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La variant del Secà
El pont de la variant del Secà
ja ha entrat en funcionament
per facilitar el trànsit rodat de
la C-12 i la C-26

Al Teatre Municipal
Amb l’obra «Les tres
germanes», el Teatre Munici-
pal inicia el cicle de primave-
ra el proper diumenge 10
d’abril

426

X Trobada de cotxes clàssics
La Vall d’Ager va acollir un any
més la Trobada de cotxes
clàssics i antics amb la
presència d’un centenar de
vehicles i 2000 visitants

Primera quinzena
abril · 2005

Barcelona, 69-71 · 25600 BALAGUER

Tel.: 973 443 505 · Fax: 973 443 622

E-mail: balaguer@attassessors.com

Vallcalent, 1  2A -Edifici Trading- 25006 LLEIDA

Tel.: 973 289 580 · Fax: 973 289 581

E-mail: lleida@attassessors.com

www.attassessors.com



2

Te sientes perdido o perdida cuando vas al gimnasio
 No tienes tiempo de ir al gimnasio.

 No recibes atención suficiente.
No llevas una alimentación equilibrada.

No llegas a tus objetivos.

Para sacar el máximo partido a tu entrenamiento bajo constante supervisión y total
seguridad a la hora de realizar los ejercicios • Entrenamientos personalizados, adaptados a
tus objetivos • Electroestimulación • Una alimentación informatizada  y equilibrada para tu
organismo, sin pasar hambre • Todo tipo de material de Fitness y sin moverte de tu casa o

lugar de trabajo • Los horarios son los que se adaptan a ti y no tú a los horarios.

DEJA DE PERDER EL TIEMPO!

NECESITAS UN ENTRENADOR PERSONAL

Programas de entrenamiento para:

• Enfermedades (cardiovasculares, osteoporosis,
artritis, artrosis, diabetes,….).

• Adelgazar o modelar tu cuerpo (controlando la dieta,
los ejercicios adecuados y su ejecución correcta,
modificando hábitos de la vida cotidiana,…)

• Personas que se han estancado en sus progresos
en un deporte.

• Personas que han sufrido una lesión y deben tener
mucho cuidado para recuperarse o no volver a sufrir
otra lesión

• Corrección postural.

• Relajación y anti estrés.

• Flexibilidad.

• Retención de líquidos.

• Dolores de espalda.

• Pre y post embarazo.

• Menopausia.

• Pre y post operatorio.

LLAMA Y INFÓRMATE SIN NINGÚN COMPROMISO

Jonathan Sánchez Gutiérrez

Entrenador personal

Tel. 651559850
jsentrenador_personal@hotmail.com

Primera sessión

GRATUITA
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Què en penseu?...
Deu ser, entre altres motius, pel canvi

d’estació que tothom intenta cercar
solucions o, si més no, dir la seva per
millorar aquesta ciutat que, per a algú,
no sols pateix una letargia temporal, com
a resposta a uns gèlids mesos, sinó que
es fa extensiva a períodes molt més llargs.
Aquest és el gran drama: ciutat vital o
ciutat adormida. Cada corrent polític o
d’opinió es decanta per una de les

posicions i, de vegades, potser no de la
forma més objectiva. Totes les opinions,
si són constructives, cosa, de vegades,
difícil, són més que respectables. Ara bé,
quan darrera, s’hi mouen altres interessos,
i no pas altruistes, la cosa esdevé
perillosa. En aquests casos, l’efecte
boomerang es fa més palès que mai, ja
que la memòria no és tan traïdora com
hom voldria, i encara que més d’un cop
ens juga alguna mala passada no som
plenament amnèsics.

Josep M. Simón i Auberni

Sant Jordi i els autors locals

Cada any, quan arriba la primavera i
apunta la festivitat de Sant Jordi, és el temps
idoni per a que els autors locals aprofitin
l’oportunitat per presentar aquells escrits,
en forma de llibres que han preparat durant
l’any. És tant cert que la gent, acostumem
a comprar llibres per Sant Jordi, el trist és
que la majoria només ho fem per aquesta
data, i per tant els escriptors han de fer el
seu agost, el 23 d’abril.

Enguany, la producció local és força
bona i per a tots els gustos. Fa uns dies,
Morell ens sorprenia amb un llibre amb cent
receptes per fer truites. Truites de totes les
formes i colors: d’escarola, de caragols,
d’espinacs o la senzilla truita a la francesa.
Publicat per Pagès Editors a la seva
col.lecció «Catxipanda», el cuiner balaguerí
engrandeix la seva producció literària i gas-
tronòmica amb una obra que de ben segur
serà dels més venuts aquesta primavera.

El poeta Miquel Trilla, col.laborador ha-
bitual de la nostra revista GROC, per fi s’ha
decidit a publicar un poemari amb més de
vuitanta poemes, la majoria inèdits, acom-

En portada:
Sant Jordi

BALAGUER
Tot és a punt per una nova

edició de Fira Balaguer del 29
d’abril a l’1 de maig

Més de dues mil persones
assisteixen a l’espectacle Viu

la Passió

COMARCA
Vallfogona demana un Pla
d’Electrificació Rural al nucli
de La Ràpita

Les obres de la carretera de
Gerb a Sant Llorenç ja estan
totalment acabades

CULTURA
El GER representarà l’obra

“L’últim assaig del Tenorio”
els dies 16 i 17 d’abril

La Colla Gegantera de
Balaguer participarà en una

Mostra a Sevilla

ESPORTS
El Balaguer continua tercer
classificat després de guanyar
per 2-0 al Palamós

El Cristec empata a casa amb
el Sant Àngel de Castelldefels
en un gran partit

panyat d’il.lustracions del pintor, també ba-
laguerí, Antoni Collado. Una obra d’art que
ha d’estar a totes les bones biblioteques. I
per últim, aquest Sant Jordi podrem gaudir
d’un nou llibre del duet format per Iñaki
Olarte i Ramon Mayals. Després del Parreu
ens sorprenen gratament amb un nou con-
te històric sobre els 900 anys de la con-
questa de Balaguer. Des d’aquí volem felici-
tar a tots aquests autors i aconsellar als
balaguerins que comprin aquestes tres
obres per Sant Jordi. Ens ho agraireu.
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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

Arriba una nova edició de “Fira

Balaguer”, del 29 d’abril a l’1 de maig
El Conseller en Cap de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló
serà l’encarregat d’inaugurar aquest certamen firal, el 29 d’abril

Tot és a punt per tal de celebrar un any

més una nova edició de Fira Balaguer.

En aquests moments, la Fira ja es troba

gairebé al 100 % d’ocupació.

La gran novetat d’enguany és la

potenciació del sector de la construcció i

l’habitatge, tant en el recinte exterior com en

el interior. El sector de l’automòbil no serà

present en aquest certamen, ja que donada

la seva importància i força, els cotxes nous

tindran una fira pròpia, Expoauto que se

celebrarà el primer cap de setmana de juny.

Els pavellons, que un any més acolliran

les entitats culturals i socials de la ciutat, el

comerç en general, la moda i l’estètica, així

com també l’11è monogràfic de la construcció

i l’habitatge, ja consolidat com a sector

representatiu de Fira Balaguer.

També el pavelló d’alimentació natural i

artesana acollirà un any més, la Mostra

nacional de coques de recapte i samfaina amb

la participació d’una vintena de pastissers de

tota la nostra comarca que presentaran el

producte gastronòmic per excel.lència del

nostre territori.

Fira Balaguer obrirà les seves portes el

divendres, 29 d’abril a les 5 de la tarda i

restarà oberta fins el diumenge, 1 de maig a

les 9 del vespre.

Inaugurarà el certamen, el Conseller en

Cap de la Generalitat de Catalunya, Josep

Bargalló.

S’organitzaran activitats

paral·leles al certamen
Cal destacar el Concurs Nacional de

Paletes i la Trobada de Puntaires

Fira Balaguer comporta també l’organització de

diverses activitats paral.leles al voltant del certamen

firal. Entre aquestes activitats cal destacar el

Concurs Nacional de Paletes que comptarà, un any

més amb les millors parelles de paleta i manobre

de les comarques catalanes, i que se celebrarà al

Passeig de l’Estació, el diumenge 1 de maig.

El mateix dia, i a la Plaça del Mercadal, se

celebrarà una nova edició de la Trobada de

Puntaires, que espera la presència de més de 500

participants d’arreu de Catalunya.

Jornades tècniques, xerrades i debats diversos

completaran la programació paral.lela de Fira

Balaguer.
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Els joves escolars dels diferents centres educa-

tius de la nostra ciutat, tornaran a participar, el pro-

per 22 d’abril, festivitat de la Diada de Sant Jordi,

festa del llibre i la rosa, en la que serà la divuitena

edició dels Premis del Certamen Literari Sant Jordi,

que se celebra des de fa 18 anys, dins del Pla Muni-

cipal de Dinàmica Educativa, organitzat conjunta-

El proper 22 d’abril es lliurarà el XVIIIè Premi

Escolar del Certamen Literari Sant Jordi
A partir de les 7 de la tarda, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, els

alumnes recolliran els diferents premis del certamen fet per Internet

ment entre el Centre de Recursos Pe-

dagògics de la Noguera i l’Institut Mu-

nicipal Progrés i Cultura de Balaguer

(IMPIC), amb la col.laboració de tots

els centres educatius de la capital

de la Noguera.

Els alumnes balaguerins han fet

la seva redacció aquest divendres 8

d’abril, a través d’internet.

A primera hora del matí han co-

negut el tema sobre el qual havien

de parlar en el seu treball i durant

tot el dia han pogut desenvolupar el

seu treball literari i l’han enviat a tra-

vés de correu electrònic al Centre

de Recursos Pedagògics de la No-

guera. D’aquesta manera, a més de

participar en un concurs literari, prac-

tiquen amb les noves tecnologies,

com és internet.

Paral.lelament, i durant tot el dia,

la Plaça del Mercadal i els diferents carrers de la capital de la

Noguera acolliran diferents parades de llibres, amb les nove-

tats editorials d’enguany, entre les que cal destacar els tres

llibres presentats a Balaguer en les darreres setmanes, com

«Cent truites» llibre de receptes de Josep Maria Morell, «Cròni-

ques de l’Edat Fosca. 900 anys d’una conquesta», d’Iñaki Olarte

i Ramon Mayals, i el llibre de poesia «De versos i paraules» de

Miquel Trilla. Gastronomia, novel.la històrica i poesia. Literatura

balaguerina per a tots els gustos i edats de la que podrem

gaudir aquest Sant Jordi 2005.

A més, els coneguts best-cellers de la literatura catalana,

espanyola i mundial també estaran presents a les moltes para-

des que per Sant Jordi trobem als diferents carrers de Balaguer.
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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...

Reserves als tels. Tels. 973 446 055 - 606 105 223

973 445 356 - 667 471 961

ZONA GERB

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

ZONA SECANO

Casa unifamiliar de 86 m2 en plan-
ta baja. Con vivienda independiente
en la 2ª planta. Ambas totalmentes
equipadas. Garaje y patio. Precio:
252.425,08 euros. Ref. 1006.

ZONA NUEVA DE

BALAGUER

Casa unifamiliar de 265,50 m2, 4
hab., (3 dobles) 1 vestidor. 2 baños,
cocina equipada. Buhardilla, 2
terrazas. Garaje para 3 coches.
Parket. A/A. Persianas eléctricas
con mosquitera. Precio: 303.511,11
euros Ref. 1024

ZONA SECANO

Local en venta de 90 m2. Suelo
gres.Luz y agua. 1 Baño. Chaflán.
2 puertas de acceso. Precio:
43.272,87 euros. Ref. 1001

ZONA RIO DE

BALAGUER

Apartamento de 70 m2, nuevo a
estrenar. 2 hab., 1 baño con
hidromasaje. Balcón. Armarios
empotrados. Ascensor. Parking.
Precio: 159.268,20 euros. Ref.
1028

ZONA LLEIDA

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA
CARTERA DE PISOS Y CASAS
PARA VENDER O ALQUILAR.
CONSÚLTENOS SIN
COMPROMISO.

VIATGE A BARCELONA TOTS ELS DIMECRES

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

Trobada d’exalumnes de

Gaspar de Portolà
Els exalumnes de la promoció 1994-95
van retrobar-se el passat 19 de març

El passat dissabte 19 de març, els exalumnes

de l’escola Gaspar de Portolà de Balaguer de la

promoció 1994/95 i que per tant van abandonar el

centre fa deu anys, van retrobar-se en una jornada

en la que van visitar les instal.lacions del centre, on

van poder comprobar les novetats i les millores

efectuades, i seguidament van celebrar un sopar al

que hi van participar uns 50 exalumnes, amb el

professorat corresponent.

Els exalumnes van gaudur de la festa i esperen

poder retrobar-se d’aquí a 15 anys.

Dues mil persones visiten l’espectacle

“Viu la Passió” durant la Setmana Santa
Quadres com la Crucifixió i la Resurrecció van ser els més

espectaculars segons gran part del públic assistent a l’espectacle

Més de deus mil persones han participat

en les diferents sessions de Viu La Passió, un

espectacle plàstic que està totalment conso-

lidat a la Setmana Santa balaguerina.

Visitants d’arreu de les comarques

catalanes s’han acostat a la capital de la

Noguera per viure en directe aquest

espectacle teatral ofert per 250 figurants,

tots ells de Balaguer i de les poblacions de

les rodalies, i amb la col.laboració d’una

cinquantena de voluntaris, així com de molts

establiments comercials i institucions que

gràcies a la seva col.laboració pot dur-se a

terme aquest espectacle religiós, coordinat

pel grup La SudaTeatre de Balaguer

La bona climatologia va acompanyar els

tres dies de representacions, fet que va

comportar que se superessin totes les

previsions d’espectadors, que van gaudir

d’una dotzena de quadres de la vida i la

mort de Jesús.

Un dels quadres que més va impactar  va

ser la Crucifixió de Jesús i el quadre de la

Resurrecció, el darrer dels quadres de

l’espectacle al Castell Formós, especialment

habilitat per aquest muntatge teatral.
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- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells

- Tècniques d’estudi i de redacció

-Preparació per a les Proves d’Aptitud per a
l’Accés a la Universitat

(Selectivitat, majors 25 anys)
- Preparació per a les proves d’accés al

cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

GRUPS REDUÏTS
PROFESSORS LLICENCIATS

C/ Barcelona, 36 entresol 1a
Tel. 973 447911 - BALAGUER

Centre de Reforç Escolar

EINA ESTUDIS 2002, SCP

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)

A partir del 14 d’abril
tornem a ser al vostre servei

Medi Ambient es reuneix

amb els alcaldes afectats

per les zones ZEPA

El Secretari General del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya, Ramon
Luque va reunir-se el passat dilluns 4 d’abril amb
els alcaldes i regants de les zones ZEPA per tal de
recollir totes les opinions respecte al procés d’ex-
posició pública de Xarxa Natura 2000, i que darre-
rament s’ha ampliat fins el 30 de juny, per decisió
del propi Conseller de Medi Ambient, Salvador Milà.

Ramon Luque va indicar que des del Departa-
ment s’intentarà arribar a totes les consideracions
que vinguin des del territori per part de les dife-
rents institucions, col.lectius i organitzacions agrà-
ries, per intentar consensuar al màxim les decisi-
ons finals que s’hagin de prendre.

Carreteres va obrir el passat cap de set-
mana al trànsit el nou pont del Secà de
Balaguer de la nova variant de la C-26 i que
enllaça la rotonda amb la carretera de
Castelló. Aquestes obres han suposat una
inversió de més de 6 milions d’euros.

L’obertura total de la variant de la C-12,
i que dóna accés de la carretera de Lleida a
Balaguer per Corbins amb la zona de la Mi-
randa, s’obrirà d’aquí a pocs dies, tal i com

Obert el pont d’accés al Secà de Balaguer

per la nova variant de la C-26
Durant els propers dies s’obrirà al trànsit rodat la totalitat de l’obra
amb els accessos a Balaguer des de la C-12 a la zona de la Miranda

van confirmar fons del Departament de Po-
lítica Territorial. Les obres estan pràctica-
ment acabades i falta instal.lar alguns indi-
cadors, senyalització i finalitzar les conne-
xions amb algunes propietats privades.

El ramal que connecta la carretera C-
12 amb la Miranda té una longitud d’un qui-
lòmetre i mig, mentre que la carretera C-12
connectarà amb la rotonda del Secà de
Balaguer i amb la futura variant est que con-
nectarà amb la carretera d’Àger, facilitant
el trànsit d’aquesta zona sense que hagi de
passar per dins de la ciutat.

Actualment s’està redactant el projecte
d’aquesta variant que ha de connectar amb
la C-12 entre Balaguer i Àger, cosa que fa-
cilitarà el pas cap al Pirineu, pels Pallars, un
cop estigui finalitzat el darrer tram d’aques-
ta carretera que uneix Àger amb Terradets,
i que segons fons del govern català s’inicia-
rà a finals d’aquest mateix any.
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CURS DE SUBMARINISME
A BALAGUER

el proper 21 d’abril
Per a més informació

Tels. 973 451 031 / 973 280 161

Vallfogona presenta un Pla

d’Electrificació Rural
Afecta una vintena de de finques de veïns

del nucli agregat de La Ràpita

L’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer
sol.licitarà una subvenció a la Direcció General
d’Energia de la Generalitat de Catalunya, acollint-
se al Pla d’Electrificació Rural de Catalunya (PERC)
per tal de portar la llum a una vintena de finques,
granges, del nucli de La Rapita, a la partida
coneguda com l’Acampador.

En aquests moments, l’Ajuntament ha elaborat
una memoria valorada d’aquest projecte i ha estat
presentada la sol.licitut que s’haurà de resoldre en
els propers mesos.

El pressupost total d’aquesta intervenció es de
180.000 euros, i s’espera que el Pla d’Electrifició
Rural de Catalunya aporti fins al 50 per cent del
cost total.

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

Dues mil persones assisteixen a la

X Trobada de Cotxes Antics d’Ager
La pluja no va evitar l’èxit d’aquesta desena edició de la Trobada de

Cotxes clàssics i d’època que celebra la població noguerenca

ques lleidatanes i de Barcelona, que no van
voler perdre’s l’oportunitat de viure en di-
recte, el glamour d’un canvi de look de la
Vall d’Àger, encara que només fos per unes
hores, retornant als anys cinquanta, amb la
presència dels cotxes clàssics que ompli-
ren la carretera del port d’Àger i, posterior-
ment, els carrers principals de la turística
població de la Noguera Alta.

Durant la jornada festiva del passat diu-
menge 3 d’abril, l’Ajuntament d’Àger també
va preparar diferents cercaviles amb grups
d’animació. La concentració va finalitzar amb
un dinar de germanor a la Plaça del poble i
va comptar amb la Trobada de Harley’s.
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Millora de la carretera de

Gerb a Sant Llorenç

El tram de carretera entre les poblacions de Gerb
i Sant Llorenç està totalment acabat i fa uns dies
que  els veïns i els visitants d’aquesta zona han vist
millorar considerablement la viabilitat d’aquesta ca-
rretera, molt estreta fins abans d’iniciar-se aquestes
obres de millora, a càrrec de la Diputació de Lleida,
titular d’aquesta carretera.

Els dies 23 i 24 d’abril, Os de Balaguer acollirà

una nova edició de la Trobada de Campaners

El Consorci GAL Montsec Sostenible aprova un

pressupost de 1,8 milions d’euros pel 2005
El Consorci Grup d’Acció Local

Montsec Sostenible va aprovar el
passat dilluns 4 d’abril el pressupost
per l’any 2005 de 1,8 milions
d’euros, així com la concessió
d’ajuts a 22 nous expedients de
projectes que es duran a terme dins
de la zona del Montsec, i l’ampliació
del pagament parcial a 10
beneficiaris, per valor de 55.924
euros, amb expedients certificats
amb anterioritat i que, en el seu
moment, ja van rebre una part dels
diners concedits.

Els beneficiaris dels 22

i presentarà com a principal nove-
tat un joc de campanes que
s’instal.larà a la plaça per tal de que
tots els visitants que ho desitgin
puguin fer un toc de campanes,
amb el lema «vine a Os i Toca Cam-
panes», facilitant als campaners de
més edat que els evitarà d’haver de
pujar al campanar de l’església. La
sala gòtica del castell acollirà el
Museu de la Campana.

Durant el dinar popular que e
scelebrarà el diumenge a 2/4 de 3
del migdia, es farà homenatge al
campaner de més i de menys edat
que hagi assistit a la trobada.

La tradicional festa dels campaners d’Os de
Balaguer se celebrarà els propers dies 23 i 24 d’abril

expedients aprovats realitzaran una inversió al territori
de 2,8 milions d’euros.
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La companyia de teatre GER i

“L’últim assaig del Tenorio”
L’obra es representarà els propers

dies 16 i 17 d’abril

La Companyia de teatre GER, dins del cicle
d’obres que vol representar amb motiu del seu 50è
aniversari, posarà en escena els propers dies 16 i
17 d’abril, l’obra titulada “L’últim assaig del Tenorio”,
idea i adaptació lliure de Josep Molins i Joan Llobet.

L’obra representa a la mateixa companyia GER
que està en ple assaig del Tenorio, amb el dilema
de que no tenen prou clar en quina versió els queda
millor, si el “Don Juan Tenorio” de Zorrila, o bé “Don
Quan Tanorio” de Llamp-Brochs; afegint un toc
d’humor de les persones que estan presenciant
l’assaig i altres intervencions externes que fan molt
agradables les més de dues hores que dura la
representació.

L’obra està dirigida per Joan Llobet, amb la
col.laboració especial de Josep Maria Llobet.

A més dels actors i actrius principals, cal
destacar la participació de molts dels fundadors
del GER, com la Pepita Vilalta, la Maria Carrobé, la
Lídia Rocaspana, la Maria Carme Busquets, la Rosita
Ribera, el Josep Badia, l’Àngel Durany, el Pepe i
l’Antònio Guarné... i a més s’ha volgut donar cabuda
a moltes de les persones que durant aquests 50
anys han donat vida a aquesta companyia de teatre,
amb un repartiment de més de cent persones.

Iñaki Olarte i Ramon Mayals ens tornen
a sorprendre amb un nou llibre, «Cròniques
de l’Edat Fosca. 900 anys d’una conques-
ta», en el decurs del 900 aniversari de la

Presentació del llibre “Cròniques de

l’Edat Fosca. 900 anys d’una conquesta”
Escrit per Iñaki Olarte i Ramon Mayals, es presentarà el proper 22

d’abril a partir de les 20,30 h. a la Sala d’Actes de l’Ajuntament

Conquesta de Balaguer.
Després del conte «El Parreu» els au-

tors balaguerins ens transporten als inicis
de la nostra història, un dels períodes histò-
rics «més convulsos i violents que han co-
negut les nostres terres: quatre-cents anys
de continus atacs i contraatacs entre el món
islàmic i el món cristià feudal. Era un temps
de senyors de la guerra i integrismes ex-
trems en ambdós bàndols, la raó de la for-
ça era la norma. Un temps i un món que,
per desgràcia, encara s’assemblen massa
al nostre», segons ens explica el propi au-
tor del text, Iñaki Olarte.

El llibre està il·lustrat magníficament pels
dibuixos de Ramon Mayals.



12

La Colla Gegantera de
Balaguer, que ja compta
amb un grup de grallers pro-
pi, participarà a la Primera
Mostra de Cultura Popular i
Tradicional Catalana que se
celebrarà a Sevilla els dies
14 i 15 de maig.

La Mostra està
organitzada pel Centre de
Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional
Catalana, conjuntament
amb l’Ajuntament de Sevilla,
la Casa de Catalunya a
Sevilla i Adifolk. Aquesta
mostra vol ser itinerant i
repetir-se anualment per
diferents punts de l’Estat
Espanyol, per donar a
conèixer la nostra cultura
popular en totes les seves

 La Colla Gegantera de Balaguer viatja a

Sevilla per participar en una Mostra
Els propers 14 i 15 de maig participarà en la Primera Mostra de

Cultura Popular i Tradicional Catalana a la capital andalusa

vessants més enllà del
nostre territori. Dintre de la
mostra hi haurà dues
cercaviles amb gegants,
bastoners, castellers,
falcons, trabucaires,
sardanistes, diables... de
segur que serà una gran
festa i una gran oportunitat
per reafirmar la nostra
identitat.

Els gegants que ens
acompanyaran seran el
Tonet de la Garriga i la
Bepeta del Reng, que ja
tenen un gran nombre de
viatges marcats al seu
historial. La facilitat de
muntatge i mobilitat que
tenen fan que siguin els
únics gegants que poden
viatjar fora de la ciutat

sense problemes greus de
manteniment. La Colla
Gegantera de Balaguer al
ser elegida per assistir a la
Mostra de Sevil la veu
premiada la seva trajectòria
des de 1997, any de la seva
formació fins a l’actualitat,
portant el nom de Balaguer
per tots els racons de la
geografia catalana i ara
també de l’Estat Espanyol.

Cada any la Colla
Gegantera també participa a
la Trobada Catalano-Occitana
que se celebra en diferents
pobles d’aquestes terres al
mes d’octubre. Aquest any
serà a les poblacions de Les
i Esterri d’Aneu, mentre que
l’any passat van anar a Sort,
Les i Vielha.

“De versos i paraules” del

poeta Miquel Trilla

El proper 15 d’abril, a partir de les 8 de la tarda,
a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer, es
presentarà el llibre de poemes «De versos i parau-
les» del poeta balaguerí Miquel Trilla.

El llibre el presentarà l’escriptor i autor del prò-
leg del llibre Josep Borrell i el Coordinador General
dels Serveis Educatius de la Noguera, Joan Arjona.

«De versos i paraules» està format per una vui-
tantena de poemes, molts d’ells inèdits de Miquel
Trilla, habitual col.laborador de la revista GROC on
ha publicat bona part de les seves poesies.

La portada del llibre ha estat il.lustrada pel pin-
tor Antoni Collado, del qual també hi ha diverses là-
mines a l’interior del llibre, que ha estat editat per
Pagès Editors.

Aquest és el primer llibre de Miquel Trilla, tot i
que, segurament, no serà el darrer, ja que té la in-
tenció de continuar amb la seva producció poètica.
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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

BALAGUER

GRAN OPORTUNITAT
HORT DE 500 m2.
ZONA: Part Nova.

IDEAL PER CAPS DE SETMANA

MENÀRGUENS

REF. 23797
XALET AMB

TERRENY DE
700 M2. MOLTES
POSSIBILITATS.

BALAGUER
REF. 23799
PIS D�OBRA NOVA.
3 habitacions,

2 banys complerts,

calefacció.

BON PREU.

REF. 23793
PIS SEMI NOU EN
ZONA EN EXPANSIÓ.
4 hab., 2 banys
complerts, ascensor i
calef. VINGUI I
INFORMI�S

BALAGUER

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. 23794
PIS DE 90 m2.
4 h a b i t a c i o n s ,

calefacció gas natural,

galeria tancada.

ZONA CENTRE.

BALAGUER BALAGUER
REF. 24227
MAGNÍFIC DÚPLEX
SEMI NOU.
Garatge tancat per
a  dues places
DE PRESTIGI.

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

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

ATENCIÓ

REFINANCEM
LA SEVA
VIVENDA
AL 100 %

BALAGUER

REF. 000119

PIS REFORMAT

DE 3 DORMITORIS.

MOLT BON ESTAT.

P.V.P.: 78.150 euros.

REF. 23789

AMPLI PIS
REFORMAT. 3 hab.,

bany complert, gran

salo menjador.

MOLT BONA ZONA

BALAGUER

REF. 24141
MASIA A REFORMAR
TERRENY
DE REGADIU DE

8 HA. IDEAL PER
MONTAR NEGOCI.

CORBINSBALAGUER

REF. 24228
CÈNTRIC PIS A

REFORMAR.
Possibilitats de local.

TRUQUI I
INFORMI�S
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Dos gols de Menchón i Parra donen la

victòria al Balaguer davant el Palamós
L’equip d’Emili Vicente es consolida a la tercera posició, abans de

visitar el camp del Mataró, líder la tercera divisió catalana

El Balaguer té davant seu dos partits im-
portants, davant el Mataró i el Santboià. Dos
desplaçaments consecutius davant el líder de
la classificació i el quart classificat, que de
treure’n resultats positius, reafirmarien les
seves aspiracions d’acabar entre els quatre
primers classificats al final de la temporada.

Després de la seva important victòria da-
vant el Palamós, amb gols de Toni Menchón i
Iban Parra, que continua liderant la classifica-
ció de golejadors de la tercera divisió amb 22
gols, seguit de Àngel del Mataró amb 19, els
balaguerins s’han consolidat a la tercera po-
sició, a sis punts del cinquè classificat, el
Peralada, tot i que aquest equip té un partit
menys, el que ha de disputar a casa, davant
l’Hospitalet, ja que aquest partit es va sus-

pendre el passat diumenge a causa de la plu-
ja i s’haurà de disputar abans de la finalització
del campionat.

La situació de l’equip d’Emili Vicente és
força bona, ja que en els vuit partits que res-
ten per finalitzar el campionat, tots els equips
de la zona alta han de jugar entre ells. Per
tant, els balaguerins han d’intentar mantenir
la ratxa de resultats de tota la temporada, en
la que s’han mostrat implacables a casa, i
han tret resultats positius fora de casa.

El Balaguer ha de disputar tres partits com
a local davant el Peralada, el Sant Andreu i el
Rubí, mentre que ha de visitar els camps del
Mataró, el Santboià, el Gavà, el Reus i el
Barcelona C en la darrera jornada, el diumen-
ge 29 de maig.

Golejadors del F.C. Balaguer

1.Mataró ................ 62

2.L’Hospitalet .......... 58

3.Balaguer ......... 57

4.Santboià ............. 56

5.Peralada ............. 51

6.Sant Andreu ........ 51

7.Reus ................... 49

8.Granollers ........... 44

9.Rubí .................... 44

10.Palamós ............ 41

11. Gavà. ............... 41

12. Figueres ........... 39

13. Castelldefels ..... 32

14. Barcelona C ...... 32

15. Cornellà ........... 31

16. Manresa ........... 27

17. Vilanova ........... 26

19. Vilassar ............ 25

19. Tàrrega ............ 23

20. Bannyoles ........ 23

Classificació Tercera Divisió

1.Iban Parra ....... 22
2.Campabadal ...... 6
3.Toni Menchón ...  4
4.Sisco Navàs ...... 3
5.Juanjo Tenorio ... 2
6.Isma ................. 2
7.Juanjo Alias ....... 2
8.Ermengol .......... 2
9.Chupi ................ 2
10.Juli Sánchez .... 1
11.Carlos Martínez 1
12.David Gallardo . 1

Amb un nou gol
d’Iban Parra i un de Toni
Menchón, el Balaguer va
imposar-se al Palamós
per 2-0 en el partit de la
jornada anterior.

El gol del pitxitxi de
la tercera divisió catala-
na, el fa encara més lí-
der d’aquesta clas-
sificació amb 22 gols,
mentre que el segon
classificat, Àngel del
Mataró, continua amb
19 gols, ja que aquest
diumenge no va marcar.

Precisament en el Toni Menchón

partit d’aquest diu-
menge, es veuran les
cares els dos davanters
en el partit que el
Balaguer disputarà a la
capital del Maresme. El
partit començarà a les 5
de la tarda, en un partit
en que el Balaguer té
molt a guanyar i poc a
perdre.

Toni Menchón amb el
seu primer gol davant de
la seva afició, ja que els
altres tres els ha
aconseguit fora de casa,
es situa com a tercer
golejador de l’equip.
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 El Cristec empata amb el Sant Àngel de
Castelldefels en un magnífic partit

Els balaguerins continuen a la zona mitja de la classificació

El Cristec empata a 5 gols amb el Col.legi Sant
Àngel de Castelldefels en un gran partit viscut al pa-
velló de Balaguer en el qual ambdós equips van des-
envolupar un joc atacant i vistós del que va poder gaudir
el nombrós públic assistent.

Els barcelonins, es van avançar en el marcador al
minut 3, però poc després el Cristec, va empatar el
partit. A partir d’aquí els balaguerins van continuar
portant la iniciativa en el joc, amb jugades ben trenades

i ràpides combinacions, però unes
vegades la manca de definició i
d’altres la bona actuació del porter
visitant  van impedir que els de casa
manessin en el marcador.

La segona meitat va començar
també equilibrada, arribant-se al
minut 26 amb empat a 3. Llavors
van arribar els millors moments del
Cristec, més entonat en els metres
finals,  adquirint una renda de dos
gols (5-3) a manca de 8 minuts per
a la conclusió. Els visitants van
reaccionar amb una pressió a tota
la pista que va donar els seus fruits,
ja que en 3 minuts van tornar a
anivellar el marcador (5-5).

Els darrers 5 minuts van ser
espectaculars, cap dels dos equips
es conformaven amb l’empat i va ser
un recital de joc ofensiu per
ambdues bandes. Amb l’empat
s’arribava al final.

Golejadors del F. S. Cristec Balaguer

1.Sant Cugat .......... 47

2.Miró Martorell ...... 43

3.Sant Angel ........... 41

4.Pallejà ................. 41

5.Sant Anfreu ......... 38

6.Sabadell .............. 36

7.Solsona ............... 31

8.Castelldefels ........ 31

9. Esparreguera ..... 30

10. Sicoris ............. 30

11. Sant Julià ......... 29

12. Cristec ......... 29

13. Montsant .......... 24

14. L’Ametlla .......... 22

15. Bonaire ............ 17

16. Cerezo Avema .. 00

Classificació Nacional “B”

1.Cristian ........... 42
2.Capi ................ 19
3.David .............  16
4.Xolo ................ 10
5.Ferran ............. 10
6.Gómez .............. 7
7.Joan ................. 7
8.Edu ................... 5
9.Víctor ................ 2
10. Jordi .............. 1

El Crsitec Balaguer
es col.loca dotzè en la
classificació, un lloc
un tant perillós de cara

David

a la permanència de la
categoria amb 29
punts.
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L’Open Internacional d’Escacs “Ciutat de
Balaguer” arriba a la desena edició

El Club Escacs Balaguer fa una crida per a trobar el recolzament
necessari per al seu finançament

L’Open Internacional d’Escacs “Ciutat de
Balaguer” arriba al desè aniversari amb la
satisfacció dels seus organitzadors de la
categoria a la qual ha arribat el torneig (està
considerat el segon mil lor obert de
Catalunya i dels deu millors de l’Estat
Espanyol). Durant nou dies al jul iol
competeixen més de 40 Mestres
Internacionals d’arreu del món amb
escaquistes lleidatans, catalans i, també,
de les altres autonomies.

Per dur a terme aquest gran
esdeveniment esportiu és necessari un
pressupost al voltant de 39.000 euros.
Aquest pressupost no solament serveix per
fer un torneig de prestigi sinó també per

projectar el nom de la ciutat i el patrimoni
turístic tant a l’Estat Espanyol com a nivell
internacional.

Es fa publicitat del torneig mitjançant
revistes, diaris, teletext i, sobretot, per
internet. L’organització agraeix la
col .laboració que els han donat les
institucions i les cases comercials, malgrat
saber que fa falta un major esforç per poder
assegurar la viabilitat econòmica d’aquest
torneig.

Els organitzadors cerquen per aquest
any patrocinadors especials amb
aportacions de 1.000 Euros, 600 Euros i
300 Euros, a banda de les col.laboracions
ja habituals.

La Festa de la Bicicleta se

celebrarà el 7 de maig
El proper dissabte 7 de maig, Balaguer reviurà

una nova edició de la popular Festa de la Bicicleta,
que enguany arriba a la dissetena edició.

Com cada any, i si el temps acompanya, s’espe-
ra la participació de més de 400 ciclistes, que per
una tarda, deixaran el cotxe al garatge i utilitzaran
un mitjà de transport molt més ecològic i sà com és
la bicicleta, per tal de complimentar el circuit urbà
que la regidoria d’esports ha preparat per a l’oca-
sió.

En aquesta festa lúdica esportiva, que es realit-
za en dues etapes, pot participar-hi ciclistes de to-
tes les edats, ja que l’important és participar. La pri-
mera de les etapes recorrerà diferents carrers del
centre històric, amb sortida des de la plaça, per pujar
cap als barris del secà i el firal, retornant cap a la
plaça del Mercadal, on l’organització proveirà de
berenar i refresc als participants, per tal de recupe-
rar forces i continuar en una segona etapa que trans-
corre pels diferents carrers de la zona de l’Eixam-
ple. A l’acabar, entre tots els participants es sorteja-
ran bicicletes de muntanya.

La festa està organitzada per la regidoria d’es-
ports de l’Ajuntament de Balaguer.
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El Club Tennis Taula Balaguer Villart-Logístic fa
un bon paper al 42º Campeonato de España Juve-
nil.

L’equip femení del CTT Balaguer Villart-Logís-
tic, format per Marta Gatnau i Laia Torregrosa, es
va desplaçar del 22 al 27 de Març a la ciutat gale-
ga de Pontevedra juntament amb la seva entrena-

L’equip femení del Tennis Taula Balaguer

participa al Campionat d’Espanya juvenil
Les balaguerines, Marta Gatnau i Laia Torregrossa, entrenades per

Anna Biscarri van fer un bon paper en els campionats de Pontevedra

dora Anna Biscarri per disputar el
Campeonato de España Juvenil.

Les balaguerines participaven en
les proves d’equips, dobles, mixtes
i individual.

En equips tot i guanyar al CTT
Avilés no van aconseguir passar la
fase de grups on també es van en-
frontar al que seria el campió d’Es-
panya, el Promociones Chinchilla de
la Zubia (Granada).

Els millors resultats es van acon-
seguir en la prova de dobles feme-
nins en que la parella balaguerina
va caure a setzens de final, i en do-
bles mixtes en que Marta Gatnau te-
nia com a parella a Biel Vidal i Laia
Torregrosa a Miquel Homar, tots dos
del CTT ST. Bartomeu de Mallorca,
amb qui van aconseguir passar dues
rondes i van ser eliminats a 32ens.

de final per 3-2 i 3-1 respectivament.
Anna Biscarri, entrenadora de l’equip balaguerí ha valorat

positivament els resultats aconseguits per les seves jugado-
res ja que han demostrat que segueixen progressant a molt
bon ritme i poden competir al nivell de les millors jugadores
espanyoles.

L’equip femení juvenil del Club Tennis Taula
Balaguer-Villar Logístic, entrenat per Anna Biscarri,
fa un bon paper al campionat d’Espanya disputat a

Pontevedra del 22 al 27 de març
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El primer article que va fer el Col.lectiu BalGuera, el vàrem
titular: “Benvinguda Dynamis, però...”. En aquell escrit dèiem
que si bé era important comptar amb una nova empresa que
generés més activitat econòmica a Balaguer, aquest fet, no
havia d’ésser a qualsevol preu, ja que consideràvem prioritari
defensar la qualitat de vida actual i futura de la nostra Ciutat, i
alhora era necessari no hipotecar el planejament urbanístic de
la Ciutat, instal.lant una indústria en una zona que podia ésser
de possible creixement urbanístic en un futur pròxim, tal i com
ara sembla que es desenvoluparà. Han passat els anys i ara
ens trobem que aquella empresa tant ben rebuda per tots els
nostres representants polítics, ha desaparegut deixant sense
feina els seus treballadors, i a més a més, ens ha deixat una
mena de regal enverinat, una muntanya -literalment parlant- de
residus industrials, a la porta d’entrada de la Ciutat. Resulta
inacceptable que tant l’Ajuntament de Balaguer, com la
Generalitat hagin permès que durant anys, una grup industrial
privat es saltés totes les normatives en matèria de residus, fins
al punt que ara, la seva eliminació esdevé un problema per al
poble de Balaguer, amb difícil solució, atès que l’empresa es
troba en fallida econòmica. Cal que l’Ajuntament i la Generalitat,
deixin de no voler veure l’evidència i cal que actuïn per tal
d’eliminar els residus acumulats, encara que en cap cas seria
adequat que això comportés esmerçar un sol euro del diner
públic. A més, caldria que l’empresa com a responsable directa
del problema, tingui la sanció que mereix pel fet de contaminar.

Parlant de contaminacions i d’amagar el cap sota l’ala, tenim
ben a prop nostre una altra situació que resulta extremadament
preocupant. Ens referim a la incineradora de l’empresa
GREFACSA que com tothom sap es dedica a l’eliminació de
residus potencialment perillosos, incinerant els greixos que
s’obtenen del procés de tractament d’aquests residus.
Mitjançant la combustió, s’originen dioxines i furans, elements
altament nocius, dels què fins ara la comunitat científica,
desconeix si existeix un nivell mínim segur d’exposició a aquests
contaminants. De fet, se sap que les dioxines són
extremadament tòxiques, persistents i acumulatives en tota la
cadena alimentària; que són cancerígenes i alteren el sistema
immunitari, hormonal, reproductor i nerviós dels éssers humans.
Tant debò, siguin certes les afirmacions fetes pels responsables
de l’empresa, sobre la innocuïtat dels seus processos en la
salut dels milers de veïns que en podem estar afectats; però si
els detractors de l’activitat desenvolupada per l’empresa tenen
tant sols una mica de raó, caldrà començar a exigir que les
Administracions implicades es moguin per solucionar el
problema, ja que la greu responsabilitat que està en joc, és la
salut de les persones que són, que som, veïnes de la fàbrica.
Una primera acció absolutament necessària, és la instal.lació
d’un punt de control pròxim a GREFACSA que formi part de la
“Xarxa de vigilància i prevenció de la contaminació atmosfèrica
i de la qualitat de l’aire”. Amb aquesta mesura, es faria un primer
pas per evitar que novament es faci l’estruç. El Col.lectiu
BalGuera ha acordat involucrar-se en aquest assumpte, perquè
entenem que cal defensar els interessos públics de la ciutadania
començant per la salut, en front d’interessos privats d’una
empresa, per important que sigui la feina que desenvolupa.

Col.lectiu BalGuera

Fer l’estruç

Cada matí quan m’aixeco vaig a veure
el temps que fa. El temps que ens promet
el dia que comença, i malgrat ésser cert
que una promesa no és un segur de com-
pliment, m’entristeix veure el sol primave-
ral i el cel orfe de tot núvol que prometi
una pluja. Davant d’un temps tant embogit
la gent pagesa fa pronòstics a quin pitjor,
i certament és preocupant.  La societat
de consum en la que estem immersos,
dels molts defectes que té -uns de petits i
altres de molt grossos-, és la de fer-nos
insensibles a coses tan elementals com
l’aigua, és tan senzill, còmode i quotidià
obrir una aixeta i veure rajar l’aigua. El seu
ús i abús és tan llaminer. Encara ara que
veiem la sola dels pantans, ni ens moles-
tem a considerar els problemes que po-
den aparèixer al nostre entorn i afectar-
nos d’una manera brutal.

Lleida o la major part d’ella, que tan-
tes mancances té, ni clima agrícola pos-
seeix. Molt del que avui gaudim és gràci-
es a una classe d’homes que han treballat
molt dur. Que s’han millorat ells mateixos i
que han sabut adaptar-se a una maquinà-
ria esplèndida. S’han penjat en crèdits per
subsistir explotant extensions més grans,
a planificar i fer números que reculant no-
més vint anys haguessin semblat increï-
bles. Paperassa amb quantitats d’oficina
antiga. Controls, de fins i tot, de quanti-
tats d’adobs a utilitzar i dintre quatre dies
de l’aigua de reg. Tot ho han superat, ben
poca cosa de favors deuen si no és a ells
mateixos. La dolça terra pot amarguejar i
ells ho saben.

Ara l’obstacle a vèncer serà el Depar-
tament de Medi Ambient que disposa del
territori sobre el plànol. I potser dintre de
poc temps seran primers les aus i qualse-
vol bestiola que les persones. He de dir
que tot aquest Moviment Verd em cau molt
bé i de fa molt de temps, perquè els crec
necessaris, però em convencerien més si
el seu salari fos parell al d’un pagés. El
clima de treball el del camp, sense aire

D’Amargors i dolços amb interrogants

condicionat a l’estiu i calefacció a l’hivern.
I moltes vegades -massa diria-, que tin-
guessin una remota idea del que costa viu-
re, que amb les seves mesures tan poc
pragmàtiques les faran cada dia més difí-
cils.

La terra no és una ciència exacta. És
el que és, sempre ha estat així. El dia tren-
ta de cada mes no es pot passar a recollir
el taló, ni es tenen vacances a l’estiu. Ni
on, les quatre de la tarda de l’estiu es pot
fer migdiada en un lloc fosquet. Ah!! Verds,
i tan que n’esteu de verds i sense possibi-
litats de madurar. Jo us vull disculpar; del
no res heu passat a ser els Reis del
Mambo, i això costa païr.

L’altra dia estant a la sala d’espera d’un
professional m’entretenia llegint una revis-
ta d’hosteleria. Els millors hotels. Els mi-
llors licors. Els més cobejats premis del
ram del menjar, en resum el cel a la ter-
ra!!. Allí es llegia que l’Hotel Mandarin de
Singapur, havia canviat de propietari, i jo
que en tinc un agradable record de la seva
cafeteria i de les xinetes que servien. To-
tes un cromo. Totes semblants, totes sor-
tides d’un mateix motlle, totes vestidetes
a “lo xino”, totes bellíssimes. Em va fer
interessar en la lectura, i la sorpresa meva
al llegir que el Lluís Muixí era el guanyador
d’un premi internacional de Figures de Xo-
colata. Era Primer Premi en Categoria Or,
màxim guardó i a més amb un sabrós taló.
El nom de Balaguer hi sortia i una nota
ressenyant qui era. Quan ho vaig comen-
tar, en varen dir que a Balaguer va ésser
un tercer premi compartit amb un altre
establiment diferent del tot de la dolça
mercaderia. Recoi, si que som durs a
Balaguer. Estan prou qualificats els com-
ponents del Jurat? No es deixen influïr per
amistats? Saben judicar les dificultats de
fer un aparador? Aneu a saber!! són els
misteris d’aquest Balaguer que massa ve-
gades sembla voler esfondrar tot allò que
sura.

C.G.A.
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Viu La Passió: enhorabona

Des d’aquestes breus ratlles volem felicitar
a tots i cadascun dels que heu organitzat,
participat, col.laborat, en definitiva  treballat per
fer de nou aquest any l’espectacle VIU LA
PASSIÓ.

De debò que ha estat una magnífica
representació i això només es pot aconseguir
d’una sola manera, amb voluntat, esforç i
dedicació.

Balaguer i els balaguerins ens hem de sentir
orgullosos d’aquesta esplèndida escenificació i
hem d’aconseguir de promocionar-la cada cop
més, perquè és l’única manera de conservar
aquestes noves “tradicions” i de fer venir gent
d’arreu del país a visitar la nostra ciutat.

Balaguer sempre ha estat, i esperem i
desitgem que ho continuï sent, un poble impulsor

Amb motiu de la malaltia del pare he viscut
en directe les condicions i el treball del personal
de l’hospital sociosanitari “Jaume I de Balaguer.

Un treball dedicat a una tipologia de pacients
molt especials; en molts casos acompanyats
d’uns familiars angoixats, trasbalsats, exigents
per la situació.

Els he vist atenent a cada malalt mentre un
altre també urgent  els espera, mentre el timbre
de l’altra habitació no para de sonar, tot
harmonitzat pel crit de l’altre pacient que no para
de gemegar. Les anades i vingudes, les
corredisses pels passadissos són constants.

I les pobres esquenes! Quants malalts
aixequen al dia! Quants malalts canvien! No hi
ha celadors i sempre justos de personal.

I els caps de setmana?, i les festes? Estrès
afegit, més hores, més treball.
Sembla que aquests professionals haurien de
tenir  unes condicions laborals  dignes, però la
realitat s’allunya molt del que seria just, nòmines
de misèria, contractes escombraria.

Serà perquè aquests llocs de treball els
ocupa eminentment personal femení?

Acabem de rememorar el dia internacional
de la dona. Quants anys haurem de continuar
lluitant per eradicar la discriminació laboral de
la dona? Quants anys haurem de reivindicar que

Hospital de Balaguer

Balaguer: Els voluntaris encarregats del
Rober de Sant Antoni de Pàdua, per circums-
tàncies alienes a la nostra voluntat, ens veiem
en l’obligació de deixar el servei als més ne-
cessitats, tal i com ho hem fet fins ara.

Durant dos mesos aproximadament, anirem
continuant el servei per tal de poder treure el
material de vestir i calçar i altres coses d’ús
domèstic que encara restin.

No sabem si algun dia podrem tornar a
rependre aquesta tasca Antoniana, estesa per
tot el món, per amor a Déu, a sant Antoni i a la
gent més desfavorida, que desgraciadament,
encara queda.

A tots Pau i Bé.

Els voluntaris del Rober de Sant Antoni de Pàdua

Indesinenter

El rumb més quotidià
s’aixeca tan distint d’un dia a l’altre
que em cansa de vegades
i em crida moltes altres
al lloc o llogaret imaginari,
ilisi de bondat on bat el bé
i em sento convidat a la bellesa.
El rumb de cada dia sacseja el meu endins
i em torba i m’acarona
i em torno a acostumar al gruix de la
jornada,
al fred i a la distància
i al sol tan generós que veig lluir.
El rumb de cada dia m’acull ben de matí,
senzill o complicat,
del punt de la claror
a l’ombra ponentina,
i em dicta convençut el que he de fer
per fer bonic del tot un altre dia.

Miquel Trilla

Els Magatzems de Sant

Antoni de Pàdua tanquende moltes festes i activitats. La nostra gent
sempre ha manifestat  aquest esperit impulsor,
neguitós si ens permeteu l’expressió, de voler
fer més i més activitats, festes, teatre, música,
esport, etc. I no podem defallir, perquè això és
la base d’una ciutat socialment viva i il.lusionada.

Sempre hem cregut que és bo reconèixer
els errors però també és bo i molt sa reconèixer
quan les coses estan ben fetes.

Per tant, en nom de Convergència
Democràtica de Catalunya volem desitjar-vos
a tots moltes felicitats i enhorabona.

Comitè Local de

Convergència Democràtica de Catalunya de Balaguer

els sous de les dones s’igualin amb els dels
homes?

És just que un Centre que es manté amb
fons públics tingui el 90% del personal en unes
condicions laborals precàries? És la tònica
general de tots els Centres sanitaris concertats?
És afany de lucre del propietari del Centre? És
comoditat de l’Administració que dóna els
diners i s’oblida del seu ús?

A Balaguer necessitem aquest hospital i
l’ampliació del mateix, necessitem que cap
pacient hagi d’esperar quan l’ha de menester,
necessitem més places geriàtriques,
necessitem més assistència a domicili.

Avui les famílies no disposen d’una dona a
casa per atendre els més petits i més grans,
avui tots i totes treballem i per tant demanem
de l’Administració que els diners afegits que
recapta de la cotització de les dones, els destini
a serveis a la infància durant l’horari laboral i
no escolar i equipaments i serveis per atendre
amb dignitat, a casa o fora, a tota la gent gran
tal com ho farien els seus familiars.

Gràcies per l’entrega, gràcies per l’atenció
desinteressada , gràcies per l’ajut rebut.

Rosa Mari Gràcia Fumanal
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Ps. l’Estació, 35

BALAGUER

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

Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER

LOCO-DANCE-CLUB

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

El proper diumenge 10 d’abril continu-
arà la programació de la novena tempora-
da de teatre 2004/2005 al Teatre Munici-
pal de Balaguer amb la presentació del Ci-
cle de Primavera amb la representació d’una
producció que ha tingut molt d’èxit mentre
s’ha representat a la Sala Gran del Teatre
Nacional de Catalunya: “Les tres germanes”
d’Anton Txèkhov, commemorant així cent
anys després d’haver pujat a l’escena per
primer cop, de la mà de Konstantin
Stanislavski. Ens retrobem amb uns dels
personatges més representatius de l’obra
de Txèkhov: Olga, Maixa i Irina, tres ger-
manes desconcertades davant dels canvis
que es produeixen al seu entorn. Mentre
s’aboquen al passat, no saben com enca-
rar-se al present que els domina ni a un
futur que els espanta. Mantenen tan sols
un únic desig: trobar un sentit positiu a les
seves vides. El repartiment d’intèrprets per

Les Tres Germanes i Metòde Gronholm,

plats forts del cicle teatral de primavera
El cicle començarà el proper diumenge 10 d’abril i comptarà a més
amb la representació de l’obra clàssica “Orestiada” de Mario Gas

aquesta producció del TNC són, entre d’al-
tres, Emma Vilarasau, Laura Conejero,
Ferran Rañé, Ramon Madaula, Francesc
Albiol, Francesc Luchetti...

Una altra de les propostes més
esperades d’aquest cicle serà l’arribada de
l’obra recentment premiada als Premis Max
“El mètode Grönholm” de Jordi Galceran,
dirigida per Sergi Belbel i interpretada per
actors també tan coneguts com Jordi
Boixaderas o Lluís Soler.

El tercer dels plats for ts de la
programació arribarà al juny de la mà del
director Mario Gas “Orestiada”, un altre
clàssic que està englobat en la programació
dels actes del IX Centenari de la conquesta
de Balaguer. El repartiment d’aquesta obra
també compta amb actors de primer nivell,
tots ells molt coneguts, com ara Emilio
Gutiérrez Caba, Constantino Romero o Vicki
Peña, entre d’altres.
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ES LLOGA garatge tancat
al c/ Barcelona. Raó tel. 667
476172.

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 S
C O N V O C AT Ò R I E S .
Aconsegueix el teu lloc:
treball fixe, bons horaris,
bons salaris. Fes-te
funcionari. Informa’t
900315315, trucada
gratuïta.

BALAGUER  compro
terreno urbanizable, nave o
edif icio 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.

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

ES VEN carro-tenda marca
Jamet, tipo Arizona de 6
places. Raó 626 368621.

COMPRO local de planta
baixa d’uns 70 m2 en zona
cèntrica de Balaguer.
Interessats 667 471961.

BOMBERS: PLACES
LLIURES.  Preparació
garantitzada. Informació
gratuïta 900315315.

ES LLOGA local comercial
de 120 m2, en molt bon
estat a Bellcaire d’Urgell.
Tocant a l’oficina de «la
Caixa». Raó 973 586534 o
636387315, als vespres.

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

ES VEN acció del Club de
Tennis Balaguer. Interessats
973 445063.

CANSAT DE BUSCAR
FEINA?, Zeladors per
Serveis de Salut. Únic
requisit: Certificat escolar.
Preparat i no busquis més.
Informa’t ja al 900150191,
trucada gratuïta.

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

NO BUSQUIS MES!
Requisits: Certificat escolar.
Treballa de funcionari com
a personal Subaltern.
Preparació garantitzada.
Informa’t 900 150191
trucada gratuïta.

ES TRASPASSA videoclub
en ple rendiment per no
poder atendre. Interessats
678 587264.

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

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

ES VEN Yamaha Scotter i
un Renault Megane Classic
Alise. Tot en perfecte estat.
Raó 639 099245.

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
900150191, trucada
gratuïta.

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.
Inter. trucar als matins.
973 450051.

T R A N S P O R T I S TA .
Aconsegueix el t ítol
ràpidament i treballa.
Preparació garantitzada.
Informa’t 900 315315
trucada gratuïta.

SE NECESSITA
dependenta per carnisseria
amb experiència a
Balaguer. Trucar de 19 a
21h. al 646884819.

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

SE VENDE casa en Gerb,
150 m2 de vivienda + 150
m2 de garaje y patio.
Perfecto estado. 5 hab.,
salón-comedor, cocina+
rebost, 1 baño y 1 aseo,
sala con fuego a tierra.
Precio: 108.000 euros.
Razón 973 448897.

ES VEN  moto Trail
Kawasaki KLE, matrícula: L-
V. Pocs quilòmetres, molt
bon estat. Inclou accessoris.
Raó 635 501580.

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.

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

ES VEN finca a Gerb molt
ben situada. Interessats 973
445235.

ES LLOGA pàrking tancat
al C/ Barcelona. Raó tel.
667 476172.

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

AGENTS DE SERVEIS
AEROPORTUARIS. Vam
aconseguir  els primers llocs
a la ultima convocatòria en
Prat i Barajas. Informa’t.
Propers ingressos
900315315, trucada
gratuïta.

ETS DIPLOMAT EN
INFERMERIA I NO
TROBES FEINA?
Aconsegueix ja la teva plaça
de Infermer/a en Centres de
Salut. Preparació
garantitzada. Informa’t
900315315 trucada
gratuïta.

ES VEN Gilera Runner en
molt bon estat. Preu: 600
euros. Inter. 628 132058.

SE NECESITA personal de
limpieza, limpia cristales y
oficiales de servicios varios,
aux. de clínica, geriatría o
enfermería para apertura de
nueva empresa en Balaguer.
Inter. enviar C.V. a C/ Gaspar
de Portolà, 1 de Balaguer o
Tel. 973 191155, Srta. Mar.
de 9 a 15h.

ES LLOGA apartament a  La
Pineda (Salou), urbanització
Solpins. Capacitat per a 5
persones, amb pàrking. Les
primeres quinzenes de Juny,
Juliol i  Agost. Interessats
650 116615.

ES VEN pis de 120 m2 a
Vallfogona de Balaguer. 3
hab., 1 lavabo complert,
cuina, menjador, traster,
terrassa, calefacció i A/C.
TOT EXTERIOR. Raó 609
375352.

ES VEN casa a Algerri amb
perfecte estat, totalment
equipada i amb calef. gas-oil.
Garatge de 120m2, 1er pis
de 120 m2 i terrassa de 25
m2. 2on pis sota teulada amb
terrassa de 35m2. Jardí  de
150m2. Preu: 150.000
euros. Raó 699 929949.ES VEN CASA DE PLANTA BAIXA

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

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

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

Abstenir-se curiosos, persones poc sèries o INSOLVENTS,
així com especuladors

PROFESSORA amb molts anys d’experiència dóna:

REPASSOS i CLASSES DE
FÍSICA, QUÍMICA, MATEMÀTIQUES,

ELECTROTÈCNIA i MECÀNICA.
Nivell: ESO i BATXILLERAT

PREPARACIÓ SELECTIVITAT.
Interessats 660 30 13 66



23HORAR 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 7 d’abril a les 8 de la tarda del 14 d’abril ALDAVÓ

De les 8 de la tarda del 14 d’abril a les 8 de la tarda del 21 d’abril CLAVER

De les 8 de la tarda del 21 d’abril a les 8 de la tarda del 28 d’abril 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

Estàs cansat?

tens la solució

FES-TE FUNCIONARI

900 308 308Informa’t:

ES LLOGA
local comercial al c/ Barcelona xamfrà c/ Almatà

Raó tel. 973 448 273

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

Més

de
Places

Lliures

Trucada
gratuïta

Bombers

Bombers-Conductors

Excel.lents Sous

t ’ e s t a n   e s p e r a n t

400

d’horaris dolents, precarietat i

inestabilitat laboral, sou baix...

Informa’t - Trucada gratuïta

900 308 308

AUX. ADMINISTRATIU

AUXILIARS DE
SERVEIS

Bons horaris i

salaris interessants

Conserges, Porters, Ordenances,

Bedels, Uixers, Llimpiadors...

Informa�t 900 308 308Trucada gratuïta

ORGANIZACION EMPRESARIAL DE CARÁCTER
MULTINACIONAL UBICADA EN LLEIDA

precisa incorporar:

Si tienes:
• Don de gentes • Buena presencia • Edad entre 20 y 40

años • Positivo/a y divertido/a • Coche propio.
Te proporcionamos:

Trabajo estable • Posibilidades de rápida promoción
• 1.150 euros mensuales.

Interesados llamar al Tel: 600 093681

17 PERSONASt

ES LLOGA
garatge tancat al

Carrer Barcelona.

Zona eixample.

Tel. 667 476172
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