver necessitat aten-
ció mèdica.

Nosaltres que som de Balaguer, que paguem els nostres
impostos, i que intentem viure en tranquil·litat a la nostra
ciutat, creiem que tots els ciutadans tenim uns drets i uns
deures per a tots igual. I si l’Ajuntament és conscient que hi
ha ciutadans que condueixen fora de la legalitat, les mesu-
res, d’acord amb els òrgans de seguretat ciutadana compe-
tents, han de ser contundents, doncs aquesta ha d’ésser la
prioritat dels polítics i del nostre Ajuntament.

Esperem que això nostre no passi a ningú més. Amb
aquesta intenció vam anar a explicar-ho a l’Ajuntament però
davant la incredibilitat de la resposta que vàrem rebre espe-
rem que aquest escrit pugui ser, a algú, d’utilitat.

Jordi Puigpelat Arnó

No hi ha dret!!

ES VEN CASA DE PLANTA BAIXA

Construcció dels anys 70.
90 metres quadrats + pati + hort. Edificables

Zona tranquil·la i sense tràfic.
Al carrer Pi i Margall, n. 17, a 100 metres de la parada del bus

Preu de sortida: 84.141 euros
Raó tel. 973 448 073

Abstenir-se curiosos, persones poc sèries o INSOLVENTS,
així com especuladors
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Vidres Viola precisa:

PERSONAL DE

MANTENIMENT

Interessats envieu C.V. a Pol. Ind. Eral, s/n.
25617 La Sentiu de Sió, o bé trucar al
telf. 973 108 108 i preguntar per Sergi

ZONA GERB

Casas pareadas de NUEVA
CONSTRUCCIÓN. 231,40m2,
2 porches, 4 hab., 1 con cam-
biador, 2 baños. Terraza y bu-
hardilla. ACABADOS DE 1ª
CALIDAD. 2 plazas de parking
y jardín. Consulte precios. Ref.
1005.

ZONA FERIAL

Casa en venta. A reformar.
Consultar precio. Ref. 1010

ZONA SECANO

Casa unifamiliar de 86 m2 en
planta baja. Con vivienda inde-
pendiente en la 2ª planta. Am-
bas totalmente equipadas. Ga-
raje y patio. Precio: 252.425,08
euros. Ref. 1006

ZONA BALAGUER

Piso céntrico de 110 m2, 4 habi-
taciones, 2 baños, A/A. Parking
y trastero. Precio: 126.212,54
euros. Ref. 1004

ZONA NUEVA

Piso de 3 habitaciones baño y
aseo. Amueblado. Trastero.
Terraza. Precio: 132.222,66
euros. Ref. 1013

ZONA NUEVA

Piso de 100 m2 4 hab., (3 do-
bles). Baño con hidromasaje y
aseo. A/A. Todo amueblado.
Parking y trastero opcional.
Balcón y galería cerrada.
Seminuevo. Precio: 128.616,59
euros.  Ref. 1020

973 445 356 - 667 471 961

El Cercle de Promoció Econòmica i d’Iniciatives
de Balaguer i Comarca neix fa, aproximadament, un
any i mig, en resposta al desencís que es copsava
entre la gent de la nostra ciutat i comarca. Als car-
rers, als cafès, a les tertúlies, es sentien frases com
ara “Balaguer s’està convertint en una ciutat dormi-
tori”, “no hi ha manera de que vinguin empreses de
fora”, “estem arraconats per culpa de la falta de
comunicacions”, etc.

Davant aquest panorama, un grup de persones
preocupades pel futur de la ciutat i/o comarca, o tal
vegada pel futur dels seus fills, van decidir portar a
terme un intent atrevit i coratjós de posar fi a aques-
ta situació, no pas implicant-se en la política, doncs
és molt fàcil donar sempre la culpa de tots als polí-
tics, siguin del partit que siguin, sinó creant, pel con-
trari, una associació, una entitat que té com a objec-
tiu “pujar Balaguer i la Noguera”, sense interessos
ocults, sense amagar res, posant-se a disposició de
les Institucions que ens governen per donar un cop
de mà en tot allò que els puguin demanar i, al mateix
temps, fent de pont per fer-hi arribar les inquietuds
de la ciutadania.

El primer “cavall de batalla” del Cercle havia de
ser, lògicament, el tema de l’economia i les comuni-
cacions, doncs creiem que és la principal preocupa-
ció de la gent de la nostra contrada, però degut a la
promulgació de la “Llei de Barris” per part del Go-
vern de la Generalitat, ens va semblar que havíem
d’avançar les jornades sobre el Centre Històric (pre-
vistes inicialment per l’any que ve) donada la can-
dent actualitat que aquesta Llei imposava a aquest
tema. Així ho van fer i les jornades van ser un èxit en
quant a l’assistència de gent interessada en el tema,
tant als debats públics que es van fer a la fonoteca

El Cercle de Promoció Econòmica i d’Iniciatives de

Balaguer i Comarca Indesinenter

Tinc una feina distreta,
ambulant i solitària.
Sempre parlo amb mi mateix
fent camí d’un poble a l’altre
i a ningú puc contestar
quan sento dins meu que em parlen.
Sobre l’asfalt gastat d’una ruta remota,
reconstruïda i vella,
brillaven les guspires de records rosats,
púdols groguencs, vermellosos,
pollancres i senyals negres
verticals i ratlles blanques,
dibuixant l’instint de seguir propòsits.
Semblen rutinàries i no ho són.
Les coses, mai es repeteixen.
Es recorden,
i el record gairebé sempre,
no és record,
és enyorança.

Miquel Trilla

de l’Ajuntament com als actes d’inuaguració i cloen-
da que es van realitzar a la sala d’actes del mateix.

Per tant, serà l’any 2005, ja molt proper, el que
dedicarem al tema de l’economia i les comunicaci-
ons, prou important, pensem, per dedicar-hi un any
sencer.

És per això que he volgut escriure aquest article
per tallar d’arrel els comentaris diversos que sobre
aquesta iniciativa he pogut sentir per part de gent
que no està ben informada. La nostra associació està
oberta a tothom, indiferentment de la seva filiació po-
lítica, nivell econòmic, sexe, ètnia o procedència. No
fem política, ni molt menys. Només volem un Balaguer
millor per a tots, una comarca més viva, més activa,
on tothom es pugui guanyar la vida sense entrebancs,
de fet, volem propulsar, d’una vegada per totes, una
ciutat i una comarca que havien estat capdavanteres
en l’àmbit provincial i que, per desgràcia, s’han que-
dat una mica endarrerides.

I tot això ho aconseguirem si l’entitat arriba a ser
prou forta, si realment s’hi implica molta gent; la unió
fa la força (és un tòpic però és cert) i aquesta ciutat
necessita, ara mateix, molta empenta de tots els ciu-
tadans per progressar al mateix ritme que la resta
del país.

Així doncs, voldria convidar a tothom a formar
part d’aquest Cercle de Promoció Econòmica que tot
just ha començat la seva singladura però que, perso-
nalment, desitjo que arribi molt lluny, i ho faig repetint
el que ja he dit: Aquesta entitat no vol fer política, el
que vol és el progrés de la ciutat i de la comarca.

Ramon Salud i Rodríguez

Soci del Cercle de Promoció Econòmica i d’Iniciatives de

Balaguer i Comarca
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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

N O V A O D I R E C C I Ó

• Menjars casolans

•Menú diari

• Carta

Hostal Nou, s/n  -  25680 Vallfogona de Balaguer
Tel. 973 44 50 59

El col·legi Nostra Senyora del Carme

recull cinc mil euros en el Domund 2004
Aquests diners aniran destinats a l’escolarització de vint nenes

d’entre 10 i 12 anys de la província índia de Meghalia

Com cada any, la comunitat educativa del
Col·legi  Ntra. Sra. del Carme de Balaguer
ha participat activament en la campanya del
Domund.

Els actes començaren el dia 22 de
setembre amb una xerrada de la germana
Indira Raona a l’alumnat d’ESO i de Batxillerat
al saló d’actes de l’escola. En el decurs de
l’exposició, presentà el projecte al qual aniria
destinada la recaptació del festival d’enguany,
5004 Euros. Amb els diners obtinguts es
podrà finançar l’escolarització de vint nenes
de la província índia de Meghalia. Les
destinatàries tenen entre deu i dotze anys i
es troben sense escolaritzar. Són filles de
pagesos d’aquella zona o d’algunes famílies
refugiades, provinents  de Bangla Desh, les
quals han hagut d’abandonar el seu país a
causa dels desastres naturals que tan sovint
s’hi esdevenen. La regió de Meghalia és molt

muntanyosa i, per tant, fa molt difícil l’accés
a les escoles. La quantitat rebuda servirà no
sols per a l’ensenyament sinó també  per a
l’alimentació i per a la manutenció de totes
elles durant un període de dos anys.

Els dies 20 i 21 d’octubre es dugué a
terme el festival organitzat de primer de
Batxillerat. Un total de nou-centes persones
assistiren a la mostra de cançons i de  balls
que en aquesta edició tenien com a lema la
Solidaritat.

Durant dos caps de setmana es postulà
per la ciutat. La quantitat obtinguda i la que
arriba dels donatius de les famílies de
l’escola es  porten a la Parròquia de Santa
Maria per tal que les faci arribar al bisbat
d’Urgell, el qual  les distribuirà en  les obres
missioneres d’arreu del món.  La quantitat
obtinguda  per la postulació ha estat de
2874,7 Euros.
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El mestre pastisser Lluís Muixí,

guardonat amb el “Caragol d’Or 2004”
Guardó que lliura anulament la Societat Gastronòmica i Cultural del

Comtat d’Urgell a personalitats del món de la gastronomia

El passat 23 d’octubre, la Societat
Gastronòmica i Cultural del Comtat d’Urgell,
va concedir el Caragol d’Or 2004 a l’artista
pastisser Lluís Muixí.

Cal ressaltar l’unanimitat dels membres
de la Junta, a l’hora d’atorgar el guardó a
aquest il·lustre balaguerí, que des de fa
molts anys ha passejat el bon de Balaguer,
per arreu del món.

L’acte de lliurament del guardó es va fer
en el decurs d’un sopar en el que hi van
assitir l’Alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà i

el President del Consell Comarcal de la
Noguera, Josep Roig.

El mestre Lluís Muixí, per allà on ha anat
ha donat al nom de Balaguer, el prestigi i la
categoria de la seva professionalitat i del
seu bon fer, essent creador d’autèntiques
obres d’art dins del món de la pastisseria.

Lluís Muixí, és actualment professor a
l’Escola de Pastisseria de Catalunya, a Bar-
celona.

El Caragol d’Or s’atorga cada any a una
personalitat dins del món de la Gastronomia.

L’Escola de Música de

Balaguer celebra Santa

Cecília, patrona dels músics

El proper dilluns 22 de novembre, l’Escola Mu-
nicipal de Música de Balaguer, conjuntament amb
l’Ampa de l’Escola organitzarà una sèrie d’activitats
per tal de celebrar la festivitat de Santa Cecília, pa-
trona dels músics.

A partir de les 6 de la tarda, el músic colombià
Milton Rivera oferirà un taller de percussió ètnica
per als alumnes d’entre 5 i 10 anys de l’escola.

Després d’un berenar ofert per l’Ampa, la
cloenda de la festa la posarà el trio del pianista
nord-americà Bruce Barth, amb un concert
pedagògic de jazz, a partir de les 8 de la tarda.

D’altra banda, del 29 de novembre al 2 de
desembre es realitzaran els concerts dels alumnes
de final de trimestre.
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A BALAGUER

Residencial
Urbà

INICI 4a FASE

Propera construcció de vivendes unifamiliars de 130m2 aprox. útils de vivenda al
c/ Almatà, entre el c/ Riu Corb i el c/ Franqueses

T.V., Tels. 973 446 011 - 629 725 009

LLOGUER LOCAL COMERCIAL, 12 METRES DE
FAÇANA, XAMFRÀ C/ BARCELONA C/ LA PLANA.

115m2, 2 NIVELLS. Tel. 973 448 273

CASAS UNIFAMILIARES EN CAMARASA 3ª FASE

2 ÚLTIMAS CASAS
Garaje para 3 coches · Comedor con fuego a tierra
Cocina · Aseo · Baño · Despensa · 4 habitaciones

Patio trasero para jardín según parcela y con piscina individual

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

Garaje para 2 coches · Comedor con fuego a tierra
Cocina · Aseo · Baño · Despensa · 4 habitaciones

Patio trasero para jardín de 130 o 240 m2 según parcela
Vistas al Pantano de Sant Llorenç

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE
CASAS UNIFAMILIARES

EN SANT LLORENÇ DE MONTGAI 1ª FASE

NO BUSQUIS MÉS!ACONSEGUEIX UN LLOC

DE FUNCIONARI

Treballant en diferent oficis, com
Ajudant de Residència, Llimpiador,

Conductor, Conserge, Porter,
Jardiner o Ajudant de Jardineria

- REQUISITS MÍNIMS -

Informa’t
Trucada gratuïta 900 308 308

Places lliures d�
Aux. Administratiu

en la teva comunitat

Preparació garantitzada

900 308 308
Informa�t

Trucada
Gratuïta

ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36. Ref.
Gestoria Cudós. Raó al tel.
973450555, Montse.

DES DE CERTIFICAT

ESCOLAR. Treball fixe a
l ’Administració Públ ica.
Aprofita aquesta oportunitat.
Prepara’t 900315315,
trucada gratuïta.

PRECISO COMPRAR de
particular a particular, piso o
casa con o sin muebles en
Balaguer. Interesados 610
456836.

VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume Bal-
mes, 11 de Balaguer. Raó als
tels. 973446161-
629310479.

COMPRO CASA al casc
antic de Balaguer. Raó 696

633509.

CONSTRUCCIONS GER-

MANS VIDAL, 20 anys al
servei de la construcció. Nova
empresa a Balaguer. Des
d’una regata fins a un xalet.
Paletes, electricitat i fontane-
ria. Plaça Lope de Vega, 6 6º
1º Balaguer. Tels 650 760006
i 973 426180.

POR CAMBIO de domicilio
vendo piso económico en
Balaguer. Interesados llamar
600 402319.

ES LLOGA garatge per a
cotxes o motos al C/
Bellcaire. Raó 973 238325

ES LLOGA apartament al C/
Tarragona.2 habitacions,
cuina separada, menjador,
bany i traster. Sense moblar.
Calefacció amb acumuladors.
Raó 973 450564.

S’OFEREIX Sra. del país per
fer de cangur. Amb
experiència. No importa
horari. Raó 636 538196

ES VEN  pis d’un any a
Balaguer, parket, cuina office,
traster i parking tancat. Raó
647 989740.

S’HA PERDUT una
arrecada amb brillant i perla.
Es gratif icarà la seva
devolució. Raó 600 389320.

LOCAL EN LLOGUER,12
metres de façana, xamfrà c/
La Plana c/ Barcelona. 115
m2. Raó telf. 973448273.

ES VEN Yamaha Neo’s de 50
c.c. Homologada dos passat-
gers pràcticament nova,
3.500 km. Raó Tel. 973
447297 migdies o nits. pre-
guntar per Raquel.

ES PRECISEN fontaners
per empresa de Balaguer.

Raó 973 450841.

T’AGRADEN ELS NENS?

Prepara’t i accedeix a un lloc
fixe com a Tècnic Educador
en Escoles Infantils. A què
esperes! Informa’t ja al
900315315, trucada
gratuïta.

L L I C E N C I A T S

UNIVERSITARIS amb
molta experiència docent,
fem classes particulars tots
els nivells i assignatures.
Preparació First Certificate i
traduccions d’anglès. Raó
973 450558.

ES VEN caldera de gas-oil
per a pis o torre, una
asecadora seminova y un
calentador de 10 litres. Raó
973 446747

ES LLOGA local per petit
negoci al C/Sanahuja de
Balaguer. Lavabo, bomba
calor/fred. Raó 627 690
740.

ES VEN/LLOGUER places
de parkings tancats al C/
Bacelona de Balaguer. Raó
973450841.

SI T’AGRADEN ELS

LLIBRES , tens Graduat
Escolar i busques feina per a
tota la vida: treballa com a
auxiliar de Biblioteques. Amb
la garantia de ser funcionari.
Informa’t ja al 900150191,
trucada gratuïta.

ES VEN pis moblat al C/
Urgell de Balaguer amb opció
de parking tancat. Raó 973
450541.

VENDA/LLOGUER de
parkings tancats “als
parkings de les Monjes”. Raó
973 450541.

ES REALITZA manteniments
de jardins i similars. Horaris i
preus flexibles.  Interessats
973 447966.

SE ALQUILA parking de raya
en la C/ Urgell al lado de
Incalgas. Precio: 35 euros/
mes. SE VENDE moto Cagiva
125 Blues. Razón 973
447752 y 647 552900.

ES BUSCA dona per fer
feines de la llar per les tardes
i cuidar nens. Raó 973
447111, a part ir de les
21.30h.

ES PRECISEN BIDELLS,

UIXERS, SUBALTERNS...
etc per a Ajuntaments,
Diputacions... Treballa de
funcionari. Preparació
garantitzada. Informa’t
900315315, trucada gratuïta.

SE OFRECE cocinera para
restaurante, etc... con
experiència. Razón 619
162079.

TREBALLA COM AGENT

RURAL a la teva comunitat.
Contínua oferta de places.
Informa’t 900150191,
trucada gratuïta.

ES VEN Jeep Grand
Cherokee 4.0 Laredo, amb
85.000 Km. Bon estat. Preu:
8.000 euros. Raó 686
473026.

GARATGE EN LLOGUER de
40 m2 al  C/ Bellcaire. Raó
973 238325.

ES NECESSITA muntador de
mobles de cuina. Raó 973
450841.

NO BUSQUIS MES! Treballa
com Auxiliar Administratiu al
teu Ajuntament, Diputació... i
guanya 1.100 euros/ mes
aprox. Fàcil accés. Informa’t
ja 900315315, trucada
gratuïta.

ES VEN  moble bar de
menjador amb 2 tamburets. I
DISCOS varis dels anys 70-80
(Beatles, Rumbes, etc.) Inte.
973 448745. Preu a convenir.

ES VEN Audi 100 gasolina.
Preu: 1200 euros, no negoci-
ables. Raó 659095891.
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SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.50 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.45 LLEIDA diari excepte diumenge
07.48 " feiners
07.55 " de dilll. a div. feiners
07.56 “ feiners
09.15 “ feiners
10.45 LLEIDA diumenges
13.30 " calendari escolar

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
15.18 “ de dill. a div. feiners
17.55 “ diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.50 SOLSONA dilluns, dimarts

dijous, divendres  feiners
16.40 “ divendres, calend. escolar
13.50 PONTS feiners
19.50 PONTS dimecres feiners
17.09 ESTERRI D'ÀNEU feiners
13.17 AGRAMUNT feiners
19.47 AGRAMUNT de dill. a div. feiners
14.00 ÀGER feiners excepte

                     dill., dmart. i dij. calen. escolar
17.00          "dill., dmart. i dij. calen. escolar
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 feiners (excepte juliol/agost)

19.00 de dill. a div. feiners

H O R A R I O D E O T R E N S

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA

07.55 08.25

14 .17 14..47

19.45 20..15

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LA POBLA

09.25 11.00

14.20 15.55

21.15 22.50

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER

8.55 09.25

13.45 14.20

20.45 21.15

T E L È F O N S O Ú T I L S
BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700
GUÀRDIA URBANA 973 450000
CONSELL COMARCAL 973 448933
BOMBERS 973 445080
CAP II 973 446028
SERVEI D'URGÈNCIES 973 447714
I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MEDIC DE RECONEIXEMENTS 973 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
ESGLÈSIA EVAN. PENTECOSTAL 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044
973 445786 - 629 447113 -973 390862
CASAL GENT GRAN 973 446259
BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT 973 586005
DISPENSARI MÈDIC 973586249
CAMARASA
AJUNTAMENT 973 420009
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT 973 428007
CUBELLS
AJUNTAMENT 973 459005
GERB
AJUNTAMENT 973 446099
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC 973 445018
MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005

METGE 973 430107
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
TÉRMENS
AJUNTAMENT973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE 973 180213
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 438004
METGE 973 438003
A.T.S. 973 438062
ESCOLES 973 438061
RESIDÈNCIA 973 438169
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC 973 420003
LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055

F A RM ÀC I E S OD E O T O RN

F A R M À C I E S
ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455060
BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384
F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280
F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

BELLCAIRE D'URGELL

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466
CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200
CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070
LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973425051

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 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 18 de novembre a les 8 de la tarda del 25 de novembre ALDAVÓ

De les 8 de la tarda del 25 de novembre a les 8 de la tarda del 2 de desembre CLAVER

De les 8 de la tarda del 2 de desembre a les 8 de la tarda del 9 de desembre SALA

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

ES NECESSITA

ELÈCTRIC
Requisits

CARNET DE CONDUIR
amb il·lusió d�aprendre noves tecnologies

Interessats poseu-vos en contacte amb
SO i IL·LUMINACIÓ SIRE, SL

C/ Pompeu Fabra, 17 (Zona Industrial HOSTAL NOU) BALAGUER
Tel. 973 447 268  ·  C.V. Fax 973 446 443

HORARI D’OFICINA:
Matí de 9 a 14h, tarda de 16 a 20h.

PARQUETS
SESETS S.L.

Instal·lacions de
PARQUETS, TARIMES,

FLOTANTS i EXTERIORS

Pol. Ind. Camp Llong- C/ Vallfogona, 40

25600 BALAGUER - a/e: sesets@hotmail.com

Fax 973 450 525  Mòbil 687 449 890

ES VEN

LOCAL COMERCIAL
al c/Barcelona

cantonada c/La Plana,

600 m2 aprox. Divisible.

Tel. 629 725009

ACCEDEIX A UN
TREBALL ESTABLE

900 308 308
INFORMA’T - TRUCADA GRATUÏTA

AUXILIARS DE
BIBLIOTECA
ARA NOVES PLACES

Vidres Viola precisa per Lleida i
provincia:

OFICIALS PER A LA COL.LOCACIÓ
DE VIDRE, ALUMINI i PERSIANA

Interessats truqueu al
telf. 973 108 108 i preguntar per Sergi
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