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Sumari

Josep M. Simon i Auberni

-------------------------------------------------
Si el passat dissabte 14

d’abil el Teatre Municipal
s’omplia de gom a gom per
celebrar l’acte central de la
commemoració del desè
aniversari d’aquest
equipament, el passat
dissabte dia 21, i en el
mateix edifici, es va viure

Què en penseu?...

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

una onomàstica força sona-
da: els 25 anys de sons i
cançons de La Troca. Durant
aquest període, els diferents
components d’aquest grup
balaguerí han anat
confegint una madeixa que,
sense esfilagarsar-se ni
trencar-se, ha portat la gres-
ca i l’animació per carrers i
places d’arreu, i, a més, ha
estat testimoni fidel d’una
militància que lluita per a
una mainada i per a un món
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millors. Amb les guitarres i
el baix, i, més endavant,
amb altres instruments
melòdics i rítmics, el seu fil
musical s’ha estès, dia rera
dia,  i ha fet germinar en els
infants aquella llavor de
felicitat que el recordat
Xesco Boix i tants altres,
com La Troca, somniaren.
Esperem que aquesta
realitat perduri durant
molts i molts anys

-------------------------------------------------
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>>BALAGUER

El Secretari de Joventut de la

Generalitat visita Balaguer

El proper 20 de maig se celebra la

Festa de la Coca al Mercadal

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

>>COMARCA

El Consell inicia la campanya de

recollida de residus urbans

L’escriptora Imma Monsó visitarà

el grup de lectors de Tartareu

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

>>CULTURA

La Troca celebra els seus 25 anys al

amb un concert al Teatre

Els Papers de Salamanca al

Museu de  la Noguera

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

>>ESPORTS

El C.F. Balaguer es consolida a la

vuitena posició de la taula

El Tennis Taula femení acaba la

temporada en cinquena posició

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

>>OCI

La Transsegre iniciarà les

inscripcions durant la Fira 2007

Ja ha passat un any des de la darrera edició de Fira
Balaguer als pavellons de la Cros. Enrera queden uns anys
d’una fira consolidada, però amb greus mancances d’es-
pai i d’infrastructura, que ajudaven poc al seu creixement.

A partir d’aquesta edició, la Fira estrena nova ubicació,
al nou pavelló firal als antics terrenys d’INPACSA. Un pa-
velló amb totes les de la llei, de 3.500 metres quadrats,
amb uns serveis més que dignes, i un espai exterior per
recinte firal, per les firetes i per aparcament de vehicles,
que alliberarà la ciutat d’unes molèsties que comportaven
el tallar els carrers del centre de l’Eixample al voltant del
Passeig, i el Noguera Pallaresa on s’ubicaven les firetes.
Els nous pavellons també ofereixen la possibilitat de que
totes les activitats paralel·les a la Fira (jornades, conferèn-
cies, tastos...) puguin realitzar-se al mateix pavelló, ja que
a la part d’equipaments s’ha habilitat una sala d’actes per
aquestes activitats.

Quant a la Fira propiament dita, aquesta ens presenta
novetats, sobretot en el món de l’alimentació natural i arte-
sana, amb la col·laboració del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya,
amb tastos de formatges, de vedella ecològica, d’olis, de
vins, i de mel, així com una secció especial dedicada a la
mel i a la cuina de la mel. En aquest sector alimentari, un
dels més atractius pels visitants, per tot allò d’omplir la
panxa, també podrem trobar-hi, un any més la Mostra de
Coques de Samfaina amb tots els pastissers de la Nogue-
ra.

Des d’aquestes ratlles només volem desitjar a tots els
expositors i als visitants, una molt bona i dolça fira.

Torna la Fira

PORTADA

Fira Balaguer 2007
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El certamen Fira Bala-
guer arriba a la 46ena edició
amb prop de 200 expositors
entre tots els sectors repre-
sentats, especialment el co-
mercial que inclou el Saló
Monogràfic de la Construc-
ció i l’Habitatge, autèntic
motor econòmic de la ciu-
tat.

Tots aquests expositors
presenten durant els quatre
dies de Fira, del 28 d’abril a
l’1 de maig, totes aquelles
novetats comercials que
han sortit en els darrers me-
sos, per tal de donar-les a
conèixer als milers de visi-
tants que des de la comarca

de la Noguera i la resta de
comarques de Lleida i d’ar-
reu de Catalunya, durant el
cap de setmana visitaran la
nostra ciutat i la nostra Fira
Comercial.

A més, els visitants po-
dran gaudir d’altres sectors
com el de l’alimentació na-
tural i artesana, que un any
més acull la Mostra Nacio-

La Fira estrenarà nova ubicació

nal de Coques de Samfaina
i de Recapte, on podran gau-
dir de tots aquells produc-
tes alimentaris amb denomi-
nació d’origen, o el sector de
la moda i turístic. Les enti-
tats i el sector exterior amb
la maquinària industrial i de
construcció conformaran la
resta de sectors d’una Fira
que també presenta moltes
activitats paral.leles com el
concurs de paletes, la troba-
da de puntaires, actuacions
teatrals i musicals.

Tot al nou pavelló firal,
que millora considerable-
ment els serveis i la infras-
tructura, tant pels propis ex-
positors com pels milers de
visitants que visitaran la
nostra ciutat durant aquests
dies.

Fira Balaguer vol ser
l’aparador d’una ciutat da-
vant dels milers de visitants.
Bona Fira.

Fira Balaguer rebrà milers de vistants

Del 28 d’abril a l’1 de
maig, Fira Balaguer serà
l’aparador comercial de
la comarca de la
Noguera

El Conseller del De-
partament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural
de la Generalitat de
Catalunya, Joaquim Lle-
na, serà el responsable
d’inaugurar la 46ena edi-
ció de Fira Balaguer, el
dissabte 28 d’abril a la tar-
da.

L’acte inaugural es
farà al a Sala d’Actes del

Pavelló Polivalent, i acte
seguit, la comitiva visita-
rà tots els expositors dels
diferents sectors que
composen el certamen.

D’altra banda, el Con-
seller del Departament de
Medi Ambient i Habitat-
ge, Francesc Baltasar,
serà l’encarregat de clou-
re la Fira 2007, dimarts 1
de maig.

El Conseller Joaquim Llena,
inaugurarà la Fira 2007

El Conseller Joaquim Llena inaugurarà la Fira

Fira Balaguer arriba a la seva 46ena
edició, estrenant el nou pavelló firal
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La Mostra Nacional
de Coques de Samfaina i
de recapte es troba ubi-
cada dins del Pavelló Fi-
ral, en el sector de l’Ali-
mentació Natural i Arte-
sana, formant part de Fira
Balaguer.

Aquest sector és un
autèntic focus d’atracció
de Fira Balaguer, ha estat
pensat des d’un principi
per poder gaudir d’un
ampli ventall de produc-
tes naturals i artesans
que es fan a prop nostre i

que moltes vegades des-
coneixem.

El sector de  l’alimen-
tació,  amb venda directa
dels seus productes,
gaudeix de 1.000 metres
quadrats, on hi podreu
trobar des dels embotits
de les diferents comar-
ques catalanes i diferents
zones de l’Estat, els
millors formatges, la mel,
els dolços, melmelades,
xocolates i confitures,
patés, vins i caves, entre
molts altres productes.

El sector de l’Alimen-
tació natural i artesana de
Fira Balaguer, vol acon-
tentar els més selectes
paladars dels milers de
visitants, amb productes
artesans i naturals de
primera qualitat de les
nostres terres.

L’Alimentació natural i
artesana present a la Fira
amb mil metres de venda

Productes d’alimentació natural i artesana

El pavelló de la Fira
ha vist un creixement
espectacular del
sector de
l’Alimentació natural

Fira Balaguer repartirà més de mil
quilos de coca de samfaina

Compartint espai amb
l’alimentació natural i artesa-
na, any rera any, la Societat
Gastronòmica i Cultural del
Comtat d’Urgell, juntament
amb Fira Balaguer, organit-
za una original mostra de
coques de Samfaina i de re-
capte, que ja s’ha convertit
en la visita obligada dels vi-
sitants.

La Mostra està ubicada
dins del pavelló firal, en el
sector de l’alimentació natu-
ral i artesana.

Aquesta mostra de co-
ques dóna la possibilitat, als
milers de visitants de Fira
Balaguer, d’assaborir una

vintena d’especialitats dife-
rents de coca de samfaina
elaborades pels forners de la
majoria dels pobles de la co-
marca de la Noguera i de la
ciutat de Balaguer.

La mostra vol potenciar i
destacar la coca de recapte
com un producte gastronò-
mic propi del nostre territori.

És tot un plaer assaborir

Membres de la Societat Gastronòmica i la FECOLL

un bon tall de coca recent
feta, a qualsevol hora del dia.
Els visitants poden adquirir
els tiquets que donen dret a
diversos talls de coca de
diferents municipis, un got
de vi o refresc i un cafè.

Membres de la Societat
Gastronòmica i Cultural del
Comtat d’Urgell van ser
presents, el passat 1 d’abril
al tast de coca de samfaina,
elaborada per una quinzena
de pastissers de la Noguera,
organitzat per la FECOLL, en
motiu del nomenament de
Lleida, com a Capital de la
Cultura Catalana 2007.

En total durant el tast, es
van repartir més de sis-
centes racions de coca de
samfaina.

A més de la coca de
samfaina, el tast també va
comptar amb una altra
delícia, com és amb l’aren-
gada amb  mel i fruita.

La Fira acull la Mostra de Coques de Samfaina

La XX Mostra Nacional
de Coques de Samfaina
dins del pavelló de
l’alimentació natural i
artesana
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XAVIER RÚBIES RÚBIES
A.E.P.I. n. 300
CORREDOR DE FINQUES

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

PISOS EN VENDA
- C/ Cervantes, 4hab., ascensor,
calef., 2 banys.
- C/ Jacint Verdaguer, dúplex, 220
m2, calef., a/a, pàrking.
- C/ Montroig, 4hab., ascensor, 2
banys, traster.
- C/ Ramon Llull, 3 hab., calef.,
ascensor.
- C/ Montsec, 2hab., calef.
- C/ Josp Irla, 1 hab., calef., as-
censor.
- C/ Almatà, 3hab., calef., ascen-
sor.
- C/ Josep Irla, 4hab., calef., as-
censor.
- C/ Balmes, 4hab, calef., ascen-
sor, 2 banys.
- C/ Gregori Marañon, 3hab., calef.,
reformat.
- C/ Urgell, 3hab., calef., reformat.
- C/ Ramon Llull, 150 m

2
, 4hab.,

calef., ascensor.
- C/ Bellcaire, 3hab.

- C/ St. Diego de California, 4hab.,
ascensor, calef.
- C/ Barcelona, 126 m

2
.

- C/ Sant Crist, dúplex, terrasa.
- C/ Tarragona, 2hab., terrassa.
- C/ Tàrrega, 4hab., terrassa.
- C/ Barcelona, 3 hab., reformat.

PISOS D’OBRA NOVA
- c/ del Pont, 2 habitacions + pàr-
king.

PISOS DE LLOGUER
- Pis a Torredenbarra, 4 hab. per
setmanes

ALTELLS EN VENDA
- Avd. Pere III
- C/ St. Lluís

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

PÀRQUINGS VENDA
- Venda/lloguer al C/ Urgell.
- C/ Balmes
- C/ Cervantes
- Avd. Francesc Macià
- C/ Barcelona

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

MAGATZEMS VENDA
- C/ Tarrega
- Pol. Ind. Camp Llong

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

2
.

- C/ Alguer i al C/ Montroig
- C/ St. Lluís

PARCEL.LES EN VENDA
- A la Ràpita
- A Térmens
- A Castelló de Farfanya

CASES EN VENDA
BALAGUER
- C/ Dr. Flèming
- C/ Tàrrega
- C/ Joan Miró
- Crta. Menàrguens
- C/ Arços
LA SENTIU DE SIÓ
- Zona nova
ALGERRI
- Parcel·les en venda
CUBELLS
- Casa totalment reformada, amb vis-
tes, bon estat, pati.
TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m

2
 amb terras-

sa, traster i parquing.
ELS MASOS DE MILLÀ
- Casa de poble amb pati.
MENÀRGUENS
- Casa Nova de 700 m

2
.

TÉRMENS
- Casa de 3 plantes 90.000 e

Degut a la gran
demanda de
vivendes de
lloguer, sol·-
licitem als pro-
pietaris que
posseeixin
pisos desocu-
pats als qui els
interessi tenir
una rendabilitat
en lloguer o en
venda, es diri-
geixin a les
nostres ofici-
nes, on se'ls
informarà
ampliament del
sistema d'ar-
rendament o
financiació.

Fira Balaguer aposta pel sector de la
Construcció, l’habitatge i la decoració

Aquest monogràfic com-
pleix catorze edicions dins
Fira Balaguer, essent pioner
en les nostres contrades.

El visitant d’aquest Saló
Monogràfic de la Construc-
ció i l’Habitatge  pot trobar
tot el necessari faci referèn-
cia al món de la llar i la deco-
ració, així com les matèries
primeres: materials d’obra,
fusta, revestiments, cuines,
electricitat, vidres, alumini,
il·luminació, climatització,
decoració, arquitectes ...

Aquest saló dedicat a la
construcció i l’habitatge
ocupa més de 1.200 metres
quadrats al nou pavelló poli-
valent, essent tot un apara-
dor del món de la construc-
ció de les nostres terres, re-
forçat també amb les empre-
ses de maquinària per a la

Empreses de construcció a Fira Balaguer

El certamen firal acull el catorzè Saló Monogràfic
de la Construcció i l’Habitatge amb 1.200 metres
quadrats d’exposició

construcció, estructures,
excavacions i altres serveis
que per la magnitud dels
seus productes i exposició
es troben ubicades al recin-
te exterior, davant del pave-
lló firal.

El monogràfic de la
construcció i l’habitatge
esdevé el segell distintiu de
Fira Balaguer ja què les
firmes capdavanteres d’a-
quest sector de la nostra
ciutat i de les ciutats pro-
peres hi són presents.

Un any més, i complint
el seu dotzè aniversari,
aquest monogràfic es
reforça amb la celebració del
Concurs de Paletes de les
Terres de Lleida, que tindrà
lloc el diumenge al matí, de
9 a 13 hores,  a la vora del
pavelló firal, i amb la pre-
sència de les millors parelles
de professionals de la cons-
trucció de Catalunya, com a
participants d’aquesta
activitat que ja és un clàssic
de la nostra Fira.

El sector de l’habitatge present al pavelló firal
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• Especialitat en esportistes

• Exploracions adults/infants

• Estudis computeritzats de

la marxa

• Plantilles personalitzades

• Cirurgia ungueal

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

• Ulls de poll

• Ungles clavades

• Berrugues

• Reflexologia

El sector comercial i de serveis, cada
cop més present a Fira Balaguer

Juntament amb el mo-
nogràfic de la construcció i
l’habitatge el sector comer-
cial és el sector que any rera
any dóna identitat a Fira
Balaguer, com a reflex de
l’activitat principal de la ciu-
tat.

Fira Balaguer és tot un
aparador del comerç local i
comarcal, amb més de 1.500
metres quadrats que donen
cabuda als diferents tipus de
comerços que exposen,
capaços de satisfer totes les
necessitats dels visitants de
la Fira.

L’objectiu de Fira Bala-
guer és convertir durant

quatre dies el recinte firal en
un gran aparador vivent
amb una mostra represen-
tativa del teixit comercial i
empresarial de la ciutat de
Balaguer i també de la seva
comarca.

“El comerç dóna vida ...”
i és ben cert. Fira Balaguer
vol ser el reflex comercial que
fa que Balaguer esdevingui

Presència del comerç i diferents serveis a la Fira

una ciutat viva, dinàmica i
comercial dins de les Terres
de Ponent.

Dins del nou pavelló
polivalent, el sector  comer-
cial tindrà una importància
cabdal, on hi podem trobar
tot tipus de productes i
serveis de necessitat quo-
tidiana. Des de productes
agraris o de neteja fins a
serveis per a les petites i
mitjanes empreses, passant
per la informàtica, els jocs,
la fotografia, els serveis,
l’oci, les assegurances,
gestories, agències de
publicitat i de viatges,
mitjans de comunicació, i
tots aquells serveis ne-
cessaris per qualsevol ciutat
d’avui dia.

Fira Balaguer vol ser
aquella plataforma comer-
cial per tal de que el comerç
local s’hi vegi reflexat durant
aquests dies de Fira.

El sector comercial ocuparà 1.500 metres

La nova ubicació al nou
pavelló ha estat ben
acollida per la totalitat
d’expositors de Fira
Balaguer

Una de les novetats
més importants d’aques-
ta 46ena edició de Fira
Balaguer, és sens dubte,
la nova ubicació del cer-
tamen.

Feia anys que des de
l’organització es reclama-
va aquesta nova infras-
tructura, per tal de donar
un millor servei, tant als
expositors de la Fira com

als visitants, a la vegada,
que es pretenia evitar les
molèsties dels veïns de la
ciutat de Balaguer.

Aquest nou recinte,
permet gaudir de lloc per
a les firetes, per a tota l’ex-
posició firal, així com,
també lloc per aparca-
ments de vehicles, tot, a
pocs metres del centre
urbà.

Primer certamen de Fira
Balaguer al nou pavelló

Vista general del nou pavelló
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Enguany el grup de
dones puntaires celebren
la 5ena trobada de Pun-
taires de Balaguer.

Per les puntaires
balaguerines, aquesta
diada és molt especial
perquè poden fer la seva
exhibició del difícil art de
la punta al coixí.

A més de la emoció
que senten quan teixei-

xen aquestes meravello-
ses puntes, tenen l’opo-
tunitat d’entrar en con-
tacte amb altres puntai-
res d’arreu de Catalunya i
comentar la seva afecció.

La Trobada, que
comptarà amb centenars
de participants, se
celebrarà durant el matí
del diumenge 29 d’abril,
al recinte firal.

200 puntaires a la Trobada
del proper 29 d’abril

Les puntaires durant la passada Fira

Els millors professionals al XII Concurs
de Paletes de les Terres de Lleida

Un total de quinze pare-
lles formades per un paleta i
un manobre d’arreu de les
comarques de Catalunya,
tornaran a competir el pro-
per diumenge 29 d’abril, a
partir de les 9 del matí, a la
vora del nou pavelló firal, en
el que serà el XII Concurs de
Paletes de les Terres de
Lleida, organitzat per l’Impic,
amb la col·laboració de les
diferents institucions que
donen suport a Fira
Balaguer.

Els participants, vinguts
d’arreu de Catalunya, són
autèntics professionals del
món de la construcció, i que
un any més, ho posaran difí-
cil als membres del Jurat,

format per representants
dels col.legis d’arquitectes i
tècnics de Lleida, de l’Impic,
i del Gremi de Contractistes
d’Obres de Lleida que valo-
raran la fidelitat al model, la
qualitat final, el replanteig de
l’obra, l’aprofitament dels
materials i la neteja de l’obra.

La parella guanyadora
s’emportarà un primer pre-
mi de 600 euros en metàl.lic
i un merescut trofeu  de gua-

nyador del concurs.
Tots els participants al

Concurs hauran de ser a les
8 del matí al nou recinte firal
on després de conèixer la
proba que hauran de realit-
zar, tindran un hora per re-
plantejar l’obra, fins a les 9
del matí, hora en que co-
mençarà el concurs, que fi-
nalitzarà als voltants de la 1
del migdia, quan s’haurà de
premiar als guanyadors.

Un moment del concurs de paletes 2006

Un total de 15 parelles
d’arreu de Catalunya
competiran en el
Concurs de Paletes
organitzat per la Fira
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Us desitja Bona Fira

El Departament d’Agricultura organitza
unes jornades i un tast sobre la mel

Enguany, coincidint la
Fira en un cap de setmana
llarg i festiu s’ha programat
conjuntament amb el Depar-
tament d’Agricultura, Ali-
mentació i Acció Rural, con-
cretament amb l’Oficina Co-
marcal, uns actes lúdics
oberts a tothom que ho de-
sitgi i que tindran lloc en el
mateix estand del DAR situ-
at al sector de l’alimentació
natural i artesana.

Aquests actes consis-
teixen en un Tast d’Olis de
Catalunya, dirigit per un
membre del pannell Oficial

La mel tornarà a ser present a Fira Balaguer

La segona edició del
Riverside Crazy car Hop
2007 se celebrarà el
proper cap de setmana
del 4 al 6 de maig.

Després del bon
regust de la primera
edició, els organitzadors
continuen amb moltes
novetats tant a nivell
d’infrastructures com
d’activitats que es
realitzaran enguany.

Aquest any es preveu
una bona assistència a
nivell d’expositors, al
mateix temps que es
realitzarà una mostra de
revistes “Custom” dels
anys 50 així com tot tipus
de parafernàlia “ Rodder”
de l’època com plaques,
roba, discos, maquetes
de cotxes, jaquetes de
clubs etc…

Durant el “car show”

tindran les actuacions
d’un grup de música
“surf ” de Bilbao
anomenats els “Long
Boards”, una sessió de
“latin rock” a càrrec de Dj
Alex, a més de la
presència d’una vintena
d’estands, amb tatuadors
i barbers.

Balaguer acull del 4 al 6 de
maig, la segona edició del
Riverside Crazy Car Hop 2007

El Departament d’Agricultura col·labora amb Fira
Balaguer organitzant diferents tastos d’oli, de
formatges, de vins, de vedella i de mel

de Tast de Catalunya, que
tindran lloc el diumenge dia
29 d’abril, a les 7 de la tarda.
D’altra banda el dilluns, 30
d’abril a les 7 de la tarda, es
farà un Tast de Formatges
O.P. Alt Urgell i Vins de la
D.O. Costers del Segre.

Donat que les places
seran limitades, ja es poden
inscriure els interessats a
l’oficina comarcal del DAR,
al telèfon 973 443 603, o al
mateix estand.

Per últim, el dimarts 1 de
maig, a partir de les 12 del
migdia, tindrà lloc un tast de

Vedella Ecològica, al mateix
estand del DAR.

Una altra de les novetats
que presenta el DAR serà la
xerrada tècnica  que donarà
el tret de sortida a Fira
Balaguer, el dissabte, 29
d’abril, a les 11,30 del matí,
sobre “Mecanismes naturals
de defensa sanitària de les
abelles, i lluita contra la
varroa” a càrrec d’Antonio
Gómez Pajuelo, consultor
apícola, mentre que a la
tarda, a partir de les 19,30
hores, el mateix Antonio
Gomez Pajuelo dirigirà un
tast de mels a l’estand del
DAR.

El diumenge, 29 d’abril a
les 12 del migdia, Silvia
Cañas, directora de la revista
Vida Apícola, parlarà sobre
les propietats de la mel.

El cartell d’enguany
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La vitalitat cultural i associativa de
Balaguer en el sector de les entitats

Un any més Fira
Balaguer donarà cabuda al
gran teixit cultural i social de
la ciutat representat per part
d’aquelles entitats que, any
rera any, esmercen els seus
esforços en organitzar acti-
vitats i festes que reforcen
el gran calendari festiu del
qual gaudeix tota la ciutat de
Balaguer.

Festes o activitats que
promocionen un territori i un
poble, com són: la Trans-
segre, la Trobada de Diables,
la Mostra de Bonsais, la Fira
d’Entitats,  l’Open Internaci-
onal d’Escacs, la Festa dels
Cavalls, l’espectacle Viu La

Passió ... i altres que prete-
nen assolir grans projectes
solidaris com Mans Unides,
Associació per la lluita con-
tra el càncer o la Fundació
Solidària, recentment cons-
tituïda.

Enguany, de la mateixa
manera que en la passada
edició, també comptarà amb
la presència  de clubs espor-

Presència d’entitats a Fira Balaguer

tius, com el Club Futbol
Balaguer amb l’afany de
promocionar el seu futbol
base i l’escola de futbol, just
en l’any del seu 90 aniversa-
ri, el Club Bàsquet Balaguer,
proporcionant l’esport de la
cistella, o la Societat de Pes-
cadors Esportius de
Balaguer que vol rellançar la
pràctica d’aquest esport a la
nostra ciutat, amb un estand
interactiu.

El sector de les entitats,
ubicat a la carpa i a l’exterior
del pavelló, és un espai que
demostra la vitalitat cultural
i associativa de la ciutat de
Balaguer i de la comarca de
la Noguera.

Dins del certamen tam-
bé es dura a terme la Festa
River Side que se celebrarà
el cap de setmana després
de Fira Balaguer, els dies 5 i
6 de maig, també al nou pa-
velló firal.

Les associacions tenen el seu sector a la Fira

Entitats culturals,
festives, socials i
esportives de Balaguer
seran presents al
recinte firal

Les populars Firetes
també estaran presents a
Fira Balaguer.

De la mateixa manera
que van ubicar-se a la vora
del pavelló, durant la pas-
sada edició de les Festes
del Sant Crist, les atracci-
ons infantils s’ubicaran al
mateix lloc, davant del pa-
velló.

D’aquesta manera,

els ciutadans de Balaguer
s’evitaran les molèsties
dels darrers anys, ja que
la col·locació de les fire-
tes comportava el tallar di-
ferents carrers de la ciu-
tat.

Les fires s’instal·laran
durant la darrera setma-
na del mes d’abril i resta-
ran obertes fins el dia 2
de maig.

Les atraccions infantils
s’ubicaran davant del pavelló

Les atraccions firals també hi són presents
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El Secretari de Joventut dóna el vist i
plau al Punt d’Informació Juvenil

El Secretari de Joventut
de la Generalitat de Cata-
lunya, Eugeni Villalbí, acom-
panyat del Coordinador Ter-
ritorial a Lleida, Jordi Satorra,
van visitar la ciutat de
Balaguer, per tal de conèixer
els projectes, que en matè-
ria de Joventut, està treba-
llant la regidoria correspo-
nent de l’Ajuntament de la
capital de la Noguera.

L’Alcalde Miquel Aguilà,
juntament amb el regidor de
Joventut, Juanjo Tenorio
van presentar el projecte del
nou Centre del Punt
d’Informació Juvenil a
Balaguer, que s’ubicarà on

hi havia la Biblioteca
Domènec Carrové, a la
Carretera de Camarasa.

Les obres del nou centre
estaran acabades a finals
d’estiu, i el centre acollirà, a
més del punt d’informació
juvenil, el Telecentre, amb
cursos d’informàtica i
internet per joves i grans,
una biblioteca juvenil amb

Es vol crear una Bossa Jove d’Habitatge

llibres de viatges i revistes
per a joves i també una sala
d’exposicions i activitats.

D’altra banda, Eugeni
Villalbí va anunciar la
propera signatura del
conveni entre Joventut i
l’Ajuntament de Balaguer,
per la creació d’una Bossa
Jove d’habitatge, que ha de
facilitar l’accés a l’habitatge
per part dels joves amb pocs
recursos, per poder dur a
terme la seva emancipació.

Des de fa uns anys,
desde l’Ajuntament de Bala-
guer s’elabora el Pla Local de
Joventut, una inciciativa que
serveix per promoure di-
verses activitats i diferents
programes actius encarats
al públic més jove de
Balaguer.

Enguany es presenten
dos nous programes, com
són: «Jove, activa’t ja!!», i
«Jove, participa ja!!».

Villalbí es va reunir amb l’Alcalde Miquel Aguilà

Eugeni Villalbí va
reunir-se amb Miquel
Aguilà i Juanjo Tenorio
que li van presentar el
projecte

El Consell Comarcal
de la Noguera, un any
més, ha organitzat una
sortida amb els alcaldes
dels diferents municipis
de la comarca i els
consellers de l’ens
comarcal de la Noguera.

La sortida d’enguany
es va realitzar el passat 13
d’abril i va consistir en
una visita guiada per les
instal·lacions i finques de
les Bodegues Costers del
Sió al terme municipal de
Balaguer.

El grup d’alcaldes i
consellers comarcals va
ser rebut i acompanyat
durant l’estada pel pro-
pietari de la finca,  Joan
Porcioles.

Un cop finalitzada la
visita i desprès d’haver-ne
fet la valoració corres-

ponent, el Consell Comar-
cal de la Noguera vol
mostrar el seu suport i es
posa a disposició tant
d’aquesta empresa com
de totes les altres que
creen riquesa i que fan
possible el desenvo-
lupament econòmic i
social de la nostra
comarca.

A la trobada de les
bodegues Costers del Sió
hi van assistir un total de
21 alcaldes i consellers
comarcals de la Noguera.

Alcaldes i consellers
comarcals visiten les
bodegues Costers del Sió

Foto de família dels alcaldes i consellers

Dins del programa de
visites que l’ens
comarcal organitza a
diferents indrets de la
Noguera
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V I N G U I   i   I N F O R M I � S

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.

DÚPLEX d�obra nova
Zona Escolapis, terra de
parquet, traster, pàrking,
molt solejat. Gran ter-
rassa. OFERTA!

SANT LLORENÇ - Obra nova
Pisos i dúplex de 2, 3 i 4 habitacions. Zona comunitària de jardí i
barbacoa. Acabats immillorables. Viu en plena natura i amb
molta tranquil·litat.

BALAGUER Pis 120 m2,
totalment reformat, 4 hab.,
2 banys, gran terrassa.
Bon preu. OFERTA!

BALAGUER Segona mà.
Pisos i cases. Bons preus.

TÉRMENS Cases adosa-
des amb jardí, d’obra nova.
Acabats 1ª qualitat.

BALAGUER Pis de 230 m2,
4 hab. dobles, 1 suite, 2
banys, terrassa de 40m2.
Fil musical a tot el pis. Calef.
Vistes increïbles. Totalment
reformat. Informi’s!

PROPERA CONSTRUC-
CIÓ Cases adossades a
Balaguer.

El Conseller Ernest Maragall inaugura
el Servei Educatiu de la Noguera

El Conseller del Departa-
ment d’Educació de la Gene-
ralitat de Catalunya, Ernest
Maragall va inaugurar el Ser-
vei Educatiu de la Noguera,
acompanyat de les autoritats
locals i comarcals, així com
bona part de la comunitat
educativa de Balaguer i co-
marca, que van assitir a l’ac-
te protocol·lari i posterior-
ment a la vista que va fer-se
pels diferents departaments
del Servei Educatiu.

Ernest Maragall va des-
tacar la gran tasca del Servei
Educatiu de la Noguera, del
que va dir que, segurament,
és un dels millors de
Catalunya, per la seva tasca
en favor de l’ensenyament i
els seus avançats mètodes
educatius, essent pioner en
la elaboració de Plans de Di-
nàmica Educativa, tant a ni-
vell municipal com comar-
cal, col·laborant amb les di-
ferents administracions.

Acte inaugural del Servei Educatiu de la Noguera

Ernest Maragall va destacar la gran labor que el
Servei Eduactiu de la Noguera fa per l’ensenyament
de la nostra ciutat i comarca

En la seva visita a
Balaguer, Ernest Maragall
va reunir-se llargament,
en un sopar, amb tots els
directors dels centres
educatius de Balaguer,
tant públics com privats,
així com amb els dife-
rents representants de les
Ampes d’aquests cen-
tres, i els representants
del Servei Educatiu, per

tal de parlar del sistema
educatiu, i d’aquells pro-
blemes particulars de la
nostra ciutat, en l’àmbit
de l’educació.

Un dels problemes
tractats durant el sopar,
va ser el repartiment
d’alumnes nouvinguts al
llarg del curs entre els di-
ferents centres, així com
les ratios per curs.

Reunió amb directors i ampes
dels centres de Balaguer

Maragall va visitar Balaguer
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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

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

B A L A G U E R

La Plaça Mercadal tornarà a acollir la
coca de samfaina més llarga del món

El proper diumenge 20
de maig, la Plaça del Merca-
dal acollirà, un any més, una
nova edició de la Festa de la
Coca de Samfaina.

Pastissers de Balaguer i
comarca elaboraran una
coca de samfaina de 60 me-
tres de llargada per 80 centí-
metres d’amplada, i d’un pes
de vora 300 quilos que serà
presentada i degustada a par-

Joventut de Balaguer i l’As-
sociació Gastronòmica i Cul-
tural del Comtat d’Urgell.

Els membres voluntaris
de Creu Roja Joventut, se-
ran els responsables de ta-
llar i repartir els dos mil cinc-
cents talls de coca i la sangria
del Mercadal tal i com han
fet en totes les edicions que
s’han celebrat fins al mo-
ment d’aquesta festa que
pretén potenciar i donar a
conèixer el producte gastro-
nòmic per excel·lència de la
nostra ciutat.

Enguany s’acollirà la
quarta edició del Concurs de
Coques de recapte.

tir de les 7 de la tarda a la
Plaça del Mercadal.

La coca de samfaina es-
tarà acompanyada per prop
de 500 litres de refrescant
sangria del Mercadal.

La Festa de la Coca, que
espera l’assistència d’uns
dos mil visitants, està orga-
nitzada per l’Institut Munici-
pal Progrés i Cultura, amb la
col·laboració de Creu Roja

Un moment de la Festa de la Coca de l’any passat

La passada setmana
va presentar-se a Lleida,
el llibre “Festival”: una
festa d’onze cuiners joves
de Lleida, atrevits i imagi-
natius, una festa de la fo-
tografia (excel·lent, capaç
de captar tots els detalls),
una festa de les il·-
lustracions (que assu-
meixen un protagonisme
com mai s’havia vist en

un llibre de cuina), i una
festa de la literatura diver-
tida i diferent, tal i com ho
descriu un dels tres bala-
guerins que han participat
en aquest projecte,
Ramon Rubinat, com a
coordinador i redactor
dels textos del llibre. Els
altres dos balaguerins que
han participat d’aquest
projecte “Festival”, són el
Francesc de Cal Xirricló i
el seu cuiner, Manuel
Sancho.

A més dels onzes jo-
ves cuiners, durant els úl-
tims mesos hi han parti-
cipat un fotògraf, i un il·-
lustrador, en aquest pro-
jecte.

Ramon Rubinat coordina el
llibre “Festival”, presentat a
Lleida la passada setmana

El llibre “Festival”

Un llibre que uneix
cuina, fotografia,
literatura i
il·lustracions de joves
valors de Lleida

La Festa pretén potenciar i donar a conèixer als
visitants el popular producte gastronòmic, típic de
la nostra ciutat i de la comarca de la Noguera
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El Parc de la Transsegre serà el marc
de la Fira de Jocs de pati i de carrer

Aquest any és la tretzena edició

El proper dijous 10 de
maig se celebrarà una nova
edició de la Fira de Jocs de
Pati, al parc de la Transsegre
amb la participació de més
de tres-cents nens i nenes
dels diferents centres esco-
lars de Balaguer.

 Organitzada dins del Pla

Municipal de Dinàmica
Educativa de Balaguer per
part del Centre de Recursos
Pedagògics de la Noguera,
l’Impic i la Regidoria d’Es-
ports de l’Ajuntament la Fira
pretén incentivar el joc de
carrer entre els escolars.

És així com, des de l’any
1995, s’han dut a terme de
manera continuada les Fires
de Jocs de Pati i de Carrer
amb els alumnes de les
escoles de primària de la
ciutat de Balaguer, fins
arribar a la 13ena edició
d’aquest any, en que els
nens i nenes practiquen
aquells jocs de carrer que els
més grans recorden amb
nostàlgia dels seus anys
d’infantesa i que durant un
grapat d’anys s’han perdut i
ara es volen recuperar amb

Els alumnes dels
diferents centres
escolars de Balaguer
podran practicar
diferents jocs, alguns
d’ells ja oblidats

aquesta iniciativa. Jocs com
la rila, el mocador, les bitlles,
la petanca, les curses de
sacs, entre d’altres confo-
men l’oferta de jocs que els
més petits poden practicar
durant la Fira de Jocs de Pati
i de Carrer.

L’arribada de molts nens
i nenes d’altres països en els
darrers anys, també ha fet
que la Fira de Jocs populars

vagi incorporant alguns dels
jocs que es practiquen en els
països d’origen, fet que
serveix per integrar els
nouvinguts amb els nens i
nenes autòctons a través del
joc popular i tradicional.

La Fira també serveix
perquè els nens i nenes de
diferents centres escolars de
Balaguer, es relacionin entre
ells.

Més de 300 nens i nenes participaran a la Fira
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Més de dos-cents ex-jugadors del C.F.
Balaguer als actes del 90 aniversari

El proper diumenge 6 de
maig, el Club Futbol Bala-
guer vol reunir els ex-juga-
dors, ex-entrenadors, presi-
dents idirectius que durant
els darrers 90 anys han estat
l’ànima del club, juntament
amb l’actual família del club,
els pares, socis i jugadors
del futbol base, en un dinar
de germanor, per tal de com-
memorar els 90 anys d’his-
tòria del club, des que fou
fundat l’any 1916.

El club ha contactat amb
més de tres-cents ex-juga-
dors, dels quals, uns dos-
cents ja han confirmat la
seva assistència a la gran
festa que se celebrarà el pro-
per diumenge al nou pave-
lló esportiu que s’ha cons-
truït a la vora del Molí de l’Es-
querrà, al camí de l’Horta

El nou pavelló esportiu acollirà el dinar

Els exjugadors es reuniran en un dinar de germanor
que es celebrarà el proper 6 de maig al nou pavelló
esportiu del camí de l’Horta d’Amunt

d’Amunt.
Al dinar, que comptarà

amb la presència del Presi-
dent de la Federació Catala-
na de Futbol, Jordi Roche,
hi seran presents jugadors
representatius de l’entitat,
des de la dècada dels anys
30 fins als nostres dies. Ju-
gadors que els uneix el ha-
ver defensat els colors blau i
vermell del Club degà del
futbol lleidatà. Jugadors que
vindran des de Madrid, el
País Basc, d’Andalusia, i so-

bretot de les comarques ara-
goneses i catalanes, amb la
intenció de passar una jor-
nada entranyable, plena
d’emocions i records.

Tots els ex-jugadors i ex-
entrenadors rebran durant el
dinar una litografia de l’artis-
ta Antoni Collado.

Els interessats en assis-
tir al dinar han d’inscriure’s
abans de l’1 de maig a l’adre-
ça electrònica del Club Fut-
bol Balaguer:
 90aniversari@cfbalaguer.com

El Futbol Base assitirà al dinar del 90 aniversari
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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

C O M A R C A

S’inicia la campanya de sensibilització
per la recollida de residus

El Consell Comarcal de
la Noguera ha iniciat a Artesa
de Segre el repartiment dels
cubells amb les bosses
compostables i un fulletó
informatiu, en el marc de la
campanya de sensibilització
ciutadana per a la implanta-
ció de la recollida selectiva
de la fracció orgànica dels
residus municipals

Per realitzar aquesta
tasca de sensibilització, el
Consell Comarcal ha con-
tractat quatre monitores
mediambientals que, junta-
ment amb dos tècnics en
medi ambient del propi
Consell, es personaran a tots

els domicilis i entregaran als
veïns el cubell, les bosses
compostables, un fulletó
informatiu, i faran una breu
explicació de com realitzar la
separació de la fracció
orgànica.

L’Ajuntament d’Artesa de
Segre ha programat per a la
setmana que ve diverses
conferències que faran els

Campanya del Consell Comarcal de la Noguera

tècnics de medi ambient del
Consell Comarcal per
informar sobre la recollida
selectiva de la fracció
orgànica i perquè adquireixin
els nous hàbits en matèria
mediambiental.

Així mateix, a partir del
dia 23 d’abril l’empresa
concessionària del servei de
recollida dels residus,
Fomento de Construccions
y Contratas SA, repartirà per
tots els municipis de la
comarca de la Noguera,
exceptuant la capital,
Balaguer, un total de 850
contenidors de 360 litres i
amb la tapa de color marró,
en els quals els veïns podran
dipositar la fracció orgànica.

Així doncs amb aquesta
iniciativa del Consell Co-
marcal, s’espera que la
població col·labori amb la
recollida selectiva per així
ajudar amb el Medi Ambient.

Inici del repartiment de cubells pels residus

Durant la darrera
setmana del mes d’abril
es repartiran un total de
850 contenidors de 360
litres de capacitat

El passat 5 d’abril es
va presentar a Àger, la
guia “Rutes per la Vall
d’Àger i el Montsec”.

Els deu itineraris
indiquen llocs d’interès
patrimonial com ara: el
Castell de Sant Llorenç, la

Torre de les Conclues,
l’Ermita de Pedra de Sant
Jaume de Cas, de Sant
Pere Màrtir entre d’altres,
la via romana ..., on el
caminant podrà fer un
tomb en el passat i tots
ells amb impactants
atractius naturals. Les
rutes són de diversos
nivells, algunes d’elles
transcorren per camins
rurals, d’altres, per antics
senders entre muntanyes.
Ofereixen al caminant la
possibilitat de gaudir del
contacte amb la natura.

Presentades les Rutes per la
Vall d’Àger i el Montsec, amb
deu itineraris per la zona

Tríptics informatius de les rutes

Les rutes mostren
aquells llocs més
interessants per als
caminants que sovint
visiten la vall
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El Consell Comarcal ha realitzat un curs
de monitors i directors de lleure

Durant els dies 28 i 29
d’abril, Os de Balaguer es
convertirà en la capital de
la campana, amb la popu-
lar Trobada de Campa-
ners i una nova edició de
la Fira de la Campana que
se celebrarà el diumenge

29 al matí, pels diferents
carrers i places del poble.

Durant tot el matí els
diferents tocs de campa-
na seran els protagonis-
tes d’una festa totalment
consolidada, que ja es va
repetint any rera any.

Nova edició de la Trobada de
Campaners d’Os de Balaguer

Els populars tocs de campana

El Consell Comarcal de
la Noguera, a través de la
seva Oficina de Serveis a la
Joventut, ha dut a terme les
darreres setmanes un Curs
de Monitors i directors de
Lleure, organitzat conjunta-
ment amb l’Escola de l’Es-
plai de Lleida.

La casa de colònies de
Salgar ha acollit les classes
teòriques adreçades a la
quarantena d’inscrits els
quals ha aprofundit en
continguts d’àmbit: socio-
lògic, psicològic, pedagògic,
expressió de joc, natura...

Aquest curs, proposat

des del Pla Comarcal de
Joventut, s’ha pretès formar
educadors per la intervenció
directa en el temps lliure,
proporcionant-los recursos i
tècniques i ajudant-los a ser
creatius, crítics i refle-xius
davant els joves que tinguin
al seu càrrec.

El curs s’ha realitzat en
diverses sessions
teòriques i pràctiques a
la Casa de colònies de
Salgar, en total han
realitzat el curs una
quarantena de joves
monitors i directors de
lleure

Una quarantena de joves han realitzat el curs

Pis semi-nou de 90 m2 útils, 3

hab., bany complert, aseo,

cuina espaiosa, saló menjador,
terrassa, galeria tancada.

Calefacció gas natural, terra

de gres, armari encastrat.

Traster. Exterior i solejat.

Preu: 171.000 e.

Pis cèntric en venda, 90 m2,
menjador 25 m2, 3 hab. (2

dobles i 1 indiv.), bany

complert, aseo, galeria i
terrassa. Terra de parquet i

portes lacades en blanc.

Ascensor i calefacció.

Tot exterior. En perfecte estat!

Pis en venda, 135 m2, 4 hab.,

gran saló-menjador, cuina

reformada, bany complert

amb banyera, aseo reformat,

terrassa, galeria tancada.
Calefacció, a/a, finestres

d’alumini. Traster 35 m2, opció

magatzem de 110 m2.

Ref. 40148 Ref. 40138

Ref. 40170 - Bellcaire Ref. 40169

Apartament semi-nou en
venda, 70 m2 útils, 2 hab.

dobles, bany complert, cuina-

office i terrassa molt gran.
Calef. gas natural. Traster. Tot

exterior i molt solejat. Moblat i

equipat. Preu: 153.000 e.

Zona cèntrica!
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El Consell projecte un Centre de BTT
amb punts a les Avellanes i Àger

La pluja, tot i que va
deslluïr la Concentració
de Cotxes Clàssics
d’Àger, no va evitar que
més de cinquanta vehi-
cles i centernars de per-
sones es reunissin a la
capital de la Vall d’Àger

per celebrar la festa, que
aquest any arribava a la
seva dotzena edició, en la
que també hi van partici-
par el Club Harley
Davidson amb les seves
flamants i espectaculars
motos de luxe.

Cents de visitants a Àger, a la
Trobada de cotxes clàssics

Cotxes participants a la Concentració 2007

A iniciativa i proposta
dels ajuntaments d’Àger, les
Avellanes i Santa Linya i Os
de Balaguer, el Consell Co-
marcal ha decidit dur a ter-
me el projecte d’un Centre
de BTT, homologat per la
Federació Catalana de Ciclis-
me i per Turisme de Cata-

lunya. El Centre BTT projec-
tat tindrà dos punts o àrees
d’arribada i de sortida de cir-
cuits que seran: el Càmping
Vall d’Àger i el Monestir de
les Avellanes.

En aquests punts d’a-
collida hi haurà els serveis
d’informació sobre el Centre

BTT, assessorament dels
diversos circuits, lloguer de
bicicletes i cascs, rentat de
bicicletes, aparcament de
bicicletes, vehicles de motor,
dutxes i lavabos.

L’obertura d’aquest
centre està prevista per la
primavera del 2008.

El nou centre de BTT de
la Noguera podria entrar
en funcionament durant
la primavera de l’any
2008, amb punts de
sortida al Monestir de
Santa Maria de les
Avellanes i al Càmping
Vall d’Àger

Presentació del projecte del centre de BTT
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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.

Centre Mèdic Pere III

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

Av. Pere III, número 10, entresòl. 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
PRESSUPOST

El proper dissabte 5
de maig, l’escriptora
Imma Monsó visitarà
Tartareu per donar una
xerrada i poder parlar
amb el grup de lectors del
taller de lectura per

Imma Monsó parlarà amb els
seus lectors de Tartareu el
proper dissabte, 5 de maig

La població
noguerenca celebra
un taller de lectura
per adults des del
mes de gener

Imma Monsó visitarà Tatareu

El Consell Comarcal lliura els Premis
del concurs d’Auques Sant Jordi 2007

El Consell Comarcal de
la Noguera va lliurar els Pre-
mis d’Auques Sant Jordi
2007, el passat dilluns 23
d’abril, a la Sala d’Actes de
l’ens comarcal, amb la pre-
sència del conseller de cul-
tura del Consell, Xavier
Bergé, i el Director del Ser-

vei Educatiu de la Noguera,
Joan Arjona.

El primer premi del Con-
curs d’Auques va ser per
Julia Luna del col·legi Gas-
par de Portolà de Balaguer,
seguida per Daniel Bistuer
Marco, també del Gaspar de
Portolà , mentre que en ter-

Premiats al Concurs d’Auques de Sant Jordi

cer lloc va ser premiada
Mariona Jordana Farré del
Gaspar de Portolà de
Balaguer.

Donada la qualitat dels
treballs valorats, tal i com
van destacar els membres
del Jurat, es van atorgar un
total de 8 accèssits a Natàlia
Llovet, Nuria Areny,
Aurembiaix Farré, Laura
Gregori, Aina Martínez, Anna
Muñoz, Edgar Sánchez i
Gerard Prat.

Les Auques presentades, de gran qualitat havien de
girar entorn al tema “l’aigua un bé escàs”

adults, que s’està cele-
brant a la població
noguerenca des del pas-
sat 27 de gener.

Entre d’altres, el grup
de lectura format per 13
lectors, ha llegit el llibre
“Millor que no m’ho ex-
pliquis” d’Imma Monsó,
i ara, amb la seva visita
podran comentar directa-
ment amb l’escriptora la
seva opinió del llibre.

També han llegit lli-
bres de Julio Cortàzar i de
Albert Sánchez Piñol.



31<<C O M A R C A

- 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

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044

Telf. 609 135 472

- 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.

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

Instal·lacions Elèctriques, Manteniments i Reparacions

C/ Noguera Pallaresa, 34 baixos - Tel. 973 448188 - BALAGUER
Us desitja una bona Fira

El proper dimarts, 8
de maig, a partir de les 5
de la tarda, la doctora
Mercè Agustí impartirà el
taller “Dones i salut: es-
pais de participació”.
Aquest taller vol submi-
nistrar a totes les dones

eines d’autoconeixement,
informació i participació
en la seva salut i de gène-
re. Es vol tornar a les do-
nes el protagonisme so-
bre la seva salut a través
d’aspectes com l’autoco-
neixement de la seva se-
xualitat i sensualitat, el
prendre les decisions so-
bre el dret a participar en
l’organització dels serveis
de salut. El taller està or-
ganitzat per l’Institut Ca-
talà de les Dones i la
Vocalia de la dona del Pa-
tronat de Sant Miquel.

Tartareu organitza el taller
“Dones i salut: espais de
participació”, el 8 de maig

La vila de Tartareu

El taller estarà
impartit per la
Doctora Mercè Agustí
al Local Social de
Tartareu

L’Ajuntament d’Albesa cedeix el seu
dipòsit municipal a l’Arxiu Comarcal

L’alcalde d’Albesa,
Antoni Balasch, ha signat un
contracte per la cessió en
dipòsit del fons municipal a
l’Arxiu Comarcal de la No-
guera.

Amb aquest acte l’ajun-
tament, s’acull a la possibi-
litat que ofereix la legislació

actual perquè els municipis
petits puguin conservar els
seus documents en els
arxius comarcals, que són
els equipaments culturals
especialitzats en la custòdia
i preservació d’aquests fons
de titularitat municipal.

Segons la directora de

Albesa ha cedit en dipòsit el fons municipal a l’Arxiu Comarcal

l’Arxiu, Maite Pedrol, la
preservació dels fons
municipals es fa molt difícil
per la major part dels
ajuntaments de la Noguera,
ja que les condicions de
conservació que requereixen
els documents rarament les
pot complir cap municipi
petit.

Per aquest motiu valora
molt positivament la
iniciativa de l’Ajuntament
d’Albesa.

La Directora de l’Arxiu, Maite Pedrol valora
positivament la iniciativa de l’Ajuntament d’Albesa
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

Quan aquest llibre cai-
gui a les vostres mans, la
paraula avorriment s’es-
borrarà del vostre cervell i
mai més la tornareu a pro-
nunciar.

Jocs, activitats ma-
nuals, jocs de màgia,
receptes, nusos, origami,
experiments ... i altres
múltiples i diverses
activitats són proposades
per ocupar les hores de
lleure, les vacances o els
caps de setmana.

Un llibre dinàmic, amb
clares il·lustracions, eficaç
i útil.

Un llibre del qual se’n
pot anar traient idees
segons l’humor que
tinguis. Una veritable
bíblia contra l’avorriment!

El racó del poeta

No sé què fer! 1001 ide-

es per no avorrir-se mai.

Autor: Denis Lilièvre

Gènere: Infantil (+7 anys)

El caníbal

Autor: Isabel-Clara

Simó

Gènere: Novel·la

Per què hi ha paella al

menú dels dijous?

Autor: Roger Costa

Gènere: Cultura popular

«Blai és caníbal, però

no un caníbal sistemàtic,

ni tan sols un caníbal

ocasional. Només ha

estat caníbal en una sola

ocasió. Ningú no el po-

dria condemnar, perquè

el canibalisme no està

prohibit per llei. I ell no

ha matat ningú: s’ha

limitat a menjar-se una

persona...». Amb aquesta
sorprenent confessió
s’inicia aquesta novel·la.

Blai, és un noi no
massa espavilat que es
convertirà en un cuiner
cotitzat i que per amor
cometrà canibalisme
amb la seva novia, una
prostituta. Una història
que ens parla dels límits
de l’amor.

Des del primer núme-
ro de la revista “Sàpiens”,
l’antropòleg targarí Roger
Costa contesta totes les
preguntes curioses dels
lectors a la secció «La
pregunta de...». Un recull
de les preguntes i respos-
tes més sorprenents.

Per què diem «Jesús»
quan algú esternuda? Què
vol dir «acabar com el
rosari de l’aurora»? D’on
ve el costum de portar
flors als difunts? D’on
prové la dita «estar a la
lluna de València»? Per
què aplaudim quan ens
agrada un espectacle? I
moltes altres curiositats
més.

És un llibre original i de
lectura molt amena.

Miquel Trilla

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

Indesinenter

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

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

Segueixen les engrunes de pensaments àcids
i la poca cosa que encara fa nosa
revifa de vegades des del fons,
per més que en tot moment
estiri tots els fils per apagar-la.
Passen fuentes cap a mi totes les coses
- anys i persones - i el món se’m tira a sobre
regirant el temps.
Els baguls de fusta desats al record
alliçonen l’ànim
a dins molt lentament de cada cèl·lula,
al fons del sentiment somort i esporuguit
entre esperances.
Una escletxa prima deixa veure lluny
la lliçó de sempre. Hi han eixos ancestrals
on gira fort el món
i el món no vol canviar-los.
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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

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

El Grup d’animació infantil “La Troca”
celebra el seu 25è aniversari

El grup d’Animació «La
Troca» de Balaguer celebra
aquests any el seu 25è ani-
versari. Uns 25 anys dedicats
a la tasca pedagògica i
divulgativa per tal de donar
a conèixer als infants de tot
Catalunya el folklore (a tra-
vés de les  cançons i danses
populars), la llengua (mitjan-
çant cançons pròpies canta-
des amb el català occiden-
tal) i la nostra cultura (apor-
tant instruments, fets cultu-

rals a les músiques, lletres i
danses amb un variat reper-
tori).

Per aquest motiu han
editat un nou CD que han
anomenat «Toca Troca». Un

Un moment de l’actuació al Teatre

CD molt especial ja que està
dedicat tant al menuts com
als més grans de la família.
Ens expliquen que per tal
d’aconseguir aquesta sim-
biosi han barrejat diferents
estils musicals (Rock, Ska/
Reggae, Vals, Pas doble,
Country, Rumba, Swing,
Música Celta, Música Pop,
Música Salsa), cosa que no
havien fet mai, amb lletres
de caràcter infantil.

En el seu interior també i
trobem una cançó diferent a
les altres i és que diuen que
volien fer una tema dedicat
a una de les festes més
populars de la nostra ciutat.
El tema es diu «mulla’t el
cul».

El grup d’animació la Troca celebra 25 anys

25 anys liant la “troca”,
fent ballar a petits i
grans en la major part
de les festes populars i
tradicionals

Els actes que han
celebrat per tal de
commemorar aquest 25è
aniversari van ser un únic
concert per adults, el
dissabte 21, al Teatre
Municipal de Balaguer,
on presentaren el nou CD
i en el que interpretaren
diferents cançons enre-
gistrades en els altres 4
fonogrames que tenen
editats: «L’olla barrejada»
el 1992, « Tu i jo» l’any
1996, «Si fa sol, re mi fa»
l’any 1998 i «Toca Troca»
l’any 2002.

El dia 22, diumenge, a
les 6 de la tarda i a la Plaça
Mercadal van fer el que

més els hi agrada, una
actuació per als infants en
la que hi participaren el
gegants i caps grossos de
Balaguer i el mag «Rei-
vax».

I com a final dels actes
del 25 aniversari convida-
ren a tots els nens i nenes
que van voler a un berenar
amb coca i xocolata.

Presenten el seu darrer
treball “Toca Troca” davant
dels seus incondicionals

Actuació infantil a la Plaça

Els actes
commemoratius van
celebrar-se el passat
cap de setmana amb
dues actuacions
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Centenars de balaguerins van
participar de la festivitat de Sant Jordi

La coral d’arquitectu-
ra i la orquestra de la Uni-
versitat Politècnica de
Catalunya visitaran el
proper diumenge 6 de
maig la ciutat de Balaguer
per realitzar el concert
que tindrà lloc a l’esglé-

sia de Sant Domènec a
les 13:00 del migdia. Sota
la direcció de Lluís Carné
i Miguélez, els estudiants
que formen part de la co-
ral i l’orquestra oferiran
un recull d’obres de caràc-
ter ben divers.

La Coral i l’Orquestra de la
Politècnica actua a Balaguer

Coral i Orquestra de la UP de Catalunya

La festivitat de Sant
Jordi, va concórrer amb tota
normalitat el passat dilluns,
amb força ambient a la Pla-
ça del Mercadal i al Passeig
de l’Estació, punts neuràl-
gics de les parades de llibres
i roses a la nostra ciutat.

Els llibres més venuts,

com cada any, van ser els
anomenats mediàtics, com
el llibre del “Polònia”, o el de
Pepe Rubianes, i els d’autors
locals, com el llibre dels “90
anys de futbol a Balaguer”,
o el llibre de Noemí Trullols
“Oposició al franquisme a
Balaguer”.

Paral.lelament a la venda
de llibres, va anar la venda
de les tradicionals roses. Tot
i que les més venudes conti-
nuen sent les vermelles,
cada cop més es troben ro-
ses de diferents colors.

El bon temps va acom-
panyar aquesta diada.

Un any més, llibres i
roses es converteixen en
protagonistes de les
diferents parades que
van ubicar-se a la plaça
del Mercadal i al
Passeig de l’Estació,
com a punts neuràlgics
de la festa

Parades de Sant Jordi a la Plaça del Mercadal
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Els Comediants inauguren la plaça del
Teatre amb una gran festa teatral

El grup teatral Comedi-
ants van ser els responsa-
bles de l’acte central comme-
moratiu dels 10 anys del Te-
atre Municipal, inaugurant la
plaça del Teatre.

L’acte va tenir lloc el pas-
sat dissabte 14 d’abril, amb
una actuació que va iniciar-
se a l’interior del teatre, i se-
guidament va tancar-se a la
plaça exterior, amb una re-
presentació festiva on tots
els presents van poder rea-
litzar el seu desig, que va
enlairar-se juntament amb
centenars de globus com a
traca final de la representa-
ció, seguida per prop d’un
miler d’assistents.Un moment de la representació

Vora un centenar d’alumnes participen
als Premis literaris de Sant Jordi

Alumnes de tots els cen-
tres escolars de Balaguer
han participat als premis li-
teraris de Sant Jordi 2007,
dins del Pla Municipal de
Dinàmica Educativa de
Balaguer.

Els premis s’han realitzat
en dues modalitats, una de
primària i una de secundà-
ria, i les redaccions han ver-
sat sobre el tema de “la bi-
blioteca màgica”.

Els premis es van lliurar
el passat 23 d’abril.

La festa de celebració del desè aniversari del
Teatre Municipal, va ser tot un èxit de públic

A partir del dia 26
d’abril i fins al 6 de maig
es podrà visitar al Museu
de la Noguera a Balaguer,
aquesta mostra produïda
per l’Arxiu Nacional de
Catalunya i el Departa-
ment de Cultura i Mitjans
de Comunicació.

La mostra s’estruc-
tura en els set àmbits
següents: presentació; la
confiscació dels docu-
ments a Catalunya (1936-

1940); la finalitat infor-
mativa i repressiva de la
confiscació (1936-1975); la
crònica de la reivindicació
(1977-2006); el retorn dels
documents; la recu-
peració de l’arxiu de la
Generalitat de Catalunya i
epíleg.

A cada àmbit hi ha una
breu projecció.

L’exposició, de caràc-
ter itinerant, s’ha pogut
veure a Barcelona, Lleida,
Amposta, Manresa, Gi-
rona, Perpinyà i Tarra-
gona entre altres ciutats
catalanes.

Amb motiu de
l’exposició, el Depar-
tament de Cultura i l’Arxiu
Nacional de Catalunya
han editat un catàleg.

Els papers de Salamanca
arriben al Museu de Balaguer
del 26 d’abril al 6 de maig

Els papers de Salamanca

L’exposició està
patrocinada pel
Departament de
Cultura de la
Generalitat

Participants als premis Sant Jordi 2007
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Bon partit del Balaguer davant el
Mataró, abans de visitar el Santboià

FUTBOL >> Una victòria
a Santboi, col·locaria
els balaguerins a la
setena posició de la
taula classificatòria de
la Tercera Divisió

15/04/2007

PRAT 2
BALAGUER 1
22/04/2007

BALAGUER 2
MATARÓ 2

El Balaguer continua a la
vuitena posició de la classi-
ficació, després d’haver per-
dut al camp del Prat, partit
que vam poder veure en di-
recte pel Canal 33, i després
d’empatar a dos gols amb el
Mataró, en un gran partit dels

tralitzat al minut 15 de la se-
gona part. El Balaguer va tor-
nar a avançar-se en el mar-
cador, amb un gol d’Ermen-
gol i quan faltaven set mi-
nuts per l’acabament, el
Mataró va aconseguir tornar
a empatar el partit. En els
últims minuts, els locals van
gaudir de fins a quatre oca-
sions de gol, entre ells un
penal, que el porter del
Mataró va aturar.

Aquest diumenge dia 29
d’abril, els balaguerins
visitaran el camp del
Santboià, setè classificat, a
tres punts del Balaguer. En
cas de victòria  visitant, el
Balaguer passaria a la setena
posició, ja que té el gol
average favorable, ja que va
vèncer el Santboià per 2-1 en
la primera volta.

balaguerins, que van ser
molt superiors als visitants,
i només la mala sort, va evi-
tar que els tres punts es que-
dessin a Balaguer.

El Balaguer va avançar-
se en el minut 28 amb un gol
d’Ivan Parra, que va ser neu-

Un moment del partit

Jugada d’atac del Balaguer

Classificació

Tercera Divisió

1. Sabadell ................ 68

2. Reus ...................... 67

3. Gavà ...................... 65

4. Girona .................... 65

5. Vilanova ................ 60

6. Mataró .................. 55

7. Santboià ................ 51

8. Balaguer .............. 48

9. Palamós ................ 42

10. Premià ................ 42

11. Manresa .............. 38

12. Blanes ................. 36

13. Prat ...................... 36

14. Caste4lldefels .... 36

15. Rapitenca ........... 35

16. Barcelona C ....... 35

17. Masnou ............... 35

18. Europa ................. 34

19. Peralada ............. 30

20. Palafrugell .......... 26

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Parra ................. 16
2. Ermengol ........... 7
3. Gabernet ............ 5
4. Figuerola ............ 4
5. Sisco .................. 4
6. Isma ................... 3
7.Giribet .................. 3
8. Campabadal ...... 3
9. Tenorio ............... 2
10.Juanjo ............... 2
11. C. Martínez ....... 1

L’entrenador Emili Vi-
cente ha aconseguit,
una temporada més,
situar l’equip en la zona
còmoda de la classifi-
cació, amb un segona
volta espectacular.

Propers encontres

Emili Vicente

29/04/2007 --  18h

Camp Municipal Santboià

Santboià| Balaguer
-------------------------------------

05/05/2007  --  20 h
Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer | Castelldefels
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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

Balaguer acull l’organització de la fase
interautonòmica júnior masculina

El Club Futbol Bala-
guer i el Club Bàsquet
Balaguer organitzen con-
juntament el Tecni Camp
dels Pirineus 2007, que se
celebrarà la darrera set-
mana de juny i la segona
de juliol al Pallars Sobirà.
El Campus es divideix en

dos àrees: la de futbol
que se celebrarà a Rialp, i
la de Bàsquet que se ce-
lebrarà a Sort.

El campus, dirigit per
Juanjo Tenorio està adre-
çat a joves esportistes
d’edats compreses entre
els 8 i els 15 anys.

El Tecni Camp dels Pirineus
2007 ofereix futbol i bàsquet

Foto del Tecni Camp dels Pirineus 2006

El pavelló poliesportiu de
Balaguer acollirà del 3 al 6
de maig, la fase inter-
autonòmica junior masculí,
sector conferència est,
classificatori pel campionat
júnior d’Espanya. Els partits
es disputaran en horaris de
mati i tarda, el dijous,

divendres i dissabte, 3, 4 i 5
de maig, mentre que el
diumenge 6 de maig es
jugarà el partit pel tercer i
quart lloc a les 10 del matí i
la gran final a partir de les
12,30 h.

Els tres primers
classificats accediran al

Campionat d’Espanya
Júnior Masculí.

Els equips que hi
participaran seran el primer,
segon i tercer classificat de
Catalunya, i el primer
classificat d’Aragó, de
Navarra, de Balears, del País
Basc i de La Rioja.

BÀSQUET>> Del 3 al 6
de maig, els millors
equips júnior de bàsquet
de Catalunya, Aragó,
País Basc, La Rioja,
Navarra i les Illes
Balears disputaran un
lloc pel Campionat
d’Espanya Júnior

Els millors júniors estaran a Balaguer del 3 al 6 de maig
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El Club Bàsquet Balaguer guanya al
Sant Fruitós i perd a Manresa

14/04/2007

C.B. BALAGUER 81
SANT FRUITÓS 78
21/04/2007

MANRESA A 83
C.B. BALAGUER 73

El Club Bàsquet Bala-
guer va emportar-se el partit
disputat davant el Sant Frui-
tós. Al primer temps, tot i no
tenir problemes en atac,els
balaguerins amb una defen-
sa molt fluixa i poc intensa
va fer que l’equip visitant
anés sempre per davant en
el marcador finalitzant amb
un resultat al marcador de
35-37.

Aquesta part va ser d’un
ritme trepidant, molt ràpid i
sense control que va canvi-
ar totalment a l’inici del ter-
cer temps quan els locals
van jugar més tranquils i
amb un joc intel·ligent i àgil
van anar retallant diferenci-
es, posant-se per primer cop
per davant en el marcador.

En l’últim període i amb
un marcador molt igualat,
les banquetes van jugar un
paper decisiu, sobretot en el
canvi de defensa de l’equip
visitant i diferents canvis
més defensius que van pro-
vocar molts errors ofensius,
essent el Balaguer el que fi-
nalment aconseguís inclinar
la balança cap al seu costat,
guanyant per un ajustat 81-
78, tenint a Antoni Palazón Una jugada d’atac del Balaguer

BÀSQUET >> Els balaguerins es queden a la zona
mitja de la classificació de Segona Catalana

com el màxim anotador del
partit amb 18 punts.

D’altra banda, el passat
dissabte, els balaguerins vi-
sitaven la pista de La Salle
Manresa A, on van caure per
un resultat de 83-73, que els
deixa, amb 14 victòries i 13
derrotes, a la zona mitja de
la taula, ocupant la vuitena
posició del grup Primer de
la Segona Catalana, a falta
de tres partits per cloure el
campionat de lliga.

Propers encontres

29/04/2007 --  18,30h
Poliesportiu de

Montcada

Montcada| Balaguer
--------------------------------------
06/05/2007  --  18,30h

Pavelló Poliesportiu

de Balaguer

Balaguer | Corazonistas

El passat dissabte 21
d’abril va disputar-se el
trofeu Memorial Jordi
Gomà i Palau, dins de la
jornada de lliga que en-
frontava el Juvenil prefe-
rent del Balaguer amb el
Cambrils, en un partit
importantíssim pels inte-
ressos dels locals de cara
a aconseguir mantenir la
permanència a la catego-
ria. Al final, el Balaguer va
emportar-se els tres
punts en joc al vèncer per
2-0 amb gols de Jaume

El Balaguer s’emporta el
Memorial Jordi Gomà Palau
davant el Cambrils

Lliurament d’obsequis als pares de Jordi Gomà

FUTBOL >>El Juvenil
Preferent del
Balaguer va
aconseguir el triomf
davant el Cambrils

Estrada i de Robert
Alamán.

Previ el partit, els ju-
gadors del Juvenil, encap-
çalats pel seu capità, Joan
Martínez van lliurar diver-
sos obsequis als pares
de Jordi Gomà i Palau,
com un escut del Bala-
guer signat per tots els
jugadors, i una litografia
dels 90 anys del Balaguer.

Al finalitzar l’encontre
van ser els pares del Jordi
Gomà qui feren el lliura-
ment dels trofeus als ca-
pitans dels dos equips.

Aquesta és la segona
edició d’aquest memori-
al en record del jugador
Jordi Gomà, mort en ac-
cident de trànsit, quan
militava en l’equip cadet
del C.F. Balaguer, a princi-
pis de l’any 2005.
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Ref. 40101

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

exterior. Com a nou.

BELLCAIRE

Pis de 130 m2, 4
hab., 2 banys,

calef. ind. gas, a/a,
cuina-office. Local

opcional de 110 m2.

Ref. 40145

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

preu.

CUBELLS

Casa de poble, 170
m2, 5 hab, pati

terrassa, balcons,
terra de gres.

Moltes possibilitats.

VALLFOGONA DE

BALAGUER

Obra nova,72 m2,2
hab., bany, cuina,

menjador, ascensor,
garatge.Oportunitat.

Ref. 40135

MENÀRGUENS

Casa aparellada
de 165 m2.
Obra nova.

Bona situació.

OPORTUNITAT!!

OS DE BALAGUER

Casa de 120 m2, 2 plantes, magatzem, 2
hab., cuina americana, parquet i gres,

armaris encastats. Per entrar-hi a viure!
Informa’t!

Ref. 40146

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

FORADADA

Xalet de 590 m2

construits, 6 hab., 2
banys, cuina-office,
llar de foc, garatge,

jardí. Molt ampli.

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.
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El Futbol Sala Balaguer Cristec empata
a dos gols el derbi davant el Sicoris

FUTBOL SALA >>
Els balaguerins estan a
set punts de la zona de
descens i necessiten
puntuar a la pista del
Sant Cugat

14/04/2007

MARTORELL 9

CRISTEC 2

21/04/2007

CRISTEC 2

SICORIS 2

Propers encontres

29/04/2007 --  16h Pavelló Municipal de Sant Cugat

Sant Cugat | Balaguer
---------------------------------------------------------------------------------------
15/02/2007  --  16,30h Pavelló Municipal de Balaguer

Balaguer | Palafrugell

El Cristec empata a 2 gols
en el derbi que el va enfron-
tar al Sícoris, en un derbi
molt intens disputat al pa-
velló balaguerí.

El partit es va iniciar amb
un Cristec que no s’apropava
amb perill a l’ àrea rival i un
Sícoris que en ràpides
contres va errar clares
ocasions de gol.

Els balaguerins van tenir
la sort de marcar en les seves
primeres aproximacions, i

provocar que els lleidatans,
en un fulminant contracop,
retallessin diferències en el
minut 28. Aquest gol va
revifar els jugadors visitants
que, ajudats per una parcial
actuació arbitral en el criteri
de senyalització de les faltes,
van tornar a crear les millors
oportunitats. A manca d’un
minut per a la conclusió, el
Sícoris va empatar aprofitant
l’estratègia de porter
avançat, i encara es va poder
emportar els 3 punts si no
haguessin enviat fora un
doblepenalti amb el
cronòmetre a 0.

Aquest empat obliga els
balaguerins a guanyar els 3
punts en el seu proper
desplaçament al camp del
Sant Cugat.

d’aquesta forma Jhonny al
minut 6 i Víctor, al 10, ficaven
en franquícia al conjunt local
que va patir de valent per
conservar aquest 2 a 0.

Els primers minuts del
segon període van mostrar
un Sícoris apagat, i això va
motivar els jugadors de
Jaume Canal a intentar
sentenciar el partit.

Una innocent pèrdua de
l’esfèric en un clara opor-
tunitat balaguerina va

Un moment de joc del Cristec Balaguer

Un total de quatre
nedadors del Club Es-
portiu Natació Balaguer
han participat en el
Campionat de Catalunya
en categoria  Infantil a les
instal·lacions del CLub
Natació Olot.

Com a resultats  des-
taquem a Cristian Vela
que en els 200 metres
braça a quedat en el 19è
de Catalunya amb un
temps de 2 minuts 43
segons, i en els 100
metres braça s’ha classi-

ficat el 14è amb un temps
de 1 minut 16 segons, la
Marina Verges  en la prova
dels 400 lliures amb un
temps de 5 minuts i 56
segons ha aconseguit el
9è lloc  de Catalunya i en
els 200 metres esque-
na,16è, amb un temps de
2 minuts 41 segons,
l’Anna Auberni  en els 100
papallona ha aconseguit
la posició 22 amb un
temps d’1 minut 17
segons i en 200 papallona
s’ha classificat la 21 amb
un temps de 2 minuts 55
segons i l’Aurembiaix
Profitós en la prova de 100
metres lliures amb un
temps de 1 minut i 12
segons ha quedat en la
posició 33 i en els 200
metres lliures la 26 de
Catalunya.

Els nedadors del CEN
Balaguer, fan un bon paper al
Campionat de Catalunya

Nedadors del C.E.N. Balaguer

NATACIÓ >> Bon
paper dels nedadors
balaguerins als
campionats de
Catalunya infantils



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



46>> E S P O R T S

“90 anys de futbol a Balaguer”, el
llibre de l’aniversari del club

El passat divendres vint
d’abril va presentar-se a la
Sala d’Actes de l’Ajuntament
de Balaguer, el llibre “90 anys
de futbol a Balaguer” obra
de Joan Bové i Joan
Martínez, en motiu del 90
aniversari del Club Futbol
Balaguer, des de la seva fun-
dació l’any 1916.

La presentació del llibre
va córrer a càrrec del perio-
dista i cap d’esports del dia-
ri Segre, Jose Carlos Mon-
ge, amb la presència de l’al-
calde de Balaguer, Miquel
Aguilà i el president del club,
Carlos Galiano.

El llibre mostra un breu
recorregut per la història, les
anècdotes i les principals fi-
tes i esdeveniments del club
al llarg d’aquestes nou dè-
cades, entre moltes, les que
destaquen són el primer as-
cens a Tercera Divisió, la
temporada 1956-57, i la con-
secució de la Copa Cata-
lunya, davant del Barça, el
mes de juny del 2001. Portada del llibre dels 90 anys del Club

El llibre el va presentar el periodista i cap d’esports
del diari Segre, José Carlos Monge, davant d’unes
cent cinquanta persones que assistiren a l’acte

Els germans Jordi i
Cristina Coll han aconse-
guit el Campionat de
Catalunya d’Escacs en la
seva categoria, conver-
tint-se en dos de les mà-
ximes promeses del món
dels escacs lleidatà.

Els dos germans te-
nen un currículum exem-
plar, amb un palmarès
brillant tant en els dife-

rents campionats de
Catalunya, com en els
campionats estatals, ha-
vent assistit al Campionat
del món en dues ocasi-
ons.

Ambdós esportistes,
del Club Escacs Balaguer,
assisteixen assíduament
a les classes de Josep
Oms al Centre de Te-
nificació.

Jordi i Cristina Coll, campions
de Catalunya d’Escacs

Jordi i Cristina Coll
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L’equip de Tennis Taula femení tanca
una segona volta impressionant

El diumenge 15 d’Abril,
el CTT Balaguer-Villart Logís-
tic disputava el seu últim
partit en la primera tempo-
rada a la Divisió d’Honor
Espanyola. Ho feia davant
del tercer classificat, l’Arteal-
Santiago que matemàtica-
ment ascendirà la tempora-
da vinent a la Superdivisió,
la màxima categoria espa-
nyola.

En principi, el partit es
presentava complicat ja que
l’equip gallec venia de
derrotar la tarda anterior al
Finques Ripollet per un clar
1-4, i disposava de la millor
jugadora de la categoria, la
xinesa Zhipei Wang que ho
demostrava en guanyar per
1-3 a Yanlan Li en el primer
partit. Tot i el mal comença-
ent, les balaguerines es feien

Les balaguerines han quedat en 5ena posició

L’equip balaguerí, format per Anna Biscarri,
Loredana Raduta i Yanlan Li van desfer-se d’un dels
millors equips de la categoria, l’Arteal-Santiago

amb les dues victòries
següents, en guanyar Lore-
dana Raduta a Maria Teresa
Nine, i Anna Biscarri a Noélia
Iglesias per idèntic resultat
(3-1).

En dobles Raduta i Li no
es van mostrar prou encer-
tades i van cedir el punt
davant una parella molt
compenetrada, formada per
Wang i Nine. Però Li es
trauria el mal gust desfent-
se clarament de Nine per 3
jocs a 0 i deixant el marcador

general amb el resultat
d’empat, de 3-3.

Biscarri, tot i mostrar un
alt nivell davant Wang, no va
poder aconseguir el punt de
la victòria definitiva del seu
equip, cosa que si faria
Raduta en el següent enfron-
tament amb Iglesias (3-0).

L’equip local Balaguer-
Villart Logístic de Divisió
d’Honor acaba així la
temporada, situat en una
impressionant cinquena
posició.

Darrer partit de la temporada
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ESTÈTICA ESPECIALITZADA
- Peeling i Peeling ultrasonic
- Neteja de cutis
- Nou serveri de làser (llum pulsada)
Gaudeix d’aquest nou servei,
qualsevol dia de la setmana.
Reserva ja la teva hora!!

c/ Sant Crist, 27-29

25600 Balaguer

Telf: 973 447 776

HORARI dilluns: 16:00 a 21:00 h

dimarts a divendres: 09:00 a 21:00 h

dissabte: 09:00 a 18:00 h

SERVEI DE PERRUQUERIA
- Canvis d’estil
- Extensions de grapa i queratina
- Tot tipus de metxes

Dimecres i dijous fem
descomptes escpecials!!

El Club Tennis Balaguer organitza un
nou Open Internacional masculí

Les instal·lacions del
Club Tennis Balaguer acolli-
ran a partir d’aquest diven-
dres 11 de maig, la XIV edi-
ció del Trofeu Ciutat de
Balaguer, competició inclo-
sa en el circuit Catalunya In-
ternacional  2007, de tennis
masculí.

La primera fase, la prèvia,
d’aquest campionat prima-
veral s’inicia aquest diven-
dres, on els 128 tennistes
participants es disputaran
una de les places que donen
accés a la fase final. La fase
prèvia es jugarà fins el diu-
menge 13, mentre que el di-
lluns 14 de maig començarà

la fase final amb 32 partici-
pants.

La final del campionat in-
dividual es jugarà el diumen-
ge 20, a partir de les 11,30
del matí, mentre que el dis-
sabte a la tarda, es disputarà
la final de dobles.

El premi d’aquest Trofeu
Ciutat de Balaguer està va-
lorat en 10.000 dòlars, cosa

Torneig de Tennis celebrat l’any 2006

que fa que els participants
tinguin un nivell força alt.

El president del Club
Tennis Balaguer, Antoni Ber-
guedà s’ha mostrat molt sa-
tisfet pel grau de qualitat
d’aquest campionat, i sobre-
tot pel suport rebut per les
diferents institucions que
col·laboren amb el Torneig,
un dels més prestigiosos
dels que se celebren a les
comarques de Lleida al llarg
de l’any.

Bergadà va voler desta-
car que per les instal·lacions
del club han passat en les
edicions anteriors, jugadors
com Moyà o el propi Nadal,
primeres raquetes mundials
del moment i que en el seu
dia van disputar el campio-
nat balaguerí.

La Junta espera que si-
gui nombrós el públic assis-
tent als diferents partits
d’aquest campionat.

Instal·lacions del Club Tennis Balaguer

TENNIS >>El
torneig està dotat amb
10.000 dòlars i es
veuran les millors
raquetes del moment

El darrer 14 d’abril es
va disputar la copa de l’al-
calde, corresponent a la
XVIIIª edició del torneig
de futbol sala 5 nacions,
a les instal·lacions muni-
cipals del camp d’esports.

Després d’una tarda
entretinguda, amb gran
participació, bon futbol i
molts espectadors, l’e-

quip de futbol amateur
Real Societat-Barna 31 es
va emportar el torneig i el
títol per un ajustat 2-0,
contra l’equip de Confec-
ciones Fernández.

L’entrega de trofeus
fou a càrrec de Miquel
Àguila, alcalde de la ciutat
i de Juanjo Tenorio,
Regidor d’esports.

Real Societat-Barna 31
guanya la Copa de l’Alcalde

Campions de la Copa de l’Alcalde

NOVA PROMOCIÓ DE
7 CASES ADOSADES
A BALAGUER

� 121 m2 útils
� Pati de 60 m2

� 24m2 de garatge
� Terra de parquet
� Acabats de qualitat
� Zona tranquil·la

Av. Països Catalans, 17-19  |  Tel. 973 446321  |  BALAGUER

Moises Puigpelat
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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.

Sempre interrogants

Me’n passa de ben
coronades! El passat dia 12,
quan vaig sortir de casa
m’ensopego amb vuit ulls
que em miraven. Recolzats
al contenidor de les escom-
braries hi havia dos grans
fotografies de rara solem-
nitat, que reproduïen a dos
parelles de temps enllà: un
matrimoni, ja gran, que es
devien fotografiar, aneu a
saber influenciats per qui a
la baixada de la vida. I l’altre
al començament de la seva
vida aparellada, no devia fer
gaire. Les dos parelles amb
la mateixa serietat i postures
semblants. Les dos donant
testimoni amb la seva
vestimenta de la solemnitat
de l’acte. Les dues fotogra-
fies amb els seus pesats
marcs de fusta i guarni-
ments d’escaiola mig reben-

C.G.A.

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

tats, aguantaven la fina pluja
sota el vidre amb dignitat
però ofesos pel tracte rebut,
semblava que preguntessin
sense paraules a qui se’ls
mirava, si es mereixien
aquell tractament. En el seu
temps devien treballar, suar
i patir. En el seu vestir no hi
ha dubte que eren catalans.
Quant van estalviar per fer-
se les fotos i ficar-hi aquells
marcs? Els hi van ser
venturosos els anys de la
seva vida? Quasi es podria
fer per complert aquesta
col·laboració obrint i tancant
interrogants. De ben segur,
van veure canvis que sols el
ser humà pot aguantar. Van
viure la guerra civil? Els va
escaxitgar? Com van mo-rir?
Qui devien ser els seus
hereus que tant fredament
els foten al carrer, o potser,

els van deixar penjats a la
casa vella venuda a moros o
romanesos. A la fi es tractava
de fer-los desaparèixer. Tot
el dia allí van estar, i us vull
confessar sense cap vergo-
nya, que en van passar pel
cap pensaments ben diver-
sos; des de ficar-los dintre el
contenidor - postura ben cíni-
ca -, per no veure’ls, a enrot-
llar els papers impressionats
i emportar-me’ls, per tran-
quil·litat de la meva angoixa.
Res em va caldre fer, al tard,
havien desaparegut, potser
trobant uns altres descen-
dents, que  tal vegada abans
de abandonar-los, els dona-
ran una desaparició més
digna en el foc.

Deixant de banda aquest
mal dia que us he explica’t,
estem amb un ai al cor, el
Vendrell, el Carod i el Ridau,
han començat a xerrar. I clar,
venint de gent d’Esquerra
dóna un indeterminat regust
d’inestabilitat al govern on
ells són part, però també que

la gent els vagi considerant
com uns poca-soltes sense
remei. No he dubtat mai que
ells coneixen, valoren i saben
que l’oportunitat que tenen
avui és històrica per donar-
te a conèixer com a gestors
capaços i discrets, però
encara són interrogants.
Crec sincerament que si
aconsegueixen fer la legis-
latura complerta, donaran
una talla ben profitosa pel
seu partit. Si fan de la
moderació la seva amiga, i
dominen el galliner esvalotat
de la seva militància més
exaltada, s’obrirà davant
d’ells un futur insospitat de
possibilitats. El temps ens
dirà la seva elecció. Jo vull
creure que van ser uns
rampells prompte recon-
duïts al silenci pel nostre
president Montilla, al que
ben bé li podran fer un
monument per l’ensenyança
que els ha donat, i aprendre
sempre és bo i d’agrair quan
el cor és humil i el cervell

funciona mitjanament bé. El
meu suggeriment és gratuït.
Si en faran cas és un altre
interrogant.

Tot seguit un altre
interrogant. CiU a hores
d’ara va debatent si serà
mascle o femella el seu
candidat a l’Ajuntament.
Quin espectacle Déu meu!.
Cinc o sis homes bons de
Convergència han estat
desfenestrats al llarg dels
anys, per uns mals resultats
electorals, ara, no es troba el
valor ni la decisió de donar
el passaport a una senyora
d’Unió que res ha fet. No es
poden treure de sobre ni a
manotades la seva presència
negativa. Cal dir que sigui
quin sigui el resultat de
l’elecció, aquesta mandanga
ha de passar factura i els veig
amorrats al mur de les
lamentacions de l’oposició.
Perquè és el preu de tot
despropòsit amoral i fora de
lloc. Avui ja són la riota de la
gent per no solucionar-ho.

Han sigut quatre anys
vibrants, gratificants,
divertits i joiosos en
ocasions, decebedors en
altres, sempre viscuts amb
intensitat. Realment he de
dir que hom no s’espera que
la «política» enganxi de la
manera que ho fa als que
som aprenents de tot això i
ens iniciem en aquest món.

Com podeu suposar hi
hem tingut de tot, o gairebé.
La cosa comença amb una
campanya electoral (maig
del 2003) de les municipals
que suposà per a mi la
primera punyalada: el segon
de llista i President de la
Junta Local del Partit,

dimiteix en mig de la
campanya, a 7 dies vista de
les eleccions. A nivell de
recolzament de la cúpula del
Partit em quedo pràctica-
ment sol: em va fer costat
en Jaume Farreny, a qui no
agraïré prou en tota la meva
vida la seva actitud ferma,
fidel, lleial i honesta; però
pocs més. Les «forces vives»
del Partit Popular de
Balaguer m’abandonaren
abans que jo fos elegit
regidor de l’Ajuntament de
Balaguer. La causa? La meva
actitud excessivament
aperturista vers la resta de
forces polítiques; en certa
manera, les «meves

amistats» amb gent de
pensament diferent. Però
em queda allò que ells no
aconseguiren mai i, hones-
tament ho dic, dubto que
puguin aconseguir mai:
Primer èxit: el dia 23 de maig
de 2003 la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Balaguer
plena de gom a gom de gent
que venien a escoltar “els del
PP”; Segon: el dia 13 de
novembre de 2003, miting
del Partit Popular de
Catalunya al Teatre
Municipal de Balaguer amb
l’assistència de més de 350
persones. Hi havia caliu al
PP. Ara fa molt temps que
no n’hi ha gens.

Quan a la tasca realitzada
aquest quatre anys a
l’Ajuntament, des de la
oposició no he tingut gaires
oportunitats de canviar

coses. Només em sento
relativament satisfet de la
tasca de control del govern
de l’Ajuntament, perquè sé
que hauria pogut fer més i
millor feina. Honestament
considero que els fet la
guitza en més ocasions de
les que Aguilà i els seus
haurien volgut però no estic
plenament satisfet.

En aquesta edició
encapçalarà la llista del PP
el mateix que la nit electoral
de maig de 2003 em va
reconèixer que en una ocasió
anterior havia votat en
Miquel Aguilà (¿tú también,
Bruto, hijo mío?); suposo
que aquesta vegada es
votarà a sí mateix. Jo, de
totes maneres, aquella
maleïda nit del 26 de maig
de 2003, vaig saber que
restaria totalment sol al llarg

de tots i cadascun dels dies
que havia de durar la
legislatura, com així ha sigut,
malauradament per a mí. A
Balaguer han triomfat els de
sempre, la derechona, els
antidemòcrates, la èlit.

Jo mateix, i alguns amb
mi, volia introduïr una mica
d’aire fresc, aire lliberal, al
Partit Popular de Balaguer,
una mica d’esperit nou, una
mica de català (i de cata-
lanisme, de seny), sense re-
nunciar a la meva espa-
nyolitat; no ha sigut pos-
sible.

Adéu siau. I gràcies.

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

Perspectives - Comiat
Joan Vicens Sampedro

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Venda
de pis

al C/ Barcelona
(zona eixample)

de 100m2.
TOT

EXTERIOR.

Raó tel.
973 448 273

La Transsegre 2007 inicia les
inscripcions durant la Fira de Balaguer

La Transsegre 2006

El proper cap de setma-
na, i coincidint amb la  46ena
edició de la Fira de Balaguer,
la Transsegre inicia el comp-
te enrera de la seva XXIII
edició, que tindrà lloc els
propers 7 i 8 de juliol.

L’Admiral’s Cup Light’s,
associació organitzadora de
la Transsegre, donarà el tret
de sortida a una nova edició
de la Festa aquàtica per
excel·lència, presentant el
cartell d’aquest any i fent
l’entrega del premi al
guanyador del concurs
d’enguany.

També es donarà a
conèixer  la programació de
la Festa aquàtica per
excel·lència amb la
programació dels diferents
grups que actuaran durant
la Transsegre 2007  i es
posarà a la venda la nova
samarreta, representativa
d’aquesta nova edició.

Coincidint amb la Fira,
s’inicia el període d’inscrip-
cions a l’estand de la Fira

que es troba al recinte
exterior, davant de la porta
d’entrada del nou pavelló,
que s’acabarà el dia 5 de
juliol a les 10 de la nit, o bé
quan s’arribarà al número
límit de barques,que és de
275 com a màxim, per tal de
poder garantir la seguretat en

la realització de la prova.
Tot i tenir la programació

al complert, l’Admiral’s Cup
Light’s, està ultimant al-
gunes novetats, que pro-
perament es donaran a
conèixer als diferents
mitjans de comunicació i als
interessats en general.

La popular festa
aquàtica se celebrarà
els dies 7 i 8 de juliol de
2007 entre Camarasa i
Balaguer

Les noves cantants
del grup Macedònia
compartiran escenari del
Teatre Municipal de
Balaguer amb les
originals en aquest
concert inclòs dins la gira

de “Gira la fruita”, i que ha
de servir per donar el
relleu definitiu a les noves
veus del grup.

Un concert ple de
ritme, amb l’energia
musical que caracteritza
aquest grup juvenil i les
seves lletres, que tindrà
lloc el proper dilluns 30
d’abril, a partir de les 6 de
la tarda.

El preu de l’entrada és
de 5 euros, tot i que és
gratuïta amb el carnet del
Club Super 3.

El grup Macedònia actuarà a
Balaguer el dilluns 30 d’abril
al Teatre Municipal

Les components del grup Macedònia

El grup musical
presentarà als més
joves el nou treball
musical Gira la fruita,
a les sis de la tarda
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Anuncis breus classificats
TREBALL
------------------------------------------------
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 ajudant de per-
ruqueria amb experiència per
a caps de setmana. Raó:
667476172 (de 14:00 a 15:00
h. de dilluns a dijous).
------------------------------------------------
PNEUMATICOS DÍAZ-
SUBÍAS, busca persona para
sección de maquinaria pesa-
da y mantenimiento. Sabados
mañana laboral. Interesados
presentarse.
------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS neces-
sita per ampliació: un apre-
nent, amb coneixements elèc-
trics teòrics, amb la ESO apro-
vada (no cal experiència). Por-
tar C.V. i fotografia al moment
de l’entrevista. Telf:
973447268 (Loli o Sr. Xavier).
------------------------------------------------
TRABAJA DESDE CASA,
ingresos extras tiempo parci-
al, elevados ingresos tiempo
completo, ideal para personas
emprendedoras, sin jefes ni
horarios fijos. Telf:687727527.
------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS preci-
sa: DJ per bodes i banquets
per caps de setmana i festius.
Imprescindible bona presèn-
cia. Raó: 973447268 (Loli).
------------------------------------------------
SALÓ D’ESTÈTICA I PERRU-
QUERIA ANTER necessita
peluquera/esteticient per
ampliació de personal. Raó:
973447776.
------------------------------------------------
DELINEANT/A, projectista o
arquitecte/a tècnic/ca, es ne-
cessita en despatx d’arquitec-
tura de Balaguer, mínim tres
anys d’experiència en redac-
ció de projectes. Excel·lent
remuneració. Envieu Currí-
culum+fotografia a l’adreça:
igrelep@hotmail.com
------------------------------------------------
ÀRIDS DANIEL, precisa Palis-
ta per la planta d’àrids, amb
experiència amb pala
cargadora i retroexcavadora.
Truqueu al 973432199 o pas-
sar per la planta.

------------------------------------------------
ÀRIDS DANIEL, precisa Ope-
rari de manteniment per la
planta d’àrids. Interessats tru-
car al 973432199 o passar per
la planta.
------------------------------------------------
ÀRIDS DANIEL precisa ofici-
al plantista (per planta de for-
migó). Interessats trucar al
973432199 o passar per la
planta.
------------------------------------------------
SE OFRECE señora para
hacer trabajos del hogar, cui-
dar gente mayor o niños.
Razón: 666117535.
------------------------------------------------
ES PRECISA perruquer/a amb
experiència. Interessats diri-
gir-se a Perruqueria Yolanda
al c/La Plana, 31 o trucar al
973447715.
------------------------------------------------
ROURE’S necessita ajudant
de muntador de mobles. Tru-
car al 973451105.
------------------------------------------------
ES PRECISA oficial de perru-
queria o persona amb conei-
xements. Es valorarà experi-
ència. Raó: 645045959.
------------------------------------------------
SE OFRECE chica para
ayudante de cocina o hacer
trabajos de limpieza. Razón:
664173476.
------------------------------------------------
EMPRESA del sector automo-
bilístic ubicada a Balaguer,
precisa comercial. Telf:
973443121 (Olivia).
------------------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------------------

ES VEN pis de particular a
particular, c/d’Avall, 155 m2,
tot reformat, 5 hab., menja-
dor, cuina, rebost, traster, 2n
pis. Preu: 138.233 e. Telfs:
609135472-679857044.
------------------------------------------------
ES VEN pis a Balaguer de par-
ticular a particular, 110 m2.
Raó: 636607902.
------------------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a l’edi-
fici HP Sanahuja, 36. Ref. Ges-
toria Cudós. Raó: 973450555,
Montse.
------------------------------------------------
BALAGUER es ven pis al c/
Urgell d’obra nova, 100 m2, 3
hab. dobles, 2 banys com-
plerts, traster, calef. gas indiv.,
gran terrassa davant i darre-
ra. Raó: 973716223.

------------------------------------------------
VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume Bal-
mes, 11 de Balaguer. Raó:
973446161-629310479.
------------------------------------------------
VENDA local comercial de
117 m2+80 m2 d’altell, al c/
Barcelona. Obra nova. Dos ni-
vells. Aparador de 12 m. Zona
Escola Pia.Raó: 973448273.
------------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèntric.
Raó telèfon: 607896071.
------------------------------------------------
COMPRO PISO de segunda
mano en Balaguer, de parti-
cular a particular. Razón:
610412517.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA botiga de
roba infantil per no poder aten-
dre. En ple rendiment. Amb
stock actual. Abstenir-se cu-
riosos.  Raó: 973450223 (de
10:00-13:00 i de 17:30-
20:00h). Traspàs a bon preu!
------------------------------------------------
ES TRASPASSA botiga de de-
coració i roba de la llar, per
jubilació. Raó: 625653134.
------------------------------------------------
VENDO PISO nuevo en
Rosselló, 80m2, 3 hab., 2
baños, gran balcón, acabados
1a calidad. Precio: 156.263,14
euros (26.000.000 ptas).
Razón: 678701488.
------------------------------------------------
BALAGUER vendo aparta-
mento de obra nueva. Muy
céntrico. Razón: 600402319.
------------------------------------------------
ES VEN pis 100 m2, al c/
Barcelona. Tot exterior, zona
Eixample. Raó 973448273.
------------------------------------------------
ES LLOGA àtic a Barcelona,
molt ben comunicat i prop
zona universitària. Parada
metro Pubilla Cases i
trambaix. 3 hab., moblat i as-
censor. Preu: 580 euros +des-
peses. Raó: 973449036-
680182565.
------------------------------------------------
ES VEN pis nou a l’av. Països
Catalans. Raó: 646135449.
------------------------------------------------
ES LLOGA local comercial de
100 m2, a l’Av. Països Cata-
lans, d’obra nova. Raó:
616896918.
------------------------------------------------
ES BUSCA local de lloguer,
accessible, lluminós i amb
serveis, entresol o baix, entre
70-100 m. Josep 973231525.

------------------------------------------------
SE ALQUILA apartamento
nuevo en Sesué (Benasque),
de 4 a 6 personas, cocina equi-
pada, lavadora, vitrocerámica,
2 baños, cal. gas, TV, pàrking.
Fin de semana 200e, dias
sueltos 70e. Incluye ropa de
cama y baño. Razón:
973449190.
------------------------------------------------
ES VEN pis seminou, calefac-
ció i ascensor, 90 m2. Zona
tranquil·la. Raó telèfon:
973186344.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA cansaladeria
a Balaguer, per jubilació, en
ple rendiment. T: 973447982.
------------------------------------------------
SE ALQUILA 2 habitaciones,
preferiblemente chicas.
Razón: 670262357.
------------------------------------------------
ES LLOGA pis, 2 hab., cuina,
menjador, bany, traster.  Edifi-
ci Caixa Penedès. Raó:
600932155.
------------------------------------------------
ES LLOGA plaça de pàrquing
al c/ Sant Lluís cantonada
amb Ps. de l’Estació. Raó:
696680933.
------------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO en
Balaguer, 1 hab (posibilidad
2), parquet, obra nueva.
Precio: 120.000e (20.000.000
pts). Razón: 678701488.
------------------------------------------------
SE VENDE piso de particular
a particular. Todo reformado,
3 hab. dobles, 2 terrazas, calf.
gas indiv., a/a. Buen precio.
Razón telf: 665533748.
------------------------------------------------
PIS EN VENDA, tot reformat,
70 m2, tot exterior, 3 balcons,
galeria, 3 hab., bany amb co-
lumna hidromassatge, cuina,
menjador, calf. gas natural.
Preu: 130.000 e. Cèntric. Raó:
666340264.
------------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------------
ES VEN maquinària i mobilia-
ri de segona mà, en bon estat.
Raó: 615560595.
------------------------------------------------
VENDO grupo de gasolina,
seminuevo, motor inglés.
Razón: 973450686.
------------------------------------------------
INTERBAN. Descuentos de
letras y pagares en 24 horas.
Llame al 973447477.

------------------------------------------------
INTERBAN. Créditos per-
sonales 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.
Telf: 973447477.
-----------------------------------------------
INTERBAN, soluciones eco-
nómicas para atrasos, deudas,
embargos y subastas. Consul-
tenos al 973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas
...Consultenos al  973447477.
-----------------------------------------------
ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar, de-
pressiu, de personalitat, ago-
rafòbia. Informació i suport a
afectats i el seu entorn, fami-
liars-amics. Contacte: Associ-
ació Salut Mental Ponent-
Balaguer - La Noguera.
Raó:973221019-610260221,
www.salutmentalponent.com,
associacio@salutmentalponent.com-
------------------------------------------------
REFORMES i rehabilitacions
de pisos, apartaments i xalets.
Raó: 651911369.
------------------------------------------------
ES VEN moble de  menjador,
taula, cadires, sofà. Seminou.
Telf: 679261536-973447082.
------------------------------------------------

VEHICLES
------------------------------------------------
COMPREM Tractors vells i
motos antigues. De totes les
marques i de tots els models
(Ossa, Bultaco, Montesa i al-
tres). No importa l’estat en
que estiguin. Interessats
trqueu al : 973610087.
------------------------------------------------
ES VEN moto BMW, any 2002.
R-1150-RT. En perfecte estat.
3 maletes, punys calefec-
tables, ABS, protector motor
i extres. Preu: 10.000 e. Raó:
639816670.
------------------------------------------------
ES VEN Fiat Punto Diesel JTD,
80cv, 3 portes, any 2001, a/a,
radio CD. Impecable. Preu:
4.500 e, inclosa transferència.
Raó: 666497062-687842376.
------------------------------------------------
ES VEN cotxe sense carnet,
Ligier Nova, color vermell, any
2001. Ben conservat. Preu:
6.500 e. Raó: 678676038.
------------------------------------------------
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Farmàcies

Farmàcies de torn de Balaguer

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

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 26 d’abril a les 8 de la tarda del 3 maig CLAVER

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

De les 8 de la tarda del 3 maig a les 8 de la tarda del 10 maig SALA

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

De les 8 de la tarda del 10 maig a les 8 de la tarda del 17 maig MARCH

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

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

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

VIALPE FINESTRES I

TANCAMENTS, S.L.

- Oficina Tècnica o Tècnic Comercial

- Instal·ladors

- Administració/Dep. Marketing

S’OFEREIX interessants condicions laborals i econòmiques

Interessats concertar visita al telf: 609 381 553

Necessita incorporar:

COMPSAONLINE, S.L.
Empresa de Serveis Informàtics de BalaguerEmpresa de Serveis Informàtics de BalaguerEmpresa de Serveis Informàtics de BalaguerEmpresa de Serveis Informàtics de BalaguerEmpresa de Serveis Informàtics de Balaguer, precisa:, precisa:, precisa:, precisa:, 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

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

etàl·liques

ORENOM
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