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Vot electrònic
Balaguer ha estat escollida
per realitzar la prova pilot del
vot electrònic de cara al
referèndum de la Constitució
europea

Centre excursionista
El CEB presenta el llibre dels
seus 75 anys d’història escrit
pel filòleg i periodista
balaguerí, Francesc
Guillaumet

421

Ampliació de l’Hospital
Marina Geli anuncia la futura
ampliació de l’Hospital i la
creació d’un Hospital de Dia a
la vora del CAPII
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Què en penseu?...
No em puc creure que en el

referèndum del dia 20 en comptes de
posar a consulta popular  un text, es
qüestioni, segons  la decisió o intenció
del vot, el fet de ser o de no ser europeu.
Que jo sàpiga el que es votarà és si hom
està d’acord o no amb un marc legal que
regirà els ciutadans i les ciutadanes
d’aquesta macroestructura econòmica,
política i social, anomenada Unió Europea.

No crec que els països membres que no
tenen com a moneda l’euro se sentin o
els facin sentir menys europeus. Aquí, o
se segueixen les directrius, més
interessades que mai, donades pels
polítics o pot arribar el cas que hom sigui
qualificat d’antidemòcrata i, fins i tot
d’enemic d’Europa. Alguns dels dirigents
deuen tenir present el que va passar en el
referèndum de l’OTAN. Si és així, tranquils,
que encara que Catalunya voti diferent, a
la fi el sí desitjat serà realitat.

Josep M. Simón i Auberni

En portada:
Motocros

BALAGUER
Expoauto, nou certament firal
del cotxe nou de Balaguer els

propers 4 i 5 de juny

Més de tres mil persones van
participar en la tradicional

rua del Carnestoltes

COMARCA
Més de 60 inscrits participen
en les Aules d’Extensió
Universitària d’enguany

La població de Ponts reparteix
unes 5000 racions del popular
Ranxo

CULTURA
Difeents centres escolars

celebren el dia de la Pau i de
la No violència

El cap de setmana solidari
pels damnificats del Sutnami
recauda prop de 5000 euros

ESPORTS
El Balaguer continua en les
posicions de play-off, en el
quart lloc de la classificació

El proper 27 de gener Balaguer
acollirà la 17 Mitja Marató i la
Diada Atlètica

Menjars casolans •Menú diari • Carta

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

Laboratori

Dr. M. PEREMIQUEL i LLUCH
Metge
Especialista d'Anàlisis Clíniques
ALÈRGIA - BIOQUÍMICA - HEMATOLOGIA
BACTERIOLOGIA - HORMONES - IMMUNOSEROLOGIA

HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER

Infermera

NÚRIA TRIBÓ
Presa de tensió arterial

Injeccions (Consulta o domicili)

L’anunci de que Balaguer ha estat
escollida com la única ciutat de la província
de Lleida per realitzar la prova pilot del vot
electrònic, juntament amb 51 ciutats més
de tot l’Estat (una per província), ha aixecat
expectació ja que amb aquesta mesura
s’obra tot un ventall de possibilitats, que, a
la llarga, pot derivar a que qualsevol tipus
de consulta popular o eleccions puguin fer-
se a través d’Internet, cosa que facilitaria a
la gent l’exercici de participar a les eleccions
i a l’administració, el recompte de vots, que
podria ser immediat.

Però, sincerament, creiem que estarem
anys a poder veure com la gent pugui votar
des de casa. S’han d’habilitar mitjans i
prendre importants mesures de seguretat,
per evitar que els “pirates informàtics”
poguessin entrar i votar per altres, o
diverses vegades,  a la vegada que s’hauria
d’assegurar el vot secret.

D’altra banda, una proposta d’aquestes
característiques passaria per informatitzar
bona part de la societat, i per molt que ens
diguin que més de la meitat de les llars del
nostre país tenen un ordinador connectat a

la xarxa, hem de pensar que encara hi ha
molts ciutadans que desconeixen la xarxa
internauta.

Potser un pas entremig seria el posar
ordinadors amb pantalles tàctils a les meses
electorals, per a que els electors, amb un
simple clic poguessin escollir el seu candidat.
D’aquesta manera, es facilitaria l’escrutini i
pocs minuts després de tancar les taules ja
es coneixerien els resultats oficials. Tot i que
aquest mètode també tindria el seus
desavantatges, com seria el perdre’s les
emocionants nits electorals.

La tecnologia arriba a les urnes
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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

Expoauto, nou certamen firal que se

celebrarà durant els dies 4 i 5 de juny
Un monogràfic dedicat al vehicle nou, que acolliran els pavellons

firals, durant el primer cap de setmana del mes de juny

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Impic
ha presentat el programa de fires per l’any
2005, amb una important novetat, com és
la creació d’un nou certamen monogràfic
dedicat al Vehicle Nou «Expoauto» que se
celebrarà el primer cap de setmana del mes
de juny, als pavellons firals.

Aquest nou monogràfic comportarà que
aquest sector, cada cop més important dei-
xi la Fira de Maig i tingui prouta entitat per
gaudir del seu propi certamen.

Les Fires 2005 començaran el proper
cap de setmana del 4, 5 i 6 de març, amb
Antiquària que arriba a la seva sisena edi-
ció.

Fira Balaguer que se celebrarà del 29
d’abril a l’1 de maig, potenciarà els sectors
de la construcció i l’habitatge i el del co-
merç i serveis, mentre que durant el 4 i 5
de juny arribarà la primera edició d’Expoauto,
on els diferents concessionaris presentaran
les principals novetats als pavellons firals.

La Fira del cotxe d’ocasió, Firauto, se
celebrarà el 15 i 16 d’octubre, mentre que
el 10 de desembre, es tancarà el programa
firal amb la celebració de la Fira Mercat de
Santa Llúcia al Carrer d’Avall.

Per tal de promocionar les Fires, s’ha
editat un tríptic descriptiu de totes elles,
destacant també el mercat setmanal.

Col.loqui sobre l’accés a

l’habitatge dels joves
Amb la participació del director dels

serveis d’habitatge, Joan Farré

El proper dimecres 16 de febrer, a partir de
les 7 de la tarda, la Biblioteca Margarida de
Montferrat acollirà una xerrada-col.loqui sobre les
polítiques d’accès als habitatges per als joves, que
comptarà amb la participació de Joan Farré, Direc-
tor dels Serveis Territorials d’Habitatge i Medi
Ambient, Cristina Ballesté, delegada d’Adigsa a
Lleida, Carles Ortiz, coordinador de Joventut a
Lleida, Xavier Bergé, conseller de joventut del
Consell Comarcal de la Noguera i Juanjo Tenorio,
regidor de joventut de l’Ajuntament de Balaguer.

La Xerrada està organitzada per l’àrea de
joventut de l’Impic, dins del Pla Local de Joventut.
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El passat dissabte dia 5 de febrer, va tenir lloc
a la ciutat de Balaguer la gran festa del Rei carnes-
toltes.

Una vintena de carrosses acompanyades de di-
ferents xarangues i comparses van participar a la
rua que any rera any omple els carrers de Balaguer
i que finalitza a la plaça Mercadal amb un gran ball
de disfresses. Tot amenitzat amb l’actuació del grup

Més de tres mil persones participen a la

Gran Festa del Rei Carnestoltes 2005
La carrossa “Els Egipcis” va ser la guanyadora del Concurs de

carrosses de la tarda i va endur-se els 300 euros del premi

infantil “La Troca” i el grup de Tea-
tre La SudaTeatre de Balaguer, que
va encarregar-se de l’organització,
així com de la xocolatada per a tots
els participants, un cop acabat el
Gran Ball de Tarda.

Entre totes les carrosses
participants, la guanyadora va ser
la que portava el nom  «Els Egipcis»,
que amb motius egipcis i una
carrossa molt ben caracteritzada va
guanyar els 300 euros com a premi
a la millor carrossa.

És en el ball de disfresses de nit
que cada any es celebra als
pavellons de la Cros, on es donen
els premis a les millors comparses
i a les millors disfresses individuals
o parella.

Els premiats amb els 300 euros
de millor disfressa de grup foren el
grup «Pica pica pins».

A més a més, en cada una de les dues modalitats de
concurs de disfresses es donen 7 accèssits, els premis dels
quals són 1 pernil pels 5 primers i 1 caixa de cava pels dos
restants.

En la modalitat individual o de parella, el guanyador fou
per la parella «Els venecians», que es va emportar els 150
euros de premi.

A part, totes les carrosses que van participar a la rua del
Rei Carnestoltes, van rebre una subvenció de 60 euros per
poder fer front a les despeses de fer la carrossa.

Cal destacar la presència aquest any d’unes tres mil
persones que van seguir durant tota la tarda, la rua del Rei
Carnestoltes, el ball de tarda, i la xocolatada de la Plaça
Mercadal.
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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

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

La capital de la Noguera ha estat esco-
llida, juntament amb 51 ciutats més de l’Es-
tat espanyol, una per província, per partici-
par en una prova pilot de vot per internet,
en els propers comicis del 20 de febrer,  el
referèndum de la Constitució Europea.

Aquesta iniciativa està engegada pel
Ministeri de l’Interior.

El Subdelegat del Govern central a
Lleida, José Angel Flores va presentar aques-

Balaguer és ciutat pilot del vot electrònic

en el referèndum del 20 de febrer
Ha estat escollida juntament amb 51 ciutats de l’Estat espanyol per

una prova pilot de vot per internet en el referèndum europeu

ta iniciativa, i fins al proper dia 18, els més
de deu mil censats de Balaguer podran rea-
litzar aquesta prova, tot i que l’experiència
no té validesa jurídica.

L’innovador sistema substitueix el siste-
ma tradicional de les paperetes per la tec-
nologia de la banda ampla i per tal de poder
votar per internet, els electors necessiten
un certificat digital que expedeix el propi
Ajuntament.

Un cop l’elector té el certificat, pot vo-
tar de dues maneres, des de casa seva o
des de les dependències habilitades a la
planta baixa de l’Ajuntament, a l’Oficina de
Turisme, assegurant-se de totes maneres
la privacitat del vot.

L’Alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà, sa-
tisfet per acollir aquesta iniciativa pilot, va
animar als balaguerins a participar d’aques-
ta prova de vot electrònic que es preveu
pugui implantar-se de cara als propers anys.

Tercer curs per Joves

Emprenedors de Balaguer
Oberta la inscripció pels interessats de
cursar el Curs de Joves Emprenedors

El proper dissabte 26 de febrer, s’iniciarà el ter-
cer curs Jove Emprenedor, subvencionat per
l’empresari balaguerí, Conseller Delegat de l’empresa
Vichy Catalán, Joan B. Renart, organitzat per l’Institut
Municipal Progrés i Cultura i impartit per professors
de l’Escola Superior de Marketing i l’Adminstració
(ESMA).

El Curs pretén mostrar aquelles estrategies i
tècniques empresarials a aquells joves d’entre 20 i
35 anys que volen iniciar l’aventura empresarial o
que ja hi estan treballant i volen millorar algun dels
aspectes formatius de direcció i gerència de
l’empresa.

El curs durarà un total de 40 hores i s’impartirà
durant deu dissabtes de 4 a 8 de la tarda.

L’organització ha valorat positivament les dues
edicions anteriors i ha obert la matrícula pel curs
d’enguany a les Oficines de l’IMPIC, al Xalet Montiu,
els matins de 9 a 15 hores, fins al proper 22 de
febrer.
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ZONA GERB

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

ZONA FERIAL

Piso de 80m2, 3 hab., 1 baño,
1 balcón. Galería cerrada.
Reformado. Precio: 72.722,46
euros. Ref. 1012.

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 SECANO

Local en venta de 90 m2. Suelo
gres. Luz y agua. 1 baño. Cha-
flán. 2 puertas de acceso. Pre-
cio: 39.065,79 euros. Ref. 1001.

ZONA LA SENTIU

Parcela en venta de 390 m2 , con
luz, agua y teléfono.
Consultar precio. Ref. 1024

ZONA LA RÀPITA

Casa adosada de nueva cons-
trucción de 231,35 m2, 3 plan-
tas, 4 hab., (hab. matrimonio
con vestidor y baño). 2 baños
completos. Despensa. Garaje
para dos coches. Jardín.
Preinstalación de A/A. Precio:
186.313,75 euros. Ref. 1000.

973 445 356 - 667 471 961 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

- 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

Sorteig de diferents regals

al Sopar de Sant Antoni
Un viatge a Mallorca, un televisor, un

cap de setmana d’esquí i un porc

En el sopar de la Festivitat de Sant Antoni,
celebrat el passat dissabte 22 de gener al Restau-
rant del Santuari del Sant Crist va realitzar-se el
popular sorteig d’un porc de cent quilos que va to-
car al número 4.286 (Sèrie A). El cap de setmana
d’esquí per a dues persones va correspondre al nú-
mero 1.269 (Serie B), mentre que el televisor o el
DVD Gravador va correspondre al 4.854  (Sèrie C).

El viatge a Mallorca per a dues persones durant
una setmana va ser pel número 1.515 (Sèrie D).

Pa de Sant Antoni recull roba nova o en

bon estat per als més necessitats
L’entitat benèfica de Balaguer fa molts anys que dedica els seus

esforços en ajudar els balaguerins amb pocs recursos econòmics

L’Associació Pa de Sant Antoni, entitat
benèfica dedicada als més necessitats de
Balaguer, ha agraït publicament la resposta
dels balaguerins i veïns de la comarca de la
Noguera, en la seva recollida de roba, i
recorda que la roba que la gent lliuri a l’entitat
ha d’estar en bon estat per poder ser orde-
nada i preparada per poder ser aprofitada
per gent amb pocs recursos.

Tothom que vulgui donar roba nova o en
bon estat pot fer-ho al claustre de l’esglèsia

de Sant Domènec, o al local que l’Associació
Pa de Sant Antoni té obert al carrer del Pont
de la capital de la Noguera.

L’entitat recull roba durant tot l’any, ja
que és una bona manera d’aprofitar aquelles
prendes que la gent no utilitza i que pot ser-
vir per ajudar aquelles persones amb pocs
recursos de Balaguer i comarca.

L’entitat Pa de Sant Antoni fa molts anys
que està implantada a la capital de la
Noguera per ajudar els més necessitats.
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El Cotxe sortejat pel Comerç

balaguerí a Les Avellanes
El sorteig es va fer el divendres 4 de

febrer al local de l’Associació comercial

El passat divendres 4 de febrer, el local de
l’Associació Comercial Balaguer 2021 de Balaguer
va ser l’escenari del sorteig d’un cotxe, model Kia
Picanto.

La guanyadora del sorteig va ser Maria Pilar
Baldomà Minguillón de la veïna població de Les
Avellanes.

El sorteig es va fer davant notari, i amb la
presència de l’Alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà i
el regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament,
Josep Maria Escoda, acompanyats dels membres
de la Junta de l’Associació Balaguer 2021.

Amb aquest sorteig es posa punt i final a la
campanya comercial d’hivern del comerç de
Balaguer i que ha tingut molta acceptació entre els
clients de Balaguer i comarca.

El passat dimecres 2 de febrer van inici-
ar-se les Aules d’Extensió Universitària d’en-
guany, organitzades conjuntament pel Con-
sell Comarcal de la Noguera, l’Impic, els Ser-
veis Educatius de la Noguera, la Universitat
de Lleida i AFOPA.

La Classe inaugural va córrer a càrrec
del professor i crític musical Xavier Castro, i
la seva ponència va versar sobre la música
a l’època de postguerra i el franquisme.

Les Aules Universitàries d’enguany, amb
més de seixanta inscrits, es consoliden de-
finitivament a la capital de la Noguera, inte-
grades totalment a la Universitat de Lleida.
Enguany la temàtica està centrada en sis
grans temes, tot i que destaca la comme-

Més de 60 inscrits participen a les

Aules d’Extensió Universitària d’enguany
El curs va iniciar-se el passat dimecres 2 de febrer amb una lliçó

inaugural sobre la música en l’època de la postguerra i el franquisme

moració del IX Centenari de la conquesta
cristiana de Balaguer.

Altres temes que es tractaran seran de
medicina i salut, de dret penal, arqueologia,
i història.

La major part de les classes s’impartei-
xen a les aules del Consell Comarcal de la
Noguera, i es realitzaran cada dimecres a
partir de les 5 de la tarda.

Els inscrits són majoritariament de
Balaguer i d’alguns pobles de les rodalies, i
d’edat superior als 55 anys.

En l’acte inaugural hi van assistir les prin-
cipals autoritats locals i comarcals, i repre-
sentants de la Universitat de Lleida i d’AFOPA,
entitats organitzadores.
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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

ARTESA
REF. 22542
MAGNÍFIC PIS
DE 150 m2.
Disseny exclusiu,

2 places de pàrking.

DE PRESTIGI.

BALAGUER
REF. 0001580
PIS EN ZONA IDEAL
4 hab., 2 banys
complerts, calef., i
ascensor, amplia
terrassa. VINGUI I
INFORMI�S.

BALAGUER BALAGUER
REF. 000117A
MAGNÍFIC PIS SEMI
NOU.3 hab., 2 banys

complerts,ascensor,

calefacció. ZONA MOLT
TRANQUIL·LA

CASTELLÓ
REF. 000858E
CASA AL CENTRE
Pati posterior de 20 m2,
a reformar al seu gust.
MOLTES
POSSIBILITATS

REF. 24139
CASA AL CENTRE
REFORMADA

160 m2, calefacció,

garatge, terrassa.

IMPECABLE.

ARTESA

REF. 24214
CASA DE 150 m2

A reformar al seu gust,

bany, cuina americana,

t e r r a s s a . M O LT E S
POSSIBILITATS

LA SENTIU
REF. 23789

AMPLI PIS
REFORMAT. 3 hab.,

bany complert, gran

salo menjador.

MOLT BONA ZONA

BALAGUER

REF. 24210
PIS SEMI NOU
90 m2, 4 dormitoris

dos banys,

calefacció, traster.

MOLT BONA ZONA

BALAGUER

MENÀRGUENS
REF. 23788
CÈNTRIC PIS
2 hab.,bany complert,

cuina americana,

terra de gres.

MOLT BON ESTAT.

BALAGUER
REF. 24178
CASA AFILERADA
D�OBRA NOVA.
4 hab., 2 banys i
lavabo, jardí posterior,
garatge.
ZONA TRANQUIL·LA

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

BELLMUNT
REF. 000875
XALET AMB
TERRENY DE 100 m2

3 hab.,calef., A/C,
garatge 4 places.
MAGNÍFIQUES
VISTES.

BALAGUER
REF. 0001577
TERRENY RÚSTIC
DE 6.900 m2.
P.V.P. 30.200 euros.

BALAGUER

REF. 24223
MAGNÍFIC PIS SEMI
NOU DE 114 m2

Acabats de 1a qualitat,
pàrking.
DE PRESTIGI.
ZONA IMMILLORABLE

REF. 23782
AMPLI PIS DE 100 M2

4 hab., calefacció,

ascensor, traster

MOLT BON ESTAT I
MILLOR PREU

BALAGUER

REF. 000118A
CÈNTRIC PIS EN

BON ESTAT.
Molt econòmic.

ENTRADA: 600

euros.

MENÀRGUENS
DISPOSEM DE

CASES I
TERRENYS EN

AQUESTA
LOCALITAT. BON
PREU. TRUQUI I

INFORMI�S

El passat divendres 4 de febrer, la Consellera
del Departament de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya, Marina Geli, va visitar la capital de la
Noguera per tal d’inaugurar la recent posada en
marxa del VAM, Vehicle d’Atenció Medicalitzada, que
amb seu a Balaguer dóna servei a tota la comarca
de la Noguera, des del passat 10 de gener, amb un

Marina Geli, visita Balaguer i confirma

l’ampliació del CAP amb un Hospital de dia
La Consellera del Departament de Sanitat va inaugurar la posada en

marxa del Vehicle d’Atenció Medicalitzada (VAM) a la Noguera

servei mèdic de 24 hores al dia, 365
dies a l’any.

D’altra banda, Marina Geli va
anunciar l’ampliació de l’hospital
sociosanitari de Balaguer, com a pri-
oritat bàsica, reforçant el centre amb
les àrees de Nefrologia, Clínica del
Dolor i Reumatologia.

Geli també va anunciar la dota-
ció pressupostària per a la futura
construcció d’un Hospital de Dia, junt
al CAP II, als terrenys que ocupaven
les piscines de l’Escola Pia, i que
l’Ajuntament cedeix per a l’ampliació
dels equipaments sanitaris de la ciu-
tat.

Durant la seva visita a les comar-
ques de Lleida, Marina Geli va anun-
ciar que el Govern de la Generalitat
contempla dins dels seus objectius
per a la prevenció del tabaquisme,

una important pujada de preus del tabac, que es podria anun-
ciar d’aquí a pocs dies, tal i com ho aconsella l’informe del
comitè d’experts per tal de reduir el dèficit sanitari. L’augment
del preu del tabac podria oscil.lar entre el 10 i el 12 per cent
per tal d’intentar reduir el seu cònsul en determinats col.lectius.

Marina Geli va anunciar l’ampliació de l’hospital de
Balaguer amb les àrees de Nefrologia, Clínica del

Dolor i Reumatologia i la partida pressupostària per
un Hospital de Dia a la vora del CAP II
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Ponts, la capital del Mig Segre, va aco-
llir el passat dimarts, 8 de febrer, la popular
i tradicional Festa del Ranxo, que posava
punt i final a les festes del Rei Carnestoltes.

La festa del Ranxo, que enguany va aco-
llir unes quatre mil persones entre les quals
es van repartir fins a cinc mil racions del
popular plat d’escudella, va estar participa-
da, un any més per representats polítics de
la majoria de les forces polítiques del nos-

La població de Ponts reparteix unes cinc

mil racions del popular Ranxo
El passat dimarts 8 de febrer, posant punt i final a la Festa del

Rei Carnestoltes d’enguany

tre país, que no van perdre l’oportunitat de
deixar-se veure entre els milers de visitants
i participants en aquesta festa gastronòmi-
ca, una de les concorregudes de les que se
celebren a les comarques de Ponent.

Des de primera hora del matí i fins a
l’hora de dinar, un total de seixanta olles fe-
ien bullir els centenars de quilos i quilos d’ali-
ments que les cuineres havien preparat per
donar cobertura a les necessitats de tots
els participants a la festa.

A partir de la 1 del migdia, una filera de
participants s’acostaven a les olles per tal
de carregar cistelles, bosses, olles i casso-
les del popular ranxo.

Alguns van fer fins a dues hores de cua
per poder degustar un plat d’aquest preuat
plat, típic de carnestoltes i que dóna inici a
la Quaresma, que finalitzarà d’aquí a uns
dies, amb l’arribada de la Setmana Santa a
finals del proper mes de març.

Artesa trenca amb la

tradició de la matança
Després de 25 anys, deixa de fer la
matança del porc per Carnestoltes

Després de celebrar els seus 25 anys durant la
festa del Carnestoltes de 2004, la Festa de la
Matança del Porc d’Artesa de Segre s’ha deixat de
celebrar enguany, segons sembla per una falta de
relleu generacional en els seus organitzadors, els
membres de l’Associació de la Dàlia Blanca.

La Festa ha reunit milers de participants i visitants
dels diferents pobles del voltant, les tardes dels
dimarts de Carnaval dels últims 25 anys, i l’anunci
de la desapacició de la Festa ha creat certa confusió
i desencís entre la població de la Noguera.

Fons de l’organització i del propi Ajuntament
d’Artesa de Segre, no descarten que la Festa pugui
seguir en propers anys, buscant diferents alternatives
per solventar els problemes d’enguany.
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El CEIP Àngel Guimerà va
celebrar el passat divendres
28 de gener el Dia Escolar
de la No violència i la Pau en
commemoració de la mort de
Mahatma Gandhi, realitzant
una acció simbòlica que re-
cull els compromisos i els
desigs de cadascú per acon-
seguir viure sota una cultura
de pau.

L’acte simbòlic organitzat
pel centre escolar de la capi-
tal de la Noguera consistí en

Diferents centres escolars

de Balaguer celebren el dia

de la Pau i la no violència
El CEIP Àngel Guimerà i l’Escola Nostra Senyora

del Carme celebren actes commemoratius

enlairar globus on hi havia es-
crites paraules que fan refe-
rència a diferents valors com
l’amistat, tolerància, alegria,
paciència, respecte, etc.

Durant les darreres set-
manes, el centre Àngel
Guimerà ha treballat diferents
activitats relacionades amb
aquest tema de la pau i la no
violència.

El fet de que els alumnes
d’aquest centre escolar pro-
vinguin de diferents naciona-

litats (Més de deu en total), fa que el centre
estigui especialment sensibilitzat per la ce-
lebració d’aquest tipus d’actes entre els seus
alumnes.

D’altra banda el passat dilluns, dia 31,
els i les alumnes dels diferents nivells edu-
catius del col.legi Nostra Senyora del Carme,
també de Balaguer, des d’educació infantil
fins a batxillerat, amb el professorat respec-
tiu es congregaren al pati de l’escola per
commemorar el dia escolar de la pau i de la
No violència.

L’acte començà amb la disposició de
totes les persones assistents en cercles
concèntrics, en el centre dels quals hi havia

una rodona plena de coloms dibuixats i
pintats que expressaven un planeta en pau i
sense conflictes. Seguidament, cadascun
dels nens i nenes disfressats amb les lletres
de l’abecedari, llegí un desig que començava
amb la lletra que ell o ella representava.
S’acabà amb la lectura d’un manifest en què
la comunitat educativa sentia la necessitat
de demanar públicament un no a la guerra i
de lluitar per un món cada dia més just, més
pacífic, més solidari i més segur. En les
darreres paraules es féu menció d’uns mots
del propi líder pacifista indú, Mahatma
Gandhi: “No hi ha camins per a la pau, la
pau és el camí».
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Comencen els preparatius

de  “Viu la Passió”

La SudaTeatre ja ha començat a treballar en
l’organització de la VI edició de l’espectacle de llum
i so “Viu la Passió” que s’escenificarà, un any més,
al Castell Formós, per Setmana Santa, a Balaguer.

Com cada any, l’equip directiu, està preparant
algunes novetats dins l’espectacle per tal de
continuar despertant l’interès a aquelles persones
que ja hagin assistit a anteriors representacions.

Però per tal de dur a terme aquesta important
escenificació és necessària la participació activa
d’uns dos-cents  actors o figurants.

És per aquest motiu que el grup de Teatre vol
fer una crida a la població de Balaguer i la comarca
de la Noguera a formar part d’aquest col.lectiu (si
és que encara no ho són) capaç de continuar tirar
endavant una iniciativa que ha pretès recuperar
d’una forma totalment nova i original, una tradició
que caracteritza la Setmana Santa, i que va
aconseguir molt d’èxit i ressò gràcies a la
participació de tots.

Els interessats en participar en l’escenificació
podeu adreçar-vos  al mòbil del grup La SudaTeatre,
al  651.929841.

El proper dia 11 de febrer, a les 10 del vespre i
a la Sala d’actes de l’Ajuntament de Balaguer,  tindrà
lloc una reunió informativa on hi pot anar tothom
que vulgui.

El cap de setmana solidari pels damnificats del

sud-est asiàtic va recollir vora 5.000 Euros

Escolars de Balaguer visiten l’Ajuntament i

l’Emissora Municipal de Ràdio Balaguer
El pasat dimarts, 1 de febrer,

una cinquantena d’alumnes de se-
gon curs de primària del Col.legi
Nostra Senyora del Carme de
Balaguer varen visitar l’Ajuntament
de Balaguer dins el programa de vi-
sites a diferents serveis i indrets de
la ciutat organitzades per l’Impic  i
el Pla Municipal de dinàmica edu-
cativa, organitzat conjuntament
amb els diferents centres escolars
i els Serveis Educatius de la Nogue-
ra.

La visita  dels joves escolars
va consistir en una recepció per
part de l’Alcalde de la ciutat, Miquel
Aguilà, al seu despatx, mentre que
posteriorment van visitar diferents

El passat cap de setmana es va organitzar a
Balaguer un Cap de Setmana Solidari pels damnifi-
cats del Tsunami.

Els actes que es van organitzar varen ser un
concert solidari el dissabte dia 29 als pavellons de

la Cros, i una actuació de fado en
dansa al Teatre Municipal de
Balaguer el diumenge dia 30.

La recaptació total d’aquests
dos actes va ascendir a 4.478,20
Euros.

Cal destacar un donatiu de 450
Euros pertanyent a l’Associació de
Comerciants de Balaguer 2021.

Cal dir que tots aquests diners
han anat a parar al compte corrent
oficial de la Creu Roja que es va
habilitar per les víctimes del sud-
est asiàtic, i que l’acte va estar
organitzat per l’Ajuntament de
Balaguer, l ’ Impic, Creu Roja
Joventut i el Consell Comarcal de
la Noguera.

dependències de la Casa Consistorial, finalitzant la
visita a l’emissora municipal Ràdio Balaguer, on van
conèixer una emissora per dins, utilitzant les
instal.lacions per simular una entrevista en directe.
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 Més de cent persones a la presentació

del llibre del Centre Excursionista
Amb la presentació del llibre es tanquen els actes del 75 aniversari

Amb la presentació del llibre dels 75 anys d’histo-
ria del Centre Excursionista de Balaguer,  obra del
periodista i filòleg balaguerí, redactor del diari La
Mañana, Francesc Guillaumet, el Centre Excursionista
tanca els actes del 75è aniversari de l’entitat, que s’han
vingut celebrant durant els darrers mesos.

L’acte va estar presentat pel president del Cen-
tre Excursionista, Jaume Casals que va agrair als
més de cent assistents que omplien de gom a gom

la Sala d’Actes del Consell Comar-
cal, la seva assistència, mentre que
Joan Farré, Director dels Serveis
Territorials de Medi Ambient i Habi-
tatge, presentava el llibre, que fa
un recorregut per totes les dife-
rents etapes del Centre fins arribar
a l’actualitat, il.lustrat amb fotogra-
fies de diferents èpoques, des de
la II República, dels anys 30 fins
l’actualitat, facilitades per històrics
membres del Centre Excursionis-
ta, una de les entitats amb més so-
lera de la capital de la Noguera.

El llibre diferencia tres etapes:
del 1929 fins al 1936, amb una
importància cabdal dins de la cul-
tura balaguerina; una segona eta-
pa fins als anys 50, grisa i marca-
da per la postguerra, i la darrera a
partir de principis dels seixanta fins
a l’actualitat amb una activitat mar-
cadament excursionista.

Indesinenter

Quan veig la perfecció,
contradic allò que es diu
que res al món és perfecte.
Ara mateix el que escric,
ho faig admirant l’encís
d’una bellesa perfecta,
d’un gest on no hi ha rebuig,
d’un eó d’un altre món,
d’una llei de la natura
realitzada, sublim.
Em pren l’alè embadocat
un rostre tot ell bellesa
estampat en un paper
i el tou de la joventut
amb elixirs cabdellant
cadascun dels meus sentits.
Veig el món i em meravella
però ho fa encara molt més
la perfecció resumida
en un redol tan petit.
El viu del seu mirar
matisa l’harmonia
del joc de lluïssors que ella desprèn.
Jo crec que tothom veuria
perfecte el que estic veient.

Miquel Trilla
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• Especialitat en esportistes

• Exploracions adults/infants

• Estudis computeritzats de

la marxa

• Plantilles personalitzades

• Cirurgia ungueal

• Control a diabètics
Av. Pere III, núm. 10-13 alt. 1r A
BALAGUER • Tel. 676 08 33 28
HORES A CONVENIR

• Ulls de poll

• Ungles clavades

• Berrugues

• Reflexologia

El Balaguer continua amb la mitja

anglesa, guanyant a casa i empatant fora
Els homes d’Emili Vicente porten 11 partits sense perdre, des de la
derrota a casa davant el Mataró, el passat 14 de novembre de 2004

El Balaguer continua en la zona de play-
off d’ascens a Segona B, després de sumar
4 dels darrers sis punts, en el derbi davant
el Tàrrega, on van imposar-se per un con-
tundent 4-2 i l’empat a dos gols aconseguit
al camp del Cornellà, el passat diumenge 6
de febrer. Amb aquests resultats, els bala-
guerins porten 11 partits sense perdre, des
que van caure al Municipal d’Esports davant
el Mataró, el passat 14 de novembre.

Els homes d’Emili Vicente només han
perdut dos partits en el que portem de tem-

porada, i precisament, davant del Mataró i
l’Hospitalet, que encapçalen la classificació.

Aquest proper diumenge, el Balaguer
rebrà la visita del Vilanova, un equip que ha
fet una nefasta primera volta, però que sem-
bla haver recuperat el crèdit perdut amb un
excel.lent inici de segona volta, que el fa un
equip força perillós, mentre que el diumen-
ge 20 de febrer, els balaguerins visitaran el
camp del Vilassar, penúltim en la classifica-
ció, i a priori, un camp propici per treure els
tres punts en joc.

Golejadors del F.C. Balaguer

1.L’Hospitalet .......... 46

2.Mataró ................ 43

3.Peralada ............. 41

4.Balaguer ......... 41

5.Sant Andreu ........ 39

6.Santboià ............. 39

7.Reus ................... 38

8.Palamós .............. 35

9.Rubí .................... 35

10.Granollers ......... 34

11. Figueres. .......... 32

12. Cornellà ........... 29

13. Gavà ................ 29

14. Manresa ........... 24

15. Barcelona C ...... 23

16. Vilanova ........... 22

17. Castelldefels ..... 22

19. Banyoles .......... 20

19. Vilassar ............ 18

20. Tàrrega ............ 17

Classificació Tercera Divisió

1.Iban Parra ....... 18

2.Campabadal ...... 4

3.Sisco Navas .....  3

4.Chupi ................ 2

5.Juanjo Alias ....... 2

6.Toni Menchón .... 2

7.Juanjo Tenorio ... 2

8.Juli Sanchez ...... 1

9.Carlos Martínez . 1

10. David Gallardo 1

El Balaguer continua
una quinzena més entre
els millors classificats de
la Tercera Divisió Cata-
lana, després de la

David Gallardo

victòria aconseguida a
casa, davant el Tàrrega,
i l’empat aconseguit a
Cornellà.
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El Cristec Balaguer aconsegueix una nova gole-
jada a casa al derrotar a la Penya Blaugrana de
Castelldefels per 10 gols a 4, en partit correspo-
nent a la 18a jornada de la Nacional “B”.

Després d’una primera meitat igualada, els
jugadors de Jaume Canal broden el futbol sala en
un segon període pletòric en gols, els locals en van
marcar 8, i bon joc.

El Cristec Balaguer es desfà amb

comoditat del Castelldefels per 10-4
L’equip de Jaume Canal es consolida en la zona tranquil.la de la

classificació, després de les darreres victòries a casa

El Castelldefels, rival directe dels
balaguerins en la seva lluita per sortir
de la zona baixa de la classificació,
va sorprendre d’inici amb dos gols
en tres minuts, aprofitant un
contracop i el llançament d’una falta,
i semblava que posaria les coses
més difícils un Cristec que va
reaccionar molt ràpidament. Txolo al
minut 6, a la sortida d’un còrner, i
David al 9, després d’una trenada
jugada en atac, van restablir molt
aviat la igualtat en el marcador, i a
partir d’aquí els balaguerins van
dominar en tot moment el ritme del
partit, malgrat que el marcador ja no
es mouria en la primera meitat.

L’inici de la segona meitat va ser
fulminant, en només 5 minuts Ferran
i Cristian, aquest per partida doble,
van ficar un 5 a 2 en el marcador

davant el qual el rival ja no va poder reaccionar. Els barcelonins
van intentar una pressió en tota la pista per canviar la dinàmica
de l’encontre, però va ser superada fàcilment pels locals que
en ràpides sortides i efectives combinacions van contrarestar
escapant-se encara més en el marcador fins al 8 a 4 que
assenyalava el marcador en el minut 33. El Castelldefels va
jugar amb porter avançat com a darrer recurs, però això no va
fer més que els balaguerins es trobessin amb més facilitats
per golejar un rival que a manca de 5 minuts per a la conclusió
ja va tirar la tovallola amb el 10 a 4 final. Els golejadors
balaguerins en el tram final de partit van ser Txolo, Edu, Capi i
el capità Ferran que, amb dos gols més i comptabilitzant un
hat trick, va ser el millor jugador de l’encontre.
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Els nedadors Cristian Vela i Cristina

Marquina, als Campionats de Catalunya
Els joves nedadors del CEN Balaguer aconsegueixen uns bons

resultats en el Campionat celebrat a les instal.lacions de l’Andorra

Dos nedadors del Club Esportiu Natació
Balaguer, Cristian Vela i Cristina Marquina han
participat aquest cap de setmana al
Campionat de Catalunya de Natació que es
va celebrar a les instal.lacions del C.N. An-
dorra.

En aquest campionat participaven els 32

millors nedadors de Catalunya en cada una
de les proves. Cristian va classificar-se 11è
en la prova de 200 metres braça, i 15è en
100 metres braça, mentre que la Cristina
va classificar-se 27ena en la prova de 100
metres lliures. Ambdós van batre les seves
marques personals.

Bon paper del Club Escacs

Balaguer-Cristec
Jordi Coll encapçala la classificació absoluta a

3 rondes del final del campionat. Jordi Coll, Laia
Barbosa, Cristina Coll, Dimitri Ivanov i Gisela
Ramoneda ocuparan els set primers taulers de la
cinquena ronda per tal d’obtenir els primers llocs
de la classificació per a la Final Territorial.

D’altra banda, el passat  diumenge començà el
Campionat Provincial per Equips. Guanyen l’equip
de Segona Provincial Balaguer C,i el Balaguer E que
juga a tercera. Es va perdre a la màxima categoria
contra un equip del Vendrell molt superior;
destaquem d’aquest encontre el gran paper dels
jugadors de la cantera en promoció, doncs Jordi
Coll guanya contra un jugador de 2150 punts d’ELO.
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La parella balaguerina formada per Casals-
Martínez van quedar primers classificats en la cate-
goria júnior de 125 cc. a les Tres Hores de Resis-
tència celebrades al Circuit El Bosquet de Ponts, el
passat diumenge 30 de gener.

En la mateixa categoria de 250 cc., la parella
formada per Fontanet-Prat va quedar en primer lloc,

La parella Casals-Martínez, guanyen el

campionat júnior de 125cc de Ponts
Les XXIV Tres Hores de Resistència de Ponts és la primera prova pel

Campionat de Catalunya, celebrat al circuit del Bosquet

mentre que en 500 cc. ho van fer la
parella Borràs-Colomé.

En la categoria absoluta, la pa-
rella formada per Jordi Viladoms i
Javier Garcia Vico, amb un total de
77 voltes, van proclamar-se campi-
ons absoluts de la 24ena edició de
les III Hores de Resistència amb la
presència d’un miler d’aficionats i la
participació de 130 pilots que for-
maven part dels 65 equips partici-
pants.

La prova de Ponts és la primera
del calendari català del campionat de
motocross.

El segon lloc de la cursa va ser
per la parella formada per Arnau
Vilanova i Jordi Lloret, aquest darrer
que havia substituit al sotscampió del
món Paul Edmonson, que tenia pre-
vist córrer amb el lleidatà. L’absèn-

cia del sotscampió del món va trencar la gran expectació cre-
ada per veure la lluita ferotge entre Garcia Vico, campió d’Es-
panya i un dels millors pilots del ranquing mundial i Edmonson,
Sotcampió d’enduro.

En tercer lloc, i també amb 76 voltes com el segon, va
quedar la parella formada per Torras-Ribas, pertanyents a la
categoria sènior de 125 cc de dos temps.

Els balaguerins Casals-Martínez amb un excel.lent
pilotatge i domini de les màquines, guanyen el

campionat junior de 125cc celebrat a Ponts
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

Trabajos de
ALBAÑILERÍA
en General
cocinas
baños
fachadas
reformas...

Telf. móvil 620 847 136

Telf. part. 973 451 311

Generalitat de Catalunya
Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya

Unió Europea
Fons social Europeu

FORMACIÓ PER A
TREBALLADORS EN ACTIU

(Inclosos autònoms)

COMPTABILITAT - 50 h

EXCEL - 40 h

WORD - 40 h

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - 50 h

Cofinançats pel Consorci de la Formació Contínua
de Catalunya i el Fons Social Europeu

Inici immediat. Places limitades
Si desitja més informació sobre els cursos...

Truqui�ns: 973 71 11 38

JMª TEIXIDÓ
GABINET

Passeig de l’estació, 19
25600 BALAGUER

e-mail: assessors@teixidogabinet.es

XVII campionat de billar

amercià del bar Fleming
La competició està arribant a la seva fi

LLOC PUNTS J. JUG
1. P. ESTRUCH JR. .. 28 ....... 21
2. M. ALARCON ...... 27 ....... 21
3. JM. MARQUÉS .... 24 ....... 18
4. P. ESTRUCH ........ 23 ....... 21
5. M. LIZASO .......... 20 ....... 20
6. J. OLIVES ............ 19 ....... 17

LLOC PUNTS J. JUG
7. X. ESTRUCH ....... 19 ....... 18
8. O. SALVADÓ ........ 14 ....... 20
9. S. MUÑOZ ........... 11 ....... 17
10. A. OLARTE .......... 9 ....... 15
11. J. PEDRA ............ 5 ....... 12
12. J. PLANES ........... 3 ....... 10

Poques jornades quedent per a que s’arribi a la
fi d’aquest XVII campionat de Billar Americà que ce-
lebra el Bar Flèming de Balaguer.

Fins el Moment, Pere Estruch Júnior es col.loca
líder amb 28 punts i 21 jornades disputades, seguit
de Miquel Alarcón i Josep M. Marqués, amb 27 i 24
punts respectivament, i 21 i 18 jornades jugades.

Així doncs, la classificació actual del campionat
queda de la següent manera:

El proper 27 de febrer la ciutat de Balaguer

acollirà la 17a Mitja Marató i la Diada Atlètica

Es presenten a Balaguer les dues candidatures

de les eleccions a la Federació Catalana de Futbol

El passat divendres 4 de febrer,
l’actual president de la Federació
Catalana de Futbol, Jaume Roura i
membres de la seva candidatura de
cara a les eleccions del proper 3
de març, van presentar als repre-
sentants dels clubs de la Noguera,
el seu programa electoral de cara
als propers quatre anys.

D’altra banda, el dissabte 4 de
febrer, va ser el candidat Jordi
Roche, president del Girona qui va
presentar a Balaguer les seves pro-
postes per tal de modernitzar el
futbol català, millorar l’actual
infraestructura de la Federació ca-
talana i proposant la descentralit-
zació del futbol sala, de la Federa-

El proper 27 de febrer se celebrarà a Balaguer
la dissetena edició de la Mitja Marató, i la Vuitena
edició de la Diada Atlètica, organitzat conjuntament
pel Club Atlètic Maratonians del Segre i la regidoria
d’Esports de l’Ajuntament de Balaguer.

La prova de la Mitja Marató
començarà a partir de 2/4 d’11
del matí des del Passeig de l’Esta-
ció de Balaguer i els participants
hauran de recórrer els 21.097
metres passant per les localitats
de Gerb i Sant Llorenç i acabant a
la Plaça del Mercadal de Balaguer.

D’altra banda durant el matí se
celebrarà també la vuitena edició
de la Diada Atlètica amb la partici-
pació de categories des de
prebenjamins fins a cadet, i en mo-
dalitats masculina i femenina,
en un circuit urbà de diferents dis-
tàncies, d’inscripció gratuïta i amb
esmorzar i bossa d’obsequi per
tots els participants

ció Catalana de Futbol.
Roche compta amb el suport de la majoria dels

clubs modestos mentre que Roura té el suport dels
clubs de Primera i Segona Divisió.
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L’Ajuntament no busca solucions

als nostres problemes

És conegut per tots el problema que tenim a la nostra
ciutat en referència a la seguretat vial. Millorar aquesta
situació i procurar rectificar-la no és només el desig de
Convergència i Unió sinó també el de tots els ciutadans i
ciutadanes de Balaguer, però nosaltres ens sentim amb
l’obligació, com a grup municipal, pel compromís que tenim
amb la nostra ciutat.

Des de CiU ho veiem d’aquesta manera i també ho haurien
de veure així l’alcalde, els regidors i les regidores del PSC i
ERC que, amb la suma i majoria dels seus vots decanten la
balança i es carreguen i aniquilen iniciatives, com la de la
seguretat vial,  que són imprescindibles si volem tenir una
ciutat més segura i que estigui a l’alçada del que avui
necessitem.

En el Ple municipal celebrat el passat dia 27 de gener, el
PSC, amb el suport d’ERC, varen rebutjar una moció que
només tenia un interès en benefici de tots els ciutadans de
Balaguer: vetllar per la seva seguretat. Ens sap greu haver
de recordar que trobar solucions a aquest tipus de problemes
està a les nostres mans. A les mans dels representants del
poble, dels regidors i les regidores que en el seu dia la ciutat
de Balaguer hi va confiar i va escollir per anar solucionant,
de mica en mica, els diferents problemes que patim.
Lamentem un cop més, l’actitud prepotent i dictatorial en
les decisions que l’equip de govern aplica envers temes que
afecten als ciutadans i que es proposen des de l’oposició.
En aquest sentit, invito a la ciutadania a assistir als plens,
per què comproveu qui i com defensa els interessos dels
ciutadans de Balaguer.

Des de Convergència i Unió hem vetllat i ho seguirem
fent per impulsar actuacions i crear mesures de control que
ens  portin a tenir uns carrers més segurs, que hi hagi una
senyalització adequada, que tinguem un trànsit controlat i
que mitjançant especialistes s’apliquin mesures urbanístiques
i tots aquells recursos preventius que ens portin a tenir una
circulació ordenada i que, per tant, el risc de patir accidents
es pugui reduir al màxim, en la mesura que sigui possible.

Entre tots hem de procurar buscar solucions. Des de
CiU vàrem intentar fer-ho ja fa mesos, ho hem reiterat amb
la presentació d’una moció i hi tornarem per seguir treballant
en aquest sentit. Creiem que encara hi som a temps. Tenim
ganes de continuar refermant aquells criteris a què tenim
dret a formular. I també estem oberts a escoltar qualsevol
opinió que vulgui recolzar la nostra proposta perquè
comprenen que el problema ens afecta a tots per igual.

Però no entenem aquest llenguatge provinent de l’alcaldia
del “deixar fer”, aquesta actitud passiva davant problemes
reals i més quan hi entra en joc lluitar per la qualitat de vida
de la persona. No ens cansarem de defensar una política
que procuri pel respecte, que vetlli pel tracte humà i que
tingui cura i vagi en favor del ciutadà. Ens costa entendre la
postura d’un alcalde que, pel temps que duu al capdavant
del consistori, hauria de desviure’s a fons pels problemes de
la seva ciutat i ens dol molt que no vulgui intervenir per
procurar millorar la qualitat de vida del seus habitants.

Glòria Pallé i Torres

Cap del Grup Municipal de CiU

a l’Ajuntament de Balaguer

I ara quan heu fet l’elecció de llegir-me tornarem uns dies enrera; en el passat escrit
en què defensava la postura del govern indonesi. Miri amic meu, li responc corresponen a
la seva amabilitat de confessar ésser un fidel lector meu. Jo ho veig així que vol que li faci.
Les virtuts d’aquella gent víctimes del Tsunami, el món occidental les faria fonedisses, i el
nostre sistema té proutes paraules per no deixar veure les seves vertaderes intencions.
Pot ser tan equívoc el nostre propòsit, que de segur els muntaríem un sidral de conse-
qüències difícils de preveure. Tota la simplicitat de la seva vida marxaria avall sense ni ells
sospitar-ho. La solució podria molt be ser pitjor que el problema, i ja ni vull ficar-me en el
tema de la seva religió que la viuen i la senten davant d’un laïcisme nostre, cada dia més
barrejat amb el sexe i amb l’angoixa del plaer immediat.

Moltes de les nostres accions són pur peripé per omplir el que faci falta, són part de
la comèdia humana que els governs utilitzen per amagar el que els convé. Quan es vol ens
inunden vers un tema, per declarar-lo mort en escassament una setmana. Ara per exem-
ple no ens parlen d’Afganistà, va com va, ja veu. Quan ens volen colar qualsevol cosa prou
desagradable, la premsa va preparant l’opinió pública, i en pocs dies, és ja una certesa
aquell rumor. Uns i altres ens fotem a pèl i repèl. I que hi voleu fer si la història de l’home
és aquesta i cap més altra, i tristament uns reben més que uns altres això també és un fet.
Fent cas d’aquella dita portuguesa; “Si la merda fos or els pobres naixerien sense cul”.
Tota la resta és per dir i redir, i ara em pot batejar de cínic però no d’hipòcrita. Tanmateix
vostè ha de saber que li agraeixo de tot cor la seva nota.

Diuen que hi ha dues classes de narradors, o si voleu dir de gent que escriu; els que
han intentat manifestar alguna aventura del seu esperit o fantasia, i  els que tracten d’en-
tendre el món que els envolta i volen deixar una constància particular. Jo hi afegiria una
tercera, els que després de molt llegir i molt escriure no hem passat d’un mer intent
desafortunat sense aconseguir-ho. Ves que hi farem.

Fa unes setmanes varem tornar a veure un espectacle al carrer, lleig, vergonyós,
d’una lectura trista i d’un sectarisme que fa pudor. Que uns ministres i uns representants
del poble siguin ofesos i colpejats, espentejats i retirats del lloc que ocupaven en una
manifestació, em fa sentir vergonya i em recorda aquells fets de Barcelona, en que minis-
tres i representants d’un partit es van haver de refugiar en un pàrking. L’odi als ulls i els
propòsits de dividir, fan que un pensi que el pitjor defecte de la democràcia al nostre país
és potser l’existència dels partits, sigui quins siguin. Els petits per demanar impossibles i
poca-soltades. I els dits grans partits, amb tota la parafernàlia del seu poder, de la seva
presència estatal, i de tot el que vulgueu, de tenir tan migrada la seva capacitat de com-
prensió. En poques paraules, de no saber ser “Grans Partits”, que és del que es tractaria
per la tranquil.litat de tots.
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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

El BKN Bar ha obert les seves portes
durant els darrers dies al Carrer Barcelona,
cantonada amb el carrer Sant Crist.

Sota la direcció de Vicent Laborda,
aquesta nova sala vol ser un espai jove, ale-
gre, però a la vegada tranquil, amb la seva
especialitat en hambuergueses, frankfurts,
tapes i entrepans i tot tipus de sandwiches
que faran furor entre la clientela. Sandwi-
ches que porten noms tant sugerents com

Obra les seves portes el BKN Bar.

Un local jove al carrer Barcelona
L’especialitat del nou local són els frankfurts, les hamburgueses i la

gran varietat de sandwiches que presenta la seva divertida carta

«l’ increible», «Nemo», «Doraemon»,
«Mortadelo», «Chuqui» o «Coyote» o d’altres
per als més joves com «Shinchan», «Nevat»
o «Casper» entre molts d’altres.

El local, agradablement decorat amb
colors molt vius, té un gran espai a la pri-
mera planta, ideal per a festes joves.

El nou espai pels joves de Balaguer i co-
marca ara es diu BKN Bar. Obert de dimarts
a diumenge de primera hora del matí fins a
la nit, BKN Bar és el nou punt de trobada de
joves i no tant joves que vulguin prendre una
copa, fer unes tapes o prendre uns
entrepans o els divertits sandwiches
gratinats entre amics.

BKN Bar és el nou espai jove de
Balaguer. Un local amb caliu i

molt bon ambient
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Cansat de
buscar feina?

Bons horaris, ben remunerat
ACONSEGUEIX-LO JA!

900 308 308 Trucada

Gratuïtai

Treballa com

Auxiliar
Administratiu

Es precisa personal

Informa’t
Trucada Gratuïta

des de 18 anys i certificat d’escolaritat

Subalterns, Ordenances, Uixers,
Bidells, Agutzils-Notificadors,

Aux. Serv. Generals

OFERTA PÚBLICA DE TREBALL

900 308 308

PREPARA’T PER A

MOSSO

D’ESQUADRA
Porperes incorporacions

Generalitat Catalunya

900 308 308
INFORMA�T

Trucada
Gratuïta

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

Ú L T I M E S
C O N V O C A T Ò R I E S
TREBALL PÚBLIC.  82%
aprovats a la primera amb
el nostre exclusiu sistema de
preparació. Informa’t
900315315, trucada
gratuïta.

BALAGUER compro
terreno urbanizable, nave o
edificio viejo, pago al
contado. Interesados llamar
665 443790.

VENDA/LLOGUER de pàr-
kings 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.

SI VOLS TREBALLAR
necessites el Graduat
Escolar. Obtint-lo en temps
rècord. Informa’t al
900315315, trucada
gratuïta.

ES VEN Volvo S60 D5,
55.000 Km, any 2002. Full
Equip. Raó 666 487657.

BALAGUER compro piso
de particular a particular.
Interesados llamar al 665
443790.

TERRENY EN VENDA de
400 m2 a la urbanització
Sant Miquel de La Sentiu. Té
dret a piscina i pista de
tennis, etc... Raó 973
450702.

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 LLOGA local a la plaça
Mercadal amb més de 100
m2. Totalment condicionat
bomba calor/ fred. Raó 973
445235.

ES VEN pàrking tancat al
C/ Dr. Flèming de Balaguer.
Peu: 18.000 euros. Raó 625
341544.

ES VEN/LLOGUER places
de pàrkings tancats al C/
Barcelona de Balaguer. Raó
973 450841.

P R O F E S S O R
D’AUTOESCOLA 1500
euros mensuals. Requisits
Títol Oficial DGT.
Aconsegueix-lo fàcilment i
treballa.  Informa’t
900315315, trucada
gratuïta.

COMPRO motos antiguas,
todas las marcas i modelos
(Bultaco, Montesa, Ossa y
otras) No importa estado.
También compro revistas
antiguas de automoción y
restos de talleres. Telf. 619
786819.

MOSSOS D’ESCUADRA,
Policia Local. Hi ha
centenars de places
ofertades! Treballa de
funcionari a la teva
comunitat i molt ben
remunerat Informa’t ja
900315315, trucada
gratuïta.

DÚPLEX  en venda al secà
de Balaguer. 3 hab., 2
cuartos de bany, garatge,
calefacció. Equipat amb
mobles i electrodomèstics.
Preu: 120.000 euros. Raó
616 771071.

SI QUIERES perder esos
kilos que te sobran de una
forma sana y sin pasar
hambre, l lámame y te
informaré sin compromiso.
Tardes de 18 a 22h al 973
446747 o 687 216188.

E S Q U I Z O F R È N I A ,
trastorns bipolar i de
personalitat, depressió,
agorafòbia. Ajuda, informació
i suport per als afectats i el
seu entorn, familiars i amics.
Agrupació de Balaguer i La
Noguera. Telf. de contacte:
Salut Mental Ponent, 610 260
221 - 973 221 019.
sampon@suport.org

PERSONAL D’OFICIS.
Centenar de places lliures.
Treballa de funcionari:
conserge, ordenances,
conductor, jardiner, ajudant de
residència. Preparació
garantitzada. Informa’t 900
315315 trucada gratuïta.

ES TRASPASSA botiga de
roba infantil en ple rendiment
per no poder atendre.
Abstenir-se curiosos. Raó
646 611553.

SE VENDE cachorro de raza
Labrador de color negro con
tres meses. Precio: 600
euros. Razón 629613468.

PARCEL.LA urbana en venda
al secà de Balaguer de 500
m2, amb tots els serveis.
Preu: 72.000 euros. Raó 616
771071.

ES VEN  pis totalment
reformat, 3 hab., aseo i
quarto de bany. Ascensor,
calef. gas-oil, A/C i pàrking.
Zona tranquil.la. Raó 635
501579.

ES VEN naus industrials
al Pol. Ind. Camp Llong
de Balaguer, de 450 m2

aproximadament. Raó
647 650730.

A U X I L I A R
ADMINISTRATIU, 1.200
euros mensuals. Requisits:
Graduat Escolar. Imminents
ingressos. Informa’t
900315315 trucada
gratuïta.

ES BUSCA personal per
instal .lacions telefòniques
amb carnet de conduïr. Amb
experiència o sense,
formació a càrrec de
l’empresa. Àmbit: Comarca
de La Noguera. Int. 646
480011.

ES VEN vici MtB marca
“Mondraker” model “MR 85”
del 2004. Perfecte estat.
Interessats 636 625794.

ROURE’S. Es necessita
ajudant de muntador.
Interessats 973 451105.

EMPRESA DE
JARDINERIA s’ofereix per
treballs de poda d’arbres,
setos, etc. Instal.lació de reg
i manteniment tot l ’any.
Interessats 973 448213 i
625 341544.

ES LLOGA pis de 2  hab.
solejat, cèntric i amb vistes al
riu. Sense mobles. Raó 666
290329. Abstenir-se
immobiliàries.

ES VEN moble menjador amb
taula i 6 cadires i una habitació
de matrimoni. Preu: Tot per
1.000 euros. Raó 645 956956.

NO BUSQUIS MES!
Requisits: Certificat escolar.
Treballa de funcionari com a
personal Subaltern. Preparació
garantitzada. Informa’t 900
315315 trucada gratuïta.

SE TRASPASA  tal ler de
confección en pleno
rendimiento con trabajo para
todo el año. Por no poder
atender. Razón 635 462437.

S’HA EXTRAVIAT a Balaguer
anell de disseny exclusiu amb
un gran valor sentimental. Es
gratificarà la devolució. Telf.
646 327187.

COMPRO casa de poble a la
comarca de La Noguera o casa
al casc antic de Balaguer.
Interessats 696 633509.

SE VENDE piso semi nuevo
perfecto estado en la C/ Dr.
Flèming. 3 hab., comedor más
àtico con fuego a tierra, cocina,
2 baños, galeria, balcón,
terraza. Calef. indiv., A/A.
Razón 973 449179 o 669
663629.

OFRECEMOS
- Sueldo 1.000euros
- Incorp. inmediata

- Formación a cargo de la empresa

SE REQUIERE
- Edad entre 18 y 35 años

- Buena presencia
- No necesaria experiencia

ENTREVISTAS AL:

600 093 681
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COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958
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SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.50 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.45 LLEIDA diari excepte diumenge
07.48 " feiners
07.55 " de dilll. a div. feiners
07.56 “ feiners
09.15 “ feiners
10.45 LLEIDA diumenges
13.30 " calendari escolar

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
15.18 “ de dill. a div. feiners
17.55 “ diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.50 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 10 de febrer a les 8 de la tarda del 17 de febrer ALDAVÓ
De les 8 de la tarda del 17 de febrer a les 8 de la tarda del 24 de febrer CLAVER
De les 8 de la tarda del 24 de febrer a les 8 de la tarda del 3 de març 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

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

CASAS UNIFAMILIARES EN CAMARASA 3ª FASE

ÚLTIMA CASA

PARA MÁS INFORMACIÓN
OBRAS MONEDERO, SL · Telf. 629 811 450 - 676 502 551

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

Garaje para 3 coches y trasteros · Comedor con fuego a tierra
Cocina · Aseo · Baño · Despensa · 4 habitaciones · Aire acondicionado

Patio trasero para jardín con riego automático, barbacoa y piscina individual de 44m2.

en parcela esquinera de 500m2

Per motius d’ampliació i millora dels

serveis es necessita

ELÈCTRIC i

APRENENT ELÈCTRIC
amb ganes d’aprendre noves tecnologies

(Requisits CARNET DE CONDUIR)

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

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

LOCAL COMERCIAL

LLOGUER
C/ Barcelona cantonada C/ La Plana

Raó Tel. 667 476172
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