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Pressupost 2006
L’Ajuntament de Balaguer ha
aprovat els pressupostos de
l’any 2006 amb una inversió
de 8,6 milions d’euros

Club Bàsquet Balaguer
El Club Bàsquet Balaguer
amb quatre victòries
consecutives s’ha col.locat
setè de la classificació

447

Promoció turística comarcal
El Consell comarcal ha
redactat el Pla de Foment i
Expansió del sector turístic de
la comarca de la Noguera

1a quinzena
març · 2006



2

Consulti els nostres preus i avantatges

en les assegurances

ACCIDENT i MALALTIA, VEHICLES, LA LLAR,
COMUNITATS, COMERÇOS i JUBILACIÓ
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Què en penseu?...
Em sento feliç de llegir a la premsa

que Expoauto, la fira de l’automòbil cele-
brada aquest darrer cap de setmana ha
estat un èxit i que l’espai ocupat, 3.500
metres quadrats, ha quedat del tot
insuficient. Aquest és un signe inequívoc
de la necessitat del canvi. Els pavellons
de la CROS han complert en escreix el
seu paper multifuncional i la història ha
donat la raó al consistori que els adquirí,

malgrat que en aquell moment l’oposició
no  veié amb bons ulls aquesta compra.
Ara ha arribat el moment d’uns nous
pavellons firals que donin encara més
resposta i cabuda a les demandes dels
diferents sectors de la ciutat. La venda
dels locals, ha aportat uns grans
ingressos a les deficitàries arques
municipals. Caldrà ara saber-los adminis-
trar i invertir-los en aquells equipaments
que  el Balaguer del segle XXI necessita.

Josep M. Simón i Auberni

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Cirurgia

Anàlisis

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

- ES VEN local comercial de 80 m2, c/ St Josep Calasanç.
- ES LLOGA magatzem i altell de 65 m2.
- ES VEN casa vella a Àger, cèntrica.
- ES VEN mas  a Àger.
- 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 VEN àtic-duplex d’alt standing, 170 m2 habitables. Terrassa
de 130 m2. Totalment moblat. Zona cèntrica de Balaguer.

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER DEL SEU PIS O LOCAL

Educació i esport

Educació i esport, són dos conceptes
que molts cops s’han volgut contraposar.
El futbol sempre ha estat considerat, per
molts puristes, com la contracultura, i per
tant, els esportistes, molts cops han estat
«maltractats» i tinguts a menys per un sec-
tor de la societat, que només veuen en l’es-
port, aquella vàlvula d’escapament per anar
a cridar els diumenges, en el cas dels es-
pectadors, i anar a suar la cansalada, per
aquells 22 bojos darrera d’una pilota.

Per sort, amb els anys, aquesta con-
cepció dels esportistes en general i dels
futbolistes específicament, va canviant.

Els clubs de futbol han anat creant es-
coles de futbol, posant davant persones,
educadors preparats per formar, en primer
lloc, persones, i després esportistes.

El club de la nostra ciutat, molt
conscienciat de la labor educativa que fan i
que poden arribar a fer amb els seus més
de dos-cents joves futbolistes, ha arribat a
un acord amb els centres educatius de la
ciutat, per tal de col.laborar i treballar con-

juntament en la tasca educativa d’aquests
nois i noies.

Davant de la potència de mitjans que
està desplegant el futbol professional, és
normal que els nostres joves futbolistes,
molts cops s’enlluernin amb la il.lusió de
poder arribar un dia a ser professionals del
futbol, però malauradament, les estadísti-
ques ens diuen que només n’arriba un, cada
no sé quants anys, i per tant, club, centres
educatius i pares, tenen l’obligació d’edu-
car els seus jugadors, alumnes, i fills en
aquest sentit.

A la pràctica, l’acord que han près els
centres educatius i el club de futbol de la
nostra ciutat, és que mestres i entrenadors
estaran en contacte per tal de fer un segui-
ment exhaustiu, no tant de les notes dels
alumnes-jugadors sinó del seu comporta-
ment, i de la seva actitud en vers la feina i
els estudis. Segurament, que anant tots a
una, s’aconseguirà que els nostres espor-
tistes puguin canviar aquells conceptes mal
entesos que explicàvem al principi.

En portada:
Antiquària 2006

BALAGUER
Expoauto tanca portes amb

més de set mil visitants
durant el cap de setmana

Balaguer entra a la Quaresma
celebrant la festa de

Carnestoltes

COMARCA
El Consell Comarcal presenta
els plans locals de joventut de
la Noguera

Tartareu acull un any més el
campionat de descens de BTT
els dies 11 i 12 de març

CULTURA
El Museu de la Noguera acull
una excposició de gravats de

Goya

El Club Futbol Balaguer
col·labora amb els centres

educatius de la ciutat

ESPORTS
El Cristec perd a la pista del
líder l’Ametlla Merola per un
contundent i injust 5-1

La Mitja Marató reuneix més
de 350 atletes d’arreu de
Catalunya, Balears i Aragó
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20 expositors d’arreu de l’estat

participen a la setena edició d’Antiquària
La Fira que se celebra del 10 al 12 de març als pavellons firals de
Balaguer acull també una interessant exposició de motos antigues

Tot és a punt per tal de celebrar una nova
edició d’Antiquària, la Fira d’Antiguitats i
Brocanteria de la ciutat de Balaguer, orga-
nitzada per Fira Balaguer i l’Associació de
Brocanters i Antiquaris “Indíbil i Mandoni” de
Lleida.

Antiquària obrirà les seves portes
aquest divendres, 10 de març a les 5 de la
tarda i romandrà oberta fins el diumenge,
dia 12 a les 9 del vespre.

Antiquària, reunirà un total de 20
expositors de diversos punts de la geografia
catalana, aragonesa, 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’horari de la Fira serà , divendres de
17 h a 21h i dissabte i diumenge, de 10’30
h a 14’30 h i de 16’30h a 21 h. El preu de
l’entrada és 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, al tancar el recinte,
tindrà lloc als mateixos pavellons firals un
Sopar-subhasta al preu de 10 euros.

Expoauto tanca portes amb
més de set mil visitants

durant el cap de setmana
La Fira va ser clausurada pel Delegat del

Govern a Lleida, Jaume Gilabert

La segona edició de la Fira dedicada al vehicle
nou, Expoauto va celebrar-se el passat cap de
setmana, amb un important fluxe de visitants,
superior a la primera edició.

Un total de 14 expositors representants de 20
marques automobilístiques han exposat vora dos-
cents vehicles nous en els 3.500 metres quadrats
d’exposició.

Inaugurada pel Secretari General d’Indústria de
la Generalitat de Catalunya, Jordi Carbonell, la Fira
Expoauto va obrir les seves portes el passat dissabte
4 de març i va clausurar-se el diumenge, amb la
presència del Delegat del Govern a Lleida, Jaume
Gilabert, que va valorar positivament la celebració
d’aquests monogràfics com a motors de l’economia
local.

Durant aquesta setmana, l’organització de la Fira
i els expositors valoraran l’èxit de les transaccions
econòmiques realitzades durant el cap de setmana
de la fira i els dies posteriors, per valorar el nombre
de vehicles venuts, així com el moviment econòmic
que ha suposat el certamen.

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ
5 places per Policia Local de Balaguer

Termini sol·licituds:  Fins el divendres 24-03-2006
Requisits: • Edat, de 18 a 39 anys

• Alçada mínima, 1,60 m dones, i 1,70 m homes
• Graduat ESO, Graduat Escolar, FP1...
• Permís de conducció B (posteriorment A i BTP)

Bases: BOP de Lleida núm. 7, de 17-01-2006
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973 445 356 - 667 471 961

ZONA DE

BALAGUER

P r ó x i m a
construcción de
casas adosadas
de 2 plantas de al-
tura. Jardín
privado.
C O N S U L T A R
PRECIO.

ZONA

TORRELAMEU

P r ó x i m a
construcción de pi-
sos de 2, 3, 4 hab. y
áticos duplex. Zona
ajardinada y piscina
comunitaria. Parking
y trastero. Acabados
de 1ª calidad. CON-
SULTAR PRECIO.

L’escola La Noguera celebra el seu particular
«Carnestoltes musical» dedicat a Mozart

Els nens i nenes de la Llar d’Infants Patufet es
disfressen per celebrar la festa de Carnaval
El Carnestoltes 2006 també va

arribar a la Llar d’Infants Patufet. Els
«joves» alumnes de la guarderia,
d’edats compreses entre els 0 i els
3 anys van disfressar-se per tal de
celebrar la festa, sota l’atenta mi-
rada de pares, padrins i professo-
res.

Tots ells van ser fotografiats i
els més grans van sortir de rua de
Carnaval pels carrers més propers
de la Llar d’Infants, com ja va sent
habitual en els darrers anys.

L’Escola La Noguera va viure, el
passat divendres 24 de febrer, un
Carnestoltes Musical, on tots els
alumnes, disfressats d’instruments,
van formar una orquestra. Tot ana-
va dedicat a la commemoració de
l’any Mozart.

Abans dels actes festius, els
alumnes van gaudir de la interpre-
tació de diferents peces musicals a
càrrec de professors i alumnes del
centre i de l’Escola Municipal de
Música de Balaguer.

El Carnestoltes 2006
reuneix mils de persones
Èxit de la rua nocturna, encapçalada
pel grup de percussió dels Diables

El passat dissabte, dia 25 de febrer, Balaguer
va celebrar un dels Carnestoltes més vistosos, lluïts
i participatius dels darrers anys.

Per la tarda, unes 25 carrosses i artilugis
dissenyats per formar part de la tradicional rua
varen donar el tret de sortida a una multitudinària
festa al carrer, que enguany es va allargar fins a la
nit, amb una altra rua a peu encapçalada pels
Diables de Balaguer que varen organitzar una
fabulosa Batucada i un espectacle de foc i llum que
va deleitar a tots els assistents.

La millor carrossa que enguany va ser escollida
pels mateixos participants a la rua, va correspondre
a “Las Diosas del Olimpo”, de l’AMPA del Col.legi
Gaspar de Portolà de Balaguer.

BUSCAMOS

PISOS O

CASAS PARA

ALQUILAR O

VENDER EN

CUALQUIER

ZONA
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Venuts els pavellons de la
Cros per 7,5 milions

L’empresa Cimalina S.L. va adjudicar-se mitjan-
çant subhasta els pavellons de la Cros per un total
de 7,5 milions d’euros. Aquesta finca té 3.100 me-
tres quadrats, amb una capacitat d’edificació de
12.200 metres quadrats, distribuïts en planta baixa
i cinc pisos d’alçada, el que permetrà la construcció
d’un total de cent nous habitatges.

Els pavellons de la Cros van ser adquirits per
l’Ajuntament de Balaguer, l’any 1989, per la quanti-
tat de 25 milions de pessetes, uns 150.000 euros.

L’Ajuntament aprova un pressupost de

17,7 milions d’euros per a l’any 2006
Dels quals 7,8 milions seran destinats al capítol d’inversions

L’Ajuntament de Balaguer ha
aprovat el pressupost per a l’exer-
cici 2006, per un total de 17,7 mi-
lions d’euros, dels quals 7,8 ani-
ran destinats a inversions.

Entre les inversions més impor-
tants que es preveuen per aquest
any hi ha la construcció del Casal
de Ciutat al Centre Històric per un
valor de 1,8 milions d’euros, i la
passarel.la sobre el riu, que unirà
el carrer Almatà, a la zona de l’Ei-
xample, amb l’Avinguda Francesc
Macià, a l’alçada del Xalet Montiu.
Aquesta obra comportarà una in-
versió per valor de vora un milió
d’euros.

A més d’aquestes inversions
també està projectada l’obertura
del carrer Almatà, la construcció
del nou pavelló polivalent de 4.500
metres quadrats als antics terrenys
d’Inpacsa, i la construcció de la se-

gona planta de l’edifici dels vestidors del Poliesportiu
i del Camp Municipal d’Esports.

La resta d’inversions estaran destinades al Cen-
tre Històric, on s’ha de tirar endavant les obres i els
projectes per tal d’aconseguir la reforma integral del
Casc Antic, subvencionada amb el 50 per cent a
través de la Llei de Barris.

Amb aquest pressupost, l’Ajuntament tanca el
dèficit que s’arrossegava dels dos darrers anys.
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El Consell redacta el Pla de Foment i

Expansió del sector turístic comarcal
Redactat pel Consell Assessor en matèria de promoció turística,

creat pel Consell d’Alcaldes de la Noguera, el passat gener

El Consell Comarcal de la Noguera, cons-
cient que una de les possibilitats de creixe-
ment i dinamització de l’economia de la Co-
marca és la valorització i transformació en
producte turístic de les aptituds i potenciali-
tats per al turisme cultural i de natura, va ini-
ciar l’any 2005 accions de promoció i comu-
nicació turística mitjançant la marca “La No-
guera, Prepirineu de Lleida”

En aquest marc, el mes de gener
d’enguany, el Consell d’Alcaldes de la
Comarca, va acordar la constitució d’un
Consell Assessor o Grup de Treball en matèria
de promoció turística, format per Alcaldes dels
municipis més turístics i per empresaris del

sector, mitjançant les dos associacions
existents a la comarca. El Consell Assessor
vol ser un fòrum de trobada, debat i consens
dels diversos agents de la comarca que
actuen en la matèria: Administració Local
(Consell Comarcal i Ajuntaments) i empresaris
privats.

El Consell Assessor ha redactat un Pla
de Foment i Expansió del sector turístic de la
Noguera, amb la finalitat d’ésser l’instrument
i full de ruta per a la promoció i comunicació
turística.

La voluntat del Consell Comarcal és fer
realitat les accions i actuacions contingudes
al Pla de Foment.

Un pla que defineix els
principals atractius

turístics de la Noguera
Demanen la signatura d’un conveni

amb el Departament de Turisme

El Consell ha sol.licitat al Conseller de Comerç,
Turisme i Consum de la Generalitat la signatura d’un
conveni de col.laboració per a l’execució i finança-
ment conjunt del Pla de Foment i Expansió Turística
de la Noguera, a l’estil i semblança dels que ja ha
subscrit amb altres Consells Comarcals.

El Pla de Foment consta d’un anàlisi del context
territorial de la Noguera i de la diagnosi de l’oferta
turística actual.

Seguidament, defineix els atractius del
patrimoni cultural i natural i dels equipaments de
caràcter científic i cultural que han de conformar
la imatge turística global de la comarca que s’ha
de promocionar i estableix tres zones turístiques:
Montsec, Segre Mitjà i Balaguer i la Baixa Noguera
i en defineix els atractius de cada una d’elles.

Finalment, s’estableixen les propostes
d’actuació classificades en: propostes d’actuacions
de l’administració, propostes d’actuacions del
sector privat i propostes d’actuacions conjuntes, i
es fa un avanç d’un Pla de Marqueting i
Comunicació.
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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

TRUQUIN�S AL  TEL. 973 448 159

 La comarca de la Noguera presenta un

total de 21 plans de joventut per al 2006
Volen donar resposta a les dificultats de les polítiques dels joves

Com cada any el Consell Comarcal de la No-
guera ha presentat davant la Secretaria General de
Joventut el Pla Comarcal de Joventut.

Seguint el model teòric del Pla Nacional de
joventut ha analitzat la situació del jove a la comarca
i en funció de l’anàlisi de la realitat feta en el context
del pla comarcal de joventut han cercat en forma
de programa solucions integrals tan variades com
la formació, el treball, la salut, l’habitatge, les noves
formes de participació, etc.

Precisament perquè cal donar
respostes a les dificultats i als
reptes en tots aquests àmbits és
que es parla de polítiques integrals
de joventut, per contraposició a les
polítiques sectorials de joventut,
que són les que tradicionalment
han posat l’èmfasi de les polítiques
de joventut només en alguns
aspectes de la vida dels joves,
sobretot en les activitats
educatives, culturals i lúdiques,
deixant molt sovint sense resposta
altres temes més centrals en la
vida d’un jove com l’accés al
treball, a l’habitatge o a formes de
participació amb les quals
s’identifiqui.

Aquest any a la Comarca de la
Noguera s’ han  presentat 21 plans
locals de joventut. Els Municipis
majorment han programat accions
referents a l ’emancipació, la
participació i equipaments.

Continua el cicle “Líders de
Catalunya” amb Josep Piqué

El proper divendres 17 de març, a partir de les
8 del vespre, el president del Partit Popular de
Catalunya, Josep Piqué, intervindrà al cicle de con-
ferències «Líders de Catalunya» organitzat pel Cer-
cle de Promoció Econòmica de Balaguer i Comarca,
parlant sobre «El nou Estatut, projectes i perspecti-
ves econòmiques a les Comarques de Ponent». El
moderador serà Joan Biscarri, vice-president del Cer-
cle, mentre que internvindran Joan Cal i Ramon
Mesull.

BALAGUER

REF. OC

 Primer pis tot reformat i
equipat.

3 hab. dobles, calefacció
gas natural, sala d’estar,

ampli traster.
Totalment moblat i

equipat.

BALAGUER

REF.36020

Cèntric pis de 195 m2.
5 habitacions,

ascensor,
calefacció.

Zona immillorable.

BALAGUER

REF. 00047

Estudi d�obra nova.
Habitació doble amb

vestidor, bany complert,
ascensor i calef. gas

natural, amplia terrassa,
terra de parquet.
Molt bona zona.

BALAGUER

REF. 0001591

Apartament d�obra nova.
2 hab. dobles,
bany complert,

terra de parquet.
Molt bona zona.

CUBELLS

REF. 036024

Amplia casa
d’estil rústic
de 180 m2.

Totalment reformada.
Magnífiques vistes.

BALAGUER

REF. 036029

Casa semi-nova
de 139 m2.

3 hab., 2 banys, 1 lavabo,
garatge, jardí posterior.

Zona tranquil.la.

BELLCAIRE
Propera promoció de cases  afilerades.

Ampli jardí, garatge de dues places.
Acabats de primera qualitat.

Visqui amb tranquil.litat.
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 Creada l’Associació de Donants de

Sang de la comarca de la Noguera
Està presidida per Jaume Canal, regidor de Sanitat de l’Ajuntament

Els estudiants amb esperit
empresarial opten a premi

Durant aquesta setmana s’han convocat els “Pre-
mis a les millors idees empresarials de joves de les
Terres de Lleida”, patrocinats per la Diputació de Lleida,
pel Departament de Treball i Indústria i per “la Caixa”.
El termini de presentació del projecte és fins al 30 de
juny.

La presentació d’aquesta 2a edició dels Premis
“Fem Empresa a l’Institut” ha anat a càrrec de la vice-
presidenta de Patronat de Promoció Econòmica de la
Diputació, Glòria Pallé, conjuntament amb Jesús Polo,
en representació del Col. Nostra Senyora del Carme.

La comarca de la Noguera, compta des de fa
uns dies amb l’Associació de Donants de Sang de la
Noguera, sorgida gràcies a la iniciativa del Banc de
Sang i Teixits de Catalunya, amb la intenció de que
cada comarca del país, tingui una associació d’aques-
tes característiques.

L’Associació vol difondre el missatge i l’objectiu
de que tota la gent major d’edat, tingui l’actitud sana
i cívica de donar sang, al menys un cop a l’any, i

d’altra banda, intentar sensibilitzar
als diferents col.lectius, més joves.

L’Associació vol aconseguir la
xifra de 45 donacions per mil habi-
tants i any, que també és l’objectiu
marcat per a que Catalunya pugui
ser independent i autosuficient en
matèria de donacions de sang.

D’aquesta manera ho va expli-
car el president de l’Associació de
Donants de Sang de la Noguera,
Jaume Canal, metge i regidor de
Sanitat de l’Ajuntament de Balaguer,
que va presentar l’Associació, apro-
fitant l’estada del Banc de Sang de
l’Hospital Arnau de Vilanova a
Balaguer, el passat dissabte 4 de
març.

A més de Jaume Canal, formen
part de la Junta, Isabel Gil com a
tresorera, Rebeca Medialdea com
a vice-presidenta i Montse Terés
com a secretaria.
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Èxit en les dues
representacions de

“L’últim assaig del Tenorio”
Més d’un miler de persones assisteixen

a l’obra en benefici del centre Estel

Durant els passats dies 4 i 5 de març, el Teatre
Municipal de Balaguer va acollir les representacions
de l’obra «L’últim assaig del Tenorio», a càrrec del
«Grup Escènic Recreatiu» i que va reunir més de 120
actors i actrius sobre l’escenari.

Les dues representacions van estar plenes fins
a la bandera, per veure la progressió sobre l’esce-
nari d’aquests balaguerins i balaguerines que han
volgut fer del seu hobby teatral, una col.laboració
social, ja que tots els diners recaptats  per la taqui-
lla aniran en benefici del centre d’educació especial
l’Estel.

El Museu rep una magnífica exposició de

gravats de Goya a partir del 17 de març
És una exposició produïda i patrocinada per la Caja de Ahorros del

Mediterraneo que inicia itinerari a la ciutat de Balaguer

L’exposició Goya. “Gravats: Capritxos i
Desastres” que s’inaugurarà el proper 17
de març de 2006 a les 20 h. a la Sala d’Ex-
posicions Temporals del Museu de la No-
guera consta de 160 gravats de Francisco
de Goya Lucientes, de les sèries “Els Ca-
pritxos i Desastres”, finalitzats els anys
1799 i 1810, respectivament.

Els capritxos és la primera de les
col.leccions de gravats de Goya i l’única
editada sota la seva supervisió. La sèrie és
una panoràmica satiritzant de la Cort,
l’Exèrcit i l’Església, en què Goya es riu
sense embuts de la hipocresia, la ignorància
i la corrupció de les classes dominants.

La sèrie es completa amb imatges de
bruixeria i en cal destacar la duresa i acritud
amb què toca el tema femení, potser pel
seu ressentiment contra la Duquessa
d’Alba, que apareix fins i tot retratada com
a alcavota o com a bruixa en alguns dels
gravats.

Aquesta exposició produïda i patro-
cinada per la CAM (Caja de Ahorros del
Mediterráneo) anirà itinerant durant aquest
any per diverses poblacions catalanes.
Balaguer serà la primera ciutat on es podran
veure aquests gravats. Més tard, l’exposició
visitarà les ciutats de Lloret de Mar, la Seu
d’Urgell, Vic, Cambrils, Tàrrega i Manlleu.
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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 Club Futbol Balaguer, amb una escola
de futbol base de més de 200 esportistes
en edat escolar, ha arribat a un acord per
establir un espai de connexió i col.laboració
amb els centres educatius de la ciutat de
Balaguer, per tal de fomentar la reflexió so-
bre la relació directa que hi ha d’haver entre
els seus entrenadors, el professorat dels
centres i les respectives famílies per afavo-
rir i aconseguir l’educació integral dels seus
esportistes, alumnes i fills.

El club balaguerí, tal i com indicà el seu
president Carlos Galiano, vol que la pràcti-
ca del futbol, en edat escolar, estigui vincu-

Els Centres Educatius i el C.F. Balaguer

col.laboren en l’educació dels esportistes
Un acord que estableix vies d’informació i comunicació compartides

entre el coordinador i entrenadors i els directors dels centres

lada amb la realitat educativa, social i cultu-
ral de la nostra ciutat, incidint en aspectes
com la integració, la cohesió social, els hà-
bits alimentaris, les actituds i els valors pro-
pis de la persona. Al mateix temps es vol
establir un lligam entre aquesta activitat es-
portiva i la formació que reben a l’aula, tant
amb els resultats acadèmics com amb el
seu comportament i desenvolupament per-
sonal, aplicant les mesures correctores que
permetin millorar determinades actituds i
comportaments.

En aquest sentit, equips directius dels
centres i el coordinador del futbol Base del
Balaguer, es reuniran un mínim de dos cops
a l’any, per tal de valorar  aquests compor-
taments dels alumnes futbolistes, creant un
nexe fluït d’informació, a través del qual, el
professor serà coneixedor de l’activitat es-
portiva del noi, i l’entrenador tindrà la infor-
mació necessària sobre el comportament
dels esportistes, a les aules.

Amb aquest acord, el Club Futbol
Balaguer és la primera entitat esportiva que
s’integra plenament al projecte «Balaguer,
ciutat educadora».

Cloenda i lliurament de
diplomes del curs de

creació i gestió d’empreses
El curs s’ha desenvolupat les darreres

setmanes a la Cambra de Comerç

El patronat de Promoció Econòmica de la Dipu-
tació de Lleida, juntament amb la Universitat de Lleida
i la delegació de Balaguer de la Cambra de Comerç
i Indústria de Lleida han clausurat el curs de creació
i gestió d’empreses que estava adreçat a totes aque-
lles persones amb una gran idea de negoci i empre-
saris que volien millorar la gestió de la seva empre-
sa.

La cloenda va anar a càrrec de la vice-presiden-
ta del Patronat de Promoció Econòmica, Glòria Pallé,
que va estar acompanyada del Delegat de la Cam-
bra de Comerç a Balaguer, Ramon Terés.

En total es van lliurar 18 diplomes i el curs s’ha
impartit durant les darreres setmanes a la delega-
ció de la Cambra a Balaguer.
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Golejadors del C.F. Balaguer

1. Girona (-1). ............ 57

2. Espanyol B (-1) ...... 53

3. Gavà ..................... 49

4. Vilanova ................ 49

5. Rapitenca .............. 45

6. Castelldefels ......... 42

7. Balaguer (-1) .................... 41

8. Santboià ............... 41

9. Manresa (-1) .......... 40

10. Prat .................... 38

11. Mataró ................ 35

12. Europa ................ 35

13. Peralada (-2) ....... 31

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

15. Palafrugell (-1) ..... 29

16. Cornellà .............. 29

17. Rubí .................... 24

19. Granollers ........... 24

19. Figueres (-2) ........ 20

20. Palamós (-1) ........ 18

Classificació Tercera Divisió

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

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

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

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

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

6. Tenorio ...................... 2

7. Flamarique ............... 2

8. Cortés ....................... 2

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

10. Gabernet ................. 1

11. Figuerola ................ 1

10. Campabadal ........... 1

El Balaguer ha recu-
perat l’instint del gol i jun-
tament amb una ferma
defensa, ha recuperat
varies posicions, des-
prés de sumar 10 dels
darrers 12 punts possi-
bles, amb tres victòries,
una a casa davant el
Vilanova, i dues lluny del
Municipal, a Manresa i
amb el Santboià, i l’em-
pat a casa davant la
Rapitenca

Els gols de Sergio
Flamarique, Tenorio i
Cortés han suposat re- Sergio Flamarique

tornar a l’equip a la part
alta, ocupant actualment,
la setena posició de la
taula, amb un partit
menys, el que es dispu-
tarà el proper dimecres 3
de maig, a casa, davant
la F. E. Figueres.

Durant els darrers
dies, el Club Fubol
Balaguer ha incorporat un
Forum a la seva pàgina
web cfbalaguer.com per
tal de que tots els juga-
dors i aficionats puguin
dir la seva sobre la mar-
xa del club i dels equips.

El Balaguer es mostra intractable i

aconsegueix guanyar al Santboià
Els balaguerins que han sumat 10 punts en els quatre darrers partits

retornen als bons resultats, amb un equip plagat de baixes

El Balaguer ha sorprès a propis i estranys
en els darrers partits, ja que amb una planti-
lla plagada de baixes, fins a deu en el partit
que va disputar-se el passat diumenge al
camp del Santboià, ha sumat deu dels dot-
ze punts en joc, davant de rivals que es tro-
baven per davant en la classificació.

L’equip que entrena Emili Vicente ha
aconseguit dues victòries a domicili en els
dos últims desplaçaments als camps del
Manresa i del Santboià, equips als que ha
superat en la classificació, mentre que a
casa, ha aconseguit guanyar al Vilanova i un
empat davant la Rapitenca.

El proper diumenge, els balaguerins ja
recuperen el lesionat Ermengol, i possible-
ment Fontova, després de varies setmanes

sense poder jugar, i als sancionats Parra,
Tenorio i Usall, per rebre el difícil Prat, que
es troba a tres punts dels balaguerins, tot i
que els de la Noguera tenen un partit menys,
el que disputaran el proper dimecres 3 de
maig, davant el Figueres al camp Municipal
d’Esports.

Una victòria davant el Prat donaria la
salvació matemàtica als balaguerins i s’obri-
rà un tall a la classificació, optant novament
a intentar aconseguir una de les quatre pla-
ces que donen dret a jugar el play-off d’as-
cens, tot i que és força complicat, donada
la fortalesa dels quatre equips capdavan-
ters de la classificació de la Tercera Divisió
Catalana, com són el Girona, l’Espanyol B,
el Vilanova i el Gavà.
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 El Club Bàsquet Balaguer remunta

posicions amb la 4a victòria consecutiva
El Balaguer s’oblida de perdre i es mostra un equip molt sòlid

El passat diumenge el CB. Balaguer “A”, va acon-
seguir a domicili la seva 4a victòria consecutiva
contra el Castellar “B” amb un resultat de 55 a 65.

El partit va començar molt igualat, on la defensa
agressiva dels balaguerins i sobretot un bon rebot
defensiu, va propiciar que s’arribés al final del primer
quart amb el resultat de 15 a 17. Va ser en el segon
quart, el millor dels de Balaguer, que van arribar
agafar un avantatge de 16 punts, gràcies a una molt

bona sortida de contraatac, i una
defensa molt acurada i treballada.
Tot i així el marcador al finalitzar el
segon quart era de 26 a 38, 12
de diferència, pels de la Noguera.

Però a l’inici de la segona
meitat del matx, la cosa va canviar,
i degut a una mica de desconcert i
nerviosisme en l’atac, els de
Castellar van aconseguir realitzar
un parcial de 16 a 8, i van apropar-
se en el marcador i situar-se a 4
punts de diferència, 42-46.

Però tot i així, el CB. Balaguer,
va controlar en tot moment el
partit, i d’aquesta manera, amb
més intensitat i constància, van
aconseguir remuntar durant l’últim
quart, arribant a al marcador final
de 55 a 65.

El jugador més destacat del
partit fou Albert Marvà que va
aconseguir anotar 18 punts.

El Club Tennis als
Campionats de Catalunya

L’equip Aleví masculí i els equips júnior femení i
masculí varen participar als Campionats de Catalunya.

L’Aleví Masculí format per Nicolson, Vila, Juny, Solé
i Martinez van finalitzar el campionat de segona posi-
ció al perdre la final davant el Cerdanyola.

L’equip femení format per Ripoll, Vilella, Ripoll, van
sorprendre plantant-se a quarts de final, mentre que
el masculí va aconseguir salvar la categoria de plata
després de perdre les dues primeres eliminatòries i
gunanyant al C.T. Valls.
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El passat  diumenge 26 de febrer es
celebrà a Balaguer la XVIIIª edició de la mitja
marató “Ciutat de Balaguer”. Com cada any
els esforçats atletes van recorren els 21 km.
i 97 metres de què consta la prova amb
modificacions en el circuit urbà, arribada al
complex esportiu del c/Urgell, però amb el
itinerari general que tan bon resultat  ha
donat en totes les seves edicions, arribant
fins a Sant Llorenç de Montgai, tot passant
per Gerb, i tornant a Balaguer.

El mal temps no va impedir que fos
l’edició amb més participació de totes;
atletes arribats de tota la geografia catalana,
Aragó, País Valencià i fins i tot de les Illes
Balears van fer  valdre un total de 370

Tot i la pluja, 320 atletes participaren a

la Mitja Marató “Ciutat de Balaguer”
Els inscrits provenien de totes les comarques catalanes, l’Aragó,

País Valencià i de les Illes Balears, superant les edicions anteriors

inscripcions prèvies, varen sortir 320
corredors i a l’arribada es van registrar fins
a 278 corredors. Addelhak Sobhi, del Club
Carrefour de Lleida fou el campió absolut
amb un temps d’1 hora 7 minuts i 49 segons.

La primera femina fou Meritxell Bonet
Jou, també del Club Carrefour Lleida amb
un temps d’1 hora 23 minuts i 23 segons.

Per equips, els guanyadors en categoria
masculina foren  el “Xafatolls” de Mollerussa,
seguits del club CAI d’Igualada i en tercer
lloc el club Sicoris de Lleida.

Els primers locals foren Toni Hermoso i
Joan Prats, en categories femenina i
masculina, respectivament, ambdós del Club
Atlètic Maratonians del Segre.

Uns 200 atletes escolars a
la tercera Jornada Atlètica
Va celebrar-se el passat 26 de febrer al
Camp Municipal d’Esports de Balaguer

Paral.lelament a la mitja marató, el mateix diu-
menge 26 de febrer es va diputar la IIIª Diada Atlè-
tica destinada a la promoció d’aquest esport entre
els més joves.

Malgrat la pluja participaren al voltant de 200
escolars dividits en les categories de prebenjamí,
benjamí, aleví, infantil i cadet tant en categoria
masculina com femenina.

Aquests joves atletes també van canviar el seu
recorregut habitual, realitzant totes les curses en
una adaptada pista d’atletisme que es va preparar
al camp municipal d’esports i on van córrer distàn-
cies que oscil.laven dels 200 als 1.000 metres en
funció de la categoria.

Tots aquests joves atletes foren recompensats
amb l’esmorzar i una bossa d’obsequis.

L’acte va estar organitzat conjuntament per la
regidoria d’esports i el Club Atlètic Maratonians del
Segre.
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 El Cristec perd per 5-1 a la pista de

l’Ametlla Merola, líder de la categoria
L’equip de Jaume Canal va aguantar bé fins al minut 30 de partit

El Cristec Balaguer perd a la pista del líder de la
categoria, L’Ametlla de Merola, per 5 gols a 1, en par-
tit corresponent a la 21a jornada de la Nacional B.

Els balaguerins, que es van desplaçar amb 5 baixes
i amb 3 jugadors juvenils, van donar en tot moment la
cara, però es van veure superats per un líder molt
més efectiu en el tram final de partit i que, a més, es
va veure força afavorit per l’actuació arbitral, fet que
va propiciar un resultat massa abultat pel vist sobre la

pista.
Els jugadors de Jaume Canal,

ben posicionats a la pista, van
mantenir a ratlla durant la primera
part a un rival molt complert tècnica
i tàcticament, però que no tenia
claredat d’idees als metres finals.
Una errada defensiva del Cristec a
la sortida d’un corner, quan només
quedaven 5 segons per a la fi del
període, va avançar els locals,
arribant-se al descans amb 1-0.

A partir del minut 30, amb el
Cristec amb 5 faltes, va començar
el recital de dobles en contra (3-0 al
minut 32). Xolo va retallar distàncies
poc després, però un arbitratge
casolà, que no va xiular cap doble a
favor del Cristec quan es podien
haver xiulat varis de clars, i el
cansament acumulat per la manca
de banqueta, van propiciar
l’immerescut i excessiu 5 a 1 final.

El Pub Tirgyps cau a casa
davant el Sant Vicenç

Els balaguerins no van poder guanyar a casa al
Sant Vicenç, tot i que anaven guanyant al descans.

L’equip que entrena Rafa Martinez va fer un bon
primer temps i tot feia pensar en una còmoda vic-
tòria local però les coses es van tòrcer en la sego-
na part, i el Sant Vicenç va aconseguir donar-li el
tomb al partit, i al final es van imposar per un con-
tundent 3-6.

Per part del Tirgyps, els golejadors van ser
Miguel Alias, Tarroja i Capi.
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V. X. ADSUAR
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Possibilitat de pagar amb targeta

- 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
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Comunitats de veïns • Pàrquings • Oficines • Rètols • Vidres • Façanes
Establiments comercials • Naus industrials • Neteges final d’obra
Neteges en general
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 973 448 724
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

Les gimnastes del Club Gimnàstica Rítmica de
Balaguer fan un bon paper a Palafrugell

Marina Vergés, 12a en el campionat de
Catalunya de natació, celebrat a Rubí

La nedadora Marina Verges del
CEN Balaguer s’ha classificat en la
12a posició del campionat de
Catalunya de natació de fons cele-
brat a Rubí, en la prova dels 800
metres lliures on es trobava en la
20ª posició de Catalunya, millorant
d’aquesta manera 8 posicions, i
amb una marca de 10’12" millorant
en divuit segons la seva marca
personal, quedant-se molt a prop
de la mínima per participar en els
campionats d’Espanya.

El passat 19 de febrer, el Club Gimnàstica Rítmi-
ca Balaguer es va presentar a la competició realit-
zada a la població gironina de Palafrugell.  El CGR
Balaguer va presentar a les seves sis participants

en categoria aleví femení: Cristina
Carrera, Andrea Lorenzo, Viena
Rodríguez, Paula Fernández,
Claudia Garcia i Micaela Alvarez. El
concurs de mans lliures va supo-
sar un èxit per a les participants
del club local amb un primer lloc
per a Andrea Lorenzo y un segon
lloc per a Viena Rodríguez. Cal des-
tacar també l’esforç d’entrega i
superació que van realitzar totes les
integrants del club local.

El proper 23 d’abril el públic
local podrà gaudir de la prova per
competició de conjunts a nivell
escolar, on més de 100 participants
es congregaran al pavelló polies-
portiu municipal de Balaguer.

Mireia Santesmases i
Marc Casals, subcampions

de Catalunya de Duatló
Van aconseguir-ho en el 5è Duatló de

muntanya de l’Ametlla del Vallés

El passat diumenge dia 12  de febrer es va ce-
lebrar a l’Ametlla del Vallès el 5è Duatló de Munta-
nya, Campionat Nacional de Catalunya i puntuable
per al Circuit Català de Duatlons de Muntanya.

La prova, que van completar 243 duatletes, va
constar d’un primer tram de 7 km per pistes i
corriols a peu, d’un segon tram en BTT de 21 km
de forts desnivells i trams tècnics, per acabar amb
un tercer tram a peu de 3,5 km.

Els dos corredors de l’equip Radical Intersport
de Balaguer, Mireia Santesmases i Marc Casals van
fer un  bon paper i es van classificar en la segona
posició en les  categories de fèmines Sub-23, en el
cas de Mireia Santesmases, i en cadets masculins,
en el cas de Marc Casals.
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Improviso paraules per parlar amb l’atzur,
amb la llum amb la calitja.
Miro l’infinit i topo amb l’horitzó
i apareixen tanques i se’m fa petit
aquest món tan bell
i em venen preguntes i contestes ràpides
i lloances noves per a no sé qui.
Amors viscuts de puntetes,
els records d’abans, l’enyor de dies enrere.
Avui plegaré aviat, pressento de vegades
quan és mitja tarda. Qui sap si podré fer un vers
de cara a la nit que és quan trobo temps.
Pujen els colors, els del cor cap a la cara
i me’ls noto encesos,
explorant -com diuen els llibres-
racons obscurs del fons de mi mateix,
on sempre descobreixo canemassos nets
brodats amb fils d’amor
i l’aire de la casa renovellat cada dia.

Miquel Trilla

Indesinenter
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Tot Normal
Ens trobem a mitja legislatura del Z.P. i

cada dia podem comprovar que tot segueix
igual i que amb una miqueta de sort s’aca-
barà normalment aquest mandat socialista.
Hi haurà una campanya electoral. Les cor-
responents eleccions i els resultats ens di-
ran qui manarà acte seguit. Tot dintre d’una
normalitat, amb un xic de soroll, quatre in-
sults, mil promeses que ja se sap no es
compliran i ... quatre anys més que passa-
ran. Tot normal. I aquest conjunt de fets
periòdicament normals, dintre una vida nor-
mal amb uns motlles preestablerts fan que
tots ens busquem una alteració qualsevol
per donar una xispeta d’anormalitat excitant
a aquesta vida que fuig sense parar i sense
que nosaltres hi puguem fer res. És el fotut
del cas.

Veureu. Cada dia intenten rentar-nos el
cervell amb uns pocs temes, però d’una for-
ma tant insistent. Tant insistent!!, que al fi-
nal cedeixes a la pressió. Ara toca la pede-
ràstia i la violència de gènere, i cada dia
mastegues aquest temes, un i l’altre sense
remei. En el primer per la raó que sempre
hi haurà malalts del tupí, i els que se n’apro-
fiten. I en el segon, perquè per molta tele
que hi fiquin, assistents socials, psicòlegs i
Guàrdia Civil, quan un home perd els estreps
amb l’ajuda o sense d’alcohols, o merdes
d’aquestes tan de moda, les conseqüènci-
es ni les preveu, com tot animal, la seva
memòria biològica li mana reaccionar de la
manera més primària.

Però si de veritat voleu parlar amb sin-
ceritat, la vertadera motivadora és l’absèn-
cia dels valors morals i ètics. També crec
que no ens beneficia gens el que escoltem i
moltes vegades llegim als mitjans de comu-
nicació. Els neguits monetaris. Aquesta àn-
sia pel benestar ràpid, urgent! que sembla
posseïr-nos a tots. De voler-ho tot i ara.

En els adolescents i jovenalla, constato
que els grans pedagogs i els tècnics en l’en-
senyança comencen a estar acollonits al no
creure’s capaços de dominar el que veuen
que se’ls atansa. Els polítics van canviant
plans d’estudi pensant més en les elecci-

ons i en el seu programa, que no en l’ense-
nyament que pugui no beneficiar-los. Totes
les dades que fan ressaltar, diuen que és
normal. Tot és normal. Quin meravellós país!
Tot és normal. La collita que ja és deixa
entreveure és tot menys que bona. A mesu-
ra que augmenten els tècnics en qualsevol
branca del saber, sorgeixen els problemes
que ni s’havien considerat. Sembla que surt
primer el bolet que no la pluja. Primer fem
l’especialista i després el problema. Amb
totes les reformes escolars, estem portant
el fanalet roig del fracàs escolar a Europa.
Els nostres néts poden tenir tots els núme-
ros per a ser tècnics o especialistes en qual-
sevol cosa i estar tan mal formats, que la
seva vida íntima i privada potser un desga-
vell. De segur que donaran feina a psicò-
legs i molts psiquiatres, carreres amb futur
sense cap dubte. Normal en tot. Tot és nor-
mal.

És un fet que Barcelona té tants advo-
cats com París. Per un moment penseu el
que és París i el seu pes en el món i compa-
reu. Arribar a la conclusió de què en fotrem
de tants advocats és molt fàcil, però quan
es pensa què han de fer aquest joves amb
la carrera acabada amb molts esforços i
diners gastats entristeix. Sobreviure i inten-
tar agafar el que es pugui serà el primer. Al
mateix temps Anglaterra, tota Anglaterra,
en té uns quants més que Barcelona. Pot
fer riure quan llegeixes notícies com aques-
tes, però és per entristir a l’imaginar-te el
drama humà que conté. Els millors anys
d’una vida han estat sacrificats a uns estu-
dis que s’ignora si podran alimentar-lo. Ales-
hores cal preguntar com serà el seu con-
sell? Quina la seva ètica? Quina la seva vida?
Tot normal segurament et diran.

Potser hi haurà una vegada, com en els
contes dels padrins, que haurem de parar-
nos i mirar, per entreveure el vertader pro-
blema i la vertadera solució, que radica en
nosaltres mateixos, mentrestant

Salut i república camarada tovàritx.

C.G.A.
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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

Menjars casolans •Menú diari • Carta

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

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

Conferència sobre la
immigració a càrrec del

Pare Andreu Trilla
Organitzada per l’Associació Cultural
Grup d’Art 4, a la Sala Maria Rubies

L’Associació Cultural Grup d’Art4 de Balaguer
organitza per al proper dia 17 de març una confe-
rència a la sala Maria Rúbies del Consell Comarcal
de la Noguera i el tema sobre què versarà será:
“Qui ha inventat la immigració, Ronaldinho també
és immigrant?.

El conferenciant serà el Pare Andreu Trilla,
exprovincial dels escolapis, originari de Balaguer,
persona que coneix el tema amb profunditat i
coneixement de causa, que gaudeix d’uns punts de
vista molt suggerents i oberts no solament sobre
aquest tema sinó sobre altres qüestions socials i
religioses d’actualitat.

Cal recordar que l’Associació Cultural Grup
d’Art4 de Balaguer, és una associació sense afany
de lucre, i que els mou tot allò referent a la cultura
i ho fan pensant amb tots els ciutadans de Balaguer,
de la Noguera i comarques veïnes.

La Societat de Pescadors Esportius de
Balaguer ha iniciat una campanya de repo-
blació de truites que va iniciar-se el passat
divendres 24 de febrer, i que es perllongarà
fins al 27 d’octubre, amb un total de 21 repo-
blaments de 200 quilos de truita cadascun
(unes mil truites cada vegada).

Paral.lelament al repoblament, la Socie-
tat de pescadors està organitzant la Lligueta
de pesca de la truita, iniciada el passat diu-
menge 26 de febrer, i de la qual  ja s‘han
disputat dues jornades. Aquesta lligueta fina-
litzarà aquest diumenge 12 de març.

Després de les dues primeres jornades,
encapçala la lligueta José Maria Acenso amb
9.600 punts, seguit de Isidoro Marin amb

La Societat de pescadors de Balaguer inicia una
campanya de repoblació de truites al riu Segre

Paral.lel.lament, el passat diumenge 26 de febrer va iniciar la
Lligueta de Truita al coto de Balaguer, amb dues jornades disputades

8.300 i Miguel Angel Lorenzo amb 7.900.
Pel que fa a les peces més grans, Miguel

Angel Lorenzo va pescar una truita Fario de
1,6 quilos i Francesc Ferrer una truita irisada
de 2,3 quilos.
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Les Associacions de dones
de Balaguer celebren el

Dia de la Dona treballadora
Amb un sopar, una projecció d’una

pel.lícula i una conferència col.loqui

Organitzat per l’Àrea de la Dona de l’Ajunta-
ment de Balaguer i amb la col.laboració dels dife-
rents grups de dones de Balaguer el propers dies
17 i 18 de març, Balaguer celebrarà el Dia Inter-
nacional de la Dona Treballadora.

Els actes s’iniciaran el divendres 17 de març,
amb un sopar a l’Hotel Balaguer, a partir de 2/4
de deu del vespre.

Els actes continuaran el dissabte 18 de març
a partir de les 6 de la tarda, a la sala d’Actes de
l’Ajuntament de Balaguer amb la projecció de la
pel.lícula “Pan y Rosas”, seguida de la conferèn-
cia-col.loqui Dona i Treball a càrrec de Rosa Palau
Teixidó, Secretaria General de UGT de les Terres
de Lleida.

D’altra banda, amb motiu del dia de la Dona
Treballadora, l’Aula de Formació d’Adults de
Balaguer va organitzar el passat 8 de març una
Mostra Gastronòmica amb plats típics dels dife-
rents països de procedència dels alumnes. A la
vegada, les alumnes han elaborat un llibre amb
receptes d’arreu del món.

Tartareu acollirà aquest cap de setmana
la primera proba del campionat d’Espanya de
la prova de descens de BTT,  i la segona pro-
va del Open d’Espanya de four cross. Preci-
sament aquesta prova és novedosa a la loca-
litat de Tartareu que ha adaptat la seva pro-
nunciada pista per a poder organitzar aques-
ta espectacular prova de carrera a quatre,
que se celebrarà el dissabte a la tarda a par-
tir de les 17,15 hores, amb la fase
classificatòria i les finals.

Una altra de les novetats del cap de set-
mana en el que Tartareu es convertirà en la
capital del BTT, serà una pedalada popular, el
dissabte al matí a partir de les 11, i abans del
dinar i els populars sortejos entre tots els
participants.

El dissabte al vespre es presentaran els
equips que el diumenge, a partir de les 10,30
del matí iniciaran la primera màniga del Des-
cens de totes les categories, i a partir de la 1
del migdia, iniciaran la segona màniga.

El BTT torna a Tartareu amb els campionats de
Descens i la modalitat de Four Cross

Les proves s’iniciaran amb una pedalada popular i es celebraran
durant aquest cap de setmana de l’11 i 12 de març

La prova ciclista, una de les més impor-
tants de les que se celebren a Catalunya,
estarà organitzada per Maxxis i el Club Ci-
clista Tartareu, i compta amb la col.laboració
de l’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya,
l’Ara LLeida, el Consell General de l’Esport de
la Generalitat de Catalunya, i la Federació
Catalana de Ciclisme, així com de moltes
entitats i establiments comercials de la co-
marca de la Noguera.
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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,
famil iars i amics.
Agrupació de Balaguer i La
Noguera. Telf. de contacte:
Salut Mental Ponent, Tel:
610260221 -973221019.
Mail: sampon@suport.org

LLOGUER local comerci-
al de 190 m2 al C/
Barcelona. Obra nova. Dos
nivells. Aparador de 12
metres. Zona Escola
Pia.Raó 973448273.

15.631 NOVES PLA-
CES DE FUNCIONARI.
Oferta pública 2006. Vols
aconseguir-ne una? Tru-
ca’ns gratis i t’informarem
900315315.

ES PRECISA peluquer/a
a Balaguer. Interessats tru-
car al 686417800.

ES BUSCA persona res-
ponsable per varies feines/
repartidor a Balaguer. Amb
carnet de conduir. Trucar
al 699052089.

DESPATX D’ARQUITEC-
TURA de Balaguer, preci-
sa delineant per a projec-
tes d’arquitectura i urbanis-
me, amb Autocad i Allplan.
Interessats demaneu infor-
mació  als telèfons
973445998/600426017.

BALAGUER  vendo
apartamento 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.

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

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

ES TRASPASSA restau-
rant a Balaguer per canvi de
residència. Raó tel:
658967374.

ETS DIPLOMAT AMB
INFERMERIA I NO TRO-
BES FEINA? Aconsegueix
ja la teva plaça d’Infermer/
a amb Centres de Salut.
Preparació garantitzada.
Informa’t al 900315315
trucada gratuïta.

CANSAT DE BUSCAR
FEINA? Zeladors per Ser-
veis de Salut. Únic requisit:
Certificat Escolar. Prepara’t
i no busquis més. Informa’t
al 900150191 trucada gra-
tuïta.

HUERTO VALLADO para
compartir a medias. Medio
espacio para verduras y
más de la mitad con árbo-
les frutales. En muy buenas
condiciones. Imprescindible
tener coche. Interesados
llamar al 973447799.

COMPRO PISO de
segunda mano en Balaguer,
de particular a particular.
Interesados  l lamar
687733927.

ES LLOGA plaça de pàr-
king tancat, davant Germa-
nes Carmelites. Interessats
trucar al: 973448273.

AUXILIAR ADMINIS-
TRATIU 1.200 euros men-
suals. Requisit: Graduat
Escolar. Imminents ingres-
sos. Informa’t 900315315.
Trucada gratuïta.

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

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

ES VEN acció del Club Ten-
nis Balaguer. Raó al telèfon:
628132026.

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).

NO BUSQUIS MÉS. Requi-
sit: Certificat Escolar. Treba-
lla de funcionari com a Per-
sonal Subaltern. Preparació
garantitzada. Informa’t al
900150191 trucada gratuï-
ta.

MOSSOS D’ESQUADRA,
POLICIES LOCALS. Hi ha
centenars de places
ofertades! Treball de funcio-
nari, a la teva comunitat i
molt ben remunerat. Infor-
ma’t al 900150191 trucada
gratuïta.

PARTICULAR  de
Barcelona, compro pis a
Balaguer. Mínim tres habita-
cions. Raó tel: 933997735
o 670015745.

VENDO libreria nuevade
madera maciza, lacada en
blanco (3 metros de largo).
Precio: 450 euros. Intere-
sados llamar al 639972048.

ES TRASPASSA merceria-
llenceria, Gemma Intim. En
ple rendiment. Interessats
trucar al 617357348 o
973450801.

VENDO a buen precio mesa
y sillas de comedor y mesas
auxil iares. Semi nuevo.
Razón al tel: 973447627
(llamar por las tardes).

RESTAURANT SAPORE
precisa personal de cuina. In-
teressats presentar-se al res-
taurant, al c/ Sanahuja, 8 de
Balaguer.

VENC matalàs nou de là-
tex Flex (1,50 m), amb fun-
da per 400 euros. També
venc amplificador (Fonestar
MA-60) més  micròfon
(Fonestar MSH-225) sense
fils, avarca 1.500 metres
de distància preu 900 eu-
ros. Interessats trucar al
659791736.

ES VEN teules antigues. In-
teressats trucar al
628132063 - 609440107.

CONSTRUCCIONS GER-
MANS VIDAL. Obra públi-
ca i obra civil. 20 anys al
servei de la construcció.
Trucar als telè-
f o n s : 9 7 3 4 2 6 1 8 0 -
650760006 - 675802047.

ES VEN pàrking davant el
Col.legi Germanes Carmeli-
tes. Interessats trucar al
629933618.

ES PRECISA COMERCI-
AL per empresa de Publici-
tat de Balaguer. Interessats
concertar entrevista al
973448273.

SE OFRECE analista pro-
gramador, montaje, mante-
nimiento y reparación de or-
denadores, redes,
windows, antivirus.
Interesados llamar al
697963052.

ES VEN màquina expene-
dora de tabac (8 carrils)
adaptada a la nova norma-
tiva, preu: 2.600 euros.
També venc planxa i foc de
gas butà nova, preu: 1.650
euros. Preus negociables.
Interessats trucar:
973447043-661245539.

VENDA LOCAL COMERCIAL
C/ Barcelona. 120m2.

2 nivells. Totalment acondicionat.
Raó tel. 973448273

SE VENDE PISO TOTALMENTE AMUEBLADO
90m2, frente estación de trenes.

3 habitaciones, cocina reformada, 2 baños (1 con bañera de
hidromasaje), puertas interiores nuevas, y puerta de entrada con

cierre de seguridad. Precio: 147.300 euros
Raó 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 9 de març a les 8 de la tarda del 16 de març CLAVER

De les 8 de la tarda del 16 de març a les 8 de la tarda del 23 de març SALA

De les 8 de la tarda del 23 de març a les 8 de la tarda del 30 de març MARCH

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.

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

Llocs vacants

Caixes d’Estalvis

i Bancs

Prepara’t JA!

900 308 308
trucada gratuïta

El millor moment per entrar
EXCEL.LENTS CONDICIONS

i

CAPACITACIÓ DE

TRANSPORTISTA

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

CONSTANT OFERTA DE PLACES

Companyies Nacionals

i estrangeres, Viatges

Nacionals e Internacionals

Informa’t - Trucada Gratuïta

900 308 308

Hospitals iHospitals iHospitals iHospitals iHospitals i
Centres de SalutCentres de SalutCentres de SalutCentres de SalutCentres de Salut

Auxiliars
d’Infermeria

PRÒXIMS INGRESSOS
Informa’t

900 308 308
Trucada

Gratuïta

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

LOCAL COMERCIAL EN VENDA
al carrer Sant Diego de California,

de 190 m2. Local acondicionat
(aigua, llum. aire condiconat, oficines, banys, etc)

OPORTUNITAT.
ES VEN

SOLÀRIUM
pràcticament nou.

Preu: 1.000 euros
Raó: 670 900 725Raó tel. 973 448 273

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

REHABILITACIÓ DE FAÇANES
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