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Centre Històric
El passat divendres 4 de
març va presentar-se el
projecte de rehabilitació
integral del Centre Històric

Club tennis taula Balaguer
Les jugadores del CTT
Balaguer, amb una nova
victòria es mostren
intractables en els partits de
casa

424

Els Joglars a Balaguer
La popular companyia de
teatre actua els dies 19 i 20
de març amb «El retablo de la
Maravillas» al Teatre Municipal

Primera quinzena
març · 2005
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sumari

Què en penseu?...
L’altre dia, en un programa d’aquells

que omplen la graella televisiva dels
matins, preguntaven si els ciutadans
estem perdent la confiança amb els
polítics. Em sembla que és un pregunta
tenyida d’ingenuïtat, ja que la forma verbal
emprada no dóna l’acció per acabada sinó
que és en procés. I en aquest cas tampoc
no indica el lloc o el moment en què es

troba. És a dir, si és al principi o ja ens
trobem en una situació de ruptura total
entre la ciutadana i aquesta classe cada
cop més àvida de tot. No vaig parar
compte amb el resultat perquè aquests
tipus de mostreigs no gaudeixen ni de la
fiabilitat ni de la validesa necessàries per
poder extreure massa conclusions. Em
pregunto, això sí, si la seva transcendència
s’allunya massa del fatídic 3%?

Josep M. Simón i Auberni

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)

Del tren de la Pobla
Per fi sembla que s’ha desbloquejat el

tema del tren de Lleida a la Pobla de Segur.
Des de fa molt temps, segurament massa
temps, els polítics i els dirigents del nostre
país ens estan dient quant important són
les comunicacions per l’economia d’un ter-
ritori. És cert. També és cert que el
“ferrobus” de Lleida a La Pobla, ha estat
oblidat durant anys i panys pels nostres di-
rigents. Anar fins a la Pobla de Segur era,
pels intrèpids viatgers, tota una odissea,
amb vies que es desenganxen, amb trams
on el tren no podia superar els deu quilò-
metres per hora, i en els darrers anys, sor-
tides de la via, per sort, sense que s’ha-
gués de lamentar cap desgràcia personal.

Amb el traspàs de la línia de RENFE a
Ferrocarrils de la Generalitat, ara sembla
que des del Govern català s’hi vol posar fil
a l’agulla i han presentat un pla de viabilitat
amb una inversió de molts milions d’euros
per arranjar la via des de Balaguer a La
Pobla, i que per aquest motiu es tancarà el
servei durant 4 o 6 mesos a partir del proper
mes de juny. A canvi, proposen incrementar
notablement la periodicitat dels viatges
entre Balaguer i Lleida, alhora que

En portada:
Tren de la Pobla

BALAGUER
L’Ajuntament aprova un

pressupost de 23 milions
d’euros pel 2005

Antiquaria tanca portes amb
vora set mil visitants durant el

cap de setmana

COMARCA
Veïns del nucli de Vallfogona,
La Ràpita demanen la
reobertura de l’escola pública

Àger reviura la concentració
de Cotxes Antics el primer
diumenge d’abril

CULTURA
Balaguer presenta el

programa d’actes dels 900
anys de la Conquesta

Viu La passió 2005 comptarà
amb la participació de 300

voluntaris de Balaguer

ESPORTS
El Club Futbol Balaguer
conitnua la seva bona ratxa de
resultats

El Cristec perd en el derbi
lleidatà de la categoria davant
el Sícoris per 4-5

recuperen una vella pretensió dels
balaguerins, que no és altra que estudiar la
possibilitat de soterrar la via al seu pas per
Balaguer, amb l’estació inclosa, el que
suposaria la perllongació del Passeig de
l’Estació i l’ incorporació plena i amb
garanties dels terrenys d’Inpacsa a la ciutat.
És massa bonic per creure-ho a cegues.
Només el temps ens donarà o traurà la raó.
Esperem que sigui cert, ja que suposaria
un pas endavant important en la
modernització de la nostra ciutat.

TANCAT PER VACANCES

del 29 de març al 13 d’abril, ambdós inclosos



4

Es construiran unes 250
places d’aparcament al

carrer Minerva
Ja que aquesta zona està molt mancada

de llocs d’aparcament

Una de les transformacions que més s’aprecia-
ran és la que es portarà a terme a la zona del car-
rer Minerva, Sant Joan i Sant Pere, on està prevista
la construcció d’unes 250 places d’aparcament, ser-
vei que el Centre Històric n’està molt mancat.

La reconversió del barri serà molt gran si es
porta tot el projecte endavant, tal i com va indicar
l’alcalde de la ciutat Miquel Aguilà: «és una oportu-
nitat històrica per al Centre Històric de Balaguer, i
per aquest motiu era totalment necessari pujar al
tren». Aguilà indicà que en aquests moments l’Ajun-
tament està treballant en buscar el finançament
necessari per aconseguir els 8 milions restants per
tirar endavant el projecte, amb el suport de dife-
rents departaments de la Generalitat, d’altres ad-
ministracions, i dels fons propis per aconseguir que
la remodelació sigui una realitat en pocs anys.

Durant l’acte de presentació, els veïns van mos-
trar la seva alegria pel projecte i van demanar al
consistori que el projecte sigui respectuós i que
permeti mantenir l’estil del Centre Històric actual,
convertint-lo en un lloc apte per a viure-hi.

Presenten el projecte de rehabilitació

del Centre Històric de Balaguer
El casc antic de Balaguer rebrà una injecció econòmica de 8 milions

d’euros de la Generalitat de Catalunya, en els propers 4 anys

El passat divendres 4 de març , la Sala
d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer va om-
plir-se de gom a gom en la presentació pú-
blica del Projecte de Rehabilitació del Cen-
tre Històric de Balaguer. Aquest projecte, que
ha estat aprovat per la nova Llei de Barris
de la Generalitat de Catalunya, i per tant re-
brà una subvenció del govern català de 8
milions d’euros durant els propers 4 anys,
ha de comportar una regeneració total
d’aquest casc antic molt deteriorat, i que a
part de la rehabilitació urbanística, també
necessita un rellançament social, econòmic
i turístic, tal i com preveu el projecte que
s’iniciarà aquest mateix any, tal i com van
manifestar durant l’acte, l’alcalde de

Balaguer, Miquel Aguilà, el Director General
d’Arquitectura, Climent Solé i l’Arquitecte
municipal, coordinadora de l’equip redactor
del projecte, Montserrat Giné.

Giné va indicar que una de les primeres
obres de construcció que es desenvolupa-
ran seran els nous Jutjats al carrer Pintor
Borràs i les obres de remodelació del car-
rer del Pont. Més endavant, i per tal de mi-
llorar la qualitat de vida del barri, s’instal.larà
un centre social per a la gent gran i els im-
migrants i una guarderia entre d’altres equi-
paments.

El projecte preveu l’enderroc d’unes 150
vivendes que suposarà obrir espais per a
zones verdes al Centre Històric.
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El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Joan
Torres va visitar el passat 23 de febrer la ciutat de
Balaguer, per tal d’anunciar les properes reformes de
la línia fèrria entre Lleida i La Pobla de Segur, que fa
pocs mesos va passar de RENFE a Ferrocarrils de la
Generalitat.

Joan Torres va indicar que el Govern de la Gene-

La Generalitat estudia soterrar la via

del tren al seu pas per Balaguer
La via de Balaguer a Pobla de Segur quedarà tallada a partir del mes

de juny, per tal de millorar-la per part de Ferrocarrils de la Generalitat

ralitat de Catalunya preveu invertir uns
70 milions d’euros en aquesta línia en
un termini de 4 anys per tal de reno-
var els plafons, les andanes i les vies.
Per aquest motiu, des del proper mes
de juny, quedarà tallada la via entre
Balaguer i La Pobla de Segur, tot i que
el servei de transport públic de viat-
gers es continuarà donant amb auto-
cars.

Està previst que la via entre La
Pobla de Segur i la capital de la No-
guera resti tallada entre 4 i 6 mesos,
mentre durin les obres de millora.

També està previst el reforçar la
periodicitat dels viatges entre
Balaguer i Lleida.

D’altra banda, Joan Torres va in-
dicar que veu factible la demanda de
soterrar la via del tren al seu pas per
Balaguer, ja que a més de millorar

urbanísticament una zona en expansió de la ciutat, se suprimiri-
en els passos a nivell  existents en aquest tram de la ciutat.

Els passos a nivell que podrien suprimir-se amb el soterra-
ment de la via, serien el del carrer Urgell i el de la carretera de
Camarasa.

El tram de via soterrada seria d’aproximadament un quilòme-
tre i mig, i s’iniciaria prop de la variant de Balaguer, arribaria fins
a l’estació, que també estaria soterrada i es perllongaria fins a la
carretera de Camarasa.

Aquesta actuació comportaria també la connexió de l’actual
zona de l’Eixample amb els terrenys d’Inpacsa, de cara a una
propera urbanització d’aquesta zona, permetent la perllongació
del Passeig de l’Estació.
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Jornada de portes obertes
diumenge 13 de març de 2005

de les 11 a l’1 del migdia http://www.escolapia.net/balaguer

e-mail: balaguer@escolapia.net

Escola Pia
Balaguer

Balaguer aprova un pressupost de més

de 23 milions d’euros per a l’any 2005
La urbanització de la zona de la Ctra. de Camarasa, la rehabilitació
del Centre Històric i el nou pavelló entre les principals inversions

L’Ajuntament de Balaguer ha aprovat el
pressupost per l’any 2005, per un total de
més de 23 milions d’euros, destacant la
partida d’inversions que supera els 13 mili-
ons. Entre les inversions més importants
cal destacar la urbanització del sector 3
del SAU 3 de la carretera de Camarasa amb
més de 4 milions d’euros, l’inici de les ac-
tuacions al Centre Històric amb una inver-
sió de 2,6 milions d’euros, incloent l’edifici
dels nous Jutjats, el Casal social, i la urba-
nització del carrer del Pont, i l’actuació del
carrer Minerva-Cerers, entre d’altres obres
al centre històric de Balaguer, i la construc-
ció d’un nou pavelló amb una inversió de
2,2 milions d’euros que s’ubicarà als antics

terrenys d’Inpacsa i que comportarà la ven-
da dels actuals pavellons de la Cros per tal
de poder finançar la construcció del nou.

Entre les inversions previstes per
aquest any també cal destacar els 400.000
euros per posar la gespa artificial al camp
municipal d’esports, durant aquest estiu, els
150.000 euros per l’adquisició dels
terrenys que s’han de cedir al Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya
per construir un nou centre escolar, al camí
de l’Horta d’Amunt, i les urbanitzacions dels
carrers Sant Pere Màrtir i La Plana.

També està prevista una nova fase per
acabar l’obra del Centre de l’Or, amb
finançament europeu.

Inici del curs Joves
Emprenedors a l’Impic

Aquest dissabte 12 de març, amb la
participació de vint joves de Balaguer

Aquest dissabte 12 de març començarà el Curs
formatiu per a Joves Emprenedors, finançat per l’em-
presari balaguerí, Joan B. Renart, Conseller Delegat
de Vichy Catalán i que anualment atorga una vintena
de beques a joves balaguerins per a que imparteixin
aquest curs, que donen professors de l’Escola Uni-
versitària ESMA.

Els joves que volen iniciar-se en el món dels ne-
gocis o de la petita empresa tenen amb aquest curs,
una eina imprescindible de formació per tirar enda-
vant.

El curs consta de 40 hores teòriques que s’im-
parteixen durant deu dissabtes a la tarda, amb ses-
sions de 4 hores, de 4 a 8 de la tarda, a la Sala
Polivalent del Xalet Montiu.

Tots els alumnes que superin amb aprofitament
el curs rebran el corresponent certificat de l’Escola
Universitària ESMA. El curs serà inaugurat amb la
presència del empresari Joan B. Renart i l’Alcalde
de Balaguer, Miquel Aguilà.
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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

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

- 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

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

Per anuncis en Groc

Tel. 973 448 273

Antiquària es consolida com una de les

millors mostres d’antiguitats de Lleida
Amb vora set mil visitants i més de seixanta mil euros en vendes, la

sisena edició ha estat valorada positivament pels expositors

Antiquària va tancar ahir les seves por-
tes amb un balanç molt positiu tan de ven-
des com de públic assistent.

Els expositors varen mostrar la seva
satisfacció ja no tan sols per les operacions
tancades sinó per la quantitat de contactes
que s’han dut a terme durant els dos dies i
mig que ha durat el certamen.

La valoració econòmica ha superat els
60.000 euros de vendes i unes 6.900
persones han estat els visitants provinents
no tan sols de les nostres contrades sinó
també d’altres punts de la geografia
espanyola.

Per l’any vinent, l’organització apostarà
novament per la qualitat dels expositors i

els  productes presents, davant de la
quantitat, així com també per intentar que
hi hagi un ventall de productes diferenciats:
monedes, joies, rellotges, mobles i
col.leccions diverses.

Referent al sopar subhasta que va tenir
lloc el dissabte per la nit, cal dir que va ser
tot un èxit ja que un centenar de persones
van aplegar-se al pavelló nou de la Fira i van
poder aconseguir diferents articles que van
sortir a uns preus de sortida que oscil.laren
entre els dos i els cent euros.

Una altra de les activitats que va despertar
molta atenció als visitants va ser l’exposició
de cartells de cinema dels anys 60, 70 i 80
que va ocupar uns 250 m2 del recinte firal.

Bona acollida del dia de
portes obertes dels pisos

del carrer Ponent
Els preus d’aquests habitages oscil·len

entre els 65.000 i 80.000 euros

L’empresa pública de la Generalitat Adigsa va
organitzar el passat dissabte 5 de març una jornada
de portes obertes dels 24 pisos socials del carrer
Ponent que van construir-se fa uns tres anys i que
encara no s’han venut.

Van ser molts els veïns de Balaguer que van visi-
tar aquests pisos, amb un preu que oscil.la entre els
65.000 i els 80.000 euros, i que la seva compra pot
fer-se sense entrada.

Entre els visitants van predominar la gent jove
que van acollir de bon grat la relació qualitat-preu
dels habitatges, així com la zona on es troben.

Tots els interessats poden acudir, des del pas-
sat dilluns a les dependències municipals de l’Ajun-
tament de Balaguer per fer els tràmits de la sol.licitud
per accedir a una d’aquestes vivendes de protecció
oficial que ara s’han publicitat i posat a la venda.
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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

El director del Congrés del Món Rural
de Catalunya, Josep M. Besora, es va reunir
el pasat 3 de març a l’ajuntament de
Balaguer amb el cap del consistori local,
Miquel Aguilà, amb l’objectiu de presentar
personalment un dels esdeveniments soci-
als més ambiciosos que tindran lloc a
Catalunya enguany: RURAL’06, inaugurat de
manera oficial el passat 4 de febrer al Mo-
nestir de Poblet pel president de la Genera-
litat, Pasqual Maragall i el conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana.

La capital de la comarca de la Noguera,
Balaguer, ha estat elegida com a seu oficial
del Congrés del Món Rural de Catalunya, fet
que li concedeix un espai privilegiat i per la
qual cosa mereix una atenció especial,
segons han explicat els organitzadors del
Congrés. La ciutat de Balaguer, així doncs,
serà al llarg dels 16 mesos de durada de
RURAL’06 la seu triada per a representar el

Balaguer serà seu oficial del Congrés del

Món Rural de Catalunya, RURAL’06
Balaguer acollirà la ponència que portarà per títol  “Canvi

demogràfic i integració social dins del Món Rural”

primer debat-ponència proposat al voltant
del ‘Repte de la vertebració social’ en el
món rural, que conforma un dels cinc grans
Àmbits de Reflexió en els quals es divideix
el Congrés.

En concret, Balaguer ha assumit
d’acollir la ponència amb el títol ‘Canvi
demogràfic i integració social dins el Món
Rural’, entorn a la qual es debatrà i treballarà
fins el pròxim any a través de diferents
actuacions i que conclourà en l’Assemblea
Territorial corresponent. En el cas de la
capital de la Noguera, José Luis Nueno,
catedràtic del departament de Geografia de
la UAB, s’encarregarà de coordinar i
desenvolupar els continguts de la ponència
principal.

En el mateix sentit, les ciutats
lleidatanes de Cervera, Mollerussa, La Seu
d’Urgell i Lleida, acompanyaran Balaguer en
l’experiència del Congrés.

Centenars d’alumnes a la
plantada de l’arbre

Enguany es replanta la zona del carrer
Franqueses, tocant a la variant

Centenars d’alumnes dels diferents centres es-
colars de Balaguer, participen durant aquests dies
en l’activitat de la Plantada de l’Arbre, que s’emmar-
ca dins del Pla Municipal de Dinàmica Educativa.
Organitzat per l’Impic i el Centre de Recursos Peda-
gògics de la Noguera i coordinat per l’Escola Taller
Minerva de Balaguer, la plantació d’enguany es farà
al carrer Les Franqueses, paral.lel a la variant, per
tal de embellir aquesta zona d’entrada a la ciutat.

Durant aquests dies abans de Setmana Santa,
els alumnes plantaran petits arbres i arbustos, així
com plantes de mata baixa que no perjudiquin la
visió dels conductors, des de l’entrada de la variant
fins a l’alçada del carrer Barcelona.



9

El nou mapa de llars d’infants de Catalunya 2004-
2008, que s’ha presentat al Parlament, preveu la
creació de 30.000 places públiques en quatre anys.

Això suposarà doblar l’oferta actual de 29.381
places a gairebé 60.000 per l’any 2008 i incremen-
tar la taxa d’escolarització d’infants menors de tres
anys de l’actual 33% -considerant l’oferta pública i

La comarca de la Noguera quadruplicarà

l’oferta pública de places de llars d’infants
Passarà de les 116 actuals a un total de 476 places previstes per l’any

2008, segons fons de la Conselleria d’Educació de la Generalitat

privada- fins un 60%.
La comarca de la Noguera comp-

ta en l’actualitat amb 116 places pú-
bliques, 115 de privades subvencio-
nades i 41 de privades no subvenci-
onades, i s’espera que per al 2008,
l’oferta pública sigui de 476 places
repartides entre les poblacions de la
comarca de la Noguera d’Albesa,
Artesa de Segre, Balaguer, Bellcaire
d’Urgell, Menàrguens, Montgai, Os
de Balaguer, Ponts,Térmens i
Vallfogona de Balaguer.

Aquesta oferta situarà Catalunya
en uns indicadors equivalents als pa-
ïsos del nord d’Europa i molt per so-
bre dels països centreeuropeus.

Aquest mapa s’ha fet en compli-
ment de la Llei de creació de llars
d’infants de qualitat aprovada pel Par-
lament arran d’una iniciativa legisla-

tiva popular de l’any 2002.
Els objectius que es volen assolir inclouen, a més de l’incre-

ment del nombre de places, l’equilibri territorial i la igualtat per
accedir-hi a les famílies amb menys recursos, mitjançant una
línia de beques. El Departament d’Educació i les Entitats
Municipalistes han signat una Proposta d’Acord de col.laboració
per al finançament de la creació de 30.000 places públiques de
llars d’infants i per al seu sosteniment. En els pressupostos del
2005 es contempla una dotació de 28,8 milions d’euros pel fo-
ment de noves places i de 30,8 milions d’euros per finançar les
despeses de les ja existents. Els ajuntaments es faran càrrec de
la part d’inversió no coberta pel Govern i assumiran la part res-
tant del cost de funcionament conjuntament amb les famílies.
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El Cercle de Promoció
demana millores en les

comunicacions comarcals
Presenten un nou mapa de

comunicacions estratègiques

El Cercle de Promoció Econòmica i d’Iniciatives
de Balaguer i Comarca va presentar el passat di-
vendres 25 de febrer un nou mapa de comunicaci-
ons estratègiques per a Balaguer i la Noguera.

Entre les propostes del Cercle cal destacar qua-
tre eixos, l’Eix del Segre, que contempla una auto-
via entre Lleida, Balaguer, La Seu d’Urgell i
Puigcerdà; l’Eix Oest-Est que proposa una autovia
entre Tarragona, Montblanc, Balaguer, Alfarràs i
Almacelles, passant per Tàrrega. Segons el Cercle
el recent anunci de supressió del pas de les pobla-
cions, amb la construcció de sis variants entre
Tàrrega i Alfarràs, no és suficient i que cal una au-
tovia amb quatre carrils per eixugar el trànsit
d’aquesta via.

L’anomenat Eix Occidental és la tercera proposta
del Cercle, dividit en dos trams: una autovia entre
Amposta, Tortosa i Lleida i una altra autovia entre
Lleida i Balaguer, i per últim una via ràpida que surti
de l’Eix Transversal a l’alçada de Calaf en direcció
Agramunt, Balaguer, Algerri i Almacelles.

El Centre d’Observació de l’Univers

obrirà les seves portes el mes d’agost
El Consorci del Montsec ha destinat una partida de 700.000 euros per

a equipaments i mobiliari d’aquesta infrastructura astronòmica

El Centre d’Observació de l’Univers obri-
rà les seves portes el proper mes d’agost, tal
i com ho van afirmar els seus responsables
en la passada Junta de Govern del Consorci
del Montsec.

En aquesta Junta va aprovar-se una parti-
da de 700.000 euros per equipaments i mo-
biliari per l’anomenat Ull del Montsec, un dels
eixos vertebradors del Centre d’Observació
de l’Univers.

L’Ull del Montsec és considerat com una
instal.lació única a tot l’estat espanyol, que
consistirà en un planetari digital multimèdia i
una plataforma per poder observar el cel en
directe. El Montsec és una de les poquíssimes

zones de l’Estat en que, durant gran part de
l’any, permet poder fer aquest tipus d’obser-
vació en directe, per la claredat i netedat de
la seva atmosfera.

Segons afirmà el vicepresident del Con-
sorci, Jaume Gilabert, «s’ha aprovat una par-
tida de 80.000 euros per adquirir les buta-
ques que han d’anar dins de l’espai i una de
700.000 per acabar d’equipar el conjunt. Les
butaques tindran elements de tecnologia pun-
ta, com ara pantalles amb monitors per faci-
litar la visió de l’espectador.

El Centre d’Observació de l’Univers té l’ob-
jectiu de convertir-se en un punt de referèn-
cia per la divulgació de l’astronomia.
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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

Un grup de veïns de la població de La Ràpita,
nucli del municipi de Vallfogona de Balaguer, tots ells
pares i mares de nens i nenes en edat escolar, han
sol.licitat a l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, la
possibilitat de reobrir l’escola Àngel Guimerà, que va
haver de tancar les portes l’any 2002, quan el centre
va quedar-se sense alumnes, (menys de 5, que és el

La Ràpita vol reobrir l’Escola pública,

tancada l’any 2002 per falta d’alumnes
El creixement de la població en els darrers anys fa possible la

reobertura de l’Escola Àngel Guimerà, segons els Serveis Territorials

mínim que preveu la llei per mantenir
obert un centre escolar).

Actualment, la situació ha canvi-
at, ja que el nucli de La Ràpita ha cres-
cut en població, gràcies a les diferents
promocions urbanístiques de cases
adossades que ha comportat que
molts veïns, en gran part de Balaguer,
s’hagin desplaçat a viure a La Ràpita.

Ara, els pares i mares volen reo-
brir el centre escolar i es comprome-
ten a matricular els seus fills a l’esco-
la de La Ràpita. En aquests moments
hi ha cinc nens en edat escolar, que
és el mínim exigit, així com que es
pugui garantir una continuitat de l’es-
cola, cosa que també sembla segura
per l’increment poblacional dels últims
anys.

Ara, la última paraula la té els Ser-
veis Territorials d’Educació, que de

moment ja han emès un informe favorable a la reobertura del
centre i en els propers dies decidiran en ferm que les famílies de
La Ràpita ja puguin matricular els seus fills de cara al curs 2005-
2006 que ha de començar el proper mes de setembre.

El passat curs escolar va ser un dels primers que no va tan-
car-se cap escola a les comarques de Lleida, segurament gràci-
es al creixement demogràfic que han sofert els nostres pobles i
nuclis petits, ja que entre l’any 1996 i 2003 van arribar-se a
tancar fins a 26 escoles, i els ajuntaments havien de fer mans i
mànigues, oferint llocs de treball i habitatges a nouvinguts amb
fills per evitar els tancaments dels diferents centres escolars. La
línia del Departament d’Educació és el d’evitar més tancaments
d’escoles en petites poblacions.

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.

CASTELLÓ
REF. 000858E
CASA AL CENTRE
Pati posterior de
20 m2, a reformar
al seu gust.
M O L T E S
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. 24210
PIS SEMI NOU
90 m2, 4 dormitoris

dos banys,

calefacció, traster.

MOLT BONA ZONA

BALAGUER BALAGUER

REF. 23749
PIS DE 90 M2.
4 hab., calefacció de
gas natural, galeria
tancada.
ZONA CENTRE

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

CASTELLÓ
REF. 23795
CASA SEMI
REFORMADA DE
150 M2. 4 hab.
dobles,calef.  gas-
oil,garatge dos places.
P.V.P. 72.000 Euros.

BALAGUER

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

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

BALAGUER

REF. 23782
AMPLI PIS DE 100 M2

4 hab., calefacció,

ascensor, traster

MOLT BON ESTAT I

MILLOR PREU

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

complerts,ascensor,

calefacció. ZONA MOLT
TRANQUIL·LA

BALAGUER

REF. 24178

CASA AFILERADA
D�OBRA NOVA.

4 hab., 2 banys i lavabo,

jardí posterior, garatge.

ZONA TRANQUIL·LA

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

cuina americana,

terra de gres.

MOLT BON ESTAT.

REF. 23789

AMPLI PIS
REFORMAT. 3 hab.,

bany complert, gran

salo menjador.

MOLT BONA ZONA

BALAGUER
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 Bellcaire recapta vora tres mil euros

pels afectats del sud-est asiàtic
Diferents col·lectius van participar en l’organització d’activitats

El Ral·li Lleida-Àger arriba
a la seva desena edició
El proper 3 d’abril, Àger rebrà la X edició del

Ral.li Lleida-Àger de cotxes antics i d’època.
Els cotxes es concentraran al Convent de les

Avellanes a partir de les 11 del matí, per sortir en
caravana, encapçalats pel Club Harley Davidson cap
a la localitat d’Àger, travessant el port d’aquesta mag-
nífica vall de la Noguera alta.

Diferents demostracions esportives centraran els
actes de la Trobada.

El passat 27 de febrer, els veïns del poble de la
població noguerenca de  Bellcaire d’Urgell van de-
mostrar una vegada més la seva solidaritat en la
festa que es va fer amb la finalitat de recaptar di-
ners per les víctimes des sisme submarí del sud-
est asiàtic.

L’organització de diverses activitats com balls,
cançons, exhibicions de patinatge, esports, es van
poder dur a terme gràcies a la col.laboració desin-

teressada d’entitats del poble com
els Grallers i gegants de l’I.E.S de
Bellcaire, alumnes del col .legi
Bonavista, cub patí Bellcaire, Es-
cola de Futbol Urgell, alumnes de
l’aula de música, i l’associació de
dones Isabelines.

També es van sortejar lots amb
material que van cedir diferents
comerços i empreses del poble.
Tot aquest dinamisme junt amb
l’aportació voluntària de donatius
van permetre poder recaptar una
quantitat de diners força atracti-
va; 2894 Euros que s’han ingres-
sat a Creu Roja per a la seva dis-
tribució per les zones afectades.
La festa, que va reunir un gran
nombre d’assistents, va finalitzar
amb una xocolatada per a tothom
on la coca i la llet van ser obsequi
de les pastisseries i la vaqueria del
poble.
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El dimarts 22 de febrer, els diferents municipis
de la comarca de la Noguera es van veure sorpre-
sos per una nevada que va emblanquinar totes les
poblacions i els camps, donant una imatge novedosa
pel nostre territori. La nevada va repetir-se amb més
intensitat a principis del mes de març. El dimarts 1
de març, una nevada més intensa obligava a tallar

Les nevades han sorprès diferents pobles

de la Noguera durant els darrers dies
En algunes poblacions de la comarca, la nevada va privar els alumnes

de poder assistir als diferents centres escolars amb normalitat

algunes vies de comunicació i dei-
xava a alumnes d’alguns pobles de
la comarca sense poder anar als
centres escolars amb normalitat.

Alguns centres van haver de tan-
car les portes per manca d’alumnes
i d’altres funcionaven a mig gas, ja
que alguns alumnes no havien pogut
desplaçar-se fins als centres educa-
tius.

Fins i tot el dimecres 2 de març,
algunes carreteres de la Noguera,
com la que va de La Sentiu a Artesa
de Segre i la d’aquesta localitat a
Ponts, requeria l’us de cadenes a pri-
mera hora del matí, el que va dificul-
tar el transit dels vehicles i va haver
de restringir-se el trànsit de vehicles
pesats i autocars.

Precisament a la nostra comar-
ca, i segons dades facilitades pel De-

partament d’Educació, van ser suspeses fins a tres línies de
transport escolar, deixant sense anar a l’escola un total de 125
alumnes.

El dijous 3 de març, ja va normalitzar-se la situació, tot i
que continuaren les baixes temperatures, les més baixes dels
darrers 40 anys durant el mes de març, a la nostra comarca.

Durant aquestes petites nevades, s’han posat en actiu els
diferents plans d’emergència dels ajuntaments, que han con-
sistit majoritàriament en tirar sal i arena sobre la neu, evitant
que es gelés, com va passar en les darreres nevades caigu-
des el mes de desembre del 2001.

La nota positiva de les nevades van ser per als més menuts
que s’ho van passar d’allò més bé podent jugar amb la neu.
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 Actes culturals per commemorar els

900 anys de la Conquesta de Balaguer
Els actes s’inicien aquest divendres 11 de març amb la conferència

de la professora de la Universitat de Barcelona, Dolors Bramon

La primavera de l’any
1105 els exèrcits del comte
d’Urgell entraven a madina
Balagî i conquerien la ciutat,
en nom d’un altre déu. Des-
prés d’onze anys de lluites i
setges, els pocs habitants
que hi vivien van haver de
marxar cap a indrets encara
en poder dels musulmans.
Nou-cents anys després,
l’Ajuntament de Balaguer i
l’Impic, juntament amb la
col.laboració del Departa-
ment de Cultura de la Gene-

ralitat de Catalunya, el Con-
sell Comarcal de la Nogue-
ra, la Diputació de Lleida i
la Universitat de Lleida, or-
ganitzen tot un seguit d’ac-
tes culturals, com un cicle
de conferències, un cicle de
cinema històric, un concert
de música medieval catala-
na, la presentació del llibre
«Cròniques de l’edat fosca.
900 anys d’una conquesta»
de Josep Ramon Mayals i
Inyaqui Olarte, una macro
exposició al Museu de la

Noguera sota el títol «Els
Senyors de la guerra» i un
curs de cal.ligrafia medieval:
llatina i andalusi», organitzat
per l’Arxiu Històric Comarcal
de Balaguer.

Els actes s’iniciaran
aquest divendres 11 de
març amb la primera de les
conferències a càrrec de
Dolors Bramon, professora
i islamista sota el títol «El
passat islàmic és també
català», a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament a les 20,30 h.

Morell presenta el llibre
de les cent truites

Aquest diumenge 13 de març, a partir
de les 7 de la tarda, a l’Ajuntament

Josep Maria Morell torna a la palestra amb un nou
llibre de la col.lecció Catxipanda, dirigida per Vidal Vidal
i editada per Pagès Editors, i que dels 15 llibres que
consta la col.lecció, 5 són del mestre gastrònom ba-
laguerí.

Morell ens sorprèn amb un receptari de Cent Trui-
tes. Segurament, com ell ben bé diu, en falten algu-
nes però si que totes les que hi ha, han estat cuinades
als fogons de Cal Morell i provades per la seva selec-
ta clientela.

Hi ha truites de tota manera, des de la clàssica
truita a la francesa o amb patata, fins a les sofistica-
des truites de poma golden, de cervells de corder, de
caragols vinyals, entre d’altres, o les dolces com la
de prunes seques o la de maduixes, o les anomena-
des de pobre, com la d’escarola, la d’alfals o la de
moniato. Truites per a tots els gustos, de tots els sa-
bors que el gastrònom balaguerí ens aconsella pro-
var poc a poc.

El llibre es presentarà el proper diumenge 13 de
març, a partir de les 7 de la tarda, a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Balaguer, i comptarà amb la presèn-
cia de Vidal Vidal, de Lluís Pagés, i del prologuista del
llibre Eduard Cointreau, dirigent dels Premis Gourmand
de llibres de cuina.
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 El Teatre acull el 12è Cicle de teatre

escolar dins del Pla de Dinàmica educativa
Durant el mes de març, es realitzaran quatre representacions teatrals

Durant aquest mes de març, gran part dels alum-
nes dels diferents centres educatius de Balaguer
passaran pel Teatre Municipal per tal de gaudir d’una
nova edició del Cicle de teatre escolar, que enguany
arriba a la seva dotzena edició, dins del Pla Munici-
pal de Dinàmica Educativa, organitzat per l’Impic i el
Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera.

La primera de les representacions es farà el di-
lluns 14 de març amb l’obra «Cria fama» de la com-

panyia Urubú Teatre adreçat als
alumnes de 5è i 6è de primària. La
representació es farà a partir de les
10,30 hores.

El cicle continuarà el dimecres
16 de març a la mateixa hora, amb
la representació de l’obra «els tres
pels del diable» de la Companyia
Toc de Retruc i que està adreçada
als alumnes de P3, P4 i P5 dels di-
ferents centres escolars.

El dimecres 30 de març s’ofe-
rirà l’obra en llengua anglesa «Don
Quixote and Marcela’s quest» a càr-
rec de la companyia Filwark
Theatre, adreçada a alumnes del
Segon Cicle de la ESO, batxillerat i
cicles formatius.

La darrera de les obres es farà
el dijous 31 de març, «Don Quijote
de la Mancha» a càrrec de la com-
panyia Teatre del Repartidor adre-
çat a alumnes de 1r i 2n d’ESO.

Bona acollida de l’obra
 teatral “Anem de bolos”
L’obra «Anem de bolos» de Rafel Santapau inter-

pretada per la Companyia de Comèdies Crisi Perpè-
tua va fer la seva darrera interpretació el passat diu-
menge 6 de març, al Teatre Municipal, dins dels ac-
tes que anualment organitza l’Associació lluita con-
tra el càncer de la Noguera.

Centenars de persones van col.laborar amb
aquesta bona causa, assistint a la representació te-
atral.
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A Balaguer l’any 2000 va sorgir la idea
de realitzar, durant la setmana Santa una
representació de la Passió en un marc dife-
rent al teatre, que és on es realitza princi-
palment aquest tipus d’espectacle.

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

La situació escènica la proporciona
l’entorn natural del Castell Formós de Balaguer,
espai a l’aire lliure que té una tradició històrica
molt important, situat vora el Santuari del Sant
Crist, en ruïnes, i que fou antic palau andalusí
convertit, posteriorment, en residència dels
Comtes d’Urgell.

La SudaTeatre presenta el cartell de

l’espectacle “Viu la Passió”  d’enguany
Les representacions es faran els dies 25, 26 i 27 de març a partir de
les 20,30 hores en cinc passis diaris, al Castell Formós de Balaguer

Els alumnes de l’Escola de
Música ofereixen diverses

audicions musicals
A l’Escola La Noguera i a la pròpia

Escola de Música

Durant els dies 28 de febrer, 1 i 2 de març, els
alumnes de l’Escola Municipal de Música de Balaguer
han ofert les seves audicions musicals corresponents
a l’actual trimestre.

El passat dilluns 28 de febrer van oferir una
d’aquestes audicions a les sales de l’Escola La No-
guera, davant d’alumnes, pares i veïns del barri, ja
que un dels principals objectius de l’Escola de Músi-
ca es el d’obrir-se als barris i donar-se a conèixer
als diferents centres educatius de la ciutat.

La resta d’audicions musicals realitzades aquesta
passada setmana van fer-se a les aules de la pròpia
Escola de Musica amb una alta participació.

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

“Viu la Passió” està formada per 12
quadres que fan viure amb màgia, realisme
i fantasia les narracions evangèliques de
l’última etapa de la vida de Crist. S’inicia en
un moment de joia popular com és l’entrada
triomfal a Jerusalem i acaba en un altre fet,
la resurrecció. En mig queden escenes
entranyables com l’últim sopar; moments de
dolça compassió com el de la Verònica i el
Cirineu...

En aquesta representació hi participen
300 persones principalment de Balaguer,
encara que hi ha persones dels diferents
pobles del voltant. D’aquestes 250 són
figurants, aquestes són les que donen vida
a l’espectacle i 50 persones vetllen, abans,
durant i després de la representació que tot
vagi bé.

Les representacions es faran el
divendres, dissabte i diumenge de Setmana
Santa, a partir de les 20,30 hores, amb cinc
passis diaris.
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Els Joglars porten el seu particular

“Retablo de las maravillas” al Teatre
Agelet, el “joglar” balaguerí presenta l’obra que es representarà els

propers dies 19 i 20 de març, úniques representacions a Lleida

Els propers dies 19 i 20 de març, el Te-
atre Municipal de Balaguer viurà les darre-
res representacions de l’obra «El Retablo de
las maravillas» del grup teatral els Joglars
segons la idea original de Cervantes.

El Joglar balaguerí, Jesús Agelet va ser
l’encarregat de presentar l’obra a la capital
de la Noguera, on, tret d’alguna representa-
ció aïllada que es farà a l’estiu, es tanca la
gira d’aquest muntatge després de 229 re-
presentacions arreu de la geografia espa-
nyola.

Agelet, que no amaga la seva devoció
per la ciutat de Balaguer, està satisfet de
portar aquesta obra al Teatre Municipal, i
més el dia que farà 26 anys a la companyia

que dirigeix Albert Boadella, essent l’actor
amb més antiguitat del grup.

Al retablo de las maravillas, Els Joglars
han realitzat una adaptació de l’entremès
de Cervantes, en la que partint de la situa-
ció del segle XVI es penetra posteriorment
en la societat actual, on se segueixen
produint retaules amb idèntiques situacions
de complexes, enganys i exaltació del més
beneit a las més altes instàncies de la so-
cietat. Temes com l’art, la política, la religió
i la gastronomia són els temes escollits per
fer-nos veure com les coses no han canviat
tant, des del segle XVI fins ara. Potser han
canviat els paisatges i les maneres, però
no les mentalitats.

Xerrada sobre drogues i
conductes addictives

Organitzada pel centre escolar Àngel
Guimerà en el seu 75è aniversari

El passat dimecres 2 de març va tenir lloc a la
Biblioteca Margarida de Montferrat de Balaguer una
xerrada col.loqui amb el títol “Drogues i conductes
addictives” a càrrec del psicòleg i tècnic de Medi
Obert de la Direcció General de Justícia Juvenil de la
Generalitat de Catalunya, Bonaventura Baró i Xipell.

Aquesta xerrada va donar una visió didàctica i
formativa de les dependències tant en el consum
de drogues com d’altres conductes addictives.

La xerrada, adreçada a pares, alumnes,
personal docent i oberta al públic en general, va
estar organitzada pel CAEP Àngel Guimerà de
Balaguer en motiu dels actes en commemoració
del 75è aniversari d’aquest centre educatiu amb el
suport de l’Impic.
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 Els alumnes de l’Aula de Formació

d’Adults celebren el Dia de la Dona
Amb una mostra gastronòmica, una mostra fotogràfica i la lectura de

textos amb les diferents vivències com a dones treballadores

EL passat dimarts, 8 de març, Dia Internacional
de la Dona Treballadora, va celebrar-se de manera
especial a l’Aula de Formació d’Adults de Balaguer.

L’acte principal va consistir en una Mostra Gas-
tronòmica de diferents plats típics dels diferents
països de procedència dels alumnes del centre que
es troba ubicat a les dependències del Consell Co-
marcal de la Noguera.

Els plats, més d’una trentena en
total, estaven elaborats pels pro-
pis alumnes, que a part de cuinar
van escriure i llegir una sèrie de
textos explicant les seves vivènci-
es i dificultats en la seva vida com
a dones treballadores. Amb la pre-
sència d’un total de 14 nacionali-
tats d’arreu del món, van partici-
par de la festa més de seixanta
alumnes del centre que
col.laboraren activament, també
amb una mostra fotogràfica que
feia referència als textos esmentats
anteriorment.

L’acte va tenir una gran acolli-
da, i la professora Dolors Gené,
corrdinadora de l’Aula, explicà que
només proposar la idea tothom es
va posar a treballar amb moltes ga-
nes d’expressar allò que succeeix
en la vida i el país de cadascú.

Indesinenter
Esprement la saba
del tronc d’antics volers,
encara trobo
rastres evanescents, camins incerts,
sonsònies agradables,
entendriments i coses boniques.
Desvalguts vestigis, com un text borrós,
apareixen a les ratlles
al llegir algun llibre,
fulletons, algun diari,
però sempre esparsament.
El reflex de la distància,
algun cop me les apropa.
Aigües somes, en diria.
Sempre escadusseres, sense nom,
pel bellíssim passadís
que conforma el dia a dia.
Afeixego pors, antigues moltes d’elles
i noves i d’ahir,
només per fer-ne foc,
i mirar-me com fumegen.

Miquel Trilla
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El Casal Pere III organitza un autocar al

darrer concert del grup Brams
D’altra banda, el proper dissabte organitza un debat sobre

“la discriminació positiva és bona per a la dona?”

El Casal Pere III/ Ateneu de Balaguer ha
iniciat aquest 2005 una sèrie de tertúlies
monogràfiques al seu local social del carrer
Santa Anna, 12, tots els darrers dissabtes
de mes a partir de les 7 de la tarda.

El 29 de gener van iniciar les xerrades
amb la de «Agricultura: tradició i innovació»,
el passat 26 de febrer van continuar amb
«Quin model d’ensenyament volem?» amb la
participació de diferents mestres de diver-
sos centres educatius.

El proper dissabte 12 de març i amb
motiu de celebrar-se el Dia Internacional de
la Dona Treballadora, a partir de 2/4 de 9
del vespre es farà un debat amb el tema

«La discriminació positiva és bona per a la
dona?». Hi participaran representats de di-
ferents associacions de dones de Balaguer
i comarca.

Per altra banda, el Casal / Ateneu té
previst organitzar un autocar per assistir al
concert de comiat del grup Brams que es
farà a Berga el dissabte 7 de maig. L’auto-
car es farà sempre que hi hagi suficient gent.
Per més informació  i entrades pel concert
de Brams podeu trucar al 667 63 16 88.

Cal recordar que el Casal Pere III / Ate-
neu de Balaguer resta obert cada dissabte
primer de mes a partir de les 6 de la tarda,
amb els populars «cafès-tertúlia-teràpia».

Les balaguerines nascudes
l’any 1940 fan una trobada
després de l’èxit assolit en la primera

celebrada l’any 2000

Ara fa cinc anys una colla d’amigues de Balaguer
nascudes totes ells l’any 1940 van celebrar els 60
anys amb una gran festa i amb molta il.lusió per la
efemèride.

Ja en aquell moment, van quedar de repetir
l’experiència cinc anys després, en el moment que
en farien 65.

Ara ha arrivat el moment del retrobament, i fan
una crida a totes aquelles dones de Balaguer
nascudes l’any 1940 que hi vulguin participar. Ben
aviat, les organitzadores de la Trobada presentaran
el programa d’actes de la diada.



21

Golejadors del F.C. Balaguer

1.L’Hospitalet .......... 55

2.Mataró ................ 55

3. Balaguer ........ 51

4.Peralada ............. 48

5.Santboià ............. 47

6.Sant Andreu (-1) .. 46

7.Reus ................... 45

8.Granollers ........... 42

9.Palamós .............. 40

10.Rubí .................. 39

11. Figueres. .......... 38

12. Gavà ................ 34

13. Cornellà (-1) ..... 29

14. Barcelona C...... 27

15. Castelldefels ..... 26

16. Manresa ........... 25

17. Vilanova ........... 23

19. Vilassar ............ 22

19. Tàrrega ............ 21

20. Banyoles .......... 20

Classificació Tercera Divisió

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

2.Campabadal ...... 6

3.Sisco ...............  3

4.Menchón ........... 3

5.Tenorio .............. 2

6.Juanjo ............... 2

7.Isma ................. 2

8.Ermengol .......... 2

9.Chupi ................ 2

10.Carlos Martínez 1

11.Juli Sánchez .... 1

12.Gallardo .......... 1

El Balaguer continua
intractable a la Tercera
Divisió, i tot i que el pas-
sat diumenge 27 de fe-
brer va deixar escapar
dos punts del seu camp
davant el Figueres, quan
a la mitja part guanyava
còmodament per 2-0, el
passat diumenge va re-
cuperar amb escreix,
sumant els tres punts del
seu desplaçament al
camp del Castelldefels,
amb un gol important
d’Ermengol, que tot i la
mala sort d’enguany, Ermengol

sembla que ha recupe-
rat l’olfacte golejador i
ha aconseguit marcar
en els dos darrers par-
tits disputats.

Davant la falta del
davanter Iban Parra que
no ha pogut disputar al-
guns dels partits dispu-
tats darrerament,
Campabadal, Isma,
Menchón i el propi
Ermengol s’han encarre-
gat de marcar per con-
tinuar sumant punts de
cara a la classificació fi-
nal.

El Balaguer es mostra un ferm candidat

després de sumar 10 punts en 4 partits
Els homes que entrena Emili Vicente tenen un important partit aquest

diumenge, davant l’Hospitalet, i demanen el suport dels aficionats

El Balaguer continua la seva marxa
ascendent en el campionat de lliga de la Ter-
cera Divisió Catalana, i després d’ensopegar
a casa davant el Figueres el passat
diumenge, empatant a dos gols, aquest
diumenge va sumar tres punts molt valio-
sos al camp del Castelldefels, que el situen
tercer a la classificació, just a les portes d’un
dels partits més importants de la tempora-
da, que es disputarà aquest diumenge al
Camp Municipal a partir de les 5 de la tarda,
davant l’Hospitalet, líder de la classificació,
i que una victòria local situaria als vermells
en una posició immillorable, mentre que una
derrota, deixaria escapar l’Hospitalet al

capdavant de la classificació.
És per aquest motiu que jugadors,

técnics i la directiva del club de la Noguera
han demanat a tots els socis i simpatitzants
que acudeixin aquest diumenge 13 de març
al Camp per tal d’animar l’equip i aconseguir
d’aquesta manera una victòria que donaria
molta moral als joves jugadors balaguerins.

Per aquest important partit, Emili Vicen-
te recuperarà als sancionats Tenorio, Parra
i Gomila, però no podrà comptar amb els
centrecampistes Toni Menchón i David Ga-
llardo, ja que van veure la cinquena targeta
groga el passat diumenge i per tant hauran
de complir un partit de sanció.
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 El Cristec Balaguer perd el derbi

lleidatà davant el Sícoris per 4 gols a 5
Els balaguerins guanyaven per 4 gols a 3, a falta de dos minuts per la
conclusió del partit, que comptà amb un nombrós públic al Pavelló

El Cristec Balaguer perd contra el Sícoris de Lleida,
per 4 gols a 5, en partit corresponent a la 22a jorna-
da de la nacional “B”, trencant així una ratxa de 3
victòries consecutives de l’equip de Balaguer.

Els lleidatans es van avançar al minut dos en la
seva primera aproximació a l’àrea del Cristec. A partir
d’aquí el joc va ser bastant imprecís per ambdues
bandes, fins que al minut 11 David va empatar. De

nou el Cristec va passar a tenir la
possessió de l’esfèric, però sense
crear massa perill, essent el Sícoris
qui va tornar a marcar a manca de
30 segons per al final del període.

A l’inici de la segona meitat David
va ficar el 2 a 2 en el marcador, però
només sacar de mig del camp els
visitants es van tornar a avançar amb
el 2 a 3. A partir d’aquí el Cristec va
començar a pressionar en tota la
pista. Així, David va marcar el seu
tercer gol al minut 34 i Capi va ficar
per primera i única vegada per
davant en el marcador al Cristec al
36. Semblava que aquesta reacció
donaria novament els 3 punts als
locals, però en 2 minuts de
desconcert local els lleidatans van
donar la volta a un marcador (4-5)
que ja no es mouria fins a la botzina
final.

Golejadors del F. S. Cristec Balaguer

1.Sant Cugat .......... 43

2.Miró Martorell ...... 39

3.Pallejà ................. 38

4.Sto. Angel ........... 37

5.Sabadell .............. 35

6.Sant Andreu ........ 32

7.Esparraguera ...... 30

8.Sicoris ................ 28

9. Castelldefels ....... 27

10. Balaguer .......... 25

11. Solsona ............ 25

12. Sant Julià ......... 23

13. L’Ametlla .......... 20

14. Montsant .......... 20

15. Bonaire ............ 10

16. Cerezo Avema .. 00

Classificació Nacional “B”

1.Cristian ........... 34

2.Capi ................ 17

3.David .............  11

4.Xolo ................ 10

5.Ferran ............... 9

6.Gomez .............. 7

7.Joan ................. 6

8.Edu ................... 5

9.Victor ................ 2

10. Jordi .............. 1

El Crsitec Balaguer

es col.loca desè en la

classificació, un lloc

un tant perillós de cara

Capi

a la permanència de la

categoria amb 25

punts.
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L’Atleta del Club Atlètic
Maratonians del Segre,
Berazzouk Eouslshkouk va
adjudicar-se la dissetena edi-
ció de la Mitja Marató Ciutat
de Balaguer, que va celebrar-
se el passat diumenge 27 de
febrer, amb sortida i arribada
a la ciutat de Balaguer, i re-
corrent, al llarg dels 21.097
metres, les poblacions
noguerenques de Gerb i Sant
Llorenç de Montgai, amb una
massiva participació d’atletes
d’arreu de Catalunya, que
amb un total de 240 van ins-
criure’s a la prova i que van
acabar-la un total de 227
maratonians.

Berazzouk va guanyar
amb un temps d’una hora,
onze minuts i trenta cinc se-

Berazzouk Eouslshkouk i

Carmen Millán guanyadors

de la 17ena Mitja Marató
Els dos atletes pertanyen al Club Atlètic

Maratonians del Segre, de Balaguer

gons, seguit del balaguerí
Joan Prats amb una hora dot-
ze minuts i vint-i-vuit segons i
de Josep Llobera amb una
hora, catorze minuts i trenta
nou segons.

En la categoria femenina,
la guanyadora absoluta de la
prova va ser la també bala-
guerina Carme Millán, amb un
temps d’una hora i trenta tres
minuts, mentre que la sego-
na classificada va ser Alícia
Bofarull amb un registre d’una
hora , 34 minuts i 55 segons,
mentre que la tercera plaça
va ser per l’atleta del Club
Maratonians del Segre de
Balaguer, Antonia Hermoso,
amb una hora, 35 minuts i 40
segons, i que retornava a la
competició després d’uns

mesos sense poder-ho fer per una lesió.
Quant a la classificació per equips, l’equip

guanyador en categoria masculina va ser el
Xafatolls de Mollerussa, mentre que en ca-
tegoria femenina, el guanyador va ser l’equip
local, el Club Atlètic Maratonians del Segre.

Durant tot el matí, la regidoria d’esports
de l’Ajuntament de Balaguer, també va orga-
nitzar la Vuitena Jornada Atlètica Ciutat de
Balaguer, en la que hi van participar més de
250 nens i nenes dels diferents centres edu-
catius de Balaguer i comarca que van su-
mar-se a la gran festa atlètica de la capital
de la Noguera. Els més joves van participar
en les categories, prebenjamí, benjamí, ale-

ví, infantil i cadet, en les modalitats de mas-
culí i i femení.

Els joves atletes van córrer distancies de
400, 600, 800 i 1000 metres depenent de
la categoria, i van mostrar una gran esporti-
vitat en totes les competicions.

L’organització va repartir esmorzar i di-
ferents obsequis entre tots els participants
tant a la Jornada Atlètica com a la Mitja Ma-
rató Ciutat de Balaguer.

Els atletes del Club Atletic
Maratonians del Segre de Balaguer
fan un gran paper en la 17ena Mitja

Marató de Balaguer

La Jornada Atlètica va comptar amb
la participació de més de 250 joves

atletes dels diferents centres
educatius de la Noguera
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El CTT Balaguer-Villart Logístic de
Primera Nacional Femenina es va
veure les cares el passat cap de set-
mana (dissabte, 26 de Febrer) amb
el CTT Bàscara.

En un nou partit a casa les bala-
guerines es van desfer còmodament

El Club Tennis Taula Balaguer

guanya amb comoditat al Bàscara
Les balaguerines van mostrar-se molt sòlides a casa a

l’imposar-se per 4-1 a l’equip tarragoní

per 4-1 de l’equip tarragoní, confir-
mant que en camp propi encara nin-
gú ha estat capaç de guanyar-les.

El primer punt va ser obra de la
romanesa Loredana Raduta que va
guanyar a Maria Santorromán per un
clar 3-0.

El següent enfrontament igualava
a 1-1 el marcador en perdre Ma
Teresa Gimeno per 1-3 amb la
jugadora internacional Marta Alech.

Anna Biscarri tornava a donar
avantatge al Balaguer guanyant 3-0
a l’hongaresa excampiona d’Europa,
Judit Magos.

El partit de dobles Biscarri-
Raduta contra Alech-Santorromán (3-
0) i el partit de Raduta contra Alech
(1-3) donaven la victòria definitiva a
l’equip de La Noguera.

D’altra banda, l’equip femení del

CTT Balaguer Villar Logístic van participar al Campionat d’Espanya Absolut
celebrat a Borges la passada setmana. Aquesta era la primera vegada que
l’equip balaguerí arribava a aquest campionat, i les balaguerines no van
tenir opcions davant del gran potencial dels equips rivals. Les balaguerines
van perdre els tres partits disputats per 3-0, i al final van ocupar la setena
posició.

El CTT Balaguer, en aquest campionat estatal s’ha enfrontat al CN Mataró
Quadis i la jugadora que va posar més resistència va ser Anna Biscarri que
va caure per un ajustat 3-2 davant Júlia Bosch. Les seves companyes Carmen
Raduta i Maria Teresa Gimeno perdien amb claredat davant de Wu Xue i
Asya Kasabova.

En el segon partit van caure davant el Blue Hills de Calella, mentre que
en l’últim partit de classificació, les balaguerines van perdre davant l’equip
madrileny del Babygab 2 de Mayo.



25

El Balaguer-Cristec empata amb l’Amposta, en la
cinquena ronda del passat 27 de febrer, mantenint
amb aquest empat la cinquena posició en la Segona
Divisió. En la Primera Provincial, Balaguer B perd amb
Juneda, però encara manté el tercer lloc de la gene-
ral amb 3 punts. En la Segona Provincial,  Balaguer C
es situa sisè amb 11.5 punts. El millor equip classifi-

El Club d’Escacs Balaguer-Cristec guanya

i es manté 5è de la seva categoria
Després de guanyar al Mollerussa, l’equip balaguerí s’assegura la

permanència en la categoria i aspira a un bon lloc a la classificació

cat en Tercera Provincial és Balaguer
D, que es troba en tercera posició amb
12.5 punts.

D’altra banda, un total de 90
jugadors participaren en la Final
Territorial d’Escacs que es jugà el
passat dia 26 a la localitat de Tremp.
Es jugaren tres rondes de 80 minuts
per jugador.

La classificació provisional per als
jugadors balaguerins és la següent:
Gerard Orrit  està situat desè de la
general sots 10 amb 1.5 punts dels
tres disputats.

La classificació sots 12 està
liderada per Cristina Coll; Jordi Coll
segon,  Gisela Ramoneda cinquena, i
Arnau Baldomà vuitè.

Arnau Arnó té moltes opcions per
classificar-se per al nacional doncs es
troba sisè de la general sots-14, i Laia

Barbosa és quarta en el cadet.
D’altra banda, el passat cap de setmana, l’equip del Balaguer

A aconsegueix batre Mollerussa en la Segona Divisió per un 8,5
a 1,5. Amb aquest resultat el Balaguer s’assegura la permanència
en la categoria i pot aspirar a aconseguir un molt bon lloc en la
classificació final. Quant a la Primera Provincial, malgrat
l’ensopegada amb el Baix Segre, van quarts de la general, a un
matx del final del campionat.

La categoria sots-12 queda adjudicada al Balaguer com
segueix: Jordi Coll primer de la general, i Cristina Coll i Gisela
Ramoneda primera i tercera en el pòdium femení.

El pòdium sots-16 femení és per a Laia Barbosa.
El pòdium femení benjamí se l’adjudica Sílvia Villaró.



26

Director: Pedro Pérez
Direcció Comercial i Administració: Sisco Alarcón
Equip de Redacció: Joan Bové, Ramon Mayals, Beatriz Ramos, Sisco Alarcón, Pedro Pérez.
Col·laboradors habituals: Josep M. Simón, CGA, Miquel Trilla, Miquel Àige, M. Àngels Regué, Eva Font i Núria Arbós.
GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seves.
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin 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 i un telèfon de contacte.
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.

Com podeu veure no passa res, res de
res, del Via Crucis del Carmelo s’ha passat a
unes lletanies mal dites i fora de temps, però
que sí tenen la virtut d’entretindre al perso-
nal. Ara jugarem a ser nenes castes, pru-
dents i honrades. Ara ens rossegarem els
punys en santa indignació davant d’un tres,
un cinc, o un set. No caldrà dir res més. No
cal concretar si és de col.legi electoral, o
d’intenció de vot, o de qualsevol cosa en què
el tres hi capigui. No cal. Tots ho vàrem en-
tendre perquè el carrer sempre se n’havia
parlat.

El passat 12/2/05 a La Vanguardia,
Gregorio Moran, un home que bromes apart
té una formació extraordinària, deixava veu-
re el seu desengany davant del que li toca
viure com espectador d’esquerra del que fa
l’esquerra. De la quantitat d’il.lusions apunya-
lades. De com companys de tota la vida s’han
donat a la comoditat i la tovor: l’erotisme del
poder els ha fet sucumbir. De tot el que ell
creu no es podrà recuperar de l’elector.
D’aquest fals oasis de la vida catalana, que
tots sabíem i sabem que no era autèntic. Que
era més una postura botiguera del “toca i jo
et tocaré”, i així tots anirem bé.

Els diaris des del passat dijous dia 24/2,
han deixat al Carmelo, aquell barri no és Sant
Gervasi, ni Pedralbes, ni Mitre, ni ha de com-
parar-se amb la Vila Olímpica ni amb cap
carrer significatiu, és només el Carmel. Per
a mi, Carmelo. Mentrestant que s’aclareix qui
és més honest la gent sense pis es poden
consolar xupant-se el dit, tenen llibertat de
triar-lo (el dit). Al Parlament entre galledes,
fregalls, escombres i comissions tenen una
feinada que fa por. Ara es podrà afegir de-
mandes judicials i tot el que volgueu per no
tocar el que no sabien com agafar, ja fa dies
que assabentats columnistes polítics deixa-
ven veure que era millor parlar d’euros que
no d’Estatuts. El diner es pot quantificar, l’Es-
tatut mai omplirà del tot a tothom. Jo penso
igual.

Dubtem o no?

Però tranquils, ara em ve al cap, expli-
car-vos una conversa amb un marroquí
davant dels meus dubtes al valor que deia
que tenen els àrabs. Jo li vaig preguntar
perquè no s’immolaven carregant-se al seu
rei que és una poca-vergonya (si és que
en té gens!!). Em va mirar fit a fit i em
digué; Miri aquest fill de la gran marrana
no és tan dolent com el seu pare, però és
dolent, i es el germà petit del rei d’Espa-
nya, però el vertader problema rau en què
ningú pot assegurar que el substitut no
sigui pitjor. Tenia més raó que un sant, el
dubte és sempre perillós pels interrogants
que conté.

Ara, després de tants anys de segure-
tat pujolista ens dóna frisança l’avui i el
demà. Quan quasi tota una generació ha
viscut amb unes formes i una manera de
fer, unes paraules de més o de menys ens
dóna una negitor no desitjada. Si enlloc
de fer una oposició de senyors de
Barcelona s’haguessin estripat alguns
draps i airejat certes coses, els dies d’avui
no tindrien raó de ser. Amb una entusiasta
imbecil.litat ens omplíem la boca per sen-
tir-nos diferents a la resta d’Espanya. Érem
un país fresc i regalat en aquest desert dit
Espanya. Era tan còmode saber que el Sr.
Pujol and company ho solucionaven tot i
no trencaven res. Uns embutxacaven i els
altres pagàvem a canvi ens donaven es-
perances i tot, i quan el desencant venia
era per culpa dels altres que eren uns en-
vejosos i desagraïts.

Estàvem tant tranquils en aquells
temps, i vet aquí que he recordat el dubte
de l’àrab.

C.G.A.

L’Eix Tarragona -Tàrrega -
Balaguer -Alfarràs

És ben reconegut que Balaguer i La Noguera ha quedat
al marge de les grans vies de comunicació que estructuren
Catalunya. Però ara tenim una ocasió d’or per resoldre
aquest greuge històric si es potencia aquest veritable EIX
EST-OEST mitjançant l’autovia projectada que des de l’AP-
7 a Tarragona, enllaça a Montblanc amb la AP-2, i a conti-
nuació arriba fina a Tàrrega on conflueix amb la A-2. Doncs
bé, a pesar que diversos partits polítics han defensat
electoralment aquests futur Eix, i han demanat enllaçar
Balaguer amb Tàrrega exigint una autovia, resulta que fa
pocs dies el Director General de la Generalitat ha presentat
un projecte de “via ràpida” Tàrrega-Balaguer- Alfarràs, amb
variants a diversos municipis.

Els balaguerins no podem estar d’acord que aquest fu-
tur EIX-OEST sigui autovia des de Tarragona fins a Tàrrega,
quan a Balaguer hi ha de passar la futura autovia Amposta-
Lleida-Balaguer-La Seu, promesa pel PSC a la campanya
electoral, i a Alfarràs està prevista l’autovia A-14 que recor-
re l’itinerari Lleida-Alfarràs-Vall d’Aran. No es pot permetre
que tot aquest magnífic “eix estratègic per Catalunya”, i
tant important pel futur de La Noguera i de Balaguer sigui
només autovia des de Tarragona fins a Tàrrega, i solament
una “via ràpida” des de Tàrrega cap a Balaguer i després
igual fins a Alfarràs. Ja és hora que es faci justícia a Balaguer
i que tingui la seva oportunitat històrica, i no repetir el ma-
teix error que es va cometre amb l’Eix Transversal, - que
per cert havia de passar per Balaguer i no per Cervera- i
que ara es vol reconvertir en autovia i que costarà moltíssims
més diners de no fer-ho al seu moment.

Esperem del Consell Comarcal i molt especialment del
nostre Ajuntament de Balaguer, el Sr. Alcalde i el Grup del
PSC, així com també el grup d’ERC, que al seus respectius
Programes Electorals Municipals de 2003 defensaven o
exigien “autovies” entre Balaguer i Lleida i Balaguer i Tàrrega
facin honor a les seves promeses i lluitin davant de la Con-
selleria de PTOP, i per coherència presentin com a mínim
al·legacions en contra d’aquesta “Via ràpida: Tàrrega-
Balaguer-Alfarràs” i demanin que sigui una AUTOVIA que és
el que Balaguer i La Noguera necessiten urgentment. No
es pot “exigir” a l’anterior govern autopistes amunt i avall, i
a l’actual li acceptem que només ens faci “vies ràpides”
amb variants en alguns municipis.

Balaguer no pot perdre aquesta oportunitat històrica
que se li presenta, i l’Ajuntament i el Consell Comarcal han
d’estar a l’altura de les circumstàncies defensant el millor, o
el màxim de progrés per la nostra comarca i per Balaguer.
Fins ara no hem sentit la seva veu.

Josep Borràs i Gené.

President del Cercle de Promoció Econòmica i d’Iniciatives de

Balaguer i Comarca.

Edita: DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36, altell.
Tel. 973 448273 - Fax. 973 450311
E-mail:groc@dossierpm.com
www.revistagroc.com
www.dossierpm.com
Imprimeix: Diari de Ponent, SL
Dipòsit Legal: LL-81-1987
Tirada: 6.000 exemplars
Distribució: gratuïta
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El col.lectiu Balguera organitzà un
viatge al Piamonte (Nord d’Itàlia) per
tal de conéixer “in situ” la seu
d’aquesta organització, l’abast i la
realitat del fenòmen Slow Food, extès
a 80 països i amb 80.000 afiliats.

Cal dir que el Moviment “Slow
food” (menjar lent) va néixer en
aquesta regió italiana fa 30 anys  de
la mà del periodista i gastrònom Carlo
Petrini que el creà com a
conseqüència de la seva oposició a
l’obertura d’un Mc Dona’ls,
establiment representant per
excel.lència del “Fas Food” (menjar
ràpid).

Aquestes grans cadenes de
menjar, així com les grans
multinacionals i supermercats de
l’alimentació, mai no compren al
territori,  mai a la petita explotació,
mai al petit artesà; compren a
qualsevol punt del planeta on troben
el producte més barat, esclavitzant
al productor del tercer món i fent
desaparéixer d’arrel la professió
pagesa i artesanal del primer món.

Mentre els pagesos i ramaders
d’aquí han de marxar dels pobles, han

“Slow food” moviment de revitalització
de zones deprimides

d’abandonar els camps perquè els
seus productes no tenen mercat,
mentre el petit comerç ha de tancar
portes, mentre els artesans de la
cuina lluiten contra aquest menjar
escombreria, la ciutadania menja en
cadenes “Fas Food” consumint carn,
fruita i verdura de l’altra banda del
món, compra sucs de fruita que  pot
estar cultivada al Brasil, al Marroc o
ves a saber on,  menja  salsitxes
envasades d’un bestiar engreixat a
Turquia, a l’Argentina, segur que aquí
no, i compra pastís industrial fet de
farina d’Argèlia o dels EEUU...
Aquesta globalització fóra vàlida si les
multinacionals, els monopolis, les
grans cadenes donessin vida als
natius productors d’aquests països,
però no és així, si no que aquests,
cada dia són més pobres, cada dia
han d’emigrar més, cada dia en
moren més de gana. Els paguen a
preu de misèria, els tenen com
esclaus .

“Slow Food” reivindica el consum
del producte de l’entorn,  la cuina
tradicional, la fruita i la verdura
estacional, la cultura del gust ....

restringit la producció, han etiquetat,
i l’han catalogat com a producte de
qualitat que és i han creat l’únic banc
mundial de vins. Avui són dels més
cotitzats.
Des del Moviment Slow Food han
aconseguit de l’Administració Italiana
grans facilitats a la producció i
comercialització d’aliments artesanals
així com la potenciació de  fires i
mercats per tal de promocionar el
gust pel consum del producte de
qualitat de la zona.

És intenció de BalGuera fer una
presentació pública d’aquest
Moviment perquè tots aquells
restauradors, comerciants, pagesos,
ramaders i consumidors que se sentin
motivats per tirar endavant  projectes
eco-gastronòmics i de revitalització
de la nostra riquesa natural
emprenguin l’embranzida tot i
aprofitant el potencial publicitari i el
treball fet per Slow Food
Internacional, així com ho estan fent
d’altres zones de de Catalunya i de
l’Estat.

Invitem també a fer una visita a
les pàgines www.slowfood.com i
www.slowfood.it a qui senti  ja
inquietud pel tema i vulgui conéixer
més abastament la realitat d’aquesta
ONG extesa avui arreu del Món.

Col.lectiu BalGuera

Avui al mercat només es
comercialitza el producte que té bona
vista, i les races d’animals que tenen
el creixement més ràpid. El gust, la
qualitat, el sabor, han quedat relegats
a un segon terme.

Les tomates que majoritàriament
trobem al mercat són aquelles que
les poden traslladar allà on volen i les
poden emmagatzemar tant com
convingui (tenen una duresa que no
les altera), però, i el gust? és el que
era? I el pollastre? i la vedella? i el
porc? I de la seva alimentació, què
en pensem?  El que compta és la
productivitat.
I el consumidor? Eus aquí  la qüestió,
el consumidor calla, no està educat
per a un consum de qualitat, per a un
consum sostenible. És lamenta i es
resigna. I l ’administració? La
Administració no intervé i si ho fa és
per a posar entrebancs a la producció
i a la comercialització del petit pagès
o artesà.

El Piamonte, zona de naixement
de Slow Food, era una regió
deprimida de tradició agrícola que
avui ha vist una espectacular
potenciació dels seus productes, de
la seva geografia, de la seva
gastronomia i de l’artesania del seu
entorn gràcies a aquest moviment.

Essent una zona de vins
antigament poc coneguts i valorats,
han diversificat les varietats, n’han
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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

Del 21 al 24 de març de 2005 la Regi-
doria d’Esports de l’Ajuntament de Balaguer
organitza la Vuitena Setmana Santa sobre
rodes, consistent en tot un seguit d’activi-
tats en bicicleta adreçades als escolars dels
diferents centres educatius de Balaguer i
comarca, i  que es desenvolupen durant els
matins  de les vacances de la Setmana San-
ta, com ara excursions, curses, aprenen-
tatges tècnics del món de la bicicleta, etc.

Els més joves podran gaudir de la bici

durant les vacances de Setmana Santa
La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Balaguer organitza la

vuitena edició de la “Setmana Santa sobre rodes”

Per participar en aquestes activitats cal
tenir sis anys com a mínim, saber anar en
bicicleta de dues rodes i moltes ganes de
passar-s’ho bé. Tots els participants hauran
de portar, obligatòriament la bicicleta,
càmera de recanvi, casc i bidonet amb ai-
gua.

Les inscripcions es poden realitzar a la
regidoria d’Esports, a la piscina coberta cli-
matitzada, a les oficines de Caixa Penedés i
a l’establiment comercial Interesport, al car-
rer Barcelona, a partir del proper dilluns dia
14 de març.

Les activitats s’inicien a 2/4 de 10 del
matí amb la concentració dels participants
al marge esquerre del riu, a la vora de l’es-
tàtua de la Transsegre, on hi haurà els mo-
nitors. Després cada grup realitza l’activitat
programada segons l’edat i el nivell dels nens
i nenes per acabar tots junts altre cop al
lloc d’inici al voltant de la 1 del migdia.
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 Mans Unides organitzen un curs de

pastisseria per recaptar fons solidaris
La recaptació ha anat destinada íntegrament al projecte de Muanda

El pasta dijous 3 de març a la sala d’exposicions
de l’Ajuntament de Balaguer va tenir lloc la presenta-
ció del curset de pastissos ofert desinteressadament
pel Mestre Pastisser Pepe Daza, per tal de col.laborar
en la campanya contra la Fam que Mans Unides de
Balaguer organitza cada any, per dur a terme dife-
rents projectes en concret.

El curs s’ha impartit durant dos dies amb una
gran acceptació per part dels participants que han

aprés els secrets de l’art de la pas-
tisseria.

Enguany, el projecte assumit
per Mans Unides de Balaguer va
destinat a Muanda (república
Democràtica del Congo) per dotar
a la comunitat d’agricultors de
bombes d’aigua, una presa d’oli i
la compra de llavors.

L’objectiu final d’aquest projecte
és el d’ajudar al desenvolupament
de l’anomenat tercer Món.

La recaptació per participar en
aquest curset de dos dies de
durada impartit per Pepe Daza,
anirà íntegra a l’esmentat projecte.

El col.lectiu de Mans Unides
agraeix l’elevada participació, ja
que s’han inscrit unes 40 persones.

A l’acte varen assistir l’alcalde
de Balaguer, Miquel Aguilà i el
Rector de la parròquia de la ciutat,
Mossèn Ramon Solé.

XVII campionat de billar
amercià del bar Fleming

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 la
classifiació actual és la següent:
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COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

973 445 356 - 667 471 961

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

I M M I N E N T
I N C O R P O R A C I Ó ,
ajuntaments, diputacions.
Aconsegueix el teu lloc:
treball fixe, bons horaris,
bons salaris. Fes-te
funcionari. Informa’t
900315315, trucada
gratuïta.

ES LLOGA parking tancat
al C/ Barcelona. Raó tel.
667476172.

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

VENDA/LLOGUER de
pàrkings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer. Raó
als tels. 973446161-
629310479.

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

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

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

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

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

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
900315315, trucada
gratuïta.

ES VENEN extractors
industrials amb pales
d’acer. Molt bon estat. Raó
973 447107.

SE VENDE piso reformado
de 90 m2, en la zona del
Ferial. Razón 669 179375.

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

ES VEN Renault Expres
matrícula: L-N. Bon estat.
Preu: 1.000 euros. Raó 639
816670.

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

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

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

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

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

P R O P E R A
CONSTRUCCIÓ de naus
al polígon de Balaguer.
Interessats trucar als
matins. Tel.973 450051.

ES VEN carro-tenda marca
Jamet del tipo Arizona de 6
places. Interessats 626
368621.

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.

SE OFRECE oficiala de
peluquería con experiencia
y con nociones de estética.
Interesados 973 420 327
de 18 a 21 h.

ES LLOGA pàrking a l’Avd.
Pere III, 17 de Balaguer. Raó
973 445290.

SE VENDE Ford Mondeo
2.000, 16 V. matrícula: L-X
del año 94, 150 C.V. A/A,
elevalunas eléctricas, doble
airbag, pintura impecable.
En muy buen estado. Precio:
3.000 euros. Razón 610
712024.

ES VEN Renault Kangoo
amb 8.900 km. Nova, gris
metal·litzat. Preu: 9.000
euros. Raó 639 816670.

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

PARTICULAR compraria
quadre del pintor Francesc
Borràs «El Sant Crist de
Balaguer» o algun altre.
Interessats 619 130503.

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.

ES VEN pis de particular a
particular. Reformat, 4 hab.,
cuarto de bany, cuina, terrassa
i galeria, calef. indiv., ascensor.
Raó 605 881643.

ES LLOGA apartament a
l’Avd. Països Catalans de
Balaguer. Nou a estrenar 5é
pis, 60 m2, 2 hab., menjador,
cuina i bany, calef. individual i
moblat. Interessats 973
447107.

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

SE VENDEN 4 cachorros de
Yorsais, hembra y macho por
450 euros. 1 macho, 300
euros. Razón 639057496 y
665 488839, preguntar por
Segis.

ES LLOGA apartament a
Cambrils a primera línia de
mar, per dies o setmanes. Preu
a consultar. Interessats 977
364421 i 657915242.

ES VEN Citroen Xsara 2.0
HDI. Full equip. VTS Coupé. 3
anys. Impecable. També es
ven Yamaha GTS 1.000. Pocs
quilòmetres. Tel. 609 740909.

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 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 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 LLEIDA

DISPONEMOS DE UNA AM-
PLIA CARTERA DE PISOS Y
CASAS PARA VENDER O AL-
QUILAR. CONSULTENOS SIN
COMPROMISO.

ZONA LA SENTIU

Parcela en venta de 390 m2, con
luz, agua y teléfono. 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.
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Unió Europea

HORAR IOD ' AU TOBUSOS
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 març a les 8 de la tarda del 17 de març ALDAVÓ
De les 8 de la tarda del 17 de març a les 8 de la tarda del 24 de març CLAVER
De les 8 de la tarda del 24 de març a les 8 de la tarda del 31 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

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

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

Dóna un cop de
volant a l�atur!

900 308 308
Trucada
Gratuïta

Professor
d’Autoescola

Aconsegueix el títol oficial i treballa

1.500 euros/mes aprox.

ACCEDEIX
A TREBALLAR EN UN

BANC O CAIXA

900 308 308
INFORMA�T

Trucada
Gratuïta

CONSTANTS OFERTES

DE TREBALL

Unió Europea
Propera convocatòria de places

Funcionaris
Categories A, B i C

900 308 308Informa’t:
Trucada gratuïta

LOCAL COMERCIAL
C/ Barcelona cantonada C/ La Plana

Raó Tel. 667 476172LLOGUER
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