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Carnestoltes a Balaguer
Aquest dissabte 25 de febrer
arriba el rei Carnestoltes amb
la novetat de la rua nocturna
amb els Diables de Balaguer

18a Mitja Marato a Balaguer
Aquest diumenge 26 de
febrer es celebrà la 18a
edició de la Mitja Marató de
Balaguer, amb la participació
de més de tres-cents
esportistes

446

La Noguera a FITUR
La comarca de la Noguera va
ser present a FITUR, Fira
Internacional de Turisme
celebrada a Madrid

2a quinzena
febrer · 2006
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XAVIER RÚBIES RÚBIES
A.E.P.I. n. 300
CORREDOR DE FINQUES

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

PROMOCIÓ DE 35 PISOS
EN VENDA AL CARRER
JACINT VERDAGUER,
CTRA. CAMARASA 1, 2, 3
DORMITORIS i DUPLEX

Degut a la gran de-
manda de vivendes
de lloguer, sol·-
licitem als propie-
taris que posseei-
xin pisos desocu-
pats als qui els in-
teressi tenir una
rendabilitat en llo-
guer o en venda, es
dirigeixin a les nos-
tres oficines, on
se'ls informarà
ampliament del
sistema d'arrenda-
ment o financiació.

PISOS EN VENDA
- Venda o canvi de gran pis i local
a un poble entre Fraga i Lleida,
per pis o casa a Saragossa,
Pamplona o rodalies.
- C/ Urgell
- C/ Barcelona
- C/ Sant Lluís
- Pl. Mercadal, 2 dorm, bany, re-
format
- Ps. Estació, 220m

2
.

PISOS D’OBRA NOVA
- c/ del Pont, 2 habitacions + pàr-
king.
- Pl. Pau Casals (d’ 1,2,3 habita-
cions i dúplex).

ALTELL EN VENDA
- Avd. Pere III
- C/ Urgell
PISOS DE LLOGUER
- Pis a Torredenbarra, 4 hab. per
setmanes

ALTELL EN VENDA
- Avd. Pere III
- C/ Urgell

ALTELL EN LLOGUER
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacint Verdaguer

PÀRQUINGS VENDA
- Venda C/ Sanahuja, tancat
1.800.000
- Venda/lloguer al C/ Urgell.
- C/ Dr. Fléming, 2 places.
- C/ Balmes
- C/ Cervantes
- Avd. Francesc Macià
- C/ Barcelona

PÀRQUING LLOGUER
- C/ Tarragona
- C/ Portalet
- C/ Almatà
- Pl. Joaquina Vedruna
- C/ Sant Lluis

MAGATZEMS VENDA
- C/ Urgell de 170m

2
.

- C/ Barcelona
- Avd. Països Catalans
- C/ Tarrega
- Pol. Ind. Camp Llong

MAGATZEMS LLOGUER
- Al C/ St. Crist, un de 125m

2
.

- C/ St. Lluís xanfrà C/ Sant Crist
- Locals al C/ Gaspar de Portolà.
- C/ Alguer i al C/ Montroig
- Pl. Alguer
- Gasolinera el Faro 400 m
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- Local en lloguer Avd. Pere III
- C/ del Pont
- C/ Bellcaire
- Pol. Ind. Camp Llong

CASES EN VENDA
BALAGUER
- Casa barata al C/ Tarragona
- Parcel·la per construcció 240
m

2
.

- C/ La Plana
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa a l’Avd. Catalunya
LA SENTIU DE SIÓ
- Finca amb casa rural
BELLCAIRE
- Cases de nova construcció.
Venda sobre plànol.
ALGERRI
- Parcel·les en venda
TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m

2
 amb ter-

rassa, traster i parquing,
210.000 euros.
ELS MASOS DE MILLÀ
- Casa de poble amb pati.
ALCARRÀS
- Casa de 280 m

2

MENÀRGUENS
- Casa reformada, 72.000 euros.

TÉRMENS
- Casa de 3 plantes 90.000 euros.
MASSALCOREIG
- Pis de 120 m

2
 i garatge 3 cotxes.

CASTELLSERÀ
- Casa de poble amb pati.

PARCEL.LES EN VENDA
- A la Ràpita
- A Térmens
- A Castelló de Farfanya
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Què en penseu?...
Les declaracions del líder del PP so-

bre la situació lingüística a Catalunya més
que ratllar la ignorància, qualitat impròpia
d’un aspirant a president de govern,
sembla que apuntin a altres finalitats on
la fal.làcia i el cinisme hi tenen cabuda.
No crec que hagi oblidat tan ràpidament
que mentre el seu partit va governar, no
hi va haver cap interferència ni ingerència
per part del Govern central amb el siste-

ma d’ensenyament dissenyat per la
Generalitat, el qual assegura el
coneixement d’ambdues llengües oficials
en acabar l’etapa obligatòria. Parlar de
persecució lingüística, semblant a la
rebuda pel català en èpoques anteriors,
és voler sembrar zitzània on no n’hi ha ni
volem que n’hi hagi. Per al seu bé, li
recomano, que es documenti amb el llibre
La persecució política de la llengua ca-
talana de l’escriptor mort aquest darrer
cap de setmana, Ferrer i Gironés.

Josep M. Simón i Auberni

AULA D’ESTUDI Adae, SCP
Professors amb molts anys d�experiència | Atenció personalitzada

• CLASSES DE REFORÇ i MILLORA DE NIVELL

ESO i BATXILLERAT (totes les assignatures)
• UNIVERSITARIS

Agrònoms i forestals  |  Informàtica  |  Industrials  |  UNED

� ACCÉS a la universitat per a majors de 25 anys
� ACCÉS a Cicles Formatius  |  Graduat en ESO
� Prepració de català, tots els nivells

Telèfons
627 542 652
660 301 366

HORARIS
INTENSIUS
També cap

de setmana.
Obert durant
les festes de

Nadal

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 - BALAGUER
Tel. 973 446699

L’Algerri-Balaguer i la ZEPA

Després, de molts anys, dècades, de
parlar del canal Algerri-Balaguer, ara re-
sulta que potser hauríem de canviar el nom
del canal, i anomenar-lo canal Algerri-
Castelló de Farfanya, ja que, segons sem-
bla, al secà de Balaguer, l’aigua continua-
rà escassejant com en els darrers segles.

Tot ve produit per la designació de zona
ZEPA, zona d’especial protecció d’aus, a
la gran part de les hectàrees que  estava
projectat el reg, de la capital de la comar-
ca de la Noguera. Amb la paradoxa, que a
la vora d’aquestes terres susceptibles de
ser regades tal i com preveu el projecte
en un principi, queden moltíssimes hectà-
rees de secà (des de la carretera de
Castelló fins al terme d’Os de Balaguer),
on, de ben segur, que les aus que s’han de
protegir, faran cap, si és que necessiten
estar en terreny de secà, com afirmen al-
guns ecologistes.

Aquesta lluita ha enfrontat els depar-
taments d’Agricultura i Medi Ambient, i se-
gurament, caldria que tothom hi posés una
mica de seny i de cordura, i sobretot molt

En portada:
Expoauto 2006

BALAGUER
Els dies 10, 11 i 12 de març

se celebrarà la fira
Antiquaria a Balaguer

Creu Roja valora de
forma positiva la campanya

Avis solidaris

COMARCA
El Conseller Milà visita la
comarca de la Noguera i es
reuneix amb el Consell

El Consorci del Montsec
celebra una Jornada de
promoció turística de la zona

CULTURA
El Ger presenta “L’últim

assaig del Tenorio” els dies
3 i 4 de març

El cantant Cris Juanico
actua al Teatre Municipal de

Balaguer

ESPORTS
El club de bàsquet
aconsegueix dues
victòries consecutives

El Cristec trenca la mala
ratxa amb una victòria a
la pista del Pallejà

de sentit comú. Hi ha secà pel reg i per les
aus, i encara en sobrarà.

Però el que ens preocupa de veritat, és
la manca de previsió en aquest tema del
canal Algerri- Balaguer. Si en tot el  trajecte
hi havia d’haver un nombre concret d’hectà-
rees de ZEPA, com és que només afecta al
municipi de Balaguer?, Perquè no estan re-
partides equitativament per tots els munici-
pis afectats pel canal?, És que s’en han ado-
nat a l’hora de projectar el darrer municipi?,
o és que Balaguer s’ha adormit a la pallera i
ens han colat un golàs?

Moltes preguntes que algú hauria de res-
pondre, sobretot a uns balaguerins, pagesos
del secà de Balaguer, que després de dèca-
des esperant poder regar les seves terres,
ara, per protegir, no se sap massa be quina
mena d’aus, hauran de continuar com fins ara.
És que les aus són més importants que les
persones? Hi ha cops que sembla que sí. Això
que les aus tenen ales per poder anar i niar en
d’altres indrets a pocs metres, que continua-
ran sent de secà. Cal que algú s’ho faci mirar
abans de decidir.
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El Rei Carnestoltes arriba a Balaguer

amb la Gran Batucada Nocturna
La rua nocturna amb el grup de percussió dels Diables de Balaguer,

la gran novetat del Carnestoltes 2006

Tot és a punt per a què Balaguer es ves-

teixi de festa amb la celebració del Carnes-

toltes 2006, la festa més divertida de l’any,

que presenta com a principal novetat la rua

nocturna, a les 11 de la nit, que sortirà de

la Plaça del Mercadal amb l’anomenada

Gran Batucada a càrrec del grup de per-

cussió dels Diables de Balaguer, fins als

pavellons de la Cros on se celebrarà el Gran

Ball de Carnestoltes amb el Concurs de

Disfresses amb importants premis. El ball

estarà amenitzat pel grup de versions

«Hermanos de Rocco».

La rua de la tarda, es celebrarà a partir

de les 16,30 hores des de l’estació de fer-

rocarrils, i arribada al Mercadal del Rei Car-

nestoltes, on obrirà el Ball de tarda, amb el

grup local La Troca i una gran xocolatada

per a tothom.

La millor carrossa s’emportarà un pre-

mi de 300 euros. Durant el Ball del Rei Car-

nestoltes que es farà als pavellons firals

tindrà lloc el Concurs de disfresses amb

importants premis.

Com cada any, l’organització del Car-

nestoltes indica que està totalment prohi-

bit l’ús dels petards durant la rua i l’espec-

tacle infantil de la plaça, i recomana que es

tirin serpentines,  confettis  i  altres  mate-

rials no perillosos.

Parc Mòbil de bicicletes

als pavellons firals
Hi participen més de 500 nens i nenes

dels centres educatius de Balaguer

La passada setmana es va instal.lar als pave-

llons de la Cros de Balaguer un circuit de bicicle-

tes, on els alumnes dels diferents centres van po-

der conèixer, amb la col.laboració de la Policia Lo-

cal, les principals orientacions de trànsit.

Per desenvolupar l’activitat, més de 500

alumnes de tercer, quart, cinquè i sisè de primària,

han participat al parc mòbil de bicicletes que s’ha

celebrat del 13 al 17 de febrer als pavellons firals.

El programa forma part del pla de millora de

l’educació per a la mobilitat segura de la Noguera,

que pretén introduïr, dins del curriculum escolar dels

centres de la comarca, el tractament de l’educació

viària com a eix transversal dins de la seva

programació i fer-hi incidència a través d’actuacions

específiques que afavoreixin actituds i compor-

taments de millora de la mobilitat segura a la

comarca.

L’activitat es fa a través del Pla Municipal de

Dinàmica Educativa i del Pla Comarcal, amb la

coordinació del Servei Educatiu de la Noguera.

El Servei Educatiu de la Noguera i l’Institut Català

de Trànsit ofereixen als centres educatius tot tipus

de material didàctic.
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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

973 445 356 - 667 471 961

ZONA DE BALAGUER

Piso de 140 m2. 5 hab., 1
baño y aseo, 1 terraza,
trastero. Amueblado. 5
AÑOS DE ANTIGÜEDAD.
Precio: 294.495,93 euros.
Ref. 1015

ZONA NUEVA DE

BALAGUER

Dúplex de 90 m2. 3 hab.,
1 baño, 1 aseo, terraza y
2 balcones. Nuevo a es-
trenar. Precio: 264.445,33
euros.
Ref. 1020

ZONA NUEVA DE

BALAGUER

Casa de 190 m2. 5 hab., baño
y aseo, terraza, 3 balcones.
Garaje para 3 coches. Patio
de 36 m2. A/A. Alarma. Precio:
282.475,69 euros.
Ref: 1019.

ZONA DE BALAGUER

Próxima construcción de
casas adosadas de 2
plantas de altura. Jardín
privado.
CONSULTAR PRECIO.

ZONA TORRELAMEU

Próxima construcción de
pisos de 2, 3, 4 hab. y
át icos duplex. Zona
ajardinada y piscina
comunitaria. Parking y
trastero. Acabados de 1ª
cal idad. CONSULTAR
PRECIO.

BUSCAMOS PISOS O

CASAS PARA ALQUI-

LAR O VENDER EN

CUALQUIER ZONA

Creu Roja treu conclusions positives de

la campanya “Avis Solidaris”
Valora positivament la participació dels voluntaris de les diferents

residències de la comarca de la Noguera per consolidar el projecte

El projecte de col.laboració entre residèn-

cies de la Noguera i Creu Roja Comarcal per

treballar amb els avis i àvies que, prenent l’opció

de ser voluntaris, elaboraren objectes per ser

venuts durant el més de desembre en parades

que realitzà Creu Roja a les poblacions més im-

portants de la comarca. El mercat ha estat valo-

rat molt positivament i l’ambient a les residèn-

cies i entre els avis i àvies del projecte ha estat

molt bo i estan contents i satisfets de participar.

Un cop vistos els resultats, el més de febrer

i març de 2006 iniciaran les xerrades per explicar

com ha anat tot a les residències que han

participat. Veuran el vídeo que ha gravat TV3,

explicaran els resultats i faran un berenar per

celebrar l’èxit del projecte que es tornarà a posar

en marxa ja de mires al Nadal de 2006  durant

els mesos de maig-juny.

En total s’ha fet 217 objectes i 4 capses

decoració nadal amb 230 figures, dels quals se

n’han venut 150 objectes i se n’han regalat,

directament 30 objectes.

En total s’han obtingut 1.071 euros i s’han

beneficiat 99 nens de 38 famílies.

La Junta de portaveus de la

Diputació a Balaguer
Presidida pel President de l’ens

provincial Isidre Gavín

El president de la Diputació, Isidre Gavín va pre-

sidir el passat dimecres 15 de febrer, a la seu del

Consell Comarcal de la Noguera, la Junta de porta-

veus de la Diputació.

Acte seguit, els membres de la Junta de Porta-

veus i de la comissió de govern de la Diputació van

fer una visita al Museu de la Noguera, on van poder

conèixer el passat medieval i islàmic de la ciutat de

Balaguer i posterioment van fer una visita institucio-

nal a l’Ajuntament de Balaguer.

Posteriorment, la Comissió de Govern de l’ens

provincial va reunir-se a la localitat noguerenca

d’Artesa de Segre, abans d’anar a dinar a Montsonís.
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c/ Sant Crist, 22 baixos, cantonada Dr. Fleming

Tel./Fax 973 451 393 - 25600 BALAGUER

MÈTODE PILATES/IOGA

- Mètode d’acondicionament físic que busca
l’equilibri entre flexibilitat i la força.
BENEFICI DEL MÈTODE PILATES:

- Músculs flexibles, forts i elongats.
- Increment de la força i el rendiment.
- Millora la postura.
- Prevenció de lesions.
- Millora global del rendiment.
- Redueix l’estres.
- Activa la circulació de tot el cos.
CONSULTAR HORARIS

• Especialitat en esportistes

• Exploracions adults/infants

• Estudis computeritzats de

la marxa

• Plantilles personalitzades

• Cirurgia ungueal

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

• Ulls de poll

• Ungles clavades

• Berrugues

• Reflexologia

Tot és a punt per tal de

celebrar una nova edició d’An-

tiquària, la Fira d’Antiguitats i

Brocanteria  organitzada per

Fira Balaguer i l’Associació de

Brocanters i Antiquaris “Indíbil

i Mandoni” de Lleida.

Antiquària obrirà les

seves portes el divendres, dia

10 de març a les 5 de la tarda

i romandrà oberta fins el

diumenge, dia 12 a les 9 del

vespre.

Antiquària, que compleix

la setena edició i està

totalment consolidada dins el

calendari firal de Balaguer,

apostant cada cop més pels

monogràfics, es troba ja al

100% d’ocupació i reunirà un

total de 20 expositors de

 20 expositors en l’edició d’Antiquària

2006, la fira d’antiguitats i brocanteria
El certamen firal es celebrarà als pavellons firals de Balaguer des

del divendres 10 de març fins al diumenge 12 de març

diversos punts de la
geografia catalana, ara-
gonesa, andorrana i de la
Comunitat de Madrid.

Els participants, un any
més, exposaran  i vendran
les seves millors peces
antigues que aniran, com ja
ve essent habitual, des dels
mobles auxiliars fins els
rellotges de paret, passant
pels detalls de decoració,
objectes curiosos, joies,
monedes i també llibres.

L’associació de Bro-
canters i Antiquaris “Indíbil i
Mandoni” de Lleida que
agrupa als antiquaris de
Lleida, Osca i Barcelona, té
com a objectiu la promoció,
conservació i comer-

cialització de peces antigues
amb totes les garanties
d’autenticitat, ha estat un any
més fonamental per a l’orga-
nització d’aquest tipus de
certàmens.

L’horari de la Fira serà el
divendres de 17h a 21h i el
dissabte i diumenge, de
10’30 h a 14’30 h i de
16’30h a 21 h. El preu de
l’entrada serà de 2 euros.

Enguany l’exposició que
cada any es va fent paral.lela
al monogràfic serà de Motos
Antigues  i podrà visitar-se
amb la mateixa entrada a la
Fira.

El dissabte per la nit,
tindrà lloc el Sopar- subhasta
al preu de 10 euros.

Asha Miró parla sobre el

desig de ser adoptat
El passat divendres 17 de febrer al
Consell Comarcal de la Noguera

El passat divendres 17 de febrer, la popular es-
criptora Asha Miró va donar una conferència a la
Sala d’Actes del Consell Comarcal de la Noguera,
que sota el títol «El desig de ser adoptat, és tant fort
com el desig d’adoptar», organitzada per l’Associa-
ció Cultural d’Art 4 de Balaguer, davant d’un bon grup
de balaguerins que no van perdre’s la presència de
l’escriptora, i més en un tema tant suggeridor que
ella coneix prou bé.

Asha, que en tot moment va fer al.lusions a la
seva pròpia experiència com a adoptada, va ser la
primera conferenciant de tot un cicle que d’Art 4 vol
iniciar.

El Grup d’Art 4 és una associació cultural sense
ànim de lucre que fins ara s’ha dedicat a organitzar
bàsicament els concursos de cant d’òpera Germans
Pla i exposicions artístiques i que a partir d’ara, també
pretén bolcar-se en el camp de la cultura a través
d’un cicle de conferències -es tracta de tornar a
trobar el gust per les conferències- que va iniciar-se
aquest divendres amb la de l’Asha Miró i que
properament continuarà amb d’altres conferenciants
i temes d’igual interès per als veïns de Balaguer i
comarca.
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Els dies 4 i 5 de març tindrà lloc als pavellons
firals de Balaguer el 2on Saló de l’Automòbil,
“Expoauto”.

“Expoauto” comença amb un ple total on
comptarà amb la participació de 14 expositors i 20

Els dies 3 i 4 de març obre les portes la

segona edició del certamen “Expoauto”
Una fira monogràfica dedicada al sector del vehicle nou

marques d’automòbils representades
per marques que  exposaran les
darreres novetats en quan a models
i estils.

Les marques que exposaran
seran: Opel, Audi, Wolkswagen,
Renault, Nissan, Mercedes-Benz,
Toyota, Suzuki, Chevrolet, Peugeot,
Alfa Romeo, Fiat, Hyundai, Chrysler,
Honda,  Seat, Ford, Isuzu, Citroën i
Microcar.

Amb aquest monogràfic l’orga-
nització de la Fira pretén donar un
protagonisme el sector de l’auto-
mòbil, ja que en els últims anys
aquest sector era present a Fira
Balaguer, i des de l’organització i des
dels mateixos expositors s’apostà

fort per potenciar un monogràfic únic a la província de Lleida,
que dóna una rellevància més gran aquest sector tan important,
com és el de l’automoció.

“Expoauto” enguany, amplia la seva superfície amb 600 m2

als 3.200m2 d’exposició, apostant per la qualitat en pavellons
tancats i climatitzats.

Cal destacar que enguany, el disseny del cartell és molt
vistós i atractiu, ajustant-se així amb la voluntat d’atreure el
màxim de visitants, i transmet la qualitat per la qual aposta Fira
Balaguer en la celebració d’aquest 2on Saló Monogràfic de
l’Automòbil, dins els pavellons Firals i la carpa muntada per
aquesta finalitat.

L’horari d’aquest monogràfic serà de les 10h a les 14h i de
les 17h a les 21h.
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Auto-Gabi presenta la innovadora línia estètica,

dinàmica i provocadora del nou Honda Civic
El nou Honda Civic és un vehi-

cle únic on es combina a la perfec-
ció, l’esportivitat , versabilitat i les
màximes prestacions. Amb un mo-
tor de Gasolina 1.8 que desenvolu-
pa fins a 140 cv de potència a
6.300 revolucions, amb un consum
mixte del 5,9 %. D’altra banda, tam-
bé es fabrica un únic model Diesel
2.2, també de 140 cv de potència
i amb un consum del 5,1%.

Sota un estil impactant ple de
detalls i innovacions, amb una
apariència dinàmica i provocadora,
trobem una línia aerodinàmica que
combina l’elegància i l’esportivitat.

Detalls com la reixeta de niu
d’abella, uns llums envolvents tant

al davant com al darrera. El seu sistema de doble
escapament triangular, totalment integrat, són un
petit exemple del que conforma en nou Honda Civic,
amb personalitat única i diferent als demés.

Alfa Romeo 159, combinació de seguretat i

comoditat amb les millors prestacions
La marca italiana aposta per l’aplicació de les in-

novacions tecnològiques més modernes per conver-
tir una nova berlina amb un automòbil de classe supe-
rior, oferint el màxim nivell de dinamisme i confort, així
com seguretat activa i passiva, tot això mantenint un

estil esportiu.
L’Alfa 159, presentat per la fir-

ma automobilística Gea de Balaguer,
ens ofereix tres motors de gasolina
amb injecció directa JTS, entre 1.9 i
3.2 arribant als 260 cv. També hi ha
tres varietats amb els turbodiesel
“common rail” de nova generació
JTDM, d’entre 1.9 i 2.4 amb una po-
tència màxima de 200 cv.

Tots els motors, han estat dis-
senyats per oferir una gran capaci-
tat d’acceleració que evita haber de
recórrer amb freqüència  a l’ús del
canvi i una àmplia reserva de potèn-
cia sobretot pels avançaments, tot
això és possible als nous canvis
mecànics de 6 marxes.

Multiauto ens porta a

Expoauto el Ford Focus
Una nova generació amb un nivell superior de qualitat

Combinació d’un disseny sòlid i elegant, amb
les millors tecnologies de vanguardia, qualitat de
fabricació i conducció esportiva. Inclou tot el que
es pot esperar d’un vehicle d’altes prestacions.

Pel que fa als motors que podem escollir
d’aquest model, tenim els motors diesel TDCI, que
integren les tecnologies més adequades per pro-
porcionar una conducció més suau, silenciosa i re-
finada, oferint un major estalvi de combustible i
baixos nivells d’emissions, motors entre els 1.6l amb
109 cv i el 2.0l de 136 cv, dotats de tecnologia
«common-rail». Els motors de gasolina, tenim el
Duratec Ti-VCT, d’entre 1.4l fins a 2.0 litres, amb
injecció de combustible electrònica multipunt,
oscil.lant entre els 80 cv fins als 145 cv.

El Ford Focus es fabrica amb una sèrie de car-
rosseries adequades a diferents estils de vida, com
són amb 3 portes, una berlina de 5 portes o el model
wagon, el més espaiós de la seva categoria. Aquest
nou model ofereix un tamany més gran que el seu
predecessor, fent especial atenció a l’espai interior,
tant dels passatgers com a l’ús del maleter.

Amb moltes prestacions, el Focus ens ofereix
també els sistemes més avançats en temes de se-
guretat i estabilitat en la conducció.
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Suzuki Grand Vitara, pura

tecnologia amb un 4x4
El vehicle serà presentat per Adsuar

Serveis de Balaguer

El Suzuki Gran Vitara és la mostra d’un vehicle
aventurer, alternant el millor disseny i el màxim con-
fort.

Aquest model té incorporat la tracció total 4-
mode, que gràcies amb un interruptor principal pots
passar fàcilment d’un mode a un altre.

Podem optar tant del canvi manual de 5 veloci-
tats, per una conducció més deportiva i de menys
consum, o per la caixa automàtica, de 4 velocitats,
que destaca per una millor acceleració i una suavi-
tat de la marxa.

La nova estructura monocasco i el xàssis inte-
grat amb escala, permeten una major rigurositat i
resistència, millorant la conducció tant per carrete-
ra com per fora d’ella.

Pel que fa a la mtorització d’aquest model, po-
dem dir que ens ofereix dos motors de gasolina, un
de 1.6L, amb 78 cv i un de 2.0L amb 103 cv, dotats
els dos d’una injecció multipunt i un consum mitjà
d’entre 8,7 a 9,4 l/100 km.

Pel que fa a l’opció Diesel, el motor 1.9L amb
tracció “common rail”, ens ofereix una potència de
95 cv, consumint uns 7,5 l/100 km.

L’esportivitat i elegància del nou Peugeout 307,

arriba amb Gran Espai d’Automòbils, S.L.
El 307 està dotat d’un frontal enèrgic definit pels

seus para-xocs i una àmplia entrada d’aire que li otorga
força i potència. Amb una línia ascendent al llarg de
les aletes, els fars davanters ressalten la mirada felina

del nou 307. Aquest model ens mos-
tra una gran generositat de volum in-
terior gràcies a la seva arquitectura
semi-alta i un equipament per tenir
sempre el major benestar.

Amb aquest model ens mostren
3 motors de gasolina, que oscil.len en-
tre els 90 i els 143 cv, amb un con-
sum mínim dels 6,5 i un màxim de
8,2 l/100 km. A part, tenim els mo-
tors Diesel, amb 4 varietats, entre els
90 i 136 cv, consumint entre 4,9 i 5,4
l/100 km.

La seguretat és un altre factor
important amb aquest vehicle, ja que
ve dotat de novedosos sistemes,
aportant una gran estabilitat a la con-
ducció.

Renault, continua essent líder en seguretat en un

total de vuit dels seus vehicles
J. Pla presentarà tota la gam-

ma Renault en aquesta segona edi-
ció de la fira monogràfica Expoauto,
dedicada al vehicle nou.

L’any 2001, Renault va aconse-
guir trencar la barrera de les 4 es-
trelles EuroNCAP, essent la primera
marca d’automòbils en aconseguir
5 estrelles amb el Renault Laguna.

Renault és líder en seguretat, ja
que és la única marca que ha acon-
seguit les 5 estrelles en 8 dels seus
vehicles: el Laguna, el Megane, el
VelSatis, l ’Espace,l’Scènic, el
Coupé-Cabriolet, el Modus i el Clio.

Cal dir que les estrelles
EuroNCAP les atorga un consorci
completament independent dels fa-

bricants d’automòbils que agrupa a diferents admi-
nistracions i associacions europees de consumidors.

Un cop fet el test, EuroNCAP dóna els resultats
puntuant d’una a cinc estrelles, essent 5 estrelles la
màxima puntuació per un vehicle.
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L’Elegant Citroën C4, la novetat de la marca

francesa a Expoauto per Salud Automoció
Elegant, seductor, eficaç, el Citroën C4 és so-

bretot, pràctic i d’agradable maneig. El seu disseny
amb línies cuidadosament estudiades, aconseguei-
xen un aerodinamisme òptim i les seves rodes de

fins 17 polsades, permeten una gran
tracció tant pel model 5 portes com
pel Coupé.

El nou Citroën C4 ens ofereix
gran varietat de motors. El 1.4i ga-
solina de 90 cv o diesel HDI de 92
cv que ofereixen gran confort i baix
consum urbà. El 1.6i gasolina i diesel
HDI de 110 cv, és la relació òptima
entre potència i consum, tant per
ciutat com per carretera. Els 2.0
gasolina de 138 cv i 143 cv (amb
caixa automàtica) o també el Diesel
HDI de 138 cv, ideals pels conduc-
tors que prefereixen el par i l’acce-
leració. Un altre model, és el 2.0i
gasolina de 180 cv, reservat pels
amants de la conducció deportiva.

La marca japonesa Isuzu serà present a Expauto

de la mà de tallers Mirauto
La marca japonesa Isuzu ens

presenta el nou model Isuzu Rodeo,
un pick-up de la més alta i absoluta
qualitat en la ingenieria diesel. Amb
dos potents motors per triar, un de
2,5 litres i un altre de 3, tots dos
d’injecció diesel directa i turbo.

L’excel.lent tecnologia en els
motors diesels que té la marca, fa
que aquest vehicle transmeti una
gran potència i un baix consum, així
com unes emissions molts baixes,
que fan que aquest vehicle lligui amb
la conservació del medi ambient.

L’atractiu disseny exterior, molt
aerodinàmic, combina perfectament
amb uns interiors luxosos i amplis,
que ens recorden l’amplitut dels
monovolums.

L’Isuzu Rodeo té una amplia gamma de 8 models
on triar.

Per primer cop, es podran veure aquests vehicles
al certamen  Expoauto, de la mà de Tallers Mirauto
de Lleida.

Tallers Adsuar ens porta el

nou model Mercedes Clase R
Un espai de gran luxe amb capacitat

per a sis ocupants

La Clase R ens ofereix formes elegants, materi-
als de qualitat i funcions de fàcil maneig, per sentir-
se còmode en qualsevol moment. Tot a part de te-
nir seients individuals, reproductor DVD i consola
central.

Model de gran amplitud, podem gaudir de molt
espai tant des dels seients com d’un maleter con-
vertible a una superfície completament llisa .

Tenim tres models de motors, el V6 diesel R320
CDI amb 224 cv de potència, que gràcies al per-
feccionament de l’injecció “common rail” i al seu
turbo-compresor, ofereix gran potència a baix con-
sum i també una reducció del nivell d’emisions. El
R350, motor de gasolina, amb 4 vàlvules per cilin-
dre, és un dels més potents de la seva categoria
amb 272 cv, garantitza una conducció relaxada amb
un consum moderat.

El R500, motor de 306 cv, dotat de 3 vàlvules
per cilindre, aprofita el combustible, frenant tant el
consum com les emisions  contaminants.

Mercedes amb el pas del temps ha anat inno-
vant amb sistemes de seguretat, ara aposta pels
sistemes PRO-SAFE, una nova filosofia de segure-
tat.
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Garatge Astoria presenta el  nou Toyota Yaris, el

vehicle ideal per la ciutat

El nou Yaris és una explosió d’energia, confort,
funcionalitat i estil, mostrant una forma futurista. Amb
els seus 3.750 mm, l’han dotat d’una distància entre

eixos més llarga, avançant el parabrisa
i el panell de control, per així poder
donar més espai a l’interior.

A part, gràcies a la flexibilitat dels
seients del darrera, hi ha la possibili-
tat de tenir fins a un pis completament
llis per al maleter.

Podem escollir entre dos potents
però econòmics motors, un de gaso-
lina, el VVTi 1.3 litres, dotat d’injecció
electrònica i 86 cv, amb un consum
de combustible combinat de tant sols
5.8 l/100 km.

L’altre motor és el diesel, D-4D 1.4
litres amb 90 cv, oferint un consum
de sols 4.5 l/100 km, “common rail”
amb injecció directa.

RAV4, la novetat de Toyota, una combinació de

luxe i esportivitat, per qualsevol terreny
Amb unes línies exteriors, fan que el seu frontal

doni un aire d’amplitud i agressivitat. La modernitat i
confort  són els màxims exponents d’aquest vehicle.
Toyota, opta per motors com el 2.0 litres VVTi, pro-

porcionant una potència de 150 cv i
un consum mig de 8,8 l/100 km. El
de 1.8 litres VVTi, capaç de produïr
una potència de 125 cv, amb un con-
sum de combustible de 7.4 l/100 km.
I amb motor D-4D de 2.0 litres té una
potència de 116 cv, disposa de la tec-
nologia avançada de “common rail”,
consumint un 7, 1 l/100 km.

Aquets nous models tenen siste-
mes de seguretat realment avançats,
com l’ABS i EBD, combinats per evi-
tar el bloqueig i distribuïr l’esforç de
frenat a les 4 rodes. A part, els siste-
mes VSC i TRC, controlats automàti-
cament, contribueixen a mantenir la
tracció i el control sobre qualsevol su-
perfície.

La marca americana

Chevrolet, ens ofereix el

seu nou model Aveo
Tallers Adolfo portaran aquesta novetat

a Expoauto de Balaguer

Chevrolet ens mostrarà la seva última novetat
amb berlines. Model de 4 portes amb un motor de
gasolina 1.4 amb 94 cv de potència.

És un cotxe pensat per a famílies joves amb
nens, que busquen un vehicle que els ofereixi el
suficient espai.

Aquest model, serà el que substituïrà el KALOS,
de quatre portes, ja que els models de tres i cinc
portes es continuaran comercialitzant, augmentant
de mida.

Amb un frontal que porta una calandra remata-
da amb un platejat para-xocs, unes entrades d’aire
i unes línies més marcades per donar-li una imatge
més impressionant.

Desde l’interior ens ensenya un disseny accep-
table, ja que ens ofereix els seus comandaments i
el quadre d’instruments perfectament integrats al
quadre de control.

Per conèixer més sobre aquest nou vehicle, el
poden veure a l’stand d’Expoauto de Tallers Adolfo.
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Passat, la nova joia de la

marca Volkswagen

El confort i la potència arriben de la mà del nou

Nissan Pathfinder, el senyor de la carretera
Pels amants dels 4x4, els SUV o els Crossovers,

arriba la novetat de Nissan, el Pathfinder,  per aquells
conductors que volen el prestigi que proporciona un
vehicle distintiu, però que no vol sacrificar el con-

fort, rendiment i estil d’un turisme.
Amb un atractiu disseny expressiu
del 4x4 i la seva aparença robusta,
té el confort d’un turisme amb la
versatilitat d’un monovolum.

El Pathfinder presenta un mo-
tor turbodiesel que dóna 174 ca-
valls a 4000rpm. Té el sistema de
tracció a les quatre rodes All-Mode
i el programa electrònic d’estabili-
tat amb ABS, control de tracció i
control actiu de derrapatge. Caixa
manual de sis velocitats o automà-
tica de 5 velocitats.

La firma Multiauto de Balaguer
el presentarà el proper cap de set-
mana a la primera fira d’automò-
bils nous de Balaguer.

Badimòbil serà present a Expoauto amb el nou

Opel Astra GTC, d’una línia molt esportiva

El nou Opel Astra GTC, serà pre-
sent a Expoauto de la mà de la fir-
ma Badimòbil.

Aquest model destaca per la
seva línia esportiva i confortable, es
presenta amb les modalitats de ga-
solina des del 1.4 litres, 16v
Twinport de 90 cavalls fins al 2.0
Turbo de 200 cavalls, mentre que
en les versions dièsel, es presenta
amb 4 motors que van des del 1.3
CDTI de 90 cavalls fins al 1.9 CDTI
de 150 cavalls.

L’Astra GTC es presenta en tres
versions: Enjoy, Sport i Cosmo. Tres
versions que faciliten donar al GTC
el teu propi caràcter.

Si ets partidari de l’elegància

funcional, del clàssic estil esportiu o del luxe exclu-
siu, pots identificar-te fàcilment, en un dels nous Opel
Astra GTC, fets per gaudir de la conducció.

Vine’l a veure a Expoauto, la fira del cotxe nou.

La nova línia estètica del nou Passat, un cotxe amb
uns acabats exquisits.  Ens presenta dues versions amb
benzina, un motor de 1,6 litres amb 115 cv i un altre de
2.0 litres amb 150 cv, ambdós amb caixa de canvis de 6
velocitats.

La gamma dièsel es presenta amb un TDI de 105 cv
i un altre TDI de 140 cv, també amb 6 velocitats.

L’equilibri perfecte entre consum i força, fan d’aquest
vehicle de línies esportives i elegants, perfecte per gau-
dir de la conducció pels més experts, sense oblidar la
seva seguretat i confort .

Audi A3 Sportback, tota

l’esportivitat d’un coupé

Cases Motors ens porta l’Audi A3 Sportback, que
combina unes prestacions de marxa excel.lents amb un
baix consum.

L’Audi A3 Sportback es presenta amb 7 motors, cinc
de gasolina i dos dièsel. Des del 1,6 litres i 102 cavalls,
fins al 3,2 litres i 250 cv.

Igual de potents, però amb menys consum, els mo-
tors dièsel es presenten amb el 1,9 TDI de 105 cavalls i
el 2.0 TDI de 140 cavalls.
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 Medi Ambient i la Noguera aposten per

una gestió dels residus més sostenible
El Departament i el Consell signen un conveni per implantar la

recollida selectiva de la matèria orgànica a tota la comarca

El conseller de Medi Am-
bient i Habitatge, Salvador
Milà, i el President del Con-
sell Comarcal de la Nogue-
ra, Josep Roig, van signar el
passat dissabte 11 de fe-
brer, a Balaguer, un conveni
de col.laboració per millorar
la gestió dels residus de la
comarca. També van parti-
cipar en l’acte el gerent de
l’Agència de Residus de
Catalunya, Manel Hernandez
i l’Alcalde de Balaguer, Mi-
quel Aguilà.

Els habitants de la No-
guera generen cada any
més de 20.000 tones de
residus municipals, de les
quals es recull selec-
tivament el 7,6 %, un per-
centatge inferior al del con-
junt de Catalunya, que és del
25,6 %. A través del conve-
ni signat, s’estudiarà les ne-
cessitats en matèria de ges-
tió de residus i es dissenya-
rà un pla d’acció específic
per a la comarca que se-
gueixi les línies estratègi-

ques del Pla d’Acció Català.
L’Agència de Residus de

Catalunya finança amb
30.000 euros l’elaboració
del pla d’acció comarcal,
que inclourà la construcció
d’una planta de tractament
de la fracció restant a prop
del dipòsit de Balaguer, on
es crearà el Centre Comar-
cal de Tractament de Resi-
dus Municipals de la Nogue-
ra, amb l’objectiu de recu-
perar els materials aprofita-
bles.

Es posen en marxa 8 Km de

l’Algerri-Balaguer
Jaume Gilabert i Ramon Vilalta van
reunir-se amb els alcaldes i regants

El Delegat territorial del Govern, Jaume Gilabert
i el vice-president de REGSA, Ramon Vilalta van reu-
nir-se amb la Comunitat de Regants del canal Algerri-
Balaguer per visitar les obres del nou edifici de ser-
veis que s’està construïnt per aquesta entitat.

Gilabert va indicar que el Govern de la Generali-
tat de Catalunya està realitzant una de les inversi-
ons més fortes en la segona fase del canal Algerri-
Balaguer, una obra global valorada en 77 milions d’eu-
ros.

Actualment ja esta acabat el tram de vuit quilò-
metres del canal, que connecta la zona d’Algerri fins
a la del riu Farfanya a Castelló, i properament, serà
el propi President de la Generalitat de Catalunya,
Pasqual Maragall, qui inaugurarà aquest tram d’in-
frastructura de reg.

D’altra banda, Ramon Vilalta va indicar que s’es-
tà estudiant un sistema alternatiu que ha de perme-
tre captar l’aigua riu amunt, en una zona que es si-
tua entre l’assut de Pinyana i Alfarràs, per tal de fer-
la baixar per gravetat, fins al canal. Aquest sistema
substituïria l’actual de bombeig situat a Alfarràs, i
ajudaria a reduïr els costos del subministrament.
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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 Consell Comarcal elabora

un nou Pla d’Accions

turístiques 2006

L’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de la
Noguera ha elaborat el nou Pla d’Accions Turístiques
2006. Una d’aquestes accions és l’assistència a fires
turístiques. En aquest sentit, el Consell va ser present
a la fira de FITUR de Madrid, celebrada entre el 24 i
el 29 de gener, per promocionar la comarca. Aquesta
és la segona fira de turisme més important a nivell
europeu i en la qual hi assisteixen 170 països, 843
expositors i 12.000 empreses.

Aquest any el Consell té previst assistir també a
les fires de: Sevatur (San Sebastián), SITC
(Barcelona), TVC (València), Expovaciones (Bilbao),
Exporural (Madrid) i Saló de Muntanya (Vic), per tal
de promocionar i donar a conèixer els atractius
turístics de la comarca a nous potencials visitants
de Catalunya i Espanya.

El Consorci del Montsec organitza la
Primera Jornada per a la divulgació i aprofi-
tament dels recursos turístics del Montsec,
que tindrà lloc el proper 10 de març al Mo-
nestir de Santa Maria de Bellpuig de les Ave-
llanes.

La jornada serà inaugurada pel Conse-
ller de Comerç, Turisme i Consum de la Ge-
neralitat de Catalunya, Josep Huguet, i l’ob-
jectiu principal d’aquesta jornada és el de

Jornada per la divulgació i aprofitament dels

recursos turístics del Montsec
Se celebrarà el proper divendres 10 de març, al Monestir de

Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes

aprofundir en el coneixement dels recursos
turístics del territori, presentar els projec-
tes de dinamització turística del Consorci
del Montsec, analitzar l’evolució de l’oferta
turística i planificar el futur en base al bene-
fici del territori.

El programa de la jornada s’iniciarà amb
la ponència “El patrimoni natural i cultural
del Montsec”. Declaració de Parc Natural
del Montsec, a càrrec de Jordi Sargatal,
Francesc Fité  i Rodrigo Gaete.

La segona intervenció serà sobre «L’evo-
lució de l’oferta turística del Montsec. On
ens dirigim?» a càrrec de Romà Pujades,
Joan Rosell, Ramon Orpinell i Jordi Castells,
mentre que la jornada matinal es clourà amb
«La marca Montsec. Estratègies de promo-
ció. Creació del portal web del Montsec», a
càrrec de Maria Antonia Camón, Alexandra
Balaguer i Alba Serra. La darrera ponència
girarà entorn a l’aprofitament turístic de la
línia fèrria Lleida-La Pobla de Segur.
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El GER torna amb “L’últim assaig del

Tenorio” en benefici de l’Estel
Les dues representacions teatrals de l’obra adaptada per Josep

Molins i Joan Llobet es faran els dies 4 i 5 de març, al Teatre

El Grup Escènic Recreatiu torna als es-
cenaris amb l’obra «L’últim assaig del
Tenorio» que ja van representar durant l’any
2005, en motiu del 50è aniversari de la
companyia.

Ara retornen amb aquesta representa-
ció per un motiu ben diferent, que no és
altre que recaptar fons per l’Estel.

Les representacions es faran els dies 4
i 5 de març al Teatre Municipal de Balaguer,
on donaran a conèixer l’adaptació lliure de
Josep Molins i Joan Llobet, de l’obra més
coneguda de Juan de Zorrilla.

Si anem a veure “L’últim assaig del
Tenorio”, entrem en un assaig general, on
en un principi es vol representar la paròdia
de Don Juan... però al final, es barregen
amb els actors, les tramoies i tots uns per-
sonatges que volen influenciar en l’obra que
s’està representant.

A part dels gags lingüístics de la parò-
dia, els més de cent actors i actrius de dalt
de l’escenari ens provoquen tot tipus de
sentiments, sobre tot sentiments alegres
però també es pot escapar alguna llàgri-
ma.

Cris Juanico, el dia 26

al Teatre Municipal
El cantant de “Ja T’ho Diré” presenta el
seu nou treball discogràfic en solitari

Aquest diumenge 26 de febrer, a partir de les 7
de la tarda, el Teatre Municipal de Balaguer acollirà
l’actuació musical del cantant Cris Juanico
acompanyat de Els Mags de Binigall.

Cris Juanico, el cantant del grup Ja T’ho Diré,
torna al pop i al so de guitarres sense deixar la
tradició musical de les Illes Balears que, tot i que
amb menor protagonisme també hi són present.

Entre les cançons del nou disc hi trobem títols
com «Pell de melicotó», «Vas de puntetes», «Jo li
vaig donar tot» o el primer senzill, «Es moment»,
un mig temps que evoca un efímer amor a primera
vista.

Cris Juanico està acompanyat per Jesúis
Vázquez a la bateria, Sergi Martín a la guitarra, Pepe
King al baix i Pere Goñalons als teclats.
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 La Colla Gegantera sorteja un cap-gros

d’en Pinotxo i una parella de gegants
Per tal de finançar la construcció dels dos nous gegantons

La darrera setmana de gener la Colla Gegantera
de Balaguer va lliurar els premis corresponents al
sorteig organitzat per a ajudar a sufragar la cons-
trucció de dos gegantons, que són unes figures d’uns
dos metres i lleugeres de pes, per a ser portades
per la canalla. Es varen imprimir un miler de butlle-
tes que van ser venudes pels components de la co-
lla quasi en la seva totalitat.

El primer premi va correspon-
dre a Maria Monesma i Balasch de
Vallfogona de Balaguer, que va ve-
nir a recollir-lo juntament amb el seu
germà Joan. Aquest primer premi
era el més desitjat pels petits i no
tant petits i consistia en un cap-gros
del Pinotxo.

El segon premi va correspondre
a Magda Figuerola i Ibars de
Balaguer, que va recollir juntament
amb el seu  fill Àlex una reproducció
de la parella de gegants més
estimats per la gent de Balaguer,
el Pageset i la Pageseta.

La Colla Gegantera de Balaguer
vol agrair a totes aquelles persones
que han contribuït amb la compra
de butlletes a la construcció de
l’Elfa i el Troll, així com especialment
a tots aquells que van dedicar part
del seu temps a vendre números.

Els alumnes de Gaspar

actuen al Teatre Municipal

El passat divendres 3 de febrer, va tenir lloc al
Teatre  la representació de dues obres teatrals a
càrrec dels alumnes de 2n i de 4rt de primària del
CEIP Gaspar de Portolà.

Primer va tenir lloc la representació de l’obra de
cambra fosca “La col de Brussel.les es perd “ a càrrec
dels alumnes de segon. Posteriorment, els alumnes
de quart varen representar l’obra “Tal faràs, tal
trobaràs”.
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Classes de repàs
Cursos d’Informàtica

Grups reduïts
Professors llicenciats
C/ Ramon Llull, 8 baixos - BALAGUER
Tel. 973 451 001

El Balaguer suma els sis punts en joc dels

dos darrers partits disputats
L’equip d’Emili Vicente se situa vuitè amb 37 punts i amb un partit
menys, el que ha de disputar davant la F.E. Figueres, el 14 d’abril

El Balaguer va donar un pas de gegant,

el passat diumenge a Manresa, per assegu-

rar-se la permanència a la Tercera Divisió,

després de guanyar per 0-1, un partit que

se li va posar molt complicat, al minut 43 de

la primera part, quan Iban Parra va veure la

targeta vermella, ja que l’àrbitre va enten-

dre que hi havia intencionalitat en el cop de

colze sobre el defensa Rangel.

El Balaguer va saber defensar bé i ador-

mir el partit, com li convenia, i va aprofitar

un clar penalty en el darrer minut del temps

afegit, per emportar-se la victòria, amb un

gol de Tenorio.

Una setmana abans, l’equip també va

demostrar el seu bon moment de joc ven-

cent al segon classificat, el Vilanova, per 1-

0. També en aquest partit va ser expulsat

per doble targeta groga, el centre-campista

Menchón, al minut 65 de joc.

Després d’aquestes dues victòries con-

secutives, el Balaguer es situa en la vuitena

posició, amb 37 punts, i un partit menys, el

que va suspendre’s a causa de la neu, i que

es disputarà, davant la F. E. Figueres, el pro-

per dijous 14 d’abril.

Aquest diumenge, els d’Emili Vicente in-

tentaran reafirmar-se en la zona alta de la

classificació, en un complicat partit davant

de la Rapitenca.

Golejadors del C.F. Balaguer

1. Girona (-1). ............ 55

2. Espanyol B (-1) ...... 47

3. Gavà ..................... 46

4. Vilanova ................ 46

5. Rapitenca .............. 41

6. Castelldefels ......... 40

7. Santboià ............... 38

8. Balaguer(-1) ..................... 37

9. Manresa (-1) .......... 36

10. Prat .................... 35

11. Europa ................ 34

12. Mataró ................ 32

13. Peralada (-1) ....... 30

14. Barcelona ............ 29

15. Cornellà .............. 28

16. Palafrugell (-1) ..... 26

17. Rubí .................... 23

19. Figueres (-1) ........ 20

19. Granollers ........... 20

20. Palamós (-1) ........ 15

Classificació Tercera Divisió

1. Parra ....................... 10

2. Isma .......................... 4

3. Ermengol .................. 3

4. Fontova ..................... 3

5. Ferran ....................... 2

6. Cortés ....................... 1

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

8. Campabadal ............. 1

9. Juanjo ....................... 1

11. Flamarique ............. 1

12. Tenorio .................... 1

Amb un gol de

Sergio Flamarique i un

altre de Juanjo Tenorio,

de penalty, el Balaguer

ha guanyat els dos dar-

rers partits per la míni-

ma davant el Vilanova i

el Manresa, a casa i a Juanjo

fora, respectivament,

col.locant-se en la vuite-

na posició de la taula, a

falta del partit que s’ha de

disputar davant del Figue-

res, el proper dijous 14

d’abril, en plena Setma-

na Santa.
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ZONA BALAGUER Ref: B-010

Pis de 78 m2, 3 habitacions. Completament
reformat, amb terra de gres. Calefacció, bany
complert. Exterior. Preu: 120.000 euros.

ZONA DE BALAGUER Ref: B-003

Àtic dúplex de 90 m2 per estrenar. 1 bany, 1 aseo,
calefacció individual. Dóna a tres carrers. Terrassa
de 18 m2. Preu: 264.500 euros.

ZONA BALAGUER Ref: B-008

Apartament de 55 m2, 2 habitacions. Calefacció
individual de gas. Ascensor. Exterior, balcó de 7
m2. Cuina americana (opció a fer-la office). Semi-
nou, de tres anys. Preu: 147.250 euros.

ZONA BALAGUER

Terreny per edificar adossats. Preu a consultar.

COMPREM EL SEU PIS O LI BUSQUEM COMPRADOR

Per a clients del 24/02/2006 al 10/03/2006,

li regalem la primera quota de la hipoteca

Jornada de portes obertes
diumenge 5 de març de 2006

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

Telèfon: 973 44 57 27

Escola Pia
Balaguer

El Club Bàsquet Balaguer aconsegueix

sumar dues victòries consecutives
L’equip que entrena Francesc Almira deixa la zona de la cua

El passat dissabte 11 de febrer i al pavelló

de Balaguer, el CB. Balaguer “A” va aconseguir

la seva setena victòria de la temporada davant

del CB. Centelles amb un resultat de 91-72.

L’equip de Balaguer, va començar molt

poc actiu en defensa durant tot el primer

quart, fet que va propiciar que els de Centelles

es posessin 10 punts per damunt del

marcador al finalitzar el primer quart, 12-22.

Va ser a la meitat del segon quart quan

els de Balaguer, que havien arribat a perdre

per 12 punts de diferència, van apretar en

defensa i es van col.locar a 2 punts per davant

en el marcador al descans del partit, 38-36.

A partir d’aquí, els jugadors de Balaguer, no

deixarien d’estar per davant en el marcador.

D’altra banda el passat diumenge 19 de

febrer, a la pista del CB. Ripollet, el Balaguer

va aconseguir la seva segona victòria de la

temporada a domicili amb un resultat de 73

a 76.

L’equip de Balaguer en el tercer quart i

gràcies a la bona defensa efectuada, van

aconseguir realitzar un parcial 2 a 10, que va

propiciar que s’arribés al final del tercer quart

amb el resultat de 54 a 52 pels locals.

Tres-cents atletes a la

Mitja Marató de Balaguer
El proper diumenge 26 de febrer es celebrarà a

Balaguer la divuitena edició de la mitja  marató. Com

cada any els esforçats atletes recorren els 21 km i

97 metres de què consta la prova sortint del carrer

Urgell per arribar fins a Sant Llorenç de Montgai, tot

passant per Gerb, i tornar a Balaguer per acabar la

cursa al carrer Urgell, a l’alçada del complex espor-

tiu.

Per aquest any es preveu l’inscripció d’uns 300

atletes arribats de tota la geografia catalana, però

també de l’Aragó i del País Valencià, gràcies a les

darreres novetats que es donaran en l’actual edició

de la cursa; el recorregut urbà canvia donant la

sortida i l’arribada al carrer Urgell, el control dels

temps dels corredors es realitzarà mitjançant xips

electrònics que s’administraran a cada un dels

participants i la principal atracció seran els premis

en metàl.lic que es repartiran als primers classificats

sota unes mínimes marques en el cronòmetre.



24

 El Cristec trenca la seva mala ratxa de

derrotes, guanyant a la pista del Pallejà
L’equip de Jaume Canal, amb moltes baixes, va guanyar 2-4

El Tirgyps guanya amb

claredat al Santpedor 7-3
El Pub Tirgyps es va imposar amb autoritat i jus-

tícia al Santpedor per un contundent 7-3, en l’en-

contre disputat el passat cap de setmana al Pavelló

Poliesportiu. En el partit, de clar color local,  l’efec-

tivitat dels balaguerins va fer que l’esforç dels

barcelonins no donés cap fruit pels seus interessos.

Pel Balaguer, que al descans manava en el mar-

cador 2-1, van marcar Victor, amb dos gols, Marc,

Tarroja i Manel, màxim golejador amb 3 gols.

El Cristec Balaguer guanya a la pista del Pallejà

per 2 gols a 4.

Els balaguerins posen fi a una ratxa negativa de 4

derrotes consecutives, i s’imposen a un rival situat en

la zona baixa de la classificació en un partit molt seriós

en totes les línies i en el que va destacar l’actuació del

porter Manolo i el debut del juvenil Tano, donades les

múltiples baixes amb les que comptava l’equip dirigit

per Jaume Canal.

La primera meitat va ser força

igualada, amb un Cristec perfec-

tament situat, ben posicionat en

defensa i sense renunciar en cap

moment a l’atac, arribant al descans

amb empat a un.

Al segon temps el Cristec va

sortir a la pista amb encara més

intensitat i ambició, començant-se

a decantar el partit al seu favor. Una

ràpida contra de Jaume Cortés al 24

i una jugada individual de Jordi

Cortés al 33, van ficar el marcador

en franquícia pels de la capital de La

Noguera. Els minuts van anar

passant sense més novetat en el

marcador, fins arribar al darrer minut

en el que Jaume Cortés va marcar

el 1 a 4 des de la seva pròpia àrea,

aprofitant la posició avançada del

porter local, i finalment, a pocs

instants de la fi de l’encontre els

locals van establir el 2 a 4 definitiu.
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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

Possibilitat de pagar amb targeta

Manteniment i neteja de:

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

Telèfons

 618 382 661
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

Miquel López Macià fa un bon paper en els

campionats de Catalunya G2 de natació

El nedador Miquel López Macià  del Club Esportiu
Natació Balaguer va participar el passat cap de set-
mana 18 i 19 de Febrer en  el Campionat de Catalunya
G2 (11-12 anys) de Natació que es va celebrar a les

instal.lacions de la Federació Cata-
lana (piscina Sant Jordi de
Barcelona).

El dissabte al mati  Miquel López
va disputar la prova dels 100 metres
lliures, i per la tarda va disputar la
dels 400 metres lliures millorant la
seva marca personal en 4 i 15
segons respectivament. El diumen-
ge al mati Miquel López Macià va
disputar la seva millor prova, els 100
metres papallona, on es va classi-
ficar en la setena posició de Cata-
lunya millorant el seu  registre
personal en 4 segons.

Aquests resultat passa a
incrementar el bon moment que està
travessant el Club balaguerí.

El Club Tennis Taula Balaguer jugarà la fase

d’ascens a la Divisió d’Honor Femenina
El passat 18 de febrer, el CTT

Balaguer va aconseguir una fita his-
tòrica en classificar-se definitivament
per la fase d’ascens a la Divisió d’Ho-
nor Femenina de tennis taula, en
desfer-se a casa per 4 a 0 del líder
de la categoria, el Blue Hills Calella.

En una mostra de qualitat, les
mateixes jugadores que havien
perdut per 4-2 al partit d’anada, Anna
Biscarri, Loredana Raduta i Marta
Gatnau, van tornar a demostrar que
a casa no les guanya ningú. El primer
punt el va pujar al marcador Raduta
en desfer-se de la millor calellenca,
Tània Puig, per 3 jocs a 1. El mateix
resultat van fer Biscarri davant
Vanessa Luño i Gatnau davant

Cristina Gonzàlez. El quart punt el van aconseguir en
el dobles Biscarri i Raduta amb un clar 3-0 davant
Puig i Luño.

Aquest importantíssim punt situa a les de la
Noguera en segona posició, amb 10 punts.

El Club Escacs Vallfogona

guanya el comarcal
Els dies 4 i 18 de febrer es va dur a terme el

campionat individual d’escacs de La Noguera. Va
constar de 7 rondes de 20 minuts per jugador a cada
ronda, en el qual es va aconseguir que el Club d’Escacs
Vallfogona s’emportés el campionat i el sots campionat
amb els jugadors Joshua Solaní a la categoria Cadet i
campió de la general i Alex Farré en la categoria Infantil
sots campió de la general, tots dos jugadors fent 6.5
punts de 7 possibles.

En la categoria cadet també es va classificar  Laia
Barbosa del IES Ciutat de Balaguer i Josep M. Cunyer
del Club d’Escacs Ponts.

En la categoria infantil s’han classificat l’Alex Farré
del Club d’Escacs Vallfogona, la jugadora Lora
Nikolaeva del IES Ciutat de Balaguer i el jugador Gerard
Rius del IES Almatà.

En la categoria aleví s’han classificat Gerard Orrit
i Silvia Villaró tots dos del col.legi Nostra Senyora del
Carme, Laura Prats i Kiriam Arsac del CEIP La Noguera.

Pel que fa la categoria benjamí s’han classificat el
jugador Jordi Fortuny del col.legi Nostra Senyora del
Carme, Ramon Bovet del CEIP Bonavista, Núria Grau
del Club d’Escacs Balaguer i  Andrea Berrocal del
Gaspar de Portolà.



26

Quart creixent i quart minvant
En aquest dies tots els mitjans de co-

municació ens expliquen i ens ensenyen prò-
digament, la moguda del món islàmic, ben
miseriós per cert, davant l’ofensa feta al seu
profeta Mahoma. Deixant de banda el
muntage que s’hagi pogut fer per uns i al-
tres, que sense dubtar-ho hi és, també invi-
ta a pensar-hi. S’ha de procurar veureu-ho
en el context del seu món. De la seva men-
talitat. De la seva infantesa sense educa-
ció. I del retard que porten de qualsevol idea
de progrés. I no oblidar-se ni un moment
del seu fatalisme situat al moll dels ossos.
Analitzant el fet amb perspectiva jo penso
que poden tenir un gran orgull tots aquells
que d’una manera neta han sortit al carrer
per defensar en el que creuen.

No simpatitzo gaire amb els àrabs, però
em trec el barret davant del seu sentiment
religiós. De la unitat que de la pregària fa
amb els costums i els sap mantenir vius. I
no puc menys que admirar-los.

Que un periodista imbècil immers en
aquest món consumista, sense escrúpols,
amb tota l’arrogància d’un laïcisme sense
fre, i creient-se posseïdor de la veritat ab-
soluta, jugués tan a prop dels sentiments i
de l’ofensa, em fa dubtar de les seves ca-
pacitats mentals.

Aquesta Europa que des de fa més d’un
segle no ha sabut arranjar ni un sol dels seus
problemes sense l’ajuda dels americans, es
creu portadora d’unes altes virtuts cíviques.
Amb un sa criteri propi. I es creu també amb
dret de burlar-se de tot sentiment religiós,
dient-se que el laïcisme (una resta de la
Il.lustració Francesa) és la bandera de la
igualtat i de la llibertat. Pregona la llibertat
d’expressió, però no sempre amb la matei-
xa mesura ni la mateixa marca. Unes vega-
des l’embolcalla amb paper rústic i altres
amb un delicat paper rosa, segons es cre-
gui convenient.

Ara malda per inspirar (sense dir-ho) el
salvatgisme de tota la raça musulmana. A
mi, en concret, no m’agraden pas gaire certs
ritus que veig que practiquen, però com em

reconec no poder compendre-ho, els respec-
to i no m’en burlo. El sol fet de veure que pú-
blicament donen testimoni de la seva fe, ja em
mereix un gran respecte. Certament estan en
un quart creixent, però caldria preguntar com
serà la plena i com ens afectarà.

Per altra banda quan Europa dóna un euro
no és per sentit de la justícia, és per la por. Vol
comprar la seguretat. Vol establir diferències
amb els americans, i es confessa covarda com
el més cínic dels comerciants. A Europa no
deixem d’ésser una lluna en quart minvant, i
tampoc sabem com serà la pròxima plena,
quan arribi que ja és prou inquietant.

El laïcisme mai compendrà que religió en
quant a un Déu és quasi sempre germana d’una
determinada ètica. Amb la religió es busca la
Perpetuïtat. El Premi. I el trobar-nos amb els
nostres en un Més Enllà. I aneu a saber, pot-
ser en fruïr d’alguna cosa que aquí a la terra
no hem sabut trobar.

Farà unes setmanes que el Mikimoto es va
acomiadar en el seu programa televisiu que
es batejava, em sembla, «Assumptes Exteri-
ors», fent un breu repàs de moviola. A tots els
entrevistats els va preguntar si se sentien in-
tegrats on vivien. Tots van respondre negati-
vament. Tots havent marxat de Catalunya fent
poc o molt de temps, varen dir que era impos-
sible. Em va cridar l’atenció la unanimitat to-
tal, doncs els nostres dirigents s’entesten en
voler-la fer. Mai ho aconseguiran. I en el cas
àrab el principal element d’unió i de resistèn-
cia és la religió, essent així, per una simple
raó de vertadera coexistència i vertadera lli-
bertat, perquè no respectem desitjant trobar
la tan anhelada pau. La idea d’un Déu cadascú
que la tingui al seu magí com li plagui, que la
cuidi, que la mimi, que li faci l’altar com vulgui,
i que pensi sempre que la seva llibertat s’aca-
ba on comença la del veí. En aquest gargall
de la globalització no s’ha de desitjar fer a l’ho-
me amb motlle, ans al contrari, s’ha de procu-
rar crear la individualitat. És l’individu el que
ha de sentir-se lliure per cercar la felicitat i la
plenitud.

C.G.A

El nostre futur,

depèn de nosaltres

Algunes persones esperen que els toqui la loteria per
canviar les seves vides. Altres, s’han conformat amb ser
pobres per sempre. Alguns fins i tot, creuen en forces ma-
lignes o divines que poden canviar la seva sort. Així viuen
moltes persones, culpen a les circumstàncies, al veí, al go-
vern, a la mala sort, i es deslliguen de tota responsabilitat.

El nostre present és conseqüència de les decisions que
vam prendre en el passat. Alguns van decidir no estudiar,
fumar, casar-se, tenir fills, drogar-se, robar, divociar-se, pe-
gar o deixar que els peguessin ... i un llarg etc. No som fruit
de la casualitat. Encara que no tinguem la culpa de la nostra
ignorància, sempre podem canviar les nostres vides. Ens
excusem darrera del «no puc» perquè és molt còmode, però
sempre hi ha una manera d’aconseguir el que volem. No
sempre serà com havíem planejat exactament, però, amb
alguna petita variació, podrem arribar fins al lloc que ens
hem proposat.

No m’agraden les filosofies barates, m’agrada provar el
producte que m’ofereixen abans d’opinar i sempre parlo per
experiència pròpia. Jo he canviat la meva vida, és més, en-
cara continuo canviant-la cada dia. Què com es fa això?
Prenent decisions diàries que afectaran el meu futur i que
canviaran el que diuen les estadístiques, els experts, els
psicòlegs, la majoria. Sempre sortiran obstacles que ens
obligaran a aturar-nos, però es poden esquivar i continuar.
Es pot incendiar la collita però podem tornar-la a plantar.
Estarem més temps del que havíem planejat per veure’n el
fruit; però si ens quedem amb els braços creuats, lamen-
tant-nos, no el veurem mai. No podem triar sempre l’opció
més fàcil i continuar culpant als altres de la nostra mala
sort. No tots arribarem a ser advocats, metges o presi-
dents del govern, però aquesta no és excusa per confor-
mar-nos amb ser el que som; no pas si volem un futur millor
pels nostres fills. Potser ja hem aconseguit el que ens haví-
em proposat? Fantàstic. Però si un dia ens adonem que el
lloc que ocupem no ens satisfà, ha arribat l’hora de fer can-
vis.

Sempre hi han noves motivacions per viure i per les
quals lluitar, apassionar-nos. Les nostres vides són un con-
tinuo de decisions que hem de prendre. Decidim llevar-nos
cada matí, anar a treballar, mirar la televisió, anar de vacan-
ces, inclús decidim menjar molt o poc: tenim més domini
sobre les nostres vides del que ens pensem. Tots els canvis
costen, ja ho sé, però si no ho fem avui, ho lamentarem
demà. Hi tenim molt a veure, més del que ens pensem.

Desirée Solà i Brich
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El senyor C.G.A. ha dedicat una carta a Carod-
Rovira i, fidel al seu estil, l’ha insultat vàries vegades
amb uns arguments més dignes d’una barra de bar
que d’un escrit en una revista per modesta que sigui.
És igual. Cadascú té el seu estil i no anem a demanar
canvis a aquestes alçades. En qualsevol cas, li volem
agraïr el detall de dedicar-nos també unes paraules
a tot el partit. Vostè rai que ha vist la llum.

Nosaltres, com que som més rucs, seguirem
demanant l’Estatut que va votar el Parlament de
Catalunya i no pas “l’apanyo”  Mas-Zapatero fet a
corre-cuita i a canvi de tornar a la Presidència de la
Generalitat.

Aprofitem l’ocasió per recordar que, de vegades
«diferenciar el possible del probable» és una traïció
al poble, a canvi d’assegurar-se el retorn al poder.

No deixi, però, d’escriure. Esperem un proper
article.

Salut i república.

ERC – Balaguer. Secció local

C.G.A.

Indesinenter

Hores immaculades i recers del cor
pujaven i encara pujen
des del tou d’un dia bell de primavera
fins avui,
oferint des d’aleshores el camí que ara conec.
Llampegaven els estels al meu davant
i al soroll de l’aigua s’hi fonia el temps.
El lai aquell de sonsònia portava la pau
i prenia força l’aire encara tímid
de les novetats.
Es veia la llum engorronint l’ombra.
Havia donat un tomb
per la feina i per l’amor i era de nit.
Si escric llarg, em deia,
caldrà que ho faci molt bé perquè em llegeixin.
Si sóc breu, quan hom s’adona que es cansa,
potser ja m’haurà llegit.
Vagarejava lent el plaer d’aquell capvespre,
de la feina feta, del silenci sol,
abraçant les hores i les calideses
d’un graó d’escala, del soroll del riu,
del brunzit de l’òliba.
Havia donat un tomb per la feina i per l’amor,
en el discurs prim de matisos francs,
en la màgia encesa on prima l’anhel.
Llampegaven els estels i aquell fil eteri
ja tenia força, ja tenia nom.

Miquel Trilla

Del «Bulling» escolar, se’n comença a
parlar, ja era hora! A les aules n’hi ha hagut i
cal acceptar que  n’hi ha. Nens « acossadors»,
nens que abusen d’algun company ,  nens que
dia rere dia corsequen tota la classe, nens
que maltracten al professor, nens que
malmeten el material escolar ...

Malauradament als ensenyants moltes
vegades ens passa desapercebut i ens costa
detectar el «bulling» individual, aquell que és
comés contra un nen en particular, perquè en
aquests casos l’assetjador o assetjadors ho
fan fora del radi d’acció dels professors: al
pati, al passadís quan el tutor no els veu, al
carrer, a la classe de manera encoberta. I el
pobre assetjat, normalment, se sent impotent
d’exterioritzar  aquest suplici  perquè  té por
de les represàlies i perquè se sent sotmès a
l’opressor. Cal la complicitat dels companys i
el contacte continu de família-escola perquè
el professor detecti  el problema i pugui  actuar.
En arribar en aquest punt és cabdal l’actitud,
la resposta i l’acció dels pares del nen inculpat.
Si ells participen, hi ha molt de guanyat.

En algun cas en que se n’ha fet ressò
últimament la premsa, en lloc de  reprendre
al «maltractador», s’ha  gestionat la
matriculació a un altre Centre del nen
maltractat. «Salomònica decisió»! Res no hem
guanyat, i l’ instigador encara és sentirà ben
parat.

El «bulling» que sí que és palpable pel
professorat, que veiem, que el patim cada dia,
és el «bulling» de l’aula, aquell que un alumne
o grupet d’alumnes són capaços d’ assetjar i
turmentar a la resta de companys de la classe
un dia i un altre, un curs i tota l’escolaritat.
Aquests són individus que durant la infància i
adolescència practiquen el  «bulling» a l’escola,
a casa són els reis  (moltes vegades autèntics
tirans); i  quan són adults, sovint, «acossadors»
familiars i laborals.

De res serveix la planificació que fa el
professor d’una sessió determinada, d’una
activitat concreta, si aquell dia l’individu o
d’individus  en qüestió els dóna per parlar, per
fer sorolls, per aixecar-se sense to ni so, per
interrompre quan els ve de gust , en aquella
sessió ells no aprendran res, però la resta dels
seus companys ben poc.

Hi ha nens que han de suportar massa
anys un «bulling» constant per part de certs
alumnes, col.legues indignes,   companys que
no els  permeten escoltar al professor amb
claredat, que els emprenyen contínuament,
que fan interrompre les classes amb
freqüència, que massa vegades posen al
mestre nerviós i paguen justos per pecadors,
que en una sessió en la que es podrien fer un
nombre determinat de problemes,d’activitats,

«Bulling» als Centres Escolars

aquests es redueixen a la meitat.
Tots els professors tenim o  hem tingut

alumnes d’aquestes característiques a la
classe, i tots sabem les inspiracions
profundes que hem de fer  abans de creuar
aquella porta per tal d’agafar les forces
necessàries per tranquil.litzar, engrescar,
gairebé «torejar» aquell difícil escolar per
aconseguir que la resta pugui rebre la classe
en condicions, perquè l’objectiu d’aquell  és
tan sols trencar el ritme de treball,  fer-se el
graciós i que li riguin les gràcies. El treball
que fem a l’escola ni li agrada ni li interessa,
allà s’avorreix i per tant alguna cosa ha de
fer per  trencar la seva monotonia.

Quantes hores de reunions del
professorat! quantes hores de debat per
aquests «quatre gats»! per intentar trobar
la fórmula màgica, la pedra filosofal perquè
treballin, aprenguin i deixin de molestar a la
resta de companys! Hores i hores que
podríem dedicar als altres alumnes! Però
nosaltres sols, sense el suport de
l’Administració, de lleis, de pares i d’altres
professionals, res estem solucionant. Pares,
forceu, és molt important !El que els vostres
fills aprenguin a classe, també depèn dels
seus companys.

Aquestes darreres Lleis Educatives han
posat molt d’èmfasi en el drets dels alumnes
i molt poc en els deures, i d’això se’n ressent
l’Escola. Tant els alumnes que practiquen el
«bulling» com els que el pateixen tenen dret
a l’escolaritat, per això a aquells els hem
d’aguantar fins als setze anys, però jo em
pregunto, i el drets dels altres a poder
aprendre en condicions? Malauradament
massa vegades aquests no compten.
Aquells alumnes no senten la necessitat
d’estar escolaritzats, no accepten la
disciplina  que necessàriament contempla
un Reglament de Règim Escolar,  ni ells la
suporten, ni en tenen cap culpa els altres
que els han de suportar.
És hora ja de que obertament se’n parli.
Administració, psicòlegs, pedagogs, pares
«agafem el brau per les banyes». Afrontem
el problema des de petits, impliquem
aquests pares que massa vegades passen
de tot, treballem i valorem la disciplina,
muntem-los tallers artesanals, tallers pre-
professionals;  els ensenyants a crits ho
estem demanant.  Són pocs, però fan massa
mal i en moltes aules són la causa principal
del baix rendiment de molts dels seus
companys.

Rosa M. Gràcia Fumanal
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Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472
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“La cabra o Qui és Sylvia?” tanca el

cicle d’hivern del Teatre Municipal
Dirigida i interpretada per Josep Maria Pou, l’obra ha estat una de

les millors del panorama teatral català de la present temporada

El Teatre Municipal de Balaguer es ves-
teix novament de gala per rebre una de les
millors obres del teatre català de la tempo-
rada. Dirigida i interpretada per Josep Maria
Pou, l’obra «La cabra o Qui és Sylvia?»
d’Edward Albes tanca el cicle d’hivern del
Teatre Municipal de Balaguer, el proper diu-
menge 12 de març a les 7 de la tarda.

La cabra o Qui és Sylvia? És una tragè-
dia. És un drama que crema i fa mal, que va
directament al centre de l’amor, la gelosia i
els ideals.

L’obra comença presentant Martin, un
reputat arquitecte que acaba de guanyar el
premi Pritzker, i la seva estimada esposa

Stevie. Es diverteixen amb diàlegs enginyo-
sos i acudits còmplices. Semblen una pare-
lla perfecta. Però aquest matrimoni perfec-
te, aquesta vida quasi perfecta, es comen-
ça a trencar peça a peça.

La trencadissa comença quan Martin
confessa que està apassionadament ena-
morat de Sylvia. Però Sylvia és una cabra.

De cop i volta tots els que l’envolten ve-
uen a Martin com un animal, com una bès-
tia. Albes desconstrueix la naturalesa huma-
na d’una manera devastadora, absurda i
provocativa.

Una obra que de ben segur no us deixa-
rà indiferents.

L’Escola Pia celebrà el dia de

la Pau amb diversos actes
Una escampada de globus amb

missatges i un esmorzar

El  dilluns dia 30 de gener i amb motiu de la
celebració del dia de la Pau, a l’Escola Pia van viure
un acte molt emotiu i educatiu. Tots els alumnes i
tota la comunitat educativa van preparar uns mis-
satges plens de bons desigs, aquests missatges els
van lligar a un bon grapat de globus que després
van deixar enlairar, per escampar aquests  propòsits
de pau arreu del món.

Després van gaudir d’un esmorzar que per se-
gon any preparen amb il.lusió amb la col.laboració
de totes les famílies de l’escola, recaptant diners
per tal d’ajudar les Escoles Pies del Senegal.
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Amb la representació de l’obra Eureka, a càrrec
del Cau de l’Unicorn, s’inicia un nou Cicle de Teatre
Escolar. Eureka està adreçada als alumnes de P3, P4
i P5, i és un musical de titelles amb llum negra, amb
una durada d’una hora aproximadament.

La segona de les obres es representarà el di-
marts 7 de març. L’obra escollida serà «Rewind» a

De l’1 de març i fins al 7 d’abril el Teatre

acollirà un nou Cicle de Teatre Escolar
Es representaran un total de 7 obres, en llengua catalana i anglesa

per a tots els escolars dels diferents centres de Balaguer

càrrec de English Theatre Company,
interpretada en llengua anglesa, i
adreçada als alumnes de primer i se-
gon d’ESO, i també d’una hora de
durada.

El mateix dimarts 7 de març, i pels
alumnes de tercer i quart d’ESO tam-
bé es representarà una obra en llen-
gua anglesa, «William B.» també a
càrrec de la English Theatre Company.

El dimecres 15 de març tocarà el
torn als alumnes de cicle inicial de
primària, és a dir, primer i segon, amb
l’obra «Les mil i una nits» una obra de
teatre-dansa amb tocs de llum negra,
a càrrec del grup Roseland Musical.

El dimarts 28 de març, el Teatre
Municipal acollirà la representació de
l’obra «Tan tens, tan vals» a càrrec de
Urubú Teatre. Destinat als alumnes del
cicle superior de primària, (5è i 6è),

l’obra vol fer reflexionar els joves de 9 a 11 anys sobre com el
consumisme substitueix els autèntics valors de les persones pel
buit de les aparences.

El dimecres 5 d’abril, tornaran les representacions amb llen-
gua anglesa, amb l’obra «Circus Rimbombanti» amb Firewalk
Theatre, adreçat als alumnes de batxillerats i cicles formatius.

El cicle de teatre escolar es tancarà el divendres 7 d’abril
amb la representació de «Robin Hood and his friends», una obra
de teatre bilingüe català i anglès, a càrrec del grup Veus Veus.

Aquesta companyia ha fet una versió de la coneguda història
de Robin Hood adaptada al cicle mitjà de primària, en la que
l’alternança català-anglès, tant als diàlegs com a les cançons, la
fan prou entenedora.
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ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

- ES LLOGA local a Balaguer de 80 m2.
- ES LLOGA magatzem i altell de 65 m2.
- ES VEN casa adosada a Balaguer.
- ES VEN casa vella a Àger, cèntrica.
- ES VEN dúplex a Balaguer, Av. Països Catalans.
- PATI per edificar al casc urbà de Menàrguens.
- PATI de 4.500 m2 a Ivars de Noguera, zona
urbanitzable.

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

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

E S Q U I Z O F R È N I A ,
trastorns bipolars 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, Tel:
610260221 -973221019.
Mail: sampon@suport.org

VENDA/LLOGUER local
comercial de 216 m2 al C/
Barcelona. Obra nova. Dos
nivells. Aparador de 12
metres. Zona Escola Pia.
Raó 973448273.

APROVAT A LA TEVA
OPOSICIÓ GARANTIT-
ZAT. Preparadors - entre-
nadors personals. Informa’t
al 900150191. Trucada
gratuïta.

MOLTES AUTOESCOLES
NECESSITEN AMB UR-
GÈNCIA PROFESSORS
D’AUTOESCOLA. Prepa-
ra’t i treballa ja. Informació
gratuïta al 900315315.

BALAGUER vendo aparta-
mento de obra nueva. Muy
céntrico. Ineteresados llamar
al 600402319.

VENDA/LLOGUER de
pàrkings al C/ Molí del
Comte, 37. Raó
629725009.

ES VEN Golf GTI Edición
Especial, any 2003. Full
equip. Raó tel: 661245573.

VOLS SER FUNCIONARI
AL 2006? Milers de places
d’auxiliar administratiu. Amb
només el graduat escolar. És
la teva oportunitat. Infor-
mació gratuïta al 900315-
315.

LLOGUER local comercial al
C/ Barcelona de 120m2, to-
tal-ment acondicionat. Apa-
rador vidre seguretat, reixa,
llum, aigua, pintura. Raó 973-
448273.

FUNCIONARIS ZELA-
DORS.  Treball estable amb
només el certificat d’escolari-
at. Preparació garantitza-
da.Informa’t: 900150191.
Trucada gratuïta.

TENS UN OFICI I VOLS
SER FUNCIONARI? Infor-
ma’t al 900150191 trucada
gratuïta.

ES VEN Volvo XC90 Sumum
D5, automàtic, 165 cv. 7 pla-
ces, seients de pell, sostre
solar. Raó tel: 661245573.

SOU FIX PER TOTA LA
VIDA I A LA TEVA COMU-
NITAT. Convocatòries contí-
nues. Fes-te policia local. Et
preparem fins que aprovis.
Informa’t, és gratis al
900150191.

ES VEN Honda 125 de Cros
de competició (any 1999),
amb remolc. Raó tel:
661245574.

ES TRASPASSA restaurant
a Balaguer per canvi de resi-
dència. Raó tel: 658967374.

COMPRO PISO de segun-
da mano en Balaguer, de par-
ticular a particular. Interesa-
dos  llamar 687733927.

PERRUQUERS VIRGI
CASTEL, necessita oficial
de peluqueria. Interessats
trucar al 973447820.

INTERBAN. SERVICIOS
FINANCIEROS E INMO-
BILIARIOS. Hipoteca para
agrupación de créditos. Fi-
nanciamos todos sus crédi-
tos en uno solo. Reduzca sus
pagos mensuales a la mitad.
INTERBAN 973447477-
687478846.

EMPRESA DE PU-
BLICITAT I DISSENY de
Balaguer, precisa dis-
senyador. Imprescindible
domini de Photoshop i
Freehand. Interessats trucar
al 973448273.

SE OFRECE CHICA joven
con papeles para trabajar de
camarera. Interesados
llamar: 670262357.

¿AGOBIADO POR LAS
DEUDAS? Unificación de
cuentas en una sola. Si no lo
solucionamos no lo cobra-
mos. INTERBAN, servicios fi-
nancieros e inmobiliarios.
Llamar al: 973447477-
687478846.

ES VEN LOCAL COMER-
CIAL al carrer Sant Diego de
California, de 190m2. Raó
tel. 973448273.

ES VENEN teules àrabs, de
particular a particular. Raó
tel: 659095891.

ES VEN terreny a Albesa de
2.000 m2 amb un tancat de
300 m2. Amb aigua de boca
i de reg. Raó tel:
659095891.

ES VEN PIS de 130 m2 al
c/ Barcelona, 68. Amb 4
habitacions dobles,2 banys,
tot exterior, pàrking per dos
cotxes i traster. Preu:
216.500 euros. Interessats
trucar al 675186633.

ES VEN pis de 120 m2, mo-
blat,4 hab.,2 banys com-
plerts, terrassa de 20 m2 i
balcó. Ascensor, calefacció,
aire condicionat. Cèntric.
Raó tel: 973447235 (trucar
a partir de les 19:30 h).

SE OFRECE chica joven
para hacer tareas del hogar,
cuidar niños o gente mayor,
o servicios de hosteleria.
Razón tel: 605865556.

ES TRASPASSA botiga de
roba de nen (fins a 8 anys),
per jubilació, en ple rendi-
ment. Amb reixa i vidre de
seguretat. Amb roba o sen-
se. Molt ben equipada. Raó
tel: 636083788 i
973450101 (horari comerci-
al).

SE VENDE piso amueblado
de 110 m2 en la Pl. Merca-
dal, cocina, comedor, 1
baño, 4 habitaciones y 2 bal-
cones. Muy soleado. Precio:
85.000 euros. Telefono:
973450663.

EN VENDA apartament nou
de 2 habitacions a Balaguer,
cèntric. Urgeix venda. Bon
preu. Raó tel: 619802598.

S’OFEREIX noi jove amb
carnet C, per treballar per
tota la província de Lleida. In-
teressats trucar al
973448318.

ES PRECISSA COMERCIAL
per a empresa de publicitat de
Balaguer. Imprescindible car-
net de conduir. Concertar en-
trevista al tel. 973448273.

RESTAURANT SAPORE
precisa cambrer/a. Interes-
sats trucar al 973450508 o
presentar-se.

HUERTO VALLADO para
compartir a medias. Medio
espacio  para verduras y más
de la mitad con árboles
frutales. Imprescindible tener
coche. Llamar al 973447799.

SE OFRECE analista progra-
mador, montaje, manteni-
miento y reparación de orde-
nadores, redes, Windows,
antivirus. Interesados llamar al
697963052.

ES PRECISSA APRENENT
DE MECÀNICA de l’automò-
bil, d’entre 17 i 20 anys, per
ampliació de plantilla. Interes-
sats trucar al tel. 973443121
i preguntar per srta. Olivia.

COMPRA-VENDA de casas
y pisos en Tremp, Àger, Pont
de Montanyana, Alpicat y
Castelldans. Hipotecas y
créditos, sin entrada y sin
abales. Inetresados llamar al
670527205.

ES VEN pis a l’Avinguda Pere
III, de 140 m2. Semi-nou. Amb
mobles o sense. 5 habitacions,
2 banys. Interessats trucar al
626696086.

ES PRECISSA COMERCIAL
per a empresa d’automoció de
Balaguer. Interessats trucar al
telf. 973443121 i preguntar
per srta. Eva.

ES PRECISSA noi per treba-
llar en oficina i magatzem. In-
teressats enciar C.V. a l’Apar-
tat de correus 118 de
Balaguer.

ES VEN PIS moblat de 90m2,
davant Renfe. 3 habitacions,
cuina reformada, 2 banys (1
amb banyera d’hidromas.),
portes noves, i porta d’entra-
da seguretat. Preu: 147.300
euros. Tel. 667476172
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HORAR IOD ' AU TOBUSOS

ORT. 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
13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
13.35 PONTS de dill. a div. feiners
19.50 PONTS de dill. a div. 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

06.45 (1) 07.15

08.05 (3) 08.35

09.45 10.15

14.15 (3) 14.45

18.00 18.30

19.45 (3) 20.15

21.30 22.00

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER

06.00 (1) 06.30

07.25 07.55

09.05 (2) 09.35

13.30 (3) 14.00

15.30 16.00

19.00 19.30

20.45 (2) 21.15

FA 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 23 de febrer a les 8 de la tarda del 2 de març MARCH
De les 8 de la tarda del 2 de març a les 8 de la tarda del 9 de març ALDAVÓ
De les 8 de la tarda del 9 de març a les 8 de la tarda del 16 de març CLAVER

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 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES 902 111 444
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

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.

(2) Enllaç  a l’estació d’ FGC de Balaguer amb el ser-

vei substitutori per carretera de Balaguer a la Pobla de

Segur-Sort. Sortida de l’autocar de  Balaguer a les

09.45 h, 14.15 h i 21.20 h.

(3) Enllaç a l’estació d’ FGC de Balaguer amb el servei

de tren de Balaguer a Lleida. Arribada de l’autocar a

Balaguer a les 07.50 h, 13.55 h i 19.30 h.

ES LLOGA LOCAL

COMERCIAL
190 m2, Dos plantes. Davant

Escola Pia. Gran façana.
Xamfrà

OPORTUNITAT.
ES VEN

SOLÀRIUM
pràcticament nou.

Preu: 1.000 euros
Raó: 670 900 725

Raó tel. 667 476172

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

ES TRASPASSA BAR
AL C/ URGELL, 71

DE BALAGUER

INTERESSATS

TRUCAR ALS TELS.

973 446 317

973 450 385

900 308 308
Trucada
Gratuïta

etàletàletàletàletàl.....liquesliquesliquesliquesliques

ORENOORENOORENOORENOORENOM
Portes metàl.liques

Basculants i automàtiques

Escales i baranes metàl.liques

Serralleria i Forja

Estructures metàl.liques

C/ Barceloneta (davant bàscula)
Tel. part/Fax 973 450 167

Tel. 605 801 804 - 25617 LA RÀPITA

VENDA LOCAL

COMERCIAL
totalment

acondicionat, al
carrer Barcelona.

Raó tel. 973448273

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS
PRESSUPOST

VENDA LOCAL

COMERCIAL
190m2, al

carrer Sant diego de
California.

Raó tel. 973448273

ES VEN PIS TOTALMENT MOBLAT
90m2, davant Estació de Renfe.

3 habitacions, cuina reformada, 2 banys (1 amb
banyera d�hidromassatge), portes interiors

noves, i porta d�entrada de seguretat.
Preu: 147.300 euros
Raó tel. 667476172

MOSSOS

D’ESQUADRA

10.856
Nous llocs

Anys 2006 a 2008

Dpmt. d’Educació

Generalitat deCatalunya

Õ 8.090 Places
Cos de Mestres

 Õ 2.766 Places

Professors Secundària

Font: www.gencat.net

900 100 180
Trucada gratuïta

Sol.licita informació

Treball estable

INMINENT
INCORPORACIÓ

Informa’t - trucada gratuïta
900 308 308

!
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