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VOL COMPRAR O VENDRE

pisos, cases, locals, parcel.les, traspàs de negocis
Visiti’ns al Passeig de l’Estació, 1 baixos de Balaguer, tel. 973 445 705

Casa cèntrica, totalment
reformada. 1ª planta:

menjador, cuina-office, rebost,
hab., i bany complert. 2ª

planta: 3 hab., bany complert.
Calef. gas natural.
Preu: 186.300 e.

Vingui i l’informarem!

Apartament d’obra nova, 53
m2 útils+36,59 m2 útils de
terrassa. Cuina-office molt

gran, 2 hab., bany complert,
terra de parquet, calef. gas
natural, pati d’uns 100 m2

(aprox.). Preu: 150.253 e,
zona molt tranquil·la!

Casc antic, 1º pis 70 m2, cuina,
menjador, 2 hab., vestidor,

bany complert. Preu: 99.166 e.

Ref. 00131 Ref. 00127

Ref. 00126 Ref. 00073

Pis de 80 m2, totalment
reformat,  amb 3 hab. dobles,

bany complert, cuina i
menjador, 2 terrasses molt

grans, calef. gas natural. Tot
exterior, moblat i equipat.

Preu: 111.200 e
Oportunitat!!

Ref. 00121
Casa de 3 plantes, magatzem.

Perfecte per fer 3 pisos
independents. Ideal inversors.
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Sumari

Josep M. Simon i Auberni

-------------------------------------------------
Per part de l’Ajuntament

de Balaguer, ha començat la

campanya de distribució
dels cubells destinats a les

deixalles de matèria

orgànica. En un primer
moment pot sobtar la mida

del recipient, de dimensions

més reduïdes a la de les

Què en penseu?...

----------------------------------------------------------------------------------------

galledes  que utilitzem per

dipositar-hi la brossa de
casa. Però, quan som

capaços de seleccionar-la i

de distribuir-la segons
l’origen o destinació final

dels esmentats residus, ens

adonem que en dos dies,
període fixat de recollida,

una família de quatre o sis

membres no l’omple, a no
ser que siguin àvids

depredadors  o potser

d’aquells  malbaratadors
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poc propensos a aprofitar

les sobres, cosa tan
genuïna de les àvies. L’altre

dia, dues àvies parlaven de

la discreta dimensió de
l’atuell. Hom sap que

reciclar no és guardar. Tant

de bo que amb aquesta
mesura s’omplin cada cop

més aquests contenidors.

Per cert, amb menys volum
i quantia que la resta dels

que trobem arreu.

------------------------------------------------

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

- ES VEN casa a les Avellanes.
- ES VEN xalet amb gran piscina, urb. Cantaperdius, Gerb.
- ES VEN casa a Balaguer, casc antic, totalment reformada.
- ES VEN pàrking tancat al c/Dr. Fleming.
- ES VEN local comercial 80 m2, c/St Josep de Calasanç.
- ES VEN casa pairal a Roní (Pallars Sobirà).
- ES LLOGA local 185m2 planta+125m2 d’altell,c/Barcelona.
- ES LLOGA local a Lleida (zona Balàfia).
- ES LLOGA  a Balaguer, pis nou a estrenar, 2hab.,c/del Pont.

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

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

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044

Telf. 609 135 472

>>BALAGUER

S’inicia el repartiment dels cubells
particulars pels residus orgànics

Presenten els actes pel Dia
de la Dona  Treballadora
----------------------------------------------
>>COMARCA

El Servei Educatiu de la Noguera
estrena instal·lacions

Creada l’Associació de Donants de
Sang de la Noguera
----------------------------------------------
>>CULTURA

L’Arxiu Comarcal reuneix la
Comissió de seguiment

Tot és a punt per una nova edició
de l’espectacle Viu La Passió
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer aconsegueix assentar-
se a la zona còmoda de la taula

El C. B. Balaguer aconsegueix dues
victòries consecutives
----------------------------------------------
>>OCI

El Teatre Municipal acollirà la
representació de l’obra Carnaval

Des de fa uns mesos, que el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat ens està bombardejant amb spots
televisius, falques de ràdio, anuncis als mitjans de comu-
nicació, tots encarats a donar-nos consells per l’estalvi de
l’aigua. Em dóna la sensació, però, que molts dels ciuta-
dans no donem massa importància a aquest tipus de cam-
panyes, fora d’aquells veïns de localitats que en estius
anteriors ja han patit les restriccions i ja saben el que és no
tenir aigua quan més falta fa.

Tot i que molts cops els consells semblen infantils i
que serveixen de ben poca cosa, la veritat és que si tothom
en fes cas, i seguim al peu de la lletra els consells que
s’indiquen, potser evitarem una de les pitjors catàstrofes a
les que estem exposats.

Ara, a Balaguer reparteixen unes bosses, anomenades
econòmiques que les hem de posar dins de les cisternes i
que significarà un bon estalvi d’aigua cada cop que esti-
rem la cadena. Altres aplicacions que tots podem fer son
dutxar-nos en lloc de banyar-nos, instal·lar aixetes de baix
consum o limitadors de cabal, evitar les fuites i reparar les
aixetes que no tanquen bé, regar les plantes a primera
hora del matí o al vespre, i plantar plantes de la vegetació
mediterrània autòctona, ja que necessiten molta menys
aigua.

Per tal de que tothom ho entengui millor des de l’Agen-
cia Catalana de l’Aigua, ja estan gravant amb un euro per
cada metre cúbic que consideren que hem gastat de més,
i la veritat és que als primers rebuts, ja han arribat les pri-
meres sorpreses, en forma de «sanció econòmica». Anem
en compte amb l’aigua.

Estalviar aigua

PORTADA

Antiquària 2007
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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

Antiquària 2007 obre les seves portes

durant aquest cap de setmana

Tot és a punt per tal de
celebrar una nova edició
d’Antiquària, la Fira d’Anti-
guitats i Brocanteria de la
ciutat de Balaguer, organit-
zada per Fira Balaguer i l’As-
sociació de Brocanters i An-
tiquaris “Indíbil i Mandoni”
de Lleida.

Antiquària obrirà les
seves portes aquest diven-
dres, 9 de març a les 5 de la
tarda i romandrà oberta fins
el diumenge, dia 11a les 9 del
vespre.

Antiquària, reunirà un
total de 20 expositors de
diversos punts de la geo-
grafia 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 curio-
sos, joies, monedes i també

Una instantània d’Antiquària 2006

llibres entre d’altres.
Enguany l’exposició que

cada any es va fent paral.lela
al monogràfic serà de Rà-
dios Antigues  i podrà visitar-
se amb la mateixa entrada a
la Fira. El Sopar Subhasta
d’Antiquària se celebrarà el
divendres 9 de març a les 21
hores.

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

Cal destacar que en-
guany, Antiquària també
estrenarà ubicació en el nou
pavelló polivalent, fet que li
donarà molta més rellevàn-
cia, com ja ha passat amb la
resta d’activitats i certàmens
com Firauto, celebrat el
passat novembre, o la Fira
Expoauto, celebrada el
passat cap de setmana.

Antiquària 2006

20 expositors vinguts

d’arreu de l’Estat

oferiran tot tipus

d’articles d’antiguitats i

brocanteria

Enguany i com a
novetat tindrà lloc dins el
marc d’Antiquària, la
Primera Trobada d’inter-
canvi de plaques de cava,
concretament es celebra-
rà el diumenge, dia 11
entre les 10h i les 14h, en

una part del nou pavelló
firal.

Durant la Trobada es
presentarà una ampolla de
les caves Ramell, amb la
placa commemorativa on
hi anirà insertat l’escut de
la nostra ciutat.

D’altra banda, una de
les altres activitats que vé
realitzant-se cada any per
Fira d’Antiquària, és l’es-
pai d’Exposicions, que
estarà dedicada a les Rà-
dios Antigues i podrà vi-
sitar-se amb la mateixa
entrada a la Fira.

Primera Trobada d’intercanvi

de plaques de cava i exposició

de ràdios antigues

Exposició de ràdios antigues per enguany

Es presentarà una

ampolla de les caves

Ramell que portarà

l’escut de la ciutat de

Balaguer
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973 246 850 - 667 471 961

ZONA TORRELAMEU

Nueva construcción de pisos y
áticos de 2, 3, 4 habitaciones, con
terrazas de hasta 134 m2 con bar-
bacoa. Jard ines propios y
comunitarios, piscina comunitária.
Suelo de parquet, video portero, co-
lumna hidromasajes, a/a, atrapa
polvo.  Los precios inc luyen
parquing y trastero. Sólo a 10
kilómetros de Lleida. Información
y planos. Acabados de alto
estanding.

BUSCAMOS PISOS O CASAS PARA ALQUILAR, VENDER O COMPRAR EN

CUALQUIER ZONA. NO IMPORTA LA REFORMA.

B A L A G U E R

L’Ajuntament lliura un cubell per

domicili pels residus orgànics

L’Ajuntament de Bala-
guer ha iniciat el repartiment
dels sis mil cubells particu-
lars per recollir els residus
orgànics de cada domicili
per tal de dipositar-los pos-
teriorment als contenidors
per aquest efecte situats a la
vora dels altres contenidors.

Tots els veïns interessats
en obtenir un d’aquests cu-
bells pot dirigir-se al Magat-
zem d’Obres i Serveis de
l’Ajuntament, ubicat al car-
rer Cardenal Benlloch, on
haurà de mostrar el darrer
rebut de la taxa d’escombra-
ries, i se li entregarà, gratuï-

El passat 1 de març va iniciar-se el repartiment de cubells

La setmana passada
es va presentar, per part de
la Sra. Juana Fuentes,
Directora Administrativa
de la ONCE a Tarrago-
na,un cupó del sorteig
amb la imatge de la ciutat
de Balaguer.

L ’Alcalde de la ciutat,
Miquel Aguilà va prendre
el compromís de fer una
crida a la ciutadania per tal
que el dilluns, dia 5 de
març, dia que va sortir al
carrer, els veïns adquirissin
un dels cupons per tal de
col·laborar amb la Funda-
ció ONCE.

En l’acte de presen-
tació, la Directora Admi-
nistrativa va lliurar un
quadre amb la imatge de
Balaguer al cupó que va
sortir el passat dilluns a la
venda.

La ONCE va vendre el passat

5 de març un cupó amb la

imatge de Balaguer

La ONCE treu un cupó amb la foto de Balaguer

La Fundació ha optat

per anar treient

cupons amb la imatge

de diferents ciutats

del país

tament, un d’aquests cu-
bells, juntament amb la de-
nominada bossa econòmi-
ca, per posar a la cisterna del
wc, i estalviar, d’aquesta
manera, part de l’aigua que
es consumeix a les llars de
la nostra ciutat.

El repartiment va iniciar-
se el passat 1 de març, com
una de les mesures per afa-
vorir la recollida selectiva de
residus orgànics i ajudar
amb el Medi Ambient.

Els veïns interessats han de presentar el darrer

rebut de la taxa d’escombraries
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Expoauto 2007 clausura amb més de

5.000 visitants i força vendes

L’Àrea de la Dona de
l’Ajuntament ha preparat
diversos actes en motiu
del Dia de la Dona Treba-
lladora, que s’iniciaran el
dia 9 de març a les 21,30 h
del vespre amb la presen-
tació del llibre “Aprendre
a Aprimar-se” de la Doc-

tora Senpau.
Per altra banda, el 16

de març es celebrarà una
conferència-col·loqui so-
bre “Els recursos contra
la violència de gènere”, i
el 23 de març es celebrarà
el sopar popular a l’Hotel
Balaguer.

Diferents actes en motiu del

Dia de la Dona Treballadora

Montse Serra durant la presentació dels actes

Expoauto va ser visitada per un nombrós públic

La Tercera edició
d’Expoauto ha estat tot un
èxit tant amb el nombre de
visitants, que han superat de
llarg els cinc mil durant tot
el cap de setmana, com en
nombre de vendes i contac-
tes dels 23 expositors pre-
sents al nou pavelló poliva-
lent que ha suposat un marc
molt millor que els antics
pavellons de la Cros, per
aquesta fira dedicada al ve-
hicle nou.

Més de dos-cents mo-
dels diferents han lluït durant
dos dies davant dels milers
de visitants vinguts d’arreu
de les comarques de Lleida,
Tarragona, Barcelona i de la
província d’Osca, consoli-
dant aquest certamen com
el més important de les Ter-
res de Lleida, del sector au-
tomobilístic.

Expoauto reuneix més de dos-cents models de

vehicles nous, consolidant-se com el certamen més

important del sector a les comarques de Ponent
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El Consell de la Noguera crea la Oficina

Comarcal d’Informació al Consumidor

El Consell Comarcal de
la Noguera, en la línia d’am-
pliació de serveis a la ciuta-
dania i als diferents munici-
pis noguerencs, ha posat en
marxa l’Oficina Comarcal
d’Informació al Consumi-
dor, un nou servei d’àmbit
comarcal  que té l’objectiu
d’informar i orientar les per-
sones consumidores  sobre
els seus drets i deures com
a consumidors.

Amb aquesta oficina co-
marcal de la Noguera s’im-
planta a la nostra comarca
un servei que també presta
l’Agència Catalana de Con-
sum des dels serveis territo-
rials a Lleida amb la qual es
manté una relació de col·-
laboració entre ambdues ad-
ministracions.

Des de l’oficina comar-

cal d’Informació al Consu-
midor de la Noguera
s’ofereix una atenció
personalitzada de les
consultes, tant dels
consumidors com dels
empresaris, es tramiten les
queixes, les reclamacions i
les denúncies,  s’afavoreix la
mediació entres les diferents
parts involucrades per a la
resolució de conflictes i es
dóna trasllat de les
sol·licituds d’arbitratge a la
Junta Arbitral de Consum de
Catalunya.

Seu del Consell Comarcal de la Noguera

L’horari de l’oficina
Comarcal d’Informació al
Consumidor de la Noguera
és de dilluns a divendres de
8 a 15 hores, i es troba
ubicada a la seu de l’Ens
Comarcal.

Aquest és un servei que
pretén incidir en la formació
de bons consumidors, de
bons comerciants  i vetllar
pel bon funcionament de les
relacions entre els consu-
midors i els agents
econòmics que venen
productes i presten serveis
als nostres municipis de la
comarca de la Noguera,
sobretot informar a les dues
parts implicades.

Amb aquest nou Servei
d’Informació al consumidor
de cara als ciutadans, el
Consell Comarcal de la
Noguera amplia les seves
tasques i les seves funcions
administratives i de serveis,
de cara a donar una millor
informació als diferents
veïns de Balaguer i  dels
municipis de la comarca de
la Noguera.

Un moment de la presentació de la nova oficina

La nova oficina vol

incidir en la millora de

les relacions entre

comerciants i

consumidors

El passat dimecres 7
de març, va inaugurar-se
oficialment el Centre
Obert La Noguera, que
sustitueix al fins ara Cen-
tre Obert Sant Josep, que
estava al càrrec de l’Asso-

ciació Amics de Sant
Josep del Molí. El nou
Centre Obert La Noguera,
estarà coordinat pels Ser-
veis Socials del Consell
Comarcal.

La inauguració del
centre va anar a càrrec del
Director dels Serveis Ter-
ritorials del Departament
d’Acció Social i Ciutada-
nia de la Generalitat de
Catalunya a Lleida, Carles
Vega, i del president del
Consell Comarcal, Josep
Roig.

Carles Vega inaugura el nou

Centre Obert La Noguera,

ubicat al Barri del Firal

El Centre Obert La

Noguera està situat al

barri del Firal i estarà

gestionat pels Serveis

Socials del Consell

Un moment de l’acte inaugural
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ANTALYA «Tennis Re-
sort». Pisos d’Alt Stan-
ding. Ideal inversionistes.
Ultims pisos a la venda.

OBRA NOVA. Pisos en
venda. Zona: Sant Lluís-
Sant Crist. Pisos de 2, 3 i
4 hab. Acabats alta
qualitat. De 70 fins a
130m2.

OBRA NOVA- Pisos en venda
Zona: Dr. Flèming. Pisos de 2 i 3 hab. Acabats màxima qualitat.
Terra parquet. Traster inclòs en el preu. Al centre de Balaguer

DÚPLEX nou a estrenar
Zona: Escola Pia. Terra
parquet, traster, pàrquing,
molt assolejat. 2 hab. 2
banys. Gran terrassa.
Oportunitat.

BALAGUER. Segona mà.
Varis pisos de 3 i 4 hab.
Diferents zones. Bons
preus.

BALAGUER. Pis de 120 m2,
4 hab., 2 banys, terrassa
de 30m2. Traster. Cal. indi.
gas. Zona Escola Pia.

GERB. Apartament de
disseny, 2 hab, 2 banys.
Terra parquet, traster,
pàrquing, 2 terrasses, vis-
tes increibles.

V I N G U I   i   I N F O R M I � S

El Servei Educatiu de la Noguera

estrena noves instal·lacions

El Servei Educatiu de la
Noguera va oferir una jorna-
da de portes obertes del nou
equipament educatiu estre-
nat el passat mes de gener i
que s’ubiquen al carrer Divi-
na Pastora, a la vora del cen-
tre educatiu Àngel Guimerà,
que també es troba en fase
de rehabilitació.

El Director del Servei
Educatiu de la Nopguera,
Joan Arjona va valorar posi-
tivament el canvi d’instal·-
lacions, ja que ara compten
amb un total de 300 metres
quadrats, i tres espais clara-
ment diferenciats en que es
reparteixen les àrees del Ser-
vei. L’àrea de treball on hi ha
els diferents equips de tre-
ball, l’àrea d’informació, on
s’hi troben les aules de for-
mació, i una tercera àrea on
s’hi ubica la Mediateca, el
servei de biblioteca, la sala
d’àudio-visuals i l’Arxiu.

Molts mestres de la co-
marca van assistir a la jorna-
da de portes obertes. Jornada de portes obertes del Servei Educatiu

La Jornada de portes obertes del nou Servei va

permetre als mestres de la comarca, conèixer les

noves dependències educatives de la Noguera

Fa uns dies va presen-
tar-se a Balaguer la nova
Associació de Donants de
Sang de la Noguera, amb
l’objectiu de promoure les
donacions de sang a la
nostra comarca.

L’acte de presentació
va comptar amb la parti-
cipació del director i he-
matòleg del Banc de
Sang i Teixits, Juan

Manuel Sánchez, i pel pre-
sident de l’Associació de
Donants de Sang de
Catalunya, Marc Ibars, qui
va incidir en la importàn-
cia que cada comarca tin-
gui la seva associació per
promoure les donacions
i aconseguir que Cata-
lunya sigui autosuficient
pel que fa a les donaci-
ons.

Creada l’Associació de Donants

de Sang de la Noguera

Un moment de la presentació
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Es reuneix la Comissió de seguiment

de l’Arxiu Històric de la Noguera
La SudaTeatre ja ha

començat a treballar en
l’organització de la VIIIª
edició de l’espectacle
«Viu la Passió» que s’es-
cenificarà per Setmana
Santa, a Balaguer.

Per tal de dur a terme

aquesta escenificació és
necessària la participació
activa d’uns dos-cents
actors o figurants.

Tots aquells que hi
estigueu interessats,
podeu trucar  al telèfon
del grup,  651 92 98 41.

Per Setmana Santa, nova

edició de “La Passió”

Una escena de La Passió del 2006

Comissió de seguiment de l’Arxiu

Avui s’ha celebrat la
reunió de la comissió de
seguiment de l’Arxiu
Comarcal de la Noguera,
amb la participació de
l’alcalde de Balaguer, del
gerent del Consell Comarcal
de la Noguera i de la cap de
l’Àrea de coordinació
general dels arxius del
Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de
la Generalitat de Catalunya.

Aquesta comissió té la
finalitat de garantir la
coordinació i la comuni-

cació entre cadascuna de les
administracions implicades
en el funcionament de l’arxiu
comarcal.

La directora de l’Arxiu de
la Noguera ha fet un balanç
positiu de les actuacions que
s’han fet durant l’any 2006.
També ha presentat la

programació d’activitats i
projectes previstos pel 2007,
entre els quals cal destacar:
la continuació del projecte
de restauració de protocols
notarials que es va iniciar fa
dos anys i en el qual el
Departament de Cultura hi
ha invertit 44.000 e.

Cel·lebrada la reunió de

la comissió de

seguiment a l’Arxiu

Històric Comarcal de

la Noguera
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L’Aula Municipal de Dansa omple el

Teatre amb “El camí cap els somnis”

Més de sis-cents espec-
tadors van seguir el passat
dissabte 3 de març  al Teatre
Municipal el Festival de l’Au-
la Municipal de Dansa
(AMD) amb la presentació
de l’espectacle Salvador Dalí
«El camí cap els somnis».
Aquest espectacle volia re-
flectir a través de la dansa, el
món dels somnis, les il·-
lusions, la imaginació... Els
més de seixanta alumnes de
l’AMD van participar en el
Festival on a més, hi van
haver diverses col·labora-
cions: Irene Cascos i Víctor
González d’Arts Dansa de
Lleida, l’Escola Taller Miner-

va i l’Escola Municipal d’Arts
Plàstiques en el disseny i
construcció de l’escenogra-
fia, l’Escola Municipal de
Música en l’acompanya-
ment musical, Carme
Brusau en la presentació de
«El camí cap els somnis» i
Pep Carbonell en la rapsoda
del breu homenatge a Mi-
quel Martí i Pol.

Alumnes amb diploma de la Royal Academy of Dance

L’Impic va crear l’any
2005 l’Aula Municipal de
Dansa amb la voluntat
d’oferir a la ciutat de Bala-
guer una disciplina més a
nivell educatiu i cultural de
les arts escèniques.

Actualment compta amb
més de seixanta alumnes
repartits entre les diferents
disci-plines que s’hi
imparteixen (dansa clàssica,
contempo-rània, espanyola,
funky i hip-hop, balls de
saló...).

La qualitat i bona marxa
de l’AMD ve avalada per
l’augment d’alumnes del
primer al segon any de
funcionament i pel fet també
que totes les alumnes que
van presentar-se recent-
ment als exàmens de la
Royal Academy of Dance de
Londres van obtenir bons
resultats, senyal de categoria
de l’aula.

Un moment de l’espectacle de dansa

L’espectacle del passat

dissabte al vespre va ser

seguit per vora 700

espectadors de Balaguer

i comarca

El passat 2 de març
passat 35 alumnes  de
Cicle Superior del CEIP
La Noguera de Balaguer i
acompanyats de 4 profes-
sors, van realitzar una
sortida a L’Espluga de
Francolí (Conca de
Barberà).

Tots els alumnes van
visitar  les Coves de L’Es-
pluga, les setenes més

llargues del món forma-
des en conglomerats.
Durant la visita guiada
els alumnes van desco-
brir l’evolució humana
des del Paleolític fins l’ac-
tualitat a través de recur-
sos didàctics  com àudio-
visuals, fotografies, grà-
fics i diorames. Posterior-
ment van visitar el Mo-
nestir de Poblet.

El CEIP La Noguera visita

l’Espluga de Francolí

Excursió a l’Espluga de Francolí
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

La Lila ha nascut per
divertir els petits de la casa
i acompanyar-los en el seu
creixement, però també
per orientar els pares en  la
seva difícil tasca d’educa-
dors, com aconseguir que
els nostres fills adquirei-
xin bons hàbits, com esti-
mular-los i reforçar el seu
aprenentatge entre d’al-
tres. Col·lecció de contes:
La Lila va a l’escola, La Lila
menja bé, La Lila veu la
tele, La Lila té un germa-
net i La Lila aprèn a llegir.
Tots acompanyats d’un
quadern pedagògic per als
pares amb consells bàsics
per afrontar el repte més
important del món: apren-
dre a educar els nostres
fills, imprescindible per a
tota la família.

El racó del poeta

La Lila

Autor: Eduard Estivill i

Montse Domènech

Gènere: Infantil(+de 4 anys)

El mar de Jade

Autor: Alberto

Vázquez-Figueroa

Gènere: Novel·la

Aprendre a aprimar-se

Autor: Pilar Senpau

Gènere: Llibre Didàctic

i pràctic

Novel·la apassionant
i divertida alhora, ambi-
entada a l’Àfrica. Juvenal
i Cèsar, els protagonistes
de l’obra, han crescut a
l’ombra del seu oncle i de
les magnífiques històri-
es que aquest els explica
sobre la seva llarga esta-
da al Sàhara quan era ofi-
cial de les tropes nòma-
des. Quan el seu tiet es
mor, decideixen que la
vida que ell va viure és
l’única que val la pena
viure, però la realitat no
és mai tan atractiva com
una narració i els ene-
mics que es trobaran pel
camí, no tenen res a veu-
re amb el que els havia
explicat el seu oncle amb
les seves aventures i his-
tòries.

Tothom vol salut i el
pes perfecte, però el difícil
és seguir una dieta estric-
ta. La doctora Pilar Senpau
explica que aprimar-se o
engreixar-se està  directa-
ment relacionat amb els
nostres sentiments, les
emocions, el cervell, però
sense perdre de vista, què
mengem, en quina quan-
titat o si fem o no esport.
El llibre recull 30 històries
reals d’homes i dones que
han passat per la seva con-
sulta i que ens fan veure
l’íntima relació que hi ha
entre els quilos i els senti-
ments i, a la vegada, expli-
ca les claus per tal que ca-
dascú pugui aprendre a
aprimar-se. Un llibre reco-
manat, sens dubte, per als
que voleu aprimar-vos.

Miquel Trilla

--------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

En un fons de color blau,

- el blau sempre m’ha colpit -

el blau, els fons i tu,

catifa vermella, blau lluït,

el blau del cel, del mar, la pau,

la força de la passió,

tota tu, sempre tu i jo.

Cada moment del desig,

cada nota, cada pols

i el tacte del pensament

i l’aura de cada instant

lligant anhels i un gran passat

i la catifa vermella

i el blau i el verd.

Tinc coses a dir

del verd i del vermell,

del verd però molt més

perquè verda és l’esperança.

Collage perfecte sobre fons ja vell,

passat, intens, perenne,

cobat en l’amor primer,

el més lluent, el més autèntic.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El Balaguer continua l’escalada cap a

la salvació matemàtica de la categoria

FUTBOL >> Després de

l’ensopegada a la Nova

Creu Alta, l’equip

d’Emili Vicente guanya

amb autoritat davant el

Masnou per 3-0

25/02/2007

SABADELL 2

BALAGUER 1

04/03/2007

BALAGUER 3

MASNOU 0

El Balaguer va recuperar
la seva dinàmica positiva

aquest diumenge, guanyant

amb comoditat per 3-0 al
Masnou, després de que,

una setmana abans, hagués

perdut el seu encontre a la
Nova Creu Alta, davant el

13 punts dels equips que es

troben en situació de des-
cens, i a falta de 3 o 4 punts

per la salvació matemàtica

de la categoria.
En el partit que es va

disputar al camp del

Sabadell, els balaguerins
van aguantar la primera part,

però en cinc minuts de la

segona part van encaixar 2
gols, que no van poder

superar, tot i retallar

distancies amb un gol de
Giribet.

Davant del Masnou,

l’equip va recuperar la seva
faceta golejadora amb gols

de Gabernet, Campabadal,

que marcava el seu primer
gol d’aquesta temporada, i

Parra, que és el pitxitxi de

l’equip del Balaguer amb 12
gols.

Sabadell per 2-1.

Els balaguerins es tro-
ben en un bon moment de

joc i han recuperat l’esperit

de sacrifici que els caracte-
ritzà les passades tempora-

des. Actualment, l’equip

ocupa la vuitena posició, a

David Gallardo rematant de cap

Juanjo Tenorio rematant una pilota

Classificació

Tercera Divisió

1. Reus ...................... 58

2. Girona .................... 55

3. Sabadell ................ 53

4. Vilanova (-1) ......... 50

5. Gavà ...................... 50

6. Mataró .................. 44

7. Santboià ................ 44

8. Balaguer ............... 39

9. Palamós ................ 33

10. Blanes (-1) .......... 32

11. Manresa .............. 31

12. Europa ................. 30

13. Premià ................ 29

14. Prat ...................... 29

15. Rapitenca ........... 27

16. Barcelona C ....... 27

17. Castelldefels ...... 27

18. Masnou ............... 26

19. Peralada ............. 25

20. Palafrugell .......... 25

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Parra ................. 12

2. Ermengol ........... 6

3. Gabernet ............ 5

4. Figuerola ............ 4

5. Sisco .................. 3

6. Isma ................... 3

7. Giribet ................. 3

8. Juanjo ................ 2

9. Tenorio ............... 2

10. C. Martínez ....... 1

11. Campabadal .... 1

El Balaguer s’asse-

gura la permanència a

Tercera una tempora-
da més, amb la victò-

ria davant el Masnou.

Encara que no és ma-
temàtica, els vermells

es consoliden a la zona

tranquila.

Propers encontres

Jaume Campabadal

11/03/2007 --  17 h

Mini Estadi de Barcelona

Barça C| Balaguer
-------------------------------------

18/03/2007  --  17 h
Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer | Vilanova
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El Cristec perd a la pista del Solsona i

guanya per la mínima al Nàstic

ESCACS >>Després de

la cinquena jornada,

l’equip del Balaguer A del
Club Escacs Balaguer

continua al capdavant de

la taula classificatòria pro-
visional, juntament amb

el Catalonia.

La propera jornada del

campionat, els balague-
rins s’enfrontaran al San-

ta Coloma al que hauran

de guanyar, si volen con-
tinuar tenint les possibili-

tats intactes de classifica-

ció directa al campionat.

El Balaguer A del Club

d’Escacs continua líder

Bon paper dels escaquistes balaguerins

Cristec va guanyar al Nàstic

Nova derrota del Cristec,

aquesta vegada contra el

Solsona, per 6 gols a 5.
Els balaguerins perden

un nou partit amb final ajus-

tat, el sisè en idèntiques cir-
cumstàncies, deixant esca-

par 3 importants punts en

els darrers segons després
d’haver efectuat una espec-

tacular remuntada. Cal des-

tacar, com a aspecte positiu,
el debut a Nacional del juga-

dor del filial Gerard

Hernández, que a més va
marcar el seu primer gol en

la categoria.

D’altra banda, els de
Balaguer van aconseguir

aquest dissabte una meres-

cuda victòria davant el
Nàstic per 4-3, després

d’avançar-se amb un 4-1, que

els tarragonins van saber
retallar al final.

FUTBOL SALA >>L’equip que entrena Jaume Canal

aconsegueix una important victòria davant el Nàstic

de cara a aconseguir la permanència a la categoria

Ref. 40101

Zona Instituts, pis
seminou, 2 banys,
calef. gas indiv.,
terra de gres,

exterior. Com a nou.

Ref. 40114

Pl.Mercadal, Bar en
traspàs, contracte
indefinit. Ideal per

bar musical o
restaurant.

FORADADA

Terreny de 656 m2,
xalet 6 hab., 1 bany,

1 aseo, garaig,
terra de gres, llar

de foc.

Ref. 40104

Ps. Estació,140 m2,
3 hab., 2 banys,

cuina-office, calef.
gas indiv., llar de

foc, terrassa.

CUBELLS

Casa de poble, 170
m2, 5 hab, pati

terrassa, balcons,
terra de gres.

Moltes possibilitats.

Ref. 40085

Zona Carmelites,
reformat, 4 hab.,

mejador-sala, bany
complert, calf. gas

indiv. Bon preu!

Ref. 40108

Zona Renfe, pis de
100 m2, 3 hab, 1

bany, 1 aseo, calef.
central, piscina

comunitària.

Ref. 40092

Ps.Estació, 1ºpis,
160m2, 6hab., bany,
terrassa. Ideal per
despatx i vivenda.

Oportunitat.

Gerb

Dúplex nou a estre-
nar, 140 m2, 3 hab.,

2 banys, 1 aseo,
terrassa, parquet,
calef. gas indiv.

Ref. 40120

Zona c/Urgell, 75
m2, 1er pis, 2 hab.,

bany, calef. gas
indiv., terra de gres.
Per entrar a viure.

OPORTUNITAT!!

Ref. 40079 Zona c/Urgell.
Seminou, 90 m2, 4 hab., 2 banys,

cuina-office. Opció pàrking.
Bon preu. Vine i informa’t!
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El Club Bàsquet Balaguer aconsegueix

dues victòries consecutives

L’equip sènior del Club
Basquet Balaguer continua
ocupant una de les places de
privilegi de la classificació
del grup I de la Segona Ca-
talana, després de vèncer en
els seus dos darrers partits
disputats.

El passat dissabte gua-
nyava al Tremp, a casa, des-
prés de necessitar una pròr-
roga per 86-77. El partit va fi-
nalitzar amb empat a 71
punts, tot i que el Tremp va
tenir la victòria a les seves
mans, errant un tir lliure en
els darrers segons.

D’altra banda, el dissab-
te 3 de març, l’equip va acon-
seguir una victòria important
a la pista de l’Olesa C, per
49-59, que els permet conti-
nuar estant a tant sols dues
victòries del líder de la clas-
sificació, el Manlleu.

Aquest dissabte 11 de
març, el Balaguer rebrà al lí-
der abans del desplaçament
a la pista del Llinars, del pro-
per diumenge 18 de març. Jugadors del Balaguer en acció

BÀSQUET >>L’equip sènior del C.B. Balaguer va

vèncer al Tremp, a casa per 86-77 després de la

pròrroga i al Olesa C, a domicili per 49-59

NATACIÓ >>El passat
24 de febrer, es celebrà
una competició de nata-
ció a Balaguer. Els resul-
tats van ser els següents:
Cristina Marquina quedà
primera en 100m braça.
Judit Carrera va ser 1a i
Oriol Bach 3r a 25 crol, en
Pere Barbosa 1r a 50 es-
quena i 100 papallona, en

Nil Profitós 4t i 2n en les
mateixes proves. En Mi-
quel López 1r als 200 es-
tils i 400 crol. Als 400 crol
femenins Cristina Carre-
ra 3a.  Als 200 estils feme-
nins Marina Vergés 1a (1a
als 100 crol), Anna Auber-
ni 2a (1a als 200 papallo-
na) i Aurembiaix Profitós
4a (2n als 100 crol).

Competició escolar a la

piscina coberta de Balaguer

Diferents participants



17<<E S P O R T S

La Mitja Marató va comptar amb un

total de 366 atletes de tot Catalunya
ATLETISME >> El Camp
Municipal d’Esports va
servir de marc per la cele-
bració del la desena Dia-
da Atlètica de Balaguer en
la que hi van particvipar
un total de 312 joves atle-
tes d’edats compreses

entre els 8 i els 16 anys, i
que van participar en les
diferents carreres des
dels 200 metres els més
petits, prebenjamins, fins
a la de mil metres els de
15-16 anys, de categoria
cadet.

Més de 300 joves atletes a la

Diada Atlètica 2007

Entrega de medalles de la Diada Atlètica 2007

366 participants a la Mitja Marató 2007

La Mitja Marató de
Balaguer va celebrar-se el
passat diumenge 25 de fe-
brer amb un total de 366 par-
ticipants.

En categoria masculina,
el guanyador va ser Jordi
Martínez, del Cornellà amb
un temps de 1h15’39’’,
seguit de Xavier Costa del
Xafatolls de Mollerussa
amb un temps de 1h16’07’’ i
de Sancho Ayala, del
Fondisters del Solsonès
amb 1h17’01’’.

En categoria femenina, la

guanyadora  va ser Maria
José Gallardo Muñoz del
Sicoris Club amb un temps
de 1h31’42’’, seguida de la
balaguerina Toni Hermoso
Pua del Maratonians del
Segre amb un temps de
1h33’33’’, de Carme Cozar del
Arnau de Vilanova amb un

temps de 1h39’47’’.
La classificació per

equips, pel que fa a la
categoria masculina, el
guanyador va ser el Xafa-
tolls de Mollerussa,  i en ca-
tegoria femenina, l’equip
guanyador ha estat el
Maratonians del Segre.

ATLETISME >>Jordi

Martínez i Maria José

Gallardo proclamats

campions absoluts de la

prova d’enguany
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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

Nova victòria del C.T.T. Balaguer

femení davant el Villa de la Zubia

Les balaguerines en una gran segona volta

Una nova victòria aquest
diumenge a casa davant el
Villa de la Zubia, situa al Club
Tennis Taula Balaguer-Villart
Logístic en una molt bona
posició. A falta de quatre par-
tits per acabar la lliga i amb
menys partits jugats que la
resta, les balaguerines són
setenes en la classificació de
la divisió de plata del tennis
taula espanyol.

Un contundent 4-1 amb
dos punts de Yanlan Li, un
de Raduta i el dobles
d’aquestes dues mateixes
jugadores, donava la victòria
al Balaguer. Biscarri no va
seguir en aquesta ocasió
amb la bona ratxa demos-
trada des de l’arribada de la
jugadora oriental, i va perdre
l’únic punt de l’encontre per
3-1 davant de la granadina
Maribel Molina.

El millor enfrontament
que van poder observar els
cada cop més nombrosos
espectadors que es van
desplaçar al pavelló La
Cross de Balaguer, va ser el

primer del dia, en que es van
veure les cares les jugadores
xineses de cada equip.

Yanlan Li no va abaixar la
guàrdia en cap moment i es
va desfer amb facilitat de
Feng Liu per 3 jocs a 0.

El proper cap de
setmana el Balaguer es
desplaça fins a la capital

espanyola en un doble
desplaçament, el dissabte
s’enfrontarà al CD Tenis de
Mesa Rivas, i el diumenge a
l’actual líder de la
competició, el Crup-Dos de
Mayo, de San Sebastian de
los Reyes que també es
jugarà a la província de
Madrid.

TENNIS TAULA >> Els

propers dos partits

poden donar la salvació

a l’equip femení en la

Divisió d’Honor

El curs de pesca de
làtigo a càrrec de l’espe-
cialista Pere Barberà que
s’havia de celebrar a prin-
cipis de mes de març s’ha
ajornat per causes alienes
a la Societat de pescadors
fins els propers dies 31 de

març i 1 d’abril.
Els interessats en par-

ticipar al curs de pesca
poden inscriure’s al Local
Social de la Societat, al c/
Àngel Guimerà,  o  al telè-
fon 629 479 238, o al 973
445 025. L’inscripció és to-
talment gratuïta i poden
inscriure’s els pescadors
de més de 10 anys.

D’altra banda, el pas-
sat 2 de març, 45 alumnes
del Col·legi Nostra Senyo-
ra del Carme van partici-
par d’una jornada de pes-
ca formativa al riu.

Nova convocatòria del curs de

pesca de làtigo pels dies 31

de març i 1 d’abril

Jornada de pesca al marge del riu Segre

PESCA>> Alumnes de

les Carmelites

participen en una

jornada de pesca i

reben el carnet de

socis
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GROC és una publicació plura i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la llibertat

d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes sempre que es guardi el degut respecte que mereixen

persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de

l’article i un telèfon de contacte.

Del gust i del disgust

C.G.A.

-------------------------------------------------

No caldria que us digués
que no m’agradaria gens
viure en una gran ciutat. Sí,
m’agrada visitar-les, i veure
els tresors que els anys i la
seva gent li han donat. El
caminar pel mateix lloc que
milions de persones han fet
al llarg de la seva història.
Veure i tenir la convicció de
la teva pròpia petitesa.

Veure’t com un granet
petit, petit com és el pas de
tots nosaltres per aquest
món meravellós. Però enca-
ra no he pogut explicar-me a
una justificació que les faci
superiors a una ciutat com
la nostra, o a qualsevol po-
blet en què per la seva sort
no hi hagi arribat la febre del
ciment.

Malgrat que la qualitat
de vida de Balaguer la fa de-
sitjable per tot foraster, sem-
pre em pregunto si és millor
la d’avui que el Balaguer de
la nostra joventut. Perme-
teu-me que ho dubti. Al-
menys en un pla íntim, crec
que hi hem perdut. No fa
gaires dies un periòdic em
recordava un pensament de
Plató, en que venia a dir, que
la pobresa no era tan càstig
com en la realitat ho podia
ser el continu anhel de més i
més de tot. En els nostres
temps hi havia poc de tot i
res sobrant, i és cert que es
desitjaven coses però eren
tan petites que ni ens angoi-
xava la seva manca. Les per-
sones de la meva edat que
tanquin els ulls i recordin, si

Carta oberta als pescadors

de Balaguer

Junta de la Societat de

Pescadors Esportius de

Balaguer

---------------------------------------------

El passat 17 de febrer
es va celebrar una reunió
a Balaguer entre represen-
tants de societats de pes-
cadors, de la Federació de
Pesca i de Medi Natural
per tractar sobre la proble-
màtica generada per l’ex-
pansió del musclo zebra a
les aigües del Segre i al-
tres rius de la conca de
l’Ebre. A conseqüència
d’aquest fet han quedat
suspeses les repoblacions
de truita als acotats inten-
sius i s’han immobilitzat
les truites a la majoria de
piscifactories al constatar
que aquestes estan con-
taminades per aquest
mol·lusc.

La conseqüència

TALLERS GILI 98, S.L.
DESITJA INCORPORAR A LA SEVA EMPRESA:

ADMINISTRATIU/VA
RECEPCIONISTA

ENGINYER/A TÈCNIC
INDUSTRIAL

Perfil:

Persona dinàmica, amb
coneixements administratius.
Carnet de conduir i vehicle propi.

Jornada complerta
Contracte temporal 1 any
després indefinit
Remuneració 12.000-15.000 e
bruts anuals

Perfil:

Persona dinàmica, amb
coneixements de CAD 3D
Carnet de conduir i vehicle propi

Jornada complerta
Contracte temporal 1 any després
indefinit
Remuneració segons vàlua

Interessats/des enviar currículum a:

Crta. Balaguer-Agramunt, km.7,3

25616 MONTGAI

tallersgili@tallersgili.com

Tel: 973 430 129

volen ser sincers, em dona-
ran la raó.

És humà que augmen-
tant les perspectives de
l’oferta, ens empaitem a no-
saltres mateixos, i ens casti-
guem amb un viure amb ve-
locitat que ens fa anar a em-
pentes  i rodolons. Perdent
el plaer de les petites coses,
i entrant en un consumisme
que no deixa d’ésser una
variant del masoquisme
més ferotge. Deia que era
humà, no serà mai conveni-
ent.

Es diu que la vida és un
misteri a viure i un proble-
ma a resoldre, i és lògic que
cadascú l’intenti solucionar
com pugui i vulgui. A tot
aquest terrabastall del dia a
dia s’ha d’afegir l’aspecte
polític que s’ha infiltrat a les
parts més internes de les
nostres vides, i sense voler
et veus prenent part perquè
és l’únic que els nostres po-
lítics ens han deixat: el dret
a dir-los el nom del porc. Ge-
neralitzant, però sempre res-
pectant unes excepcions,
se’ls pot dir de tot. I pel cas
que en faran, demà hi po-
dem tornar.

I per no anar lluny que
ens podríem cansar, només
cal mirar l’escenari balague-
rí. Massa vegades he dit que
el problema en general és de
“menjadora” i d’imatge, no
cal parlar de la credibilitat.
No cal citar tampoc el testi-
moni, i per callar, també po-
dem fer silenci del cansa-
ment de la gent farta de veu-
re les mateixes cares en la
lluita per minar tota nova

manera de fer. Constructiva.
Imaginativa, i més que res
amb voluntat de refer el que
ells han destruït amb tots els
anys que han estat
“mangonejant” la cistella de
les cireres. Per tant s’ha d’en-
tendre que està neta i és
nova.

Es pot donar el cas, que
personatges derrotats, uns
d’una forma aclaparadora, i
altres, per un acte de Déu
pietós pel bé de Balaguer,
creguessin que tenen prouta
força per enderrocar la vo-
luntat d’una nova il·lusió i
d’una sana i rara unió dintre
Convergència, al no estar
entre els elegits.

Unes posicions sempre
les he enteses, unes altres
menys i unes altres no gens.
Entenc que vulguin “xupar”.
Entenc menys la tossuderia
en voler-ho aconseguir sen-
se mirar l’entorn. I no entenc
gens que després de tants
anys encara no vulguin dei-
xar la gormanderia que per
oportunisme els hi va tocar
fruïr. El perdre-ho per ells és
com deia el poeta “una pena
que no puedo llorar”.

Hagués estat més profi-
tós per ells i el seu partit, que
augmentessin la seva credi-
bilitat. Fessin la seva imatge
menys prepotent. De la seva
vida un testimoni, i del car-
net de militant, no una eina
pròpia per surar perpètua-
ment sinó una peça de tre-
ball pel bé de Balaguer.

Nosaltres, el poble, ja
fem prou pagant.

Dra. LAURA LACUEVA MODREGO

Dermatologia i Dermoestètica

Rejuveniment facial ·Taques · Cicatrius · Assessorament cosmètic
Tractaments Antiaging · Peelings superficials i mitjans

Ps. de l’Estació, 10 - Balaguer

Tel: 973 448 113

immediata d’aquests fets,

dels quals no en som

responsables, per la nostra

Societat és que s’han

hagut d’ajornar els

concursos de truita

previstos per aquest

principi de temporada i

que a l’acotat de Balaguer

només hi quedin les

poques truites que ens

hagin deixat els corbs

marins.

Des de la Societat

estem fent totes les

gestions possibles a

través de la Federació

Catalana de Pesca per tal

que aquests greus

problemes es solucionin

el més aviat possible i

puguem reemprendre

amb normalitat les

nostres activitats que no

són altres que gaudir de

l’esport i la natura amb

respecte per l’entorn

immillorable del Segre.

Venda de pis
al C/ Barcelona
(zona eixample)

de 100m2.
TOT EXTERIOR.
Raó tel. 973 448 273

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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V. X. ADSUAR

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Agència OficialMercedes-Benz

vendes · reparació de turismes i recanvis originals · equip Star Diagnosi

REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU

Carnaval de Jordi Galceran, dirigida per

Sergi Belbel al Teatre Municipal

Carnaval de Jordi Galceran

El proper dissabte 17 de
març, a partir de les 10 del
vespre, l’escenari del Teatre
Municipal acollirà la repre-
sentació de l’obra Carnaval,
de Jordi Galceran, i dirigida
per Sergi Belbel, comptant
en el repartiment amb Mar-
ta Angelat, Roger Casamajor,
Quimet Pla, Mar Ulldemo-
lins i Sílvia Bel.

Carnaval és un thriller
policíac. Un gènere molt es-
tès en narrativa i cinema
però pràcticament inexistent
en els escenaris teatrals. És
tracta d’una obra en temps
real. Ens proposa una refle-
xió que s’amaga sota la ten-
sa peripècia policíaca d’un
retrat de l’horror quotidià,
del mal en estat pur. Segons
un dels personatges de
l’obra, la inspectora Garralda,
«vivim en un món en què
una cosa com aquesta la pot
haver fet gairebé qualsevol».
L’autor, Jordi Galceran
(director d’obres com el
Mètode Grönholm o Parau-

les encadenades) s’ha
proposat fer vibrar, fer sentir,
fer sofrir a l’espectador i, a
més, fer plantejar reptes a la
seva intel·ligència i a la seva
sensibilitat.

D’altra banda, el proper
cap de setmana del 23 i 24
de març, el Teatre oferirà una

jornada de portes obertes del
Teatre Municipal, on algunes
de les principals entitats
culturals dedicades bàsi-
cament a les Arts Escè-
niques de la ciutat de Bala-
guer, realitzaran una mostra
de les seves respectives
activitats.

La representació es farà
el proper dissabte 17 de
març a partir de les 10
del vespre al Teatre
Municipal

El proper diumenge
18 de març, a partir de les
6 de la tarda, i a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament
de Balaguer es projectarà
la pel·lícula “El futur de
l’alimentació”, un repor-
tatge emés per TV2 al pro-
grama Documania, de
gran repercussió a nivell
mundial, on de forma cla-
ra i contundent explica

sense pèls a la llengua els
grans interessos econò-
mics i militars de domini
mundial, d’unes poques
empreses multinacionals
dels aliments.

Al Canadà, EEUU i
Mèxic, llocs on s’ha rodat
el documental, la salud de
la societat s’està ressen-
tint i la fam augmenta
cada cop més.

Primer Cicle de Cinefòrum

Slow Food a Balaguer

Organitza Slow Food de Balaguer
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CURSET D’INICIACIÓ AL TAST DE VINS (3h.)
Objectiu: Oferir un primer apropament al món del vi. Tast
de 6 vins i taller pràctic. Entrega d’un dossier.
Horari: Dissabte de 10 a 13 hores.
Preu: 20 euros.

CURS INTENSIU DE TAST DE VINS (12h.)
Objectiu: Aprofundir en el coneixement de cada tipus de vi,
característiques de cada varietat, defectes en el vi ...,
acompanyat de tallers pràctics i sensorials.
Horari: Dimarts i dijous de 20 a 22 hores.
Preu: 90 euros.

IMPARTIT PER: Valvanera Martínez de Toda Vallilengua
Enòloga de Bodegas Costers del Sió

LLOC: BODEGAS COSTERS DEL SIÓ
            Crta. d’Agramunt, km. 4,2 BALAGUER (Lleida)

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ:
Telèfon: 973 424 112
Web: www.costersio.com
E-mail: bodegas@costersio.com
           enologia@costersio.com

CURSOS DE TAST DE VINS
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES
------------------------------------------------
APARTAMENTO nuevo en
Benasque (Sesué) de 4-6
personas, cocina equipada,
lavadora, vitrocerámica, 2
baños, buhardilla, calef. gas,
TV, pàrking. Fin de semana
200 e, días sueltos 70 e.
Incluye ropa de cama y
baño. Razón: 973449190.
------------------------------------------------
ES VEN de particular a

particular, apartament

d’obra nova a Alcoletge.

Entrega immediata. Preu:

99.000 e. Interessats trucar

al 665843515.

------------------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Ref. Gestoria Cudós. Raó al
tel. 973450555, Montse.
------------------------------------------------
VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer.
Raó: 973446161-629310479.
------------------------------------------------
VENDA local comercial de
117 m2+80 m2 d’altell, al c/
Barcelona. Obra nova. Dos
nivells. Aparador de 12 me-
tres. Zona Escola Pia.Raó
973448273.
------------------------------------------------
ES LLOGA xalet a la Pineda
per Setmana Santa, total-
ment reformat. Capacitat
per 6 persones. Pàrking i jar-
dí. Preu per 7 dies: 700 e.
Raó: 650031586 Cal Davi.
------------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 habs. Molt cèn-
tric. Raó telèfon: 607896071.
------------------------------------------------
COMPRO PISO de segunda
mano en Balaguer, de parti-
cular a particular. Razón:
610412517.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA botiga de
decoració i roba de la llar,
per jubilació. Raó telèfon:
625653134.
-----------------------------------------------
LOCAL PER OFICINES cer-
quem a Balaguer, entresol o
baix, lluminós i amb ser-
veis, major de 50 metres.
Josep: 973231525.
------------------------------------------------

BALAGUER vendo aparta-
mento de obra nueva. Muy
céntrico. Razón: 600402319.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA botiga de
roba infantil per no poder
atendre. En ple rendiment.
Amb stock actual. Abstenir-
se curiosos.  Interessats tru-
car al 973450223 (de 10:00-
13:00 i de 17:30-20:00 h). Tras-
pàs a bon preu!
------------------------------------------------
ES VEN pis de 110 m2, 3 hab.
dobles, 1 hab. ind., 2 banys,
traster, gran terrassa davant
i galeria darrera, calef. comu-
nitària. Raó telf: 676335486.
------------------------------------------------
ES VEN apartament a
Balaguer de particular a par-
ticular, d’obra nova. Ben si-
tuat i bon preu. Abstenir-se
immobiliàries. Raó telèfon:
667326232 (trucar de 19:00 a
22:00 h).
------------------------------------------------
ES VEN pàrking tancat, zona
variant, costat Escolapis.
Raó telf: 659100352.
------------------------------------------------

VEHICLES
------------------------------------------------
COMPREM TRACTORS
vells. De totes les marques
i models. No importa l’es-
tat. Interessats trucar al telf:
973610087.
------------------------------------------------
ES VEN moto BMW, any
2002. R-1150-RT. En perfec-
te estat. 3 maletes, punys
calefectables, ABS, protec-
tor motor i extres. Preu:
10.000 e. Raó: 639816670.
------------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------------
INTERBAN. Créditos per-
sonales de 600 a 9.000e, sin
avales, en 24 h. T: 973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. No se agobie
por sus problemas econó-
micos, consultenos y le
ayudaremos a solucionar
tus problemas. 973447477.
------------------------------------------------

ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar,
depressiu, de personalitat,
agorafòbia. Informació i
suport a afectats i el seu
entorn, familiars-amics.
Contacte: Associació Salut
Mental Ponent - Balaguer -
La Noguera. Telèfons:
9 7 3 2 2 1 0 1 9 - 6 1 0 2 6 0 2 2 1 ,
www.salutmentalponent.com
associacio@salutmentalponent.com
-----------------------------------------------
INTERBAN. Descuentos de
letras y pagares en 24 horas.
973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN, soluciones
económicas para atrasos,
deudas, embargos y su-
bastas. ¡Consultenos!
973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas
...¡Consultenos al teléfono:
973447477.
------------------------------------------------
ES VEN Vespino per a recan-
vis, i 2.500 teules àrabs. Raó
telèfon: 659095891.
------------------------------------------------

TREBALL
------------------------------------------------
DIPLOMAT/ADA en Treball
Social o Educació Social per
atenció directa i projectes a
Balaguer i Lleida. Es valora-
rà experiència en salut men-
tal-TMS. Enviar Currículum
Vitae a l’adreça  electrònica:
atenciosocial@salutmentalponent.com
o truqueu al telèfon:
973221019.
------------------------------------------------
PNEUMATICOS DÍAZ-
SUBÍAS, busca persona
para sección de maquinaria
pesada y mantenimiento.
Sabados mañana laboral.
Interesados presentarse.
------------------------------------------------
ES BUSCA Administrativa a
mitja jornada (horari de tar-
da). Imprescindible cotxe. A
deu minuts de Balaguer. In-
teressats trucar al telèfon
659499393, per concertar
entrevista.
------------------------------------------------

EMPRESA DE SERVEIS
necessita per ampliació: un
aprenent, amb coneixe-
ments elèctrics teòrics, amb
la ESO aprovada (no cal ex-
periència). Portar C.V. i foto-
grafia al moment de l’entre-
vista. Telf: 973447268 (Srta.
Loli o Sr. Xavier).
------------------------------------------------
SE NECESITA tinara cu
experienta, pentru a lucra in
cafetarie-restaurant. De luni
pina simbata, cu contract de
munca. Telefonati intre:
09:00-14:00, la nr: 609135581.
------------------------------------------------
ES PRECISA ajudant de per-
ruqueria amb experiència.
Trucar al telf: 629769606.
------------------------------------------------
CENTRE D’ESTÈTICA
ENRIQUETA precisa quiro-
massatgista. Interessats tru-
car al 973451173.
------------------------------------------------
TRABAJA DESDE CASA,
ingresos extras tiempo par-
cial, elevados ingresos
tiempo completo, ideal para
personas emprendedoras,
sin jefes ni horarios fijos.
Interesados llamar al
687727527.
------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS
precisa: DJ per bodes i ban-
quets per caps de setmana i
festius. Imprescindible
bona presència. Interessats
trucar al 973447268 (Srta.
Loli).
------------------------------------------------

EMPRESA DE TÉRMENS

NECESSITA:

OPERARIS DE PRODUCCIÓ

- Incorporació inmediata
- Feina de taller en general
- Manipulació de xapa
- Perfiladora
- Muntatge en cadena
- Utilització de pont grua
- Lloc de treball estable
- Jornada contínua
- Imprescindible carnet de conduir

Isocold España, S.L. Crta. C-13 Km. 19,5 Térmens.

Interessats enviar C.V. a isocold@isocoldesp.com o

truqueu demanant per Carme al telf: 973 180 176.

..........................................................................

ES PRECISA mecànic de
primera per a taller mecànic
de vehicles a Balaguer. In-
corporació immediata. Raó:
973447510-973450896.
------------------------------------------------
SALÓ D’ESTÈTICA I
PELUQUERIA ANTER ne-
cessita peluquera/este-
ticient per ampliació de per-
sonal. Raó: 973447776.
------------------------------------------------
ES PRECISA xòfer per fer
repartos per la província de
Lleida. Imprescindible car-
net de conduir. Interessats
trucar al 973445331.
------------------------------------------------
ÀRIDS DANIEL, precisa Pa-
lista per la planta d’àrids,
amb experiència amb pala
cargadora i retroexcavado-
ra. Truqueu al 973432199 o
passar per la planta.
------------------------------------------------
ÀRIDS DANIEL, precisa
Operari de manteniment per
la planta d’àrids. Interessats
trucar al 973432199 o passar
per la planta.
------------------------------------------------
ÀRIDS DANIEL precisa ofi-
cial plantista (per planta de
formigó). Interessats trucar
al 973432199 o passar per la
planta.
------------------------------------------------
SE OFRECE señora para
hacer trabajos del hogar,
cuidar gente mayor o niños.
Razón: 666117535.
------------------------------------------------
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Farmàcies

Farmàcies de torn de Balaguer

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 EVANGÈLICA
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
AJUNTAMENT 973 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

Telèfons útils

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.50 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.45 LLEIDA diari excepte diumenge
07.48 " feiners
07.55 " de dilll. a div. feiners
07.56 “ feiners
09.15 “ feiners
13.30 " calendari escolar
15.18 “ diari
18.00 LLEIDA diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
16.40 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
13.35 PONTS de dill. a div. feiners
19.50 PONTS de dill. a div. feiners

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA

06.30 (1) 06.59
08.00 08.30
09.40 10.09
12.50 13.19
14.16 (4) 14.46
16.45 17.14
18.10 18.39
19.10 (4) 19.40

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER

06.00 (1)(2) 06.23
07.15 07.44
09.00 (3) 09.29
10.30 10.59
13.45 (3) 14.19
15.45 16.14
17.30 17.59
20.10 20.39

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.
(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.
(3) Enllaç amb el servei per carretera des de La Pobla de Segur fins a
Sort. (Sortides de la Pobla de Segur: 11.00 h i 15.50 h - Arribades a Sort:
11.30 h i 16.20 h).
(4) Enllaç amb el servei per carretera des de Sort fins a la Pobla de
Segur. (Sortides des de Sort: 12.10 h i 17.05 h - Arribades a la Pobla de
Segur: 12.40 h i 17.35 h).

Horari de trens

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
17.21 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.  BALAGUER-SALOU/CAMBRILS CALEND.
07.45 (Balaguer) *(17,18,24 i 25 juny)
19.00 (Cambrils) *(1,2,8,9,15,16,22,23,29 i 30 juliol)
19.20 (Salou) *(5,6,12,13,15,19,,20,26 i agost)
SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
09.15 diari
11.00 feiners
12.30 feiners
13.15 de dill. a div. feiners
15.00 calendari escolar
16.00 diari
16.30 feiners
18.30 feiners (excepte juliol/agost)
19.00 de dill. a div. feiners

Horari d’autobusos

De les 8 de la tarda del 8 de març a les 8 de la tarda del 15 de març SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 15 de març a les 8 de la tarda del 22 de març MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 22 de març a les 8 de la tarda del 29 de març ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 607191367
----------------------------------------------------------
MONTGAI
PERE SOLANS 973430110
----------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136
----------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

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

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

Parquet natural i laminat

Tarima interior i exterior

C/ Gaspar de Portolà, 1

BALAGUER - a/e: sesets@hotmail.com

Fax 973 450 525  Mòbil 687 449 890

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

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

ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

Desplaçaments per a grups, comiats de solters, etc...

Reserves 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

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS
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