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Ref. 40148

Ref. 40140

Apartament semi-nou en
venda, 70 m2 útils, 2 hab.
dobles, bany complert, cuinaoffice i terrassa molt gran.
Calef. gas natural. Traster. Tot
exterior i molt solejat. Moblat i
equipat. Preu: 153.000 e.
Zona cèntrica!

Pis cèntric en venda, 94 m2,
menjador 25 m2, 3 hab. (2
dobles i 1 indiv.), bany
complert, aseo, galeria i
terrassa. Ascensor i calefacció.
Exterior i molt solejat.
Preu: 159.000 e.
Fantàstiques vistes!

Ref. 40144 - Bellcaire

Ref. 40136

Casa en venda, consta de 3
plantes de 60m2 c/u. Planta
baixa: pàrking i traster.
Primera planta: sala menjador,
cuina, bany i 2 habitacions.
Segona planta: 2 hab., i
terrassa. Xanfranera.
Preu: 153.000 e.

Pis en venda totalment
reformat, 70 m2 útils+2
terrasses+balcó+galeria. 3
hab., bany amb columna
hidromassatge, cuina i
menjador. Calef. gas natural.
Exterior i assolejat. Preu:
135.000 e. Zona molt cèntrica.

E D I T O R I A L <<
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Recollida de residus orgànics
PORTADA
Cotxes clàssics
a Àger

----------------------------------------------------------------------------
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Què en penseu?...
Josep M. Simon i Auberni

------------------------------------------------El passat dissabte era
present en el debat organitzat pel col·lectiu BalGuera
i en el qual participaren la
major part dels partits que
concorreran en les properes
eleccions locals. D’antuvi
val la pena agrair que un
grup es preocupi per

mobilitzar les forces
polítiques i que aquestes,
llàstima que no hi fossin
totes, vulguin participar del
joc i que mostrin les cartes
a la ciutadania. Encara que
el tema pretenia anar més
lluny, o això semblava, els
candidats se centraren més,
i és lògic, a tot allò que comporta el 27 de maig. Per
aquest motiu exposaren les
línies programàtiques més
d’acord amb el seu model

TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA
CONSULTAS EN
BALAGUER
HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044
Telf. 609 135 472

de ciutat. No entraré a
qüestionar ni les opinions
de les persones que
participaren en el debat ni
la línia que presentà
BalGuera, un model també
prou clar. A mi, allò que em
preocupa i em dol és que un
cúmul de circumstàncies,
adverses, ens porten, encara avui, a plantejar-nos la
nostra identitat present de
ciutat.
-------------------------------------------------

ASSESSORIA POLO

MAITE-PETIT

HORARI: diari de 9h a 11h.
C/ Dr. Fleming, 19 - BALAGUER
Tel. 973 446699

Ajuntament de Balaguer i Consell Comarcal de la Noguera han endegat, en les darreres setmanes, campanyes
similars per la recollida de residus orgànics, repartint cubells per cada domicili i col·locant nous contenidors per
tal de recollir aquest tipus de residus, incidint en la recollida selectiva, per tal de que entre tots puguem gaudir d’un
entorn millor, i col·laborem entre tots a tenir una terra més
sostenible.
És diu, certament, que un dels problemes més importants de la contaminació és la que causa la ineficient gestió de la brossa per part de les administracions, que moltes vegades, es limiten a invertir en tecnologia, sense considerar la participació dels ciutadans en el cicle de generació de la mateixa brossa. Una de les formes en que millor
es reflexa la participació ciutadana és realitzant la separació de les deixalles en cada habitatge.
Aquesta separació, però, també comporta alguns problemes d’espai en alguns casos, ja que el poder fer una
selecció de les deixalles particulars requereix tenir tres o
quatre cubells diferents. Actualment ja es treballa en el
disseny ergonomètric de les cuines, les quals, la majoria
de les que es fan actualment, ja preveuen aquesta recollida selectiva.
També cal que les administracions facilitin el poder
dipositar aquests residus amb la col·locació dels suficients contenidors i una recollida ràpida. Per això, potser cal
invertir més en salaris i la creació de llocs de treball en
aquesta gestió, en lloc de grans infrastructures tecnològiques, que queden obsoletes al poc temps.

-

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 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 a Balaguer pis de 4 hab. i pàrking.
ES LLOGA a Balaguer, pis nou a estrenar, 2hab.,c/del Pont.
VENDA/LLOGUER Llibreria-Papereria, c/ Girona.

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER
DEL SEU PIS O LOCAL
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Presentació del projecte dels dos nous
centres educatius a Balaguer
Un CEIP de dues línies a
la Crtra. de Camarasa i
una llar d’infants de dos
línies a la vora del CEIP
Gaspar de Portolà
El Director dels Serveis
Territorials d’Educació,
Antoni Llevot, va presentar
el passat dijous el projecte
del que serà el nou Centre
Educatiu de Balaguer.
L’obra està prevista que
comenci a finals d’aquest
mateix any 2007, tot i que,
per al proper mes de setembre, inici del curs 2007-2008,
s’instal·larà una aula prefabricada a la vora del CEIP
Gaspar de Portolà, que donarà cabuda a una nova línia
de P-3.
Antoni Llevot va defensar la instal·lació d’aquesta
aula prefabricada, ja que

El Pastisser Lluís Muixí
presenta la seva Mona de
Pàsqua de la Duquesa d’Alba
Una Mona de Pàsqua
de la Duquesa de Alba
en un patí típic
andalús, elaborada
per Lluís Muixí

La llar d’infants s’ubicarà al costat del CEIP Gaspar

compta amb totes les comoditats i serveis que requereix
una aula del segle XXI.
Llevot indicà que el nou
centre que es construïrà a la
carretera de Camarasa, estarà llest, en la seva part inicial, del parvulari, a principis
del proper curs escolar 20082009, mentre es continuarà
construïnt la resta del cen-

Presentació dels nous centres educatius

tre, que serà de dues línies,
amb un total de 18 aules, i
ocuparà una superfície de
set mil metres quadrats. Per
al nou centre escolar, la professora balaguerina Cristina
Carbonell ha estat l’escollida com a directora.
D’altra banda, en el mateix acte es va presentar el
projecte de la nova llar d’infants de Balaguer que es
construirà a partir del proper
mes de maig, a la vora del
col·legi Gaspar de Portolà, on
hi havia els vestidors del
Camp de futbol Maracanà.
La nova llar d’infants de
Balaguer, prevista per finals
d’any o principis del 2008,
tindrà 1.900 metres quadrats
construïts, té un pressupost
de 800.000 euros, dels quals
la meitat seran finançats pel
mateix Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.

El mestre pastisser
balaguerí, Lluís Muixí,
seguint amb la seva
tradicional costum d’elaborar una monumental i
artística Mona de Pasqua,
ens ha sorprès gratament
amb la elaboració d’a-

questa «folklòrica» mona
de la Duquesa de Alba,
engalanada amb vestit
típic andalús i ambientada
en un típic patí d’aquesta
comunitat.
Quilos de xocolata
que sota el toc de gràcia
de les mans del mestre
pastisser de fama
internacional han fet que,
un any més, l’aparador de
la pastisseria de la Plaça
de la Sardana, sigui un
dels més visitats de
Setmana Santa a la nostra
ciutat.

Mona elaborada per Lluís Muixí

Dr. Josep Ma Lara Nieto
Horari de visites: dimarts i dijous
d’11 a 13h del matí, i de 18 a 20h tarda

URGÈNCIES i domicilis 24 hores al tel. 629 359 238
Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER • Tel. 973 448 332

P U B L I C I T A T <<

C/ Jacint Verdaguer

C/ Urgell

Caixa Pensions

La Llosa

La Llosa

Vilafortuny

Primera línia de mar
APARTAMENT
de 70m2, amb 3 hab.,
1 w.c., i 1 bany i
cuina americana

Primera línia de mar
APARTAMENT
de 70m2, amb 2 hab.,
1 bany, cuina
americana i pàrquing

Primera línia de mar
APARTAMENT
de 80m2, amb 2 hab.,
1 w.c., i 1 bany,
cuina, menjador i
pàrquing

PIS de 80m2
amb 3 habitacions,
1 bany, menjador,
cuina i terrassa

DUPLEX
amb 5 habitacions,
2 banys, 1wc,
2 parquings i
4 terrasses

PIS de 70m2
amb 3 habitacions,
1 bany, menjador,
cuina i terrassa

Ref. 3001

Ref. 3002

Ref. 3003

Ref. 5010

Ref. 5011

Ref. 5012

Vilafortuny

Camí del Corralet

OBRA NOVA

OBRA NOVA

PROMOCIONS

PROMOCIONS

OBRA
NOVA

OBRA
NOVA

Primera línia de mar
APARTAMENT
de 70m2, amb 2 hab.,
1 w.c., i 1 bany, cuina,
menjador, parquing i
piscina comunitaria

Primera línia de mar
APARTAMENT
de 45m2, amb 1 hab.,
1bany, cuina
americana i piscina
comunitària

A
LA SENTIU
DE SIÓ

A
VILANOVA DE
SEGRIÀ

Ref. 3004

Ref. 3005

La Sentiu de Sió

Vilanova de Segrià

Camí del Corralet

Av. Diputació

Zona del Port

C/ Dr. Fleming

OP

TU
OR

C/ Hostal Nou

C/ Sant Lluís

AT
NIT

APARTAMENT
de 48m2, amb 1 hab.,
1 bany, cuina
americana, parquing
i piscina
comunitària

Primera línia de mar
ESTUDI
de 27m2,
amb parquing i
piscina comunitària

Primera línia de mar
OPORTUNITAT
80m2, amb 3 hab.,
1 w.c., i 1 bany,
cuina i menjador

PIS de 60m2
A REFORMAR
amb 3 habitacions,
1 bany,
menjador i cuina
90.000 e

PIS de 140m2
amb 4 habitacions,
1 bany, 1 wc,
menjador i cuina.
Moblat.

PIS de 90m2
amb 4 habitacions,
1 bany, 1 wc,
menjador i cuina.
Moblat

Ref. 3006

Ref. 3007

Ref. 3008

Ref. 5013

Ref. 5014

Ref. 5015
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Creu Roja Noguera reuneix als seus
voluntaris en la IV Trobada Comarcal

Xerrada informativa per als
ciutadans romanesos i
búlgars de Balaguer
Després dels canvis
legislatius des de
l’entrada dels seus
països a la
Unió Europea
Un centenar de
persones van assistir el
passat 26 de març a la
xerrada informativa sobre
els nous drets i deures
dels ciutadans romanesos i búlgars. L’acte va ser
presentat per l’Alcalde de

Balaguer, Miquel Aguilà i
la xerrada va anar a càrrec
d’AMIC, una associació
dedicada a la informació
i l’assessorament de
persones estrangeres i va
estar organitzada conjuntament entre l’Ajuntament de Balaguer i el
Consell Comarcal de la
Noguera. L’objectiu era
informar sobre els canvis
legislatius per als ciutadans romanesos i búlgars ja que ha coincidit
l’entrada dels seus països
a la Unió Europea.

Trobada de voluntaris de Creu Roja de la Noguera

Creu Roja demana als seus voluntaris una pràctica
de “baixa intensitat” però continuada i habitual
Creu Roja a la Noguera
va organitzar la quarta trobada de Voluntaris i Voluntàries de la Comarca el passat
24 de Març.
A la trobada, presidida
per Joan Biscarri, President
Comarcal de Creu Roja, van
assistir-hi l’Alcalde de

Balaguer, Miquel Aguilà, i la
Coordinadora Provincial de
Creu Roja Verònica Mestres.
El President de Creu Roja
a la Noguera, Joan Biscarri
va obrir l’acte demanant als
assistents la pràctica d’un
voluntariat basat en la
solidaritat, una pràctica «de

baixa intensitat» però
«continuada i habitual» amb
l’objectiu d’incorporar-la a la
vida quotidiana.
Durant el matí es van dur
a terme una gimcana sota el
títol «El que ens queda per
conèixer» per ajudar a
conèixer totes les activitats
que fa Creu Roja a la
comarca, i també es van fer
dos tallers de formació. La
trobada va cloure amb un
dinar.

Xerrada informativa a Balaguer

- 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
Centre de Reforç Escolar
cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
C/ Barcelona, 36 entresol 1a
GRUPS REDUÏTS
Tel. 973 447911 - BALAGUER
PROFESSORS LLICENCIATS
EINA ESTUDIS 2002, SCP

973 246 850 - 667 471 961
ZONA TORRELAMEU
Nueva construcción de pisos y
áticos de 2, 3, 4 habitaciones, con
terrazas de hasta 134 m 2 con barbacoa. Jardines propios y
comunitarios, piscina comunitária.
Suelo de parquet, video portero, columna hidromasajes, a/a, atrapa
polvo. Los precios incluyen
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.

Centre Mèdic Pere III
Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer
Dr. Antoni Santamaria
Ginecologia i obstetricia
Dr. Josep M. Greoles
Cirurgia General i de
l’aparell digestiu

Cita prèvia al
tel. 605 95 13 93

Dr. Jaume Canal
Medicina General
Visites els
dilluns, dimecres i
divendres,
de 5 a 8 de la tarda

Tel. 607 787 338

B A L A G U E R <<

El Monestir de Les Franqueses gaudirà
de llum elèctrica

Signatura del conveni del PERC de les Franqueses
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Els candidats a l’alcaldia
debateixen el futur de la
ciutat de Balaguer

L’Ajuntament de Balaguer i Identirama, propietària del Monestir de les Franqueses han signat un conveni pel qual es comprometen a finançar a parts iguals,
els 44.700 euros del pressupost per portar la instal·lació
elèctrica al Monestir, a través
d’un Pla d’Electrificació Rural.
La part que aportarà
l’Ajuntament està subvencionada pel Departament de
Treball i Indústria.
Els candidats i els moderadors

El Mercadal tornarà a acollir el mercat
de llibres i roses de Sant Jordi
La Plaça del Mercadal i
diferents carrers comercials
de Balaguer com el Passeig
de l’Estació, acolliran, un any
més, el mercat de llibres i roses de Sant Jordi, el proper
dilluns 23 d’abril.
Aquell mateix dia, es lliuraran els diferents premis literaris i d’auques que cada
any convoquen l’Ajuntament i el Consell Comarcal
entre els escolars de
Balaguer i comarca de la
Noguera, respectivament.

Anna Torres, Josep
Maria Escoda, Josep
Maria Roigé i Miquel
Aguilà van debatre
temes d’interès
Els caps de llista dels
diferents partits de
Balaguer, de cara a les
properes eleccions municipals del 27 de maig, Miquel Aguilà pel PSC,
Josep Maria Roigé, per
CiU, Josep Maria Escoda
per ERC i Anna Torres per
IC-V, van debatre diferents temes relacionats

amb el futur de la ciutat
de Balaguer, en el debat,
organitzat pel Col·lectiu
Balguera, el passat dissabte 31 de març, davant
de més de 150 persones
que van assistir-hi.
Es van tocar varis temes, entre els quals cal
destacar la possibilitat de
fer peatonal el Mercadal i
els carrers adjacents, la
necessitat de millors comunicacions a través
d’autovies que uneixin
Balaguer amb Lleida i
Tàrrega, o la possible nova
captació d’aigua potable
per a la ciutat de la presa
de Camarasa.

Mercat de llibres i roses de Sant Jordi

ENRIC SERRA (Gerb)

Dra. LAURA LACUEVA MODREGO

Taxi 6 places útils

Dermatologia i Dermoestètica

SERVEI 24 HORES

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

Desplaçaments per a grups, comiats de solters, etc...
Possibilitat de pagar amb targeta

Ps. de l’Estació, 10 - Balaguer
Tel: 973 448 113

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

V. X. ADSUAR
Mercedes-Benz

Agència Oficial

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

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896 - BALAGUER
REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU

Telèfons

618 382 661
650 604 581
Manteniment i neteja de:
Comunitats de veïns • Pàrquings • Oficines • Rètols • Vidres • Façanes
Establiments comercials • Naus industrials • Neteges final d’obra
Neteges en general

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com
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Àger inaugura la senyalització de
diferents rutes per la Vall del Montsec
Àger senyalitza diferents rutes de senderisme i
bicicleta per la zona del Montsec i la Vall d’Àger

Per aquest dijous 5
d’abril està prevista la inauguració de la senyalització i
de la guia de les Rutes per la
Vall d’Àger i el Montsec, al
mateix temps que es presentaran les guies de la Vila històrica, de les Ermites i dels
Arbres singulars d’Àger.
L’acte d’inauguració de
les diferents rutes en bicicleta i a peu per la Vall d’Àger i
pel Montsec, estarà presidit
pel President del Consell Comarcal de la Noguera, Josep
Roig i per l’Alcalde d’Àger,
Jordi Santenach.
En total s’han senyalitzat
deu rutes.

La Vall d’Àger i el Montsec

El Consell inicia una campanya de
recollida selectiva de residus orgànics
El Consell Comarcal de
la Noguera inicia el proper
10 d’abril la campanya de Recollida Selectiva de Residus
orgànics, a tots els municipis de la comarca, exceptuant Balaguer, ja que és el
propi Ajuntament qui dóna
aquest servei.
El Consell lliurarà a tots
els domicilis de la comarca,
un total de onze mil cubells
particulars per la recollida de
residus orgànics, un full informatiu de la campnaya i
un paquet de bosses corresponents a la recollida, i
instal·larà un total de mil
contenidors d’una capacitat
de 360 litres a les diferents

Presentació de la Campanya del Consell Comarcal

poblacions de la comarca.
El pressupost de la campanya és de 150.000 euros, i
ja s’està fent un mailing per

tots els pobles de la comarca, per tal d’informar de l’inici de la campanya de recollida de residus orgànics.

12a Concentració de Cotxes
Clàssics a Àger, els propers
dies 14 i 15 d’abril

Concentració de vehicles clàssics d’Àger

Una seixantena de
vehicles antics i
clàssics ocuparan
les carreteres de
la Vall d’Àger
La localitat d’Àger,
acollirà la dotzena edició
de la Concentració de
Cotxes Clàssics durant el
cap de setmana del 14 i
15 d’abril.

Els actes començaran el dissabte 14 d’abril a
Torrelameu i Os de
Balaguer.
Els actes continuaran
el diumenge amb la
concentració al Port
d’Àger, on esmorzaran i a
partir de les 11:30 del
matí, la serp multicolor
travessarà el por d’Àger
fins arribar a la capital de
la Vall, on tindrà lloc una
exhibició aèria, i una
exhibició de castellers.

C O M A R C A <<

El Consell Comarcal crea un portal web
per a tots els municipis de la Noguera
El Consell Comarcal de
la Noguera ha finalitzat la implantació d’un sistema de
gestor de continguts que ha
permès consolidar la presència a Internet del Consell Comarcal i de tots els ajuntaments de la comarca mitjançant un portal web per a cada
entitat.
Els nous portals es
poden visitar en l’adreça
electrònica seguent: http://
www.ccnoguera.cat -que
enllaça amb totes les webs
dels ajuntaments de la
comarca-, estan suportats
per una nova plataforma
informàtica ubicada en la
seu del Consell Comarcal,
que
garanteix
les
expectatives de creixement
futures d’aquest nou servei.
Aquest compromís de
suport envers aquest corrent

160 alumnes a la Segona
Trobada d’Escoles Rurals

El Consell donarà assessorament a tots els pobles
de la comarca en aquesta matèria tecnològica
tecnològic es materialitza
amb l’ajut i l’assessorament
a tots els ens municipals,
amb l’objectiu d’estendreu-

ho per la totalitat de la
Noguera, ja sigui en zones
poblades com en zones
rurals.

II Trobada d’Escoles Rurals de la Noguera

El passat 23 de març,
va tenir lloc a Balaguer, la
II Trobada d’Escoles Rurals de la Noguera, organitzada pel Seminari
d’Educació Física de la
Noguera.
Amb una participació
de 160 alumnes de 22 muActe de presentació de la nova web

nicipis, on tots els participants van practicar diferents esports com, futbol, natació, Bàdminton i
Ultimate.
En aquesta trobada hi
col·laborà l’Ajuntament
de Balaguer i el Consell
Comarcal de la Noguera.
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El gastrònom Josep Maria Morell
presenta el llibre de les “Cent salses”
La setmana passada,
Josep Maria Morell sorprenia amb la publicació d’un
nou llibre, de la col·lecció
Catxipanda, de la qual, el
gastrònom balaguerí n’és
autor de sis títols. Just en
l’any que Morell celebra el
seu cinquanta aniversari davant els fogons, ens mostra
el secret més ben guardat de
tot cuiner: el llibre de “Les
cent salses”.
Morell commemora els
50 anys de cuiner amb una
obra mestra, d’on podem
aprendre com es fa el típic
all i oli, fins a la salsa per a
creps de fruita, passant per
la salsa marinera, la salsa a
la mel, o la salsa a la caçadora, entre d’altres.
Cent receptes diferents
per cadascun dels plats proposats pel cuiner balaguerí
que ha dedicat bona part
d’aquests 50 anys a estudiar
tot el que fa referència al món
de la gastronomia.

El Monestir de les Avellanes
acull una Trobada d’Escoltes

El cuiner balaguerí, celebra enguany els seu 50
aniversari davant els fogons, amb una desena de
llibres de cuina publicats

Monestir de les Avellanes

El proper cap se setmana del 21 i 22 d’abril, el
Monestir de les Avellanes
acollirà l’Aplec del Centenari de la demarcació de
Lleida, Solsona, i Urgell
de l’agrupació, Minyons
Escoltes i Guies Sant
Jordi de Catalunya.
La Trobada vol reunir
durant el cap de setmana
totes aquelles persones
L’autor, Josep Maria Morell i Lluís Pagès de l’editorial

que durant la seva vida
han participat de l’escoltisme, i fer una trobada familiar i festiva.
Els participants es dividiran entre la zona
d’acampada de la vora la
casa de colònies, la pròpia casa de colònies o
també l’hostatgeria del
Monestir de les Avellanes.

C U L T U R A << 11

El Castell Formós acull una nova edició
de l’espectacle religiós “Viu la Passió”

La sala de l’Associació
d’Art 4 de Balaguer inaugurarà aquest divendres
dia 13 d’abril la segona de
les exposicions que integren el 10è Cicle d’Art
Contemporani.
El muntatge que

Es representarà els dies
6, 7 i 8 d’abril a partir
de les 20,45 hores, i es
faran un total de cinc
passis diaris
Els propers dies 6, 7 i 8
d’abril, enmig de la Setmana
Santa, Balaguer celebrarà la
vuitena edició de l’espectacle
“Viu la Passió”.
Cada dia de representació, es faran un total de
cinc passis, a partir de les
20,45 h., cada 45 minuts. El
preu de l’entrada és de vuit
euros.
L’espectacle s’inicia en
un moment de joia popular
com és l’entrada triomfal a
Jerusalem i acaba en un altre
fet gloriós, la resurrecció.

Josep Mateu exposa les seves
“pre visions” a la Sala d’Art 4
s’exposa porta per nom
«pre visions» i és obra de
l’artista balaguerí Josep
Mateu.
Josep Mateu acosta a
Balaguer, la seva ciutat,
algunes de les seves
darreres obres.

Un moment de l’espectacle «Viu La Passió»

En mig queden diferents
escenes entranyables com
l’últim sopar; moments de
dolça compassió com el de
la Verònica i el Cirineu ... i
sobretot moments intensos
de dolor i injustícia que
culminen en el quadre de la
crucifixió de Jesucrist.

La direcció va a càrrec de
Miquel Aige, Roser Cayuela,
Pepe Cases i Estanis
Dalmau.
Una de les novetats
d’aquest any, és la música,
que suggereix el ritme i
moviment en cada escena i
en cada gest dels actors.

La Sala d’Art 4 acull les obres de Josep Mateu
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“Balaguer a tot volum!”, exposició
a la Marguerida de Montferrato
“Balaguer a tot volum!”, és una mostra escultòrica
que estarà als jardins de la Fundació fins desembre

L’exposció està als jardins del Xalet Gramunt

La Fundació Marguerida
de Montferrato exposa des
del passat 25 de març, l’exposició d’escultures que
sota el títol de “Balaguer a
tot volum!” acull obres de
diversos autors, com poden
ser Albert Casals, Balanza,
Caballer-Sumalla, Ferran
Soriano, Loperena, Navaridas, Olarte, Perecoll, Pitti,
Pujol Grau, Rufino Mesa i
Santiago Martínez.
La presentació de l’exposició que podrà visitar-se
fins el 31 de desembre als
jardins del Xalet Gramunt, va
comptar amb la presència
del periodista i crític d’art,
Josep Maria Cadena.

El grup La Troca va portar la seva
animació infantil a la Plaça del Teatre
Dins de la Jornada de
portes obertes en motiu de
la celebració de 10è aniversari del Teatre Municipal de
Balaguer el Grup d’Animació
«La Troca» va actuar en la
nova instal·lació a l’aire lliure del nou escenari que s’ha
construït darrera el teatre.
La Troca, va ser el primer
grup que hi va actuar amb el
seu espectacle dedicat als
infants, just l’any que també estan de celebració pel
seu 25è aniversari.

Ferran Rella visita alguns
equipaments de Balaguer
El passat dimecres el
Director dels Serveis Territorials de Cultura a
Lleida, Ferran Rella va visitar Balaguer.
Aquesta visita es va
fer per tal d’analitzar les
necessitats de la ciutat en
temes culturals i també
fer un seguiment en els
projectes que ja estan iniciats com el de «Restau-

ració i consolidació estructural d’un tram de
muralles de Balaguer adjacent al futur passeig del
Bombo», que compta
amb un pressupost de
900.000 euros.
També va visitar
diferents equipaments
com ara el Teatre
Municipal i les Muralles
Medievals.

Ferran Rella als camerins del Teatre

Actuació de La Troca a la Plaça del Teatre

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

BALAGUER
Pis 230 m2, 4 hab. dobles, 1 suite, 2 banys. Totalment reformat,
gran terrassa de 40 m2, fil musical a tot el pis, calef. Increïbles
vistes. Informi’s.

DÚPLEX nou a estrenar
Zona Escola Pia. 2 hab.,
2 banys, parquet, traster,
pàrquing, molt assolejat.
Terrassa. Oferta del mes.

BALAGUER Totalment
reformat, calef. indiv. gas.
3 hab., 1 bany. Bon preu.
BALAGUER Segona mà.
Varies zones, pisos de 3 i
4 hab. Bons preus.
TÉRMENS Cases adosades amb jardí, d’obra nova.
Acabats 1ª qualitat.

VINGUI i INFORMI’S

SANT LLORENÇ Pisos i
dúplex d’obra nova de 2, 3
i 4 hab., zona comunitària
amb jardí i barbacoa.
Acabats inmillorables.
OBRA NOVA- Pisos en
venda Zona Dr. Flèming. 2
i 3 hab. Acabats màxima
qualitat. Terra parquet.
Traster inclòs. Molt cèntric.
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FORADADA
Xalet de 590 m2
construits, 6 hab., 2
banys, cuina-office,
llar de foc, garatge,
jardí. Molt ampli.

Ref. 40101
Zona Instituts, pis
seminou, 2 banys,
calef. gas indiv.,
terra de gres,
exterior. Com a nou.

Ref. 40145
Ps. Estació,75 m2, 3
hab., bany, cuina,
menjador i traster.
Moblat. Molt bon
preu.

Ref. 40146
Zona c/Urgell,
apart 2 hab., nou,
calef. gas indv.,
traster, terrassa.
Exterior i solejat.

Ref. 40135
MENÀRGUENS
Casa aparellada
de 165 m2.
Obra nova.
Bona situació.

CUBELLS
Casa de poble, 170
m2, 5 hab, pati
terrassa, balcons,
terra de gres.
Moltes possibilitats.

BELLCAIRE
Pis de 130 m2, 4
hab., 2 banys,
calef. ind. gas, a/a,
cuina-office. Local
opcional de 110 m2.

VALLFOGONA DE
BALAGUER
Obra nova,72 m2,2
hab., bany, cuina,
menjador, ascensor,
garatge.Oportunitat.

TARTAREU
80 m2, casa de 2
plantes, 3 hab.,
cuina, menjador,
bany, celler. Bones
vistes i bon preu.

Ref. 40155
Zona Ps. Estació,
casa 266 m2, 2
plantes+jardi 120
m2. Informació
personalitzada.

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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Per Sant Jordi, la Biblioteca recomana
la lectura dels següents llibres
David Golder
Autor: Irène
Némirovsky
Gènere: Novel·la

“David Golder”, és la
primera novel·la de
l’autora, i que fou l’inici
d’una brillant carrera
literària, que situaria
l’autora entre les més
grans escriptores franceses del segle XX.
Malauradament, Némirovsky fou assassinada a
Auschwitz l’any 1942.
“David Golder” és la
història d’un financer
jueu rus que viu a París.
Sotmès als capricis de la
seva dona i filla, per elles
perd el cap i la fortuna.
Arruïnat i malalt, tots els
que ell creia que l’estimaven l’abandonen. Tot i
amb això, se li presentarà
una nova ocasió per
tornar a ser ric, on s’hi
llançarà de cap.

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

En Nasreddín acompanya cada setmana, el seu
pare Mustafà al mercat a
vendre els seus productes.
En Nasreddín però, no hi
arriba mai, doncs, se sent
avergonyit de les crítiques
que rep de la gent i sempre se’n torna cap a casa.
En Nasreddín té un problema: faci el que faci, la gent
es burla d’ell i això li produeix un gran malestar.
El seu pare li formularà
unes sàvies paraules per
ajudar-lo amb aquest
problema.
L’escriptora francesa
pretén, reivindicar el valor
de l’autoestima, amb
grans il·lustracions de
Rébecca Dautremer, combinades perfectament amb
el text.

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

Nasreddín
Autor: Odile Weulersse
Gènere: Infantil (a
partir de 6 anys)

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
El gran llibre dels
oficis perduts
Autor: Jordi Pablo
Gènere: Folklore

Taper, trementinaire,
cadiraire, rajoler, llauner,
envelador, sereno, drapaire,
carboner, bugadera, retratista, matalasser ... són
alguns dels oficis, molts
d’ells perduts, entre les
moltes possibilitats, l’escriptor ha escollit 30 oficis
de la nostra història recent.
Cada ofici es presenta amb
tota la seva riquesa i
complexitat: descripció
general del seu origen i
evolució, principals productes i serveis associats,
tècniques artesanals que
utilitzaven, eines i procediments, context social en
el qual cal emmarcar cada
tasca, etc.
Una bona manera de
conèixer millor la nostra
pròpia història i present.

Cada dia hi ha un amic al meu costat
que m’ensenya camins nous.
Camins bons que cap dels dos
a la fi no fem prou bé
però ens lliguen i ens captiven.
Ens captiva la doctrina del simple
sentit comú, les enteses en la fe,
la lluita, la força, la pau,
aquella pau interior tan difícil
de percebre, tan difícil d’assolir.
Cap al tard, -no sé que té la nitquan fondejo dintre meu entre les pors,
reviu el pessigolleig ombrejat pels interessos
i torno tossudament a veure com és la vida:
Un camí de somnis alegre però trist,
obsedit de claredats però molt gris.
A l’hora tardana, aborat als pensaments,
atiant el rerafons d’aquest temps tan bèstia
que ens ha tocat viure,
l’eclosió dels sentiments,
destria de la vida la ferralla
i em diu de nou el camí.
Cap al tard, sempre hi ha un amic
que et torna a la memòria i et repeteix novament
el vers d’algun poeta, d’aquell primer poeta,
que a l’alta nit vaig llegir.
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El Balaguer és el líder, en solitari, de
la segona volta del campionat de lliga
FUTBOL >> L’equip
d’Emili Vicente ha
aconseguit 8 victòries, 3
empats i una derrota en
els 12 partits de la
segona volta
25/03/2007

PERALADA
BALAGUER

0
1

01/04/2007

BALAGUER
PREMIÀ

0
0

Classificació
Tercera Divisió

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Sabadell ................
2. Reus ......................
3. Girona ....................
4. Gavà ......................
5. Vilanova ................
6. Mataró ..................
7. Santboià ................
8. Balaguer ..............
9. Palamós ................
10. Manresa ..............
11. Premià ................
12. Barcelona C .......
13. Blanes .................
14. Castelldefels ......
15. Rapitenca ...........
16. Masnou ...............
17. Europa .................
18. Prat ......................
19. Peralada .............
20. Palafrugell ..........

1. Parra ................. 15
2. Ermengol ........... 6
3. Gabernet ............ 5
4. Figuerola ............ 4
5. Sisco .................. 3
6. Isma ................... 3
7.Giribet .................. 3
8. Campabadal ...... 3
9. Tenorio ............... 2
10. Juanjo .............. 2
11. C. Martínez ....... 1

65
63
62
59
57
54
51
47
39
38
36
34
33
33
32
32
30
30
26
26

Els de Balaguer van lluitar en tot moment pel triomf

El Balaguer continua la
seva escalada en la classificació de Tercera Divisió, en
una segona volta genial, en
que l’equip vermell n’és el líder en solitari , havent sumat
27 dels 36 punts possibles.
Si en la primera volta

l’equip va sumar 20 punts en
19 partits, ja en porta 27, en
els 12 primers de la segona
volta, i el que és més important, desenvolupant un joc
vistós, i mostrant una gran
millora en el sistema defensiu.

El Balaguer disputant una pilota aèria

En els dos darrers partits
disputats, els balaguerins
van sumar els tres punts de
la visita al camp del Peralada,
amb un solitari gol de Parra,
a la segona part, mentre que
el passat diumenge van empatar a zero gols, amb el Premià, en un partit ensopit, en
el que les defenses es van
imposar, en tot moment als
davanters dels dos equips.
Després d’una setmana
de descans, els balaguerins
visitaran el camp del Prat a
Peralada, el dissabte 14
d’abril. Aquest partit serà retransmès pel Canal 33, el dissabte a partir de les 12,30
hores.
El dissabte següent, rebran la visita del Mataró, a
les 20 h al Camp Municipal
de Balaguer.

Un gol de Parra va donar els tres punts del
camp del Peralada,
mentre que l’actuació
de Nogués davant el
Premià, va evitar que
el Balaguer surtís derrotat del camp municipal.

Propers encontres
14/04/2007 -- 12,30 h.
Camp Municipal Prat

Peralada| Balaguer
------------------------------------21/04/2007 -- 20 h
Camp Municipal de
Balaguer

Balaguer | Mataró
Jaume Nogués
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Important victòria del Cristec davant
un rival directe com el Sant Julià

Campionat de Catalunya de
Gimnàstica Rítmica Escolar

FUTBOL SALA >>
Els balaguerins fan un
pas de gegant de cara a
la salvació de la
categoria, ensorrant a 9
punts al Sant Julià
24/03/2007

VILA-SECA
CRISTEC

8
3

Participants de Balaguer

31/03/2007

CRISTEC
SANT JULIÀ

4
2
El Cristec en un moment del partit

El Cristec Balaguer perd
a la pista del Vila-Seca, per 8
gols a 3.
Els balaguerins van
caure àmpliament front un
dels primers classificats de
la competició. Un parcial de
5 a 1 en el primer període va
pràcticament sentenciar el

resultat. Els de casa, ben
situats defensivament i
sortint a la contra, van tenir
una efectivitat total en els
seus xuts front un Cristec
que malgrat disparar més a
porta veia que tots els seus
intents eren aturats per la
defensa o porter local.

Propers encontres
15/04/2007 -- 12h Pavelló Municipal de Martorell

Martorell| Balaguer
--------------------------------------------------------------------------------------21/04/2007 -- 16,30h Pavelló Municipal de Balaguer

Balaguer | Sicoris

Els primers minuts del
segon període van mostrar
un Cristec encara més
ambiciós, atansant-se en el
marcador fins al 6 a 3 i
intentant sorprendre els de
casa jugant amb porter
avançat, però de nou la poca
punteria final, va facilitar que
el Vila-seca acabés ampliant
el marcador fins al 8 a 3 final.
D’altra banda, aquest
dissabte, van aconseguir
una meritòria victòria davant
el Sant Julià per 4 gols a 2,
tot i que van avançar-se els
visitants en el marcador. El
pròxim partit el disputaran
al camp del Martorell.

RÍTMICA >> El passat
cap de setmana el Club
Gimnàstica Rítmica Balaguer participà al campionat de Catalunya escolar celebrat a la Selva del
Camp, aconseguint bons
resultats. En la categoria
pre-benjamí Núria Vergés
i Abril Canela van quedar
en tercera posició. En la

categoria aleví va ser
Viena Rodríguez qui es va
emportar la medalla de
bronze, i en la categoria
infantil Judit Boncompte
també quedà en tercer
lloc. Hi va haver un gran
èxit de participació en
aquest primer campionat
que pretén fomentar la
pràctica d’aquest esport.
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El C.B. Balaguer diu adéu a tota opció
d’ascens amb dues noves derrotes
25/03/2007

C.B. BALAGUER
C.B. PARETS

71
77

BÀSQUET >> Els balaguerins van perdre a casa amb
el Parets, 71-77 i també a Llívia per 81-69

1/04/2007

C.B. LLÍVIA
C.B. BALAGUER

81
69

L’equip sènior masculí
del C.B. Balaguer ha dit adéu
a tota possibilitat d’aconseguir l’ascens a Primera Catalana, després de sumar
dues noves derrotes, a casa
davant el Parets per 71-77, i
el passat dissabte a la pista
del Bàsquet Llívia, segon
classificat, per un clar 81-69,
quedant en vuitena posició,
amb 13 victòries i 12 derrotes, a falta de cinc partits per
acabar la temporada, dels
quals tres els ha de jugar a
fora, davant La Salle Man-

Balaguer acull una trobada
de Mini-bàsquet
BÀSQUET >> El nou Pavelló polivalent de
Balaguer i el pavelló
poliesportiu van acollir el
passat diumenge 25 de
març, una Trobada de
Mini-bàsquet. Hi va haver
una participació d’una

trentena d’equips i vora
300 joves esportistes d’arreu de Lleida.
La bona organització
i l’esportivitat dels participants van ser la nota
dominant en aquesta trobada.

Marc Betbesé disputant una pilota

resa, Montcada i Akasvayu
Vic, mentre que ha de rebre
al pavelló poliesportiu de
Balaguer al Sant Fruitós i al

Corazonistas Saniplast. El
proper 14 d’abril, a les 18,30
h, rebran al Sant Fruitós A al
pavelló municipal.

Un moment de la Trobada de Mini-Bàsquet

18 >>

E S P O R T S

Eric Demarchi i Cristina Marquina
entre els millors nedadors de l’estat
NATACIÓ >>Demarchi
es proclama campió de
Catalunya en la prova de
50 metres lliures, i 7è
en el campionat estatal
Eric Demarchi Garcia i
Cristina Marquina Fuentes
del Club Esportiu Natació
Balaguer van aconseguir situar-se entre els millors a nivell estatal, classificant-se,
l’Eric, el 7è en la prova dels
50 metres lliures amb un
temps de 24 segons 74 dècimes i en els 100 metres lliures va quedar en el lloc 16è
d’Espanya amb un temps de
54 segons 60 dècimes.
La Cristina va aconseguir
classificar-se en un fantàstic
9è lloc en la prova dels 50
metres braça amb un temps
de 36 segons 74 dècimes i
per la tarda un 11è lloc en els
100 metres braça amb un
temps d’1 minut i 19 segons.
D’altra banda, el C.E.N.
Balaguer va aconseguir 5
medalles en el campionat de
Catalunya Júnior de natació
celebrat aquest cap de
setmana a les instal·lacions
del C.N. Rubi.
El nedador Eric Demarchi
va aconseguir guanyar la
medalla d’or en la prova dels

El C.F. Balaguer presenta el
llibre gràfic “90 anys de
futbol a Balaguer”
FUTBOL >>L’artista
balaguerí, Antoni
Collado, ha
col·laborat fent la
portada del llibre
El proper divendres
20 d’abril, el C.F. Balaguer
presentarà el llibre gràfic
“90 anys de futbol a
Balaguer”, obra de Joan
Bové i Joan Martínez, que
han recollit aquells moments més importants
en la història del club, i
han recollit aquelles fotografies dels equips que

han fet història durant els
darrers 90 anys.
El llibre serà presentat
pel periodista i cap d’esports del diari Segre, José
Carlos Monge.
La publicació d’aquest
llibre coincideix amb els
actes de celebració del 90
aniversari de la pràctica
d’aquest esport a la capital de la Noguera.
El Club vermell també
està preparant un dinar de
germanor per al proper
diumenge 6 de maig, en
el que vol reunir tots
aquells jugadors que han
passat pel club durant la
seva història.

Gran paper dels nedadors balaguerins

50 metres lliures amb un
temps de 24 segons 88
dècimes, i la tercera posició
i medalla de bronze en els
100 metres lliures amb un
temps de 54 segons i 74
dècimes.
Cristina Marquina va
disputar la prova dels 50
metres braça, quedant Sots-

campiona de Catalunya. En
la prova dels 200 braça i amb
un temps de 2 minuts 51
segons 83 dècimes va tornar
ha aconseguir medalla,
aquesta vegada la de bronze
i va tornar a repetir podi en
la prova dels 100 metres
braça, així doncs obtenint
molts bons resultats.

Portada de «90 anys de futbol a Balaguer»

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
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ADMINISTRATIU
Preguntar per Germán o enviar C.V. i foto actual
Pol. Ind. Eral s/n - 25617 La Sentiu de Sió
Tel 973 108 108 Fax 973 108 118
www.vidresviola.es - vidresviola@vidresviola.es
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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.

Propaganda electoral a Balaguer
Iniciativa per Catalunya Verds - La Noguera

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

Els veïns de Balaguer
estem rebent aquests dies
unes publicacions editades
per l’Ajuntament de Balaguer i per l’Institut Municipal
de Progrés i Cultura, l’IMPIC.
No cal dir que s’han editat a
tot luxe i que han degut de
tenir un cost elevadíssim
donat el tipus de paper i la
qualitat de les fotografies
aèries i terrestres que han
utilitzat.
A ningú se li escapa que
estem en campanya electoral, encara que falta un
mes i mig per a què comenci
legalment.
Som molts els balague-

rins que, des del punt de
vista de ciutadà normal de
carrer, creiem que són
publicacions amb una clara
intencionalitat electoral.
Sembla que han repartit una
publicació per cada partit de
l’equip de govern, la de
l’Ajuntament pel PSC i la de
l’IMPIC per ERC. L’Ajuntament, a més, té el CD de la
Reforma Integral del Centre
Històric.
Des d’Iniciativa per
Catalunya Verds (ICV), no
compartim gens aquest
tipus d’actuacions per les
següents raons:
- S’utilitzen uns diners

L’esperança
C.G.A.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Ara no recordo on vaig
llegir que quan Alexandre el
Gran va repartir els seus
regnes abans d’endinsar-se
a l’Orient, un dels seus fidels
consellers li va preguntar
amb què es quedava ell. La
resposta va ser senzilla i
enigmàtica, va dir: “amb
l’esperança”.
Nosaltres sense ser cap
geni ni de la guerra ni de la
pau, ens trobem moltes
vegades davant del dilema
de triar quelcom que ens
consoli de tanta disbauxa
que ens envolta. De tantes
contradiccions, i de tantes
mentides. Cada dia alguna
notícia, sinó són moltes, et
fan meravellar del poc que
deu costar governar quan
els que ho fan no tenen ni la
més petita noció de l’ètica

ni de l’ordre establert, ni crec
que vulguin veure res més
que la seva moral partidista
i de calaix. No creguéssiu pas
que vull alçar-me amb
senyeres i pendons d’una
moralitat calvinista, no!!.
Massa vegades he dit que ha
d’ésser una qüestió personal
el desig d’una plenitud
interior, i per tant, només ens
queda al poble petits gest
que demostrin una repulsa
del que veiem. I n’hi ha
tantes de coses per veure.
Per molt flegmàtic que
un tingui el temperament,
quan arriba la nit necessita
prendre un beuratge de til·la.
Per poc que llegeixi, ha de
desitjar passar plana, i si fa
un petit i curt examen del dia
es pot convèncer fàcilment
de que és un sant. L’exemple

que són de tothom, per a un
ús que es propaganda
electoral encoberta i descaradament partidista, a
favor dels partits de l’equip
de govern.
- A la publicació de
l’IMPIC no hi ha el preceptiu
Dipòsit Legal, obviant
d’aquesta forma l’obligatorietat d’indicar quina és
l’empresa que l’edita.
- Essent unes publicacions editades pel Consistori, s’haurien d’editar a
través d’empreses locals,
fomentant així el comerç
local i revertint a la localitat
uns recursos que són de
tots els ciutadans de
Balaguer.
- Molta de la informació
porta a la confusió i a
l’engany, ja que de totes les
actuacions que s’esmenten
a l’informatiu de l’Ajun-

tament més de la meitat són
projectes i no obres pròpiament realitzades.
- S’afegeix a la confusió el
fet de que moltes de les
obres que hi figuren s’han
començat en els darrers
mesos, per a que vegem i
recordem en el moment
d’anar a votar, que des de
l’Ajuntament es treballa per
la ciutat.
- Si realment com trobem
escrit en la publicació existeix la preocupació per fer
una ciutat més sostenible,
s’hauria d’haver editat amb
paper reciclat lliure de clor.
Des d’Iniciativa per
Catalunya Verds creiem que
des del Consistori s’ha de fer
una política informativa clara
i veraç de tota la feina feta
durant tota la legislatura i
una cosa tenim molt clara:
nosaltres no ho farem mai

d’aquesta forma. El consol i
l’esperança que tenim és que
som molts els balaguerins
que no ens deixem enganyar
fàcilment per les obres fetes
en els moments abans
d’unes eleccions, ni per les
campanyes propagandístiques interessades que es
fan amb els diners de tots.

nefast que dóna la classe
política és de jutjat de
guàrdia. L’administració dels
nostres
diners
tan
alegrement gastats, i les
mesures
socials
i
progressistes que tanta
farfolla fan no seran res i
arribaran tard i malament.
Però pitjor, sense cap
dubte, en aquest ambient és
el que es cova; una fractura
de la societat. Una antipatia,
quasi odi, al contrincant
polític. El PP ho toca
malament,
però
els
socialistes del ZP s’han ficat
tots a beure en el mateix got
del ressentiment del seu
cap, ara tots tenen el seu
corresponent
padrí
matxucat pel franquisme, i
del pare no cal parlar-ne.
Potser seria hora de tractar
tants complexes d’Edipo.
Amb el ZP em passa una
cosa ben curiosa, -a mi que
estic tan lluny de Carreteros
i Tardàs-, sento en el meu
interior un ric-ric monòton i

constant, què em crea la
convicció de que no em diu
la veritat. I quasi em fico
frenètic quan escolto al
“Pepiño” Blanco, quina
parella fan més ben
aconseguida, Déu meu!.
Avions cap aquí i cap allà
per crear una imatge de
justícia inflexible, i per al cap
de mitja hora declarar
innocent a un que sembla
fruïr de la benevolència del
fiscal general. Ara volen
declaracions del presumpte
culpable on condemni la
violència, i què?, pot
condemnar-la amb la
llengua i ajudar-la amb el
cervell que és més greu. No
havia de fer ja fa dies una
pública apologia contra la
“kaleborroka”, on l’ha fet?,
on s’ha notat?, ha tingut
èxit? Quins són els
compromisos signats, que
demanen
aquest
“demòcrates”, que el
Presidente ha de complir?
Ah! amics meus la

història ens diu que aquesta
classe
de
senyals
d’indulgència no són
enteses per la bretolada. El
vertader mal no és buscar la
pau amb presses -que ja és
un mal gros-, sinó fer-ho
sense tenir present als que
demà poden governar. El
temps ens dirà la mida i la
importància de l’error. Una
ferida tan enverinada com la
creada per ETA no es pot
cicatritzar amb una mica
més d’un any que manca
per les eleccions generals.
Molt pebrat ho vec.
Mentrestant s’hauria de
procurar que demà no passi
el que va passar ahir o avui,
de moment es fa el contrari;
se li dóna aire, s’incuba amb
melindroses paraules per
tenir
una
clientela
fanatitzada i cega, i ja sols
ens resta com Alexandre el
Gran, quedar-nos tan sols
amb l’Esperança... del demà.

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

-------------------------------------------------
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Comediants inauguraran la Plaça del
Teatre amb un espectacle per l’ocasió

El Club Bonsai Balaguer ha organitzat pels
propers dissabtes 14, 21 i
28 d’abril, un curs de
bonsais per tots aquells
amants d’aquests arbres
o obres d’art, interessats
en aprofundir en l’aprenentatge de com tenir
cura dels bonsais.
El curset es farà durant els tres dissabtes de

La representació teatral
de Comediants, es farà
el proper dissabte 14
d’abril a partir de les
21,30 hores
El primer dels actes del
Cicle de Primavera del Teatre és l’acte central en motiu
dels 10 anys del Teatre Municipal de Balaguer.
La companyia Comediants oferirà un espectacle
creat per a l’ocasió. La primera part de l’espectacle tindrà lloc dins la sala i la segona part, actors i públic s’hauran de traslladar a l’exterior
del Teatre.
Comediants ha estat la
companyia encarregada per
tal de commemorar els 10
anys del Teatre i per inaugurar al mateix temps el nou
espai exterior just darrera del
Teatre Municipal, la nova Plaça del Teatre. Aquest acte es
celebrarà el dissabte 14
d’abril a partir de les 21.30 h.
La resta de la programació del Cicle de Primavera es completa amb dues
de les comèdies del moment: “Pels Pèls”, que es
representarà el dissabte 28
d’abril coincidint amb Fira

El Club Bonsai organitza un
curs durant el mes d’abril
4 a 8 de la tarda, a la seu
Social del Club Bonsai,
ubicat als baixos de la Plaça del Mercadal número
3, de Balaguer.
El cost del curs és de
75 euros i al finalitzar cada
participant es podrà emportar l’arbre treballat en
una safata.
Els interessats podeu
trucar al 696 32 83 34.

Mostra de Bonsais a Balaguer
Comediants actuaran al Teatre Municipal

Balaguer i “Gorda” a mitjans
de maig.
La part musical la
completa un concert infantil
amb un dels grups que més
sonen al Club Super 3, com
és Macedònia, adreçat a
públic infantil i juvenil, i un
concert de l’Orquestra

Simfònica del Vallès.
A més, fora d’abonament, també hi haurà un
concert del grup d’animació
La Troca, en motiu dels 25
anys d’aquesta formació
balaguerina que també
celebren el seu aniversari
aquest any.

Venda
de pis
al C/ Barcelona
(zona eixample)
de 100m2.
TOT
EXTERIOR.
Raó tel.
973 448 273
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CURSOS DE TAST DE VINS
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
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BREUS

Anuncis breus classificats
TREBALL
-----------------------------------------------ES PRECISA ajudant de perruqueria amb experiència
per a caps de setmana. Raó:
667476172 (de 14:00 a 15:00
hores de dilluns a dijous).
-----------------------------------------------PNEUMATICOS DÍAZSUBÍAS, busca persona
para sección de maquinaria
pesada y mantenimiento.
Sabados mañana laboral.
Interesados presentarse.
-----------------------------------------------ES BUSCA Administrativa a
mitja jornada (horari de tarda). Imprescindible cotxe. A
deu minuts de Balaguer. Interessats trucar al telèfon
659499393, per concertar
entrevista.
-----------------------------------------------EMPRESA DE SERVEIS
necessita per ampliació: un
aprenent, amb coneixements elèctrics teòrics, amb
la ESO aprovada (no cal experiència). Portar C.V. i fotografia al moment de l’entrevista. Telf: 973447268 (Srta.
Loli o Sr. Xavier).
-----------------------------------------------TRABAJA DESDE CASA,
ingresos extras tiempo parcial, 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 banquets per caps de setmana i
festius. Imprescindible
bona presència. Interessats
trucar al 973447268 (Srta.
Loli).
-----------------------------------------------SALÓ D’ESTÈTICA I
PELUQUERIA ANTER necessita peluquera/esteticient per ampliació de personal. Raó: 973447776.
-----------------------------------------------ÀRIDS DANIEL, precisa Palista per la planta d’àrids,
amb experiència amb pala
cargadora i retroexcavadora. 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 oficial 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.
-----------------------------------------------SE OFRECE chica para
hacer trabajos de limpieza,
cuidar gente mayor en Les
Avellanes, Santa Linya,
Fontdepou. Coche propio.
Telfs:680674299-973450681.
-----------------------------------------------ES PRECISA ajudant de perruqueria pels divendres i
dissabtes. Raó: 973449173.
-----------------------------------------------ON GRUB - Mediambient,
busca administratiu/va a
Balaguer, amb funcions
en oficina tècnica, gestió
de compres i administració. Necessari carnet de
conduir. Dissabtes festa.
Contacteu al 973447015 o
l’adreça: ongrub@lleida.org
-----------------------------------------------ES PRECISA mecànic d’automòbils per a taller a
Balaguer. Jornada sencera.
Raó: 973450035-647985412.
-----------------------------------------------TRANSPORTS RETMER,
necessita conductor de
reparto amb canet de matèries perilloses. Interessats
truqueu al telf: 629356462.
-----------------------------------------------SE OFRECE chica joven
española, para trabajar
como camarera o dependienta, con experiencia.
Razón teléfonos: 635109493635864111.
-----------------------------------------------SE OFRECE mujer para cuidar gente mayor o hacer
trabajos del hogar los
sabados tarde y domingos.
Llamar al 973446020 por las
mañanas de lunes a sabado.

-----------------------------------------------NECESSITO senyora d’entre 55 i 70 anys, per fer-me
companyia a les nits de
22:00 a 09:00h. Si t’interessa, truca’m al 609793247.
-----------------------------------------------ES PRECISA perruquer/a
amb experiència. Interessats dirigir-se a Perruqueria
Yolanda al c/La Plana, 31 o
trucar al 973447715.
------------------------------------------------

IMMOBLES
-----------------------------------------------ES LLOGA casa al c/ Cadí,
moblada. Interessats truqueu al: 973448273.
-----------------------------------------------ES VEN àtic de 110 m2 a la
Zona de l’Eixample, seminou, 3 hab., 2 banys complerts, terrassa de 19m 2 .
Preu: 198.334 e. Raó telèfon: 636263589.
-----------------------------------------------SE VENDE piso de 2 años,
de particular a particular, 92
m2, 4 hab., 2 baños, 2 balcones, cocina y comedor. Con
muebles y electrodomésticos. Razón: 617672556
(llamar de 17:00 - 20:00 h).
-----------------------------------------------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: 973446161-629310479.
-----------------------------------------------VENDA local comercial de
117 m2+80 m2 d’altell, al c/
Barcelona. Obra nova. Dos
nivells. Aparador de 12 metres. Zona Escola Pia.Raó
telefon: 973448273.
-----------------------------------------------APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 habs. Molt cèntric. Raó telèfon: 607896071.
-----------------------------------------------COMPRO PISO de segunda
mano en Balaguer, de particular
a
particular.
Interesados llamar al tel:
610412517.

-----------------------------------------------ES TRASPASSA botiga de
roba infantil per no poder
atendre. En ple rendiment.
Amb stock actual. Abstenirse curiosos. Raó: 973450223
(de 10:00-13:00 i de 17:3020:00h). Traspàs a bon preu!
-----------------------------------------------ES TRASPASSA botiga de
decoració i roba de la llar,
per jubilació. Raó telèfon:
625653134.
----------------------------------------------ES VEN pàrking tancat al c/
Germà Peralba. Preu: 20.000
e. Raó telèfons:670015745973449693.
-----------------------------------------------BALAGUER vendo apartamento de obra nueva. Muy
céntrico. Razón: 600402319.
-----------------------------------------------ES TRASPASSA pub a
Balaguer. Informació al telèfon: 615539713 (trucar de
14:00 a 22:00 h).
-----------------------------------------------ES VEN pis de 100 m2, al c/
Barcelona. Tot exterior, situat a la zona Eixample. Raó
telèfon: 973448273.
-----------------------------------------------ES LLOGA pis de 2 hab., cuina, menjador, bany, traster.
Edifici Caixa Penedès. Raó
telèfon: 600932155.
------------------------------------------------

VARIS
-----------------------------------------------INTERBAN. Descuentos de
letras y pagares en 24 horas.
Llame al 973447477.
-----------------------------------------------INTERBAN. Créditos personales de 600 a 9.000e, sin
avales, en 24 h. T: 973447477.
-----------------------------------------------INTERBAN. No se agobie
por sus problemas económicos, consultenos y le
ayudaremos a solucionar
tus problemas. 973447477.
----------------------------------------------INTERBAN, soluciones
económicas para atrasos,
deudas, embargos y subastas. ¡Consultenos!
973447477.

-----------------------------------------------INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas
...¡Consultenos al teléfono:
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. Truqueu als telèfons: 973221019-610260221,
www.salutmentalponent.com,
associacio@salutmentalponent.com-----------------------------------------------ES VEN rebedor, moble
menjador, 6 cadires, tauleta
de centro i per TV, capçal
matrimoni, xinfonier, 2 tauletes de nit, galant. Tot
seminou. Telf: 620523966.
-----------------------------------------------Per anuncis en aquesta secció, dirigir-se a Dossier Publicitat & Marketing, al carrer Sant Lluís número 36 de
Balaguer, o si vol informació trucar al telf. 973 448 273,
de 9 a 1 del matí i de 4 a 8 de
la tarda.
------------------------------------------------

VEHICLES
-----------------------------------------------COMPREM Tractors vells i
motos antigues. De totes
les marques i de tots els
models (Ossa, Bultaco,
Montesa i altres). No importa l’estat en que estiguin. Interessats adreceu-vos al telèfon: 973610087.
-----------------------------------------------ES VEN moto BMW, any
2002. R-1150-RT. En perfecte estat. 3 maletes, punys
calefectables, ABS, protector motor i extres. Preu:
10.000 e. Interessats trucar
al telf: 639816670.
-----------------------------------------------SE VENDE Opel Astra, Opel
Vectra i Lancia Delta. En
muy buen estado y buen
precio. Razón: 662014069.
------------------------------------------------
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Telèfons útils
ÀGER
AJUNTAMENT

973 455004

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

Farmàcies

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

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

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 5 d’abril
a les 8 de la tarda del 12 d’abril
SALA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 12 d’abril
a les 8 de la tarda del 19 d’abril
MARCH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 19 d’abril
a les 8 de la tarda del 26 d’abril
ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M

etàl .liques

Horari de trens
SORTIDES
BALAGUER
06.30 (1)
08.00
09.40
12.50
14.16 (4)
16.45
18.10
19.10 (4)

ARRIBADES
LLEIDA
06.59
08.30
10.09
13.19
14.46
17.14
18.39
19.40

SORTIDES
LLEIDA
06.00 (1)(2)
07.15
09.00 (3)
10.30
13.45 (3)
15.45
17.30
20.10

ARRIBADES
BALAGUER
06.23
07.44
09.29
10.59
14.19
16.14
17.59
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 d’autobusos
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

SORT.
17.21
13.17
19.47
14.00

DESTINACIÓ
CALENDARI
ESTERRI D'ÀNEU
feiners
AGRAMUNT
feiners
AGRAMUNT
de dill. a div. feiners
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

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

ORENO

Portes metàl.liques
Basculants i automàtiques
Escales i baranes metàl.liques
Serralleria i Forja
Estructures metàl.liques
C/ Thomas Edison, s/n
Tels. 973 586 773 - 605 801 804
25337 BELLCAIRE D’URGELL

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

Tel. 973 447958
COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS
EMPRESA DE CONSTRUCCIÓ UBICADA A BALAGUER,

NECESSITA:

Pintura i Decoració

ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE
Es requereix: - Edat mínima 24 anys
- Jornada complerta
- Informàtica nivell usuari

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius
Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F • BALAGUER
Tel. 699 949630

Interessats contacteu al telèfon: 629 417 959

VIALPE FINESTRES I
TANCAMENTS, S.L.
Necessita incorporar:
NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,
OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS
COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

- Oficina Tècnica
- Tècnic Comercial
- Dep. Marketing Comercial (Pressupostos)

C/ Almatà, 2 - 25680 HOSTAL NOU

S’OFEREIX interessants condicions laborals i econòmiques

Tels. 973 451064 - 639 160541

Interessats concertar visita al telf: 609 381 553

COMPSAONLINE, S.L.
Empresa de Serveis Informàtics de Balaguer
Balaguer,, precisa:
- Dissenyador Gràfic amb coneixements de Html i Flash.
- Programador amb experiència en Visual Studio.
Interessats podeu passar per les oficines al c/ Barcelona, 55,
trucar al 973 445 752 (Jordi), o enviar C.V. a: cv@compsaonline.com
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