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Josep M. Simon i Auberni
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Fa dies que portava al

cap parlar d’aquest tema,
però de vegades, és millor,
segons què, no tractar-ho;
perquè si se’n parla, llavors,
es desperta la curiositat i en
aquest cas pot resultar
perillosa. A l’altre costat de
carrer d’on hi ha ubicada  la

caserna dels Mossos
d’Esquadra, al final del
passeig d’Àngel Guimerà, hi
ha una obertura de la
canalització de la sèquia del
Cup. Fins no fa molt, hi
havia una tanca d’enreixat
que protegia l’esmentat
forat. Sigui com sigui, ja no
hi ha cap tipus de protecció
i és fàcil que algú, despistat,
tafaner o per qualsevol altre
motiu  pugui caure dins.
Desconec si és necessari

que aquesta part d’obra
estigui al descobert o si per
desídia o falta de pressupost
es va deixar de col·locar-hi la
tapa  protectora adequada,
com les que trobem a
qualsevol carrer  o plaça. Ara
bé, cada cop que passo a peu
per allí, tot passejant, tinc la
sensació del perill que com-
porta l’indret. Val que la pena
que s’hi posi  remei abans
que s’hagi de lamentar algu-
na desgràcia. O no?...

Laboratori

Dr. M. PEREMIQUEL i LLUCH
Metge
Especialista d'Anàlisis Clíniques
ALÈRGIA - BIOQUÍMICA - HEMATOLOGIA
BACTERIOLOGIA
HORMONES - IMMUNOSEROLOGIA

HORARI: diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19 - BALAGUER
Tel. 973 446699

>>BALAGUER

EL proper 18 d’abril se celebra  la
Fira de Jocs de pati

Incasol i l’Ajuntament urbanitzaran
la plaça de Sant Domenec

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

>>COMARCA

Presenten les jornades

gastronòmiques de la Noguera

Trobada de voluntaris de la Creu

Roja de la Noguera

----------------------------------------------
>>CULTURA

La biblioteca acull la Setmana del

llibre infantil i juvenil

Balaguer es prepara per celebrar

la festivitat de Sant Jordi
----------------------------------------------

>>ESPORTS

El Balaguer guanya al Masnou i
somnia en la remuntada

Antoni Carreño es proclama
campio de l’Open de Mallorca

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

>>OCI

Josep Maria Flotats serà Stalin al

Teatre Municipal de Balaguer

PORTADA

Pesca

La darrera «guerra» oberta, és la de l’aigua. Tres anys
consecutius de sequera han provocat que a Barcelona,
vegin perillar el seu subministre tant per l’aigua de boca,
com pel funcionament «normal» de la gran orbe: hotels,
fonts públiques, camps de golf, industries, entre d’altres
necessitats que comporta el capitalejar. Ara, de manera
més o menys encoberta, volen fer un transvasament de
l’aigua del Segre cap al Llobregat, fet que ha aixecat molta
polseguera a les comarques de Ponent, que veuen com
alguna cosa molt preuada, com és l’aigua en temps de
sequera, ens la volen fotre. Està clar, que des de comarques
no volem que ningú pateixi deshidratacions innecessàries,
però des de fa anys, que des dels sectors ecologistes ens
estan dient que l’aigua és un bé escàs, i que s’ha
d’administrar molt millor del que s’ha vingut fent fins ara.
S’ha estat tirant de veta i en alguns sectors es continua
fent, malbaratant l’aigua pel sector de l’oci.

L’administració, a part de fer alguna que altra campanya
de sensibilització ciutadana, més o menys encertada, no
ha gestionat ni ha previs les causes que comporten dos o
tres anys sense pluja. I ara, a corre-cuita volen donar-nos
lliçons de solidaritat. Però aquesta solidaritat, ha de ser
recíproca. S’han d’estudiar bé les possibles solucions per
l’aigua de boca dels barcelonins. Si aquestes passen per
passar aigua del Segre o del Ter a les potabilitzadores de la
capital, se’n pot parlar, però el que no pot ser és que Lleida
es quedi sense aigua de reg per l’agricultura, perquè, a
canvi, puguin rajar les fonts de Montjuic, o hagin de regar
la gespa dels camps de golf.

Gestionar la sequera
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER • Tel. 973 448 332

URGÈNCIES i domicilis 24 hores al tel. 629 359 238

Tot i que la valoració
és positiva per part de
l’organització,el diven-
dres, amb una gran
afluència de públic,
l’organització va haver de
suspendre l’actuació a
causa del fort vent que

El vent i el fred impediexen

alguns passes de la Passió

durant la Setmana Santa

Un quadre de la Passió

Un miler de visitants
d’arreu de les
comarques
lleidatanes visiten
l’espectacle

copejava a una velocitat
inusual l’espai escènic i
que podia repercutir en
la integritat física, no tant
sols dels actors sinó
també en la de les
persones que venien a
gaudir de l’espectacle.

El dissabte és va
poder realitzar ínte-
grament.

El diumenge, amb
una gran afluència de
públic, també es va haver
de suspendre a partir del
tercer passe pel vent i el
fred.

La Festa del Cavall se celebrarà el

cap de setmana del 12 i 13 d’abril
L’Associació dels Amics

dels Cavalls de la Noguera
presenten una nova edició
de la festa dedicada als ca-
valls amb importants canvis
i novetats

El canvi més important
d’ enguany és la data, on la
festa ha passat del primer
diumenge de febrer al segon
cap de setmana d’abril,
concretament els dies 12 i
13. Un canvi que ha estat
motivat  bàsicament per la
climatologia .

A més, enguany la festa
se celebrarà durant tot el
cap de setmana i comença
el dissabte a partir de les 10
de la nit amb una
espectacular actuació: Es
tracta d’un espectacle
musical eqüestre, amb una
exhibició de doma clàssica
al compàs de la música  que
tindrà lloc al Parc de la
Transsegre.

Diumenge a partir de les
9 del matí al primer tram del
marge esquerre del riu
(passada la nova
passarel·la)  tindrà lloc una
trobada de cavalls i genets i
genetes d’arreu del territori
i d’un esmorzar de
germanor. A continuació i
cap a 2/4 d’11 del matí
s’oferiran passejades  amb
camells per la quitxalla i la
possibilitat de participar en
l’esport de tirar amb arc.

A les 11 del matí tindrà
lloc un altre gran espectacle
musical eqüestre diferent al

de dissabte a la nit i que
també serà una important
novetat d’aquesta original
festa, amb exhibició de balls
a cavall.

Un cop acabades les
activitats a baix el riu, cap a

Festa del Cavall a Balaguer

les 14h tots els cavallistes
desfilaran des del marge del
riu Segre fins la plaça del
Mercadal per tal de fer els
tradicionals tres tombs,
precedits per tots els
animals domèstics.

La novetat d’enguany És que la festa ja començarà
el dissabte al vespre amb una demostració de doma
clàssica, en un espectacle musical eqüestre
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V. X. ADSUAR

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

Agència OficialMercedes-Benz

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

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

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044

Telf. 609 135 472

Balaguer Educa, un projecte integral

per una nova ciutat educadora

El proper 18 d’abril es
presentarà el projecte
Balaguer Educa, de Joan
Arjona i de l’equip de pro-
fessionals del Servei Educa-
tiu de la Noguera.

És un projecte integral
que pretén fer de la ciutat
una comunitat d’apre-
nentatge, és a dir, un lloc per
aprendre i on aprendre, on
les vivències de les
persones constitueixin
espais d’intercanvi i
transmissió de coneixe-
ments. És un recurs perquè
els joves adquireixin

exhaustiva de la nostra
ciutat amb dades
actualitzades i que permet
descarregar documents,
imatges i propostes
didàctiques; una exposició
de 35 làmines emmarcades
que es pot instal·lar als
centres educatius i entitats
que ho demanin; un estoig
de 24 postals amb
informació sobre els espais
artístics, naturals, culturals,
socials i econòmics més
interessants i atractius de la
ciutat i un DVD que recull, a
part dels materials
esmentats, tot el treball de
recerca desenvolupat al
llarg d’aquests anys amb un
banc d’imatges de la ciutat,
dades estadístiques,
gràfics, cartografia, vídeos i
propostes didàctiques.

coneixements a partir de
l’experiència: observant,
preguntant, jugant,
escrivint... perquè la ciutat
és dipositària de molts
sabers que esperen ser
descoberts i contestats.

Per aquest motiu, a més
del llibre, el projecte ofereix
un seguit de recursos que
ens poden ajudar a conèixer
i valorar més la ciutat de
Balaguer, com és un entorn
educatiu a Internet, amb
www.balaguereduca.cat,
eina de consulta que conté
informació completa i

Presentació del projecte Balaguer Educa

El proper divendres 18 d’abril, el Teatre Municipal
acollirà la presentació del projecte Balaguer Educa,
a càrrec de Joan Arjona i Miquel Aguilà

El proper divendres
18 d’abril, el marge es-
querre del riu Segre aco-
llirà una nova edició de
la Fira de Jocs de Pati i
de Carrer, amb la parti-
cipació de vora tres-
cents escolars dels dife-
rents centres educatius
de Balaguer, i dins del
Pla Municipal de Dinà-
mica Educativa, que or-

ganitza conjuntament el
Servei Educatiu de la
Noguera i la regidoria
d’Esports.

Els alumnes de quart
i cinquè de primària es re-
uniran a primera hora del
matí al parc de la Trans-
segre i practicaran un to-
tal de 12 jocs tradicionals,
com les curses de sacs,
les bitlles, el joc del mo-
cador, la rila, anar de com-
pres, entre d’altres, sota
la direcció dels monitors
de la regidoria d’esports i
dels professors d’educa-
ció física de cada centre.
L’objectiu és que els nens
coneguin els jocs tradici-
onals de carrer.

Vora tres-cents alumnes

participaran a la Fira de Jocs

de Pati el proper 18 d’abril

Fira de Jocs de Pati l’any passat

Els alumnes de quart i
cinquè de primària
practicaran un total
de dotze jocs
tradicionals
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ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

- ES VEN pis al c/ Barcelona, econòmic.
- ES VEN pis al c/ Gregorio Marañon. Econòmic.
- ES VEN dúplex, 140 m2 a estrenar.
- ES VENEN cases adosades a Alguaire.
- ES VEN pis al c/Barcelona, 2 banys, 4 hab.
- ES VENEN xalets al Club Segre, Gerb.
- ES VEN pàrking tancat al c/Dr. Fleming.
- ES VEN local comercial 80 m2, c/ St Josep de Calasanç.
- ES LLOGA pis c/ Barcelona, 4 habitacions.

Balaguer celebra una nova edició de la

seva Fira, els dies 25, 26 i 27 d’abril

El passat dimarts va
tenir lloc la presentació del
cartell d’una nova edició de
Fira Balaguer, la Fira
comercial i de Serveis de la
capital de la Noguera, que
tindrà lloc els dies 25, 26 i 27
d’abril, en el Nou Pavelló
Polivalent.

La Fira representarà els
sectors econòmics més
importants de la nostra
terra; el comerç en general,
la construcció i l’habitatge,
i els serveis.

També hi tindrà una gran
importància l’espai
d’alimentació natural i
artesana que inclourà la XXI

Mostra de Coques de
recapte i samfaina,
organitzada conjuntament
amb la Societat
Gastronòmica i Cultural del
Comtat d’Urgell, on es
podran assaborir les millors
coques de la comarca
acompanyades d’un bon vi
i d’un selecte cafè.

Les entitats de la ciutat

Pavellons firals

també tindran el seu espai,
just a l’entrada dels
pavellons, on mostraran les
diferents activitats de
promoció que organitzen
aquest important teixit
associatiu.

La inauguració oficial de
la Fira tindrà lloc el
divendres, per la tarda
concretament a les 18’30 h
tot i que l’horari de fira serà
de 16’30 h a 21’30 h les tardes
i de 10h a 14 h , els matins.
El cartell anunciador és de
línies modernes i senzilles,
utilitzant elements visuals
molt coneguts com és el
codi de barres, símbol del
comerç, i els colors
corporatius que són el verd
i el vermell.

Un cartell molt net que
dóna una informació clara i
molt concreta sobre
l’activitat en qüestió.

Presentació del cartell de Fira Balaguer 2008

Fira Balaguer, amb més
de 150 expositors es
l’exponent comercial
més important de la
comarca de la Noguera

L’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà i el director
general d’ Arquitectura i
Paisatge de la Generalitat
de Catalunya, Joan
Ganyet van signar un
conveni d’arranjament i
urbanització de la plaça
de Sant Domènec de
Balaguer. L’objectiu
d’aquest conveni és
millorar l’accessibilitat
de la plaça i dignificar
aquest espai de la ciutat.
El cost total de l’obra és
de 162.000 euros, amb

una aportació de
100.000• per part de
l’Institut Català del Sòl i
62.000• per part de
l’Ajuntament de Balaguer.

L’arquitecta municipal
Montse Giné va explicar
que l’obra consisteix
bàsicament en unificar els
desnivells actuals per tal
de facilitar l’ accés als
vianants, integrant les
voreres dins la plaça i
millorar l’accés al
claustre i a l’església
dignificant així l’entrada
al temple.

També es donarà una
importància visual a la
creu de terme, i la
il·luminació serà rasant en
el paviment per tal de
ressaltar les obres de
valor i deixar els arbres en
mitja penombra.

Conveni per urbanitzar la

plaça de davant de l’església

gòtica de Sant Domènec

La plaça serà renovada

Amb un pressupost de
162.000 euros, dels
quals, 100.000 els
aportarà l’Institut
Català del Sòl
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Primeres jornades gastronòmiques

“del paisatge a la cuina” de la Noguera

Sota el paraigües de la
marca turística «La
Noguera, Prepirineu de
Lleida», Noguera Cuina
celebrarà durant els mesos
de maig, abril i juny unes
jornades gastronòmiques
que portaran el nom del
paisatge a la cuina. Les
jornades, esdeveniment
principal de la campanya
d’enguany, tenen com a
objectius principals
impulsar la cuina i els
productes noguerencs,
incrementar i renovar el
nombre de clients

de les quals esdevé la
natura. Cada restaurant
associat ha escollit una
fotografia d’un paisatge
representatiu de la Noguera
per inspirar-se i crear un
menú inèdit i original a partir
de les sensacions que li ha
despertat i transmès. Gran
part dels productes emprats
en les diferents
elaboracions estan
vinculats a la terra.

Així doncs, del 29 de
març al 22 de juny, els
visitants podran degustar
un tros del paisatge de la
Noguera en cada un dels
menús vinculats a la terra,

Els preus dels menús
que s’ofereixen oscil·la entre
els 27 i els 54 euros, segons
cada restaurant que
participa a la campanya.

susceptibles de consumir
una oferta gastronòmica de
qualitat ampliant el radi
habitual d’acció –i, en
conseqüència, dels
recursos turístics de la
comarca-, i fomentar el
posicionament de
l’Associació com a
representació i abanderat
del moviment gastronòmic
del territori.

Del paisatge a la cuina
versa al voltant del
concepte paisatge i cuina.
Són unes jornades de
degustació  l’eix vertebrador

Els cuiners associacts a «La Noguera cuina»

En total hi participen 11 restaurants de les
diferents poblacions de la comarca de la Noguera,
de l’Associació “La Noguera Cuina”

Durant el mes d’abril
el Consell Comarcal de la
Noguera posa en marxa
una nova fase de la
campanya «La Noguera,
fem-la neta», que aquest
cop incideix sobre la
recollida selectiva de la
matèria orgànica que
generen les activitats
comercials i de serveis
catalogades com a
productors d’aquest
tipus de residu: bars,
carnisseries, peixateries,
supermercats, escoles,

hotels, residències d’avis,
entre altres. En total, a la
comarca s’han censat
unes 480 activitats
d’aquest tipus.

Tècnics del consell
repartiran contenidors per
a la recollida selectiva de
la matèria orgànica. Són
cubells de 4 tipologies per
adaptar-se al volum de
residus que genera cada
activitat (360 litres, 60
litres amb pedal, 60 litres
sense pedal i 10 litres). A
més, els assessoraran
sobre què cal separar i la
manera de fer-ho.

Paral·lelament, es
repartirà un tríptic amb
informació sobre la resta
de modalitats de recollida
selectiva i s’oferirà
assessorament sobre els
residus que cal separar.

El Consell Comarcal posa en

marxa la campanya

“La Noguera, fem-la neta”

Presentació de la campanya

Destinada a les
activitats comercials
i de serveis
catalogades com a
productors
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Bona acollida de les visites guiades

per Balaguer durant la Setmana Santa

El proper dissabte 12
d’abril, Balaguer acollirà
la V Trobada comarcal de
Creu Roja de la Noguera,
A partir de les 9 del matí
els voluntaris es congre-
garan al nou local de la
Plaça Sant Salvador, on
el president Joan Biscarri

i l’Alcalde Miquel Aguilà
presentaran la Jornada i
posteriorment visitaran
l’esplai del carrer Pintor
Borràs, abans d’iniciar
els diferents tallers i el
dinar de germanor, amb
el que es clourà la troba-
da.

V Trobada comarcal de  de

Creu Roja de la Noguera

Creu Roja de Balaguer

Grup de visitants durant la Setmana Santa

El passats dies 18 i 21 de
març i sobretot coincidint
amb la festivitat de Diven-
dres Sant, un gran nombre
de persones es van aplegar
a l’Oficina Municipal de Tu-
risme de Balaguer per tal de
realitzar les visites guiades
per la ciutat que aquesta
oferia com a nova proposta
de les activitats per realitzar
durant Setmana Santa.

Els visitants provinents
d’arreu del territori català i
del mateix Balaguer van
poder conèixer de més a
prop la història de la ciutat i
la transformació que
aquesta ha sofert al llarg dels
anys.

El recorregut va
culminar amb la visita al
Claustre i Església de Sant
Domènec.

Molts visitants d’arreu de les comarques catalanes
van aprofitar les visites guiades per conèixer la
nostra ciutat acompanyats dels guies locals



10 >> C U L T U R A

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
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“T’estimo... o no”, exposició de llibres

infantils i juvenils a la Biblioteca

El dijous 17 de març s’ini-
cià a la Biblioteca Margarida
de Montferrat de Balaguer
l’exposició de la VIII Setma-
na del Llibre Infantil i Juve-
nil a les Terres de Ponent,
sota el títol «T’estimo... o
no».

«T’estimo... o no» és una
exposició que té com a
objectiu estimular i
dinamitzar la lectura infantil
i juvenil presentant una
selecció de llibres que, en

aquest cas, tracten de la
temàtica concreta de l’afec-
te i les seves manifestacions
sentimentals i emotives.

Aquest és el motiu de la
mostra. Perquè l’estimació,

Exposició dels llibres del curs 2006-2007

com la lectura, neix de la
voluntat, demana esforç i
ens aporta emoció, riquesa
i experiència. Aquesta és la
roda de la vida, l’hèlix que
ens connecta al passat i ens
empeny al futur...

L’exposició també
compta amb una selecció
de llibres del curs 2006-2007
que va dur a terme l’equip
de crítics de la revista
Faristol, i la mostra dels
llibres que han format part
dels premis de Literatura
Infantil «Atrapallibres» i de
Literatura Juvenil «Prota-
gonista Jove».

L’exposició es podrà
visitar a la Biblioteca  fins el
12 d’abril.

Setmana del llibre infantil i juvenil

Dins de la VIII Setmana
del Llibre Infantil i Ju-
venil a les Terres de Po-
nent, a la Margarida de
Montferrat

El passat dimarts 25
de març va iniciar-se el
període de preinscripcions
als difernets centres esco-
lars, pel que fa als alum-
nes que a partir del proper
mes de setmebre han de
cursar    P-3 i Primer
d’ESO.

La ciutat de Balaguer
ofereix, actualment un to-
tal de 9 línies de P3, 6 en
centres públics (2 al CEIP
Gaspar de Portolà, 2 al
CEIP Balaguer, 1 al CEIP
La Noguera i 1 al CEIP
Angel Guimerà), i 3 en cen-
tres concertats (2 al Nos-
tra Senyora del Carme, i 1
a l’Escola Pia).

D’altra banda, el passat
dimecres 26 de març, es va
presentar públicament, el
projecte de les obres del
nou CEIP Balaguer que
s’ubicarà a la Carretera de
Camarasa, i que la  prime-
ra fase de les aules d’edu-
cació infantil, ja estarà en
funcionament el proper
mes de setembre

Comença el període de

preinscripcions als

diferents centres escolars

El CEIP Balaguer s’ubicarà a la Carrtera de Camarasa

Es presenta al públic
el projecte del CEIP
Balaguer que estarà
en funcionament el
proper setembre
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Tres escriptors balagerins presenten

les seves obres per Sant Jordi

El racó del poeta

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

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

Al ponent dels dies

Francesc Culleré

PRESENTACIÓ
Divendres 4 d’abril

8 del vespre

Sala d’Actes Ajuntament

Balaguer educa

Joan Arjona

PRESENTACIÓ
Divendres 18 d’abril

8 del vespre

Teatre Municipal

Fum, pedres,

miralls...
Josep Torrent

PRESENTACIÓ
Divendres 11 d’abril

8 del vespre

Consell Comarcal

Al Ponent dels dies
s ’ a l l a r g a s s e n
trèmulament les hores, la
boira cega desdibuixa els
bells camins de sempre i
fa basarda en el dens
silenci que omple espais
íntims de melangia. Un
passeig que partint de
l’òptica de la creació,
resitua l’ésser humà en la
seva justa dimensió, una
dimensió que alhora que
el fa sentir insignificant
també el projecta
irremeiablement cap a un
dels plantejaments que
defineixen la seva pròpia
essència: la capacitat de
pensar la mort.

Francesc Culleré,
nascut a Belianes, viu a
Balaguer, es mestre al
CEIP La Noguera, i des del
1997 forma part del Jurat
del premi de Literatura
Jove, Enric Farreny.

Aquest llibre de Joan
Arjona i els membres de
l’equip professional del
Servei Educatiu de la
Noguera, forma part d’un
projecte integral que
pretén fer de la ciutat una
comunitat d’aprenen-
tatge, és a dir, un lloc per
aprendre i on aprendre, on
les vivències de les
persones constitueixin
espais d’intercanvi i
transmissió de coneixe-
ments. És un recurs
perquè els joves ad-
quireixin coneixements a
partir de l’experiència:
observant, preguntant,
jugant, escrivint... perquè
la ciutat és dipositària de
molts sabers que esperen
ser descoberts i con-
testats. Una obra impres-
cindible per a tots els
balaguerins i bala-
guerines.

Recull de contes
curts, tan i tan curts que
no ni ha cap que arribi a
una pàgina. I la majoria ni
a mitja. I alguns tant sols
tenen unes poques ratlles.
El més curt? Sis paraules!

En Josep Torrent ens
demostra que es pot
explicar una història amb
molt poques paraules.
Són els microcontes,
pensats per abastar-los
d’una ullada. Cal que
l’autor expliqui una
història al lector, però
l’acció acostuma a ser
molt condensada i sovint
el lector ha de posar-hi de
la seva part, perquè l’autor
vol que hi participi d’una
manera activa.

En aquesta edició hi
podem trobar cent
cinquanta vuit contes,
prologats per Lluís
Busquets.

Miquel Trilla

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

Indesinenter
Cançó de l’aigua

Aquest any no hi ha roselles,
aquelles flors tan vermelles
que creixen en els sembrats.
Aquest any amb les sequeres,
no han nascut ni naixeran.

Ves si costaria gaire
que plogués sense parar,
com altre no dos quinzenes
per fer fora cobejances
de la Panadella enllà,
on només veuen el Segre.

Aquí la gent de províncies,
us convidem a pensar,
que d’aigua prouta en teniu,
si la voleu netejar.
Potser en podrieu plegar
milers i milers de litres
d’aquell tub que se us en va,
que la del Segre és ben nostra
i la volem per regar.
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El Balaguer guanya amb claretat al

Masnou i suspira per sortir del descens

FUTBOL >>Amb un con-
tundent 4-0, el Balaguer
es va retrobar amb el
gol davant del cuer, el
Masnou, que s’enfonsa a
la taula

16/03/2008

SANTBOIA 0

BALAGUER 0

30/03/2008

BALAGUER 4

MASNOU 0

El Balaguer s’ha retrobat
amb el gol després del des-
cans de Setmana Santa,
guanyant per un clar 4-0 da-
vant el Masnou, cuer de la
tercera divisió catalana, i
que després d’aquesta der-
rota, té molt complicada la

descans, Cortés que debu-
tava com a titular, sentenci-
ava el partit, amb el tercer
gol de la tarda. Ja en la recta
final de l’encontre, Genís
marcava el definitiu 4-0, des-
prés d’una gran jugada de
Vendrell.

Amb aquesta victòria el
Balaguer avança una posi-
ció a la taula, i es troba amb
30 punts i un partit menys,
el que ha d’acabar davant el
Cassà, el proper 1 de maig a
les 6 de la tarda.

El proper diumenge
l’equip D’Emili Vicente visi-
ta el camp del Manlleu, i
d’aquí una setmana rebrà al
líder, el Sant Andreu. Per
aquest encontre, Emili ja
podrà comptar amb el da-
vanter Iban Parra.

salvació. Els balaguerins
van imposar-se des del pri-
mer minut, i al minut 10,
Figuerola marcava de còrner
directe. Al 26, era Chad Bond
qui aconseguia marcar el
seu primer gol com a juga-
dor del Balaguer, i abans del

Imatge d’Arxiu

Imatge d’Arxiu

Classificació

Tercera Divisió

1. Sant Andreu ......... 69

2. Barcelona B ......... 67

3. Reus ...................... 61

4. Premià .................. 48

5. Santboià ................ 47

6. Rapitenca ............. 46

7. Palamós ................ 46

8. Banyoles ............... 43

9. Blanes ................... 41

10. Pobla Mafumet .. 40

11. Vilanova .............. 39

12. Castelldefels ...... 39

13. Manlleu ............... 39

14. Europa ................. 37

15. Mataró ................ 36

16. Igualada .............. 34

17. Cassà (-1) ........... 32

18. Balaguer (-1) ..... 30

19. Manresa .............. 29

20. Masnou ............... 20

Propers encontres

06/04/2008 --  17h.

Camp Municipal de Manlleu

Manlleu| Balaguer
-------------------------------------

13/04/2008  --  17h

Camp Municipal de Balaguer

Balaguer| Sant Andreu

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Parra ................... 8
2. Ruben Soler ....... 4
3. Figuerola ............ 3
5. Moisés ............... 2
6. Gabernet ............ 2
7. Isaac ................... 2
8. Ivan Lopez .......... 1
9. Juanjo Tenorio .. 1
10. Gallardo ............ 1
11. Chad Bond ....... 1
10. Cortés ............... 1
10. Genís ................ 1
11. Kike .................. 1

Chad Bond, Cortés i
Genís van estrenar-se
com a golejadors en
el partit que enfrontà
el Balaguer amb el
Masnou, el passat
diumenge

Lluís Cortés

CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

ACSER S.C.C.L.
(ACADÈMIA SERRA)

c/ Sant Lluís, 50 - Tel/Fax 973 44 59 12 - BALAGUER

• Necessites una bona formació? • Busques una titulació oficial?
La Formació Professional és la solució

Cicles Formtaius
Grau Mitjà

• Gestió Administrativa

• Cures auxiliars infermeria

1 sol curs

Cicles Formatius
Grau Superior

• Administració i

Finances

Informa’t
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El Cristec aconsegueix empatar a

Castelldefels en el darrer minut

FUTBOL SALA >>
Els balaguerins van fer

mèrits per sumar els

tres punts, però no van

estar encertats de cara

a la porteria contrària

15/03/2008

NÀSTIC 4
CRISTEC 2
29/03/2008

CASTELLDEFELS 2
CRISTEC 2

Propers encontres

05/04/2008 --  16,30h. Pavelló Municipal de Balaguer

Balaguer | Esparreguera
---------------------------------------------------------------------------------------
12/04/2008  --  17,30h Pavelló del C.F.S. Casa Alcalà

Casa Alcalà| Balaguer

El Club Futbol Sala
Balaguer-Cristec va aconse-
guir empatar el partit a dos
gols a la pista del
Castelldefels, en un partit en
que els balaguerins no van
tenir la sort de cara, ja que
van gaudir d’innombrables
ocasions per emportar-se

aconseguia marcar dos gols,
capgirant el marcador.

Durant la resta de partit,
els balaguerins van domi-
nar el joc i van tenir moltes
ocasions de marcar, però no
van trobar la porteria contra-
ria fins al darrer minut del
partit, quan Tarroja aconse-
guia el definitiu empat a dos
gols.

Els balaguerins continu-
en a la zona perillosa de la
classificació, i hauran de
sumar els tres punts aquest
proper dissabte, si volen
continuar tenint esperances
d’aconseguir la salvació a la
categoria.

els tres punts, sense acon-
seguir-ho.

A la primera part de l’en-
contre, els balaguerins van
avançar-se en el marcador
amb un gol de Txolo al mi-
nut 4, però el Castelldefels,
amb dos minuts nefastos
pels interessos del Cristec,

Imatge d’arxiu

L’equip sènior mascu-
lí del Club Bàsquet
Balaguer ja no té pràctica-
ment, opcions de salvar-
se després de perdre a
casa davant el Collblanc
per 74-83, el passat diu-
menge a la tarda, al Pave-
lló Municipal de Balaguer.

Els balaguerins visi-
taran aquest dissabte la
pista del Roser, i rebran,

el dissabte 12 d’abril a
casa, al Club Natació
Tàrrega, segon classifi-
cat, en el derbi lleidatà de
la jornada.

Els balaguerins no-
més han aconseguit
dues victòries en els 23
partits disputats, i són
cuers de la classificació.
El penúltim classificat és
l’Olesa B, amb 6 victòries
i un partit menys i
l’Almeda Lectro A amb 7
victòries, i també amb un
partit menys que els ba-
laguerins, cosa que fa que
sigui pràcticament im-
possible que els balague-
rins salvin la categoria de
la Primera Catalana.

El Club Bàsquet Balaguer perd

amb el Collblanc per 74-83 i

ja no té opcions de salvar-se

Imatge d’Arxiu del C.B. Balaguer

BÀSQUET>>
L’equip balaguerí

només ha guanyat 2

encontres dels 23 que

ha disputat
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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

L’equip femení del
Club Tennis Taula
Balaguer-Villart Logístic
disputarà el darrer partit
de la temporada de la
Divisió d’Honor femenina
davant el Ripollet, aquest
dissabte 5 d’abril al Pavelló

El Club Tennis Taula Balaguer

disputa el darrer partit de la

temporada amb el Ripollet

Jugadores del CTT Balaguer-Villart Logístic

TENNIS TAULA >>Les

balaguerines disputa-

ran el darrer partit

davant la seva afició

aquest dissabte dia 5

del Molí de l’Esquerrà, a
partir de les 5 de la tarda.

El Ripollet és el tercer
classificat de la competi-
ció, i el Balaguer ocupa la
segona plaça, amb opci-
ons de quedar campio-
nes, en cas de que el
Burgos, perdi el seu partit
amb l’Avilés.

Les balaguerines, que
tenen assegurada la sego-
na plaça, disputaran la
fase d’ascens a la màxima
categoria del Tennis Taula
femení, la Superdivisió fe-
menina.

Balaguer acull el campionat de

Catalunya de pesca d’aigua dolça

La ciutat de Balaguer
acull aquest cap de setmana
el Campionat de Catalunya
de pesca d’Aigua Dolça 2008,
compartint seu amb Utxesa.

Un total de 46 pescadors
d’arreu de les comarques ca-
talanes participaran en el
campionat que és selectiu
per al Campionat d’Espanya,
que se celebrarà una setma-
na més tard, els dies 11 i 12
d’abril a la població de El
Vicario a la província de
Ciudad Real.

Del campionat de
Catalunya, han de sortir els
dotze representants que re-
presentaran a Catalunya al

campionat estatal de pesca
d’aigua dolça.

El campionat català se
celebrarà els dies 5 i 6 d’abril
a Balaguer i Utxesa. Els parti-
cipants iniciaran el concurs a
les 8 del matí del dissabte al
riu Segre al seu pas per
Balaguer. Després del sorteig
del lloc, els pescadors tin-
dran una estona per cebar el

Balaguer acull el Campionat de Catalunya de pesca

riu, i posteriorment i durant
tres hores de pesca competi-
ran per treure el nombre més
elevat de peces i el màxim de
quilos de tot tipus de peixos
del riu Segre.

Durant les darreres set-
manes, molts d’aquests par-
ticipants que competiran pel
campionat de Catalunya, ja
han estat practicant al nostre
riu, especialment durant la
Setmana Santa i el darrer cap
de setmana, dies previs al
campionat.

La Societat de Pescadors
Esportius de Balaguer ha
mostrat la seva satisfacció pel
fet que la Federació Catalana
de Pesca hagi escollit
Balaguer com una de les
seus del campionat de
Catalunya, selectiu pel Cam-
pionat d’Espanya de pesca
d’aigua dolça.

Els pescadors han entrenat al riu Segre

PESCA >>El campionat

és selectiu pel Campio-

nat d’Espanya que se

celebrarà els dies 11 i

12 d’abril a Ciudad Real
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Antoni Carreño guanya el Torneig

internacional de tennis de Paguera
El veterà tennista bala-

guerí, Antoni Carreño, s’ha
proclamat campió de
l’Open de tennis per majors
de 70 anys «Open Internaci-
onal de Tennis de Paguera»
a Mallorca, a l’imposar-se a
la final a l’alemany Heinz Beil
per 4/6, 6/4 i 6/2.

En el torneig, Antoni
Carreño havia eliminat als
també alemanys, Jürgen
Stübing  per 6/3 i 6/1, i a
Hans Eichholz per un doble
6/1.

Després d’haver
disputat un total de 14
tornejos  nacionals i inter-
nacionals durant l’any
2007, Antoni Carreño ocupa
el lloc 127 del Ranking
mundial de jugadors de més
de 70 anys, essent el quart
del ranquing espanyol. UnaCarreño a les instal·lacions del Club Tennis Balaguer

TENNIS >>El tennista balaguerí Antoni Carreño va

imposar-se en el Torneig de Mallorca a l’alemany

Heinz Beil en una disputada final

situació immillorable si
tenim en compte que fa un
any ocupava el lloc 275 del
món.

Per a l ’any 2008,
Carreño compta amb el
patrocini de la Diputació
de Lleida, a través de l’Ara
Lleida, i de l’Ajuntament de
Balaguer, i  té previst
disputar els tornejos
internacionals de Menton

a França, el de Llafranc, el
de Teia, el de Alassio a
Itàlia,  el  d’Estoril  a
Portugal, el de Platja d’Aro,
els de Gognac, Grasse,
Beauilieu sur Mer i Saint
Tropez a França, Bar-
celona, Marbella, Mallorca
i La Manga del Mar Menor,
així com els campionats
d’Espanya a Madrid i els de
Catalunya a Barcelona.

Antoni Carreño
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Mireia Santesmases i Marc Casals es

proclamen campions de Catalunya

Gisela Ramoneda es
proclama campiona
femenina al juvenil
provincial 2008 jugat a
Tàrrega gràcies a 4,5
punts obtinguts dels set
en joc: enguany el torneig
provincial comptava amb
un total de 23 jugadors i
és classificatori per al
juvenil de Catalunya que
es jugarà a Salou després
del sots 16.

Gisela Ramoneda
quedà sisena en la
general, darrera de José
Pérez, que només amb
11 anys ha fet un
excel·lent torneig
quedant cinquè en la
general.

Cal destacar també
un excel·lent tercer lloc
de Jordi Coll que ha fet
un total de 4,5 de set.

Laia Barbosa queda
sotscampiona al torneig
i obté també la
classificació per al juvenil
català.

Per últim cal destacar
a més que el 50% per cent
de participació al torneig
la formava la cantera
balaguerina.

A Primera divisió
catalana, el club
aconsegueix  una  victòria
contra el Rubinenca per
un 9,5 a 0,5 i es col·loca
quart en la classificació.

Gisela Ramoneda campiona

del provincial femení juvenil

d’Escacs, disputat a Tàrrega

Gisela Ramoneda del Club Escacs Balaguer

ESCACS >>Jordi Coll

va quedar tercer en el

campionat general i

Laia Barbosa segona

juvenil

Els atletes balaguerins
de l’especialitat de duatló
cross, Mireia Santesmases
i Marc Casals es proclamen
campions de Catalunya de
duatló cross en les respec-
tives categories.

La corredora balaguerina
del club natació Reus
Ploms, amb el suport de
Radical Intersport, Mireia
Santesmases s’emporta el
títol de campiona de
Catalunya celebrat a
Vilanova i la Geltrú amb un
temps total d’1 hora 27 mi-
nuts, per davant de les cor-

d’Espanya per equips.
Per la seva part, el

duatleta balaguerí  júnior del
CN Reus Ploms, Marc
Casals va assolir la 1a
posició al campionat
Nacional de Catalunya per
categories de duatló cross,
disputat a Folgueroles amb
un temps d’1 hora 38
minuts, seguit per Erik
Merinos i Xavier Gallegos
amb un temps d’1 hora 40
minuts i 1 hora 45 minuts,
respectivament.

Marc Casals, aquesta
temporada comptarà amb
el patrocini habitual de
Radical Intersport de
Balaguer amb les seves
bicicletes Proflex i amb la
col·laboració de sanitaris i
ceràmiques J. Farré SA de
la mateixa  ciutat.

redores Neus Parcerisses i
Laia Cuevas.

El circuit de la duatló
cross de VIlanova i la Geltrú
constava de 5 km a peu, 20
km en bicicleta BTT i 2’5 km
finals a peu.

Tancant aquí la
temporada de duatlons de
muntanya d’hivern fins el
proper mes de maig, quan
participarà al campionat
d’Espanya per equips a
Lugo, amb l’objectiu de
repetir el mateix resultat de
l’any passat a Eivissa, on
van quedar campiones

Mireia Santesmases i Marc Casals

DUATLÓ CROSS >>En la modalitat de duatló cross,

Mireia Santesmases i Marc Casals fan un excelent

paper en els campionats catalans
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O P I N I Ó

Per la meva feina,
passo moltes hores
voltant per finques i
camps, i parlant amb
gent que viu de la terra.
De fa tres mesos la
preocupació més gran és
l’aigua. Ara mateix, una
bona part dels sembrats
de secà ja s’han perdut i,
si en teniu ocasió, podreu
observar com fins i tot les
alzines i ametllers comen-
cen a sucumbir. Al rec ja
han començat les
restriccions i, si la cosa
no s’arregla, d’aquí poc ja
no podran regar gens.
Això comportaria un
desastre econòmic sense
precedents. Al Segre hi
baixa poca aigua, una part
de la bultra, normalment
amarada d’aigua, es va
cremar fa pocs dies.
Encara no s’ha inaugurat
el canal Segarra-Garri-
gues, que encara ens
traurà més cabal del riu i,
per acabar-ho d’espatllar,
la Generalitat proposa un
transvasament del Segre
cap a Barcelona!

La setmana passada,
un amic meu que és
enginyer i treballa en el
sector de l’aigua i les
conduccions em comen-
tava que el projecte de
transvassar aigua del
Segre a l’àrea metro-
politana de Barcelona era
un autèntic disbarat. Un

Entrevistes freaks.

D’on no n’hi ha no en pot rajar
Inyaqui Olarte Vives

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

disbarat molt car, tot sigui
dit: podria superar els
quaranta milions d’euros.

Pel que m’explicava, el
problema principal con-
sisteix en que la xarxa
d’aigües de l’àrea de
Barcelona perd bona part de
l’aigua que rep. Per a que
ens entenguem, seria com
afegir un altre raig al
colador.

Qualsevol persona amb
un pensament una mica
lògic, abans de plantejar-se
un altra cosa, canviaria el
colador per un recipient
hermètic i aleshores, i
només aleshores, miraria a
veure si hi ha prou aigua.

Una persona respec-
tuosa amb el territori, és a
dir, respectuosa amb la gent
que vivim a les comarques
de ponent, abans de plan-
tejar-se un transvasament a
Barcelona, també estudiaria
si hi ha prou aigua per
beure, regar, úsos indus-
trials i cabal ecològic per a
les nostres comar-ques.

Que aquesta barrabas-
sada la plantegi un conseller
d’un partit, pretésament
ecologista, que fa bandera
de la sostenibilitat, ja passa
de broma de mal gust.

Escric aquestes línies
amb l’esperança que, quan
les llegiu, estigui plovent de
valent i tot el que he escrit
us sembli aigua passada.
Tant de bo.

Pa i circ
C.G.A.

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

Es diu que a mesura que
un es fa vell va polint
l’experiència obtinguda amb
els errors comesos en els
anys de vida que porta ja a
l’esquena.

Certamen molt d’això és
cert, però en els dies que
vivim un pot observar quan
curt és el temps per poder,
ni mitjanament, assimilar tot
el que li ve, de tort o de dret.
El poble (vostè, jo i el veí),
ens agrada els missatges en
clau d’alegria i d’optimisme,
i els partits en el seu afany
de domini no paren
d’abusar-n’hi i enganyar-
nos. A mi el que la Chacón
pugui aconseguir per
nosaltres m’ho puc menjar
a qualsevol hora del dia i no
em traurà la gana, malgrat
tot, puc estar convençut que
si Catalunya ha d’obtenir
qualsevol cosa, per petita
que sigui, ens vindrà dels
socialistes, sempre ho he dit,
la darrera vegada el 22-12-05
al Groc 442, i no és aquest
dia sol en que ho he
mantingut. Del PP enferritjat
en una espècie d’Una,
Grande y Libre, a altres
pensaments no menys
centralistes, però més
oberts a canvis, hi ha una
gran distància i sembla que
aquest camí, es pot recórrer
amb una determinada pau i
consens, i que la gent el
voldria fer.

També sempre he dit
que jo desitjaria un govern
d’un sol color o amb socis

prou significatius, no amb
números que fan sumes que
ens recorden el parvulari. Ara
ens ha sortit el Baltasar, amb
les seves idees d’emportar-
se l’aigua del riu Segre des
de la capçalera per a que
puguin beure els barcelo-
nautes. Ja ho deia el seu
lema electoral, “decisions
valentes”, però crec ni justa
ni enraonada, i sí traïdora.
Silenci absolut durant la
campanya electoral,
contradiccions entre
consellers, i posada en
escena com la més factible i
econòmica. Tot un quadre
per fer riure i no dic plorar,
perquè amb els resultats
obtinguts ja ho deuen fer ells
si tenen vergonya. Amb el
seu propòsit ja no es pot
entendre el pantà de Rialp,
ni els nous recs del Segarra-
Garrigues. Què espera el
nostre president Sr. Montilla
per fer-lo dimitir? Quan
temps serà necessari per a
què aquestes superminories
no tinguin ocasió de fer
animalades? Des de que
s’ha creat l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA), els rebuts
ja semblen escriptures
notarials, i els seus imports
el suficient-ment elevats per
mantenir a tots els
enganxats als serveis creats,
que malpensant, és pot
creure són simpatitzants
seus o del partit. És just: la
clientela s’ha de mimar amb
diners dels altres, que som
nosaltres. I el fotut del cas

és que els problemes no
minven, ans al contrari es
van agreujant.

Malgrat el que veiem,
sens diu que no tenim cap
motiu per preocupar-nos,
ens han promès ajudes
per fills, treball a milions,
centres de guarderies,
pensions altes. AVES a
mil per hora, dentistes
gratis, retorns per la renta,
rebaixes en el IRPF,
reduccions d’impostos
aquí i allà, siguin de
societats siguin de
transmissions patri-
monials, en fi, això no
quadra de cap forma que
s’enfoqui. On s’amaga el
conill del joc de mans?
Quan es veurà que la
transacció personal,
promesa electoral = al teu
vot, ha estat potser
falsejada ja en el seu
origen? Quan se’ns
parlarà clar i ens diran el
que vertaderament som i
on estem? Quan
s’escurçarà la despesa
pensant en els ingressos
reals? Quan se’ns dirà
perquè un NO al
transvasament de l’Ebre
ha d’ésser un sí al
transvasament del Segre?
Que fan els verds
embolicats amb aquesta
gent que sembla ser, no
són com cal? Això sí amb
ells, no beurem però de
circ semàntic i variat i un
rosegó de pa sempre el
tindrem, són les
avantatges que el poble
espanyol i català no saben
veure pel que han dit les
darreres eleccions.
--------------------------------------------
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El passat dilluns 17
de març a les 8 del vespre
Imma Monsó, escriptora
lleidatana, va visitar la
Biblioteca Margarida de
Montferrat de Balaguer
amb l’objectiu de
comentar la seva obra
«Un home de paraula»
amb els lectors
balaguerins i els
membres del grup de

lectura de la biblioteca.
L’escriptora comentà,

davant de més de trenta
persones, els motius i
raons que la van dur a
escriure un llibre com
aquest. I és que Un home

de paraula és un singular
tractat de dol i un intent
de reconstruir la
presència de l’ésser
desaparegut. A més a
més, també féu un breu
recorregut per tota la seva
producció literària.

Els assistents, força
participatius, van fer tota
mena de preguntes a
l’escriptora i manifestar
les seves opinions i/o
comentaris a l’obra.

Imma Monsó comenta el seu

llibre “Un home de paraula”

a la Biblioteca de Balaguer

Imma Monsó a la biblioteca de Balaguer

Comenta el seu llibre

amb els lectors bala-

guerins i els membres

del grup de lectura de

la Biblioteca

Josep Maria Flotats es caracteritza de

Stalin al Teatre Municipal de Balaguer
Josep M. Flotats celebra

els seus cinquanta anys de
professió dirigint i protago-
nitzant Stalin, un muntatge
que revisa la repressió cien-
tífica exercida per Ióssif
Stalin arran de l’anomenat
complot de les bates blan-
ques, sorgit de la por del
dictador, que va acusar els
metges jueus del Kremlin
de conspirar contra ell i l’Es-
tat.

Flotats té com a com-
panys de repertori a  Carme
Conesa, Pere Antoni Font,
Pep Sais, Pepa Arenós,
Vladimir Lukin i Alexander
Korotkov.

Stalin

La Sala d’Art-4 de Balaguer presenta

l’11è Cicle d’Art Contemporani
De l’11 al 24 d’abril, la

Sala d’Exposicions de l’As-
sociació Cultural Grup D’Art-
4, ubicada a la Plaça del Mer-
cadal, 46, presenta la onze-
na edició del Cicle d’Art Con-
temporani, amb una exposi-
ció d’obra pictòrica de l’ar-
tista Antoni P. Vidal.

La inauguració del Cicle
d’Art Contemporani tindrà
lloc el mateix 11 d’abril a les
9 del vespre, i correrà a càr-
rec de José G. Ramos i de
Josep Mateu.

El director i protagonista de l’obra actua aquest

diumenge 6 d’abril a partir de les 7 de la tarda

Cicle d’Art Contemporani
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L’Arxiu Comarcal commemora els seus 25

anys fomentant les visites dels escolars

Enguany, balaguerins
i balaguerines que varen
néixer l’any 1943 han
decidit organitzar una
festa per tal de celebrar
els seus 65 anys.

Per aquest motiu, la
junta organitzadora ha
convocat una reunió

informativa el dijous, dia
17 d’abril a les 21 h i a la
sala d’actes de
l’Ajuntament per a tots
els interessats.

Els interessats també
podeu adreçar-vos al 973
4465 88 i demanar per
Josep.

Festa dels balaguerins i

balaguerines nascuts el 1943

Balaguer

Escolars visiten l’Arxiu de la Noguera

Aquest any l’Arxiu Co-
marcal de la Noguera cele-
bra el seu 25è aniversari fo-
mentant les visites escolars
per a que coneguin l‘Arxiu.

Des del mes de gener
d’enguany, ja han visitat
l’arxiu més de 150 alumnes
tant de centres d’educació
primària com de secundària.

Amb aquestes visites
l’arxiu vol donar a conèixer
als joves noguerencs
aquest equipament cultural
destinat a preservar el
patrimoni documental i,
així mateix, mostrar els
documents més singulars
que formen part de la
memòria històrica de la
comarca.

A més a més, tots els
visitants reben la guia
didàctica de l’arxiu.

Des del mes de gener fins l’actualitat, ja han visitat

l’Arxiu més de 150 escolars dels diferents centres

educatius de Balaguer i de la Noguera

Menàrguens
Ref. 40264

Casa de 190 m2, amb 2
vivendes indpents., 3
hab. cada una, refor-
mada. Per entrar-hi!

OPORTUNITAT!!Ref. 40272

Àtic, 1 hab.,  terres de gres, tancament exterior
d’alumini, traster 10m2 amb possibilitat d’ampliar.

Terrassa 12m2. Molt lluminós.
Preu: 69.000 e.

Zona Escola Pia
Ref. 40265

Apartament seminou,
84 m2, 2 hab., tot
exterior, parquet i

moblat. Vine a veure’l!

Hostal Nou
Ref. 40282

Casa 180 m2, terreny
edificable, ballat i casa
totalment reixada. Per

entrar-hi a viure.

Zona Escola Pia
Ref. 40283

Apartament 50 m2

seminou, 1 hab., par-
quet, tancament d’alu-
mini. Preu Increible!

Crta. Menàrguens
Ref. 40207

Terreny de 10.000m2,
amb vivenda de 142m2,

3 hab., cuina office
i magatzem.

Zona c/ Urgell
Ref. 40276

76 m2, 3 hab., menjador
amb sortida balcó, cuina

reformada, calf. ind.
gas, a/a. Bon preu!

Zona Carmelites
Ref. 40277

115 m2, 4 hab., cuina
office, terra de parquet i
gres, portes roure, calf.

ind. Per entrar-hi ja!

Zona Renfe
Ref. 40217

85 m2, 3 hab., terres de
gres, semi-reformat.

Bon preu.
Per entrar a viure!

Països Catalans
Ref. 40251

90 m2, pis d’obra nova,
3 hab., 2 banys, pis-

cina, acabats de qualitat.
Vine a veure’l!

Zona c/ Urgell
Ref. 40145

70 m2, 3 hab., reformat
i molt lluminós. Per
entrar-hi a viure.
Preu: 120.000 e.
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES
-------------------------------------------------
ES VEN pis 100 m2, any cons-
trucció 2005. Tot moblat i
amb mobiliari de disseny.
Electrodomèstics inclosos.
Impecable. Preu: 240.000 e.
Abstenir-se curiosos. Telf:
973448273.
-------------------------------------------------
SE VENDE piso de nueva
construcción en Balaguer.
Próximo Ps. Estación, 90 m2,
3 hab. dobles, 2 baños. Gran
terraza. Telf: 637423228.
-------------------------------------------------
ES VEN de particular a parti-
cular, apartament nou, tras-
ter, 2 hab., gran balcó, a/a,
calf. gas, moblat, molt bona
situació. Telf: 600606577.
-------------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèn-
tric. Trucar al: 607896071.
-------------------------------------------------
OPORTUNIDAD, vendo
piso nuevo a estrenar en
Balaguer. Precio: 117.198 e.
Razón: 600402319.
-------------------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36. Re-
ferència Gestoria Cudós.
Raó: 973450555, Montse.
-------------------------------------------------
VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer. Raó:
973446161-629310479.
-------------------------------------------------
SE ALQUILA apartamento
en playa Hospitalet de l’In-
fant (Tarragona), 90m2, 3
hab. dobles, cocina, salón,
baño, terrazas. Todo equi-
pado. Temporada verano,
400 e por semana. Razón:
627913891.
-------------------------------------------------
GRAN OPORTUNITAT, en
venda pisos de 2 i 3 hab,
zona Escola Pia, nous a es-
trenar i amb gran balcó. Telf:
609352267.
-------------------------------------------------
BALAGUER vendo casa ado-
sada a estrenar. Precio:
216.364 e.  Telf:973449314.
-------------------------------------------------
S’OFEREIX terreny per fer
hort ecològic. Tel: 629725009.
-------------------------------------------------

ES VEN apartament nou a
estrenar, 70 m2 al c/ Sant Llu-
ís. Telf: 973448273.
-------------------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
1.000 m2, Pol. Ind. Camp
Llong. Amb instal·lació d’ai-
gua i llum, oficines amb ca-
lefacció i a/a, alarma,
càmares vigilància, i caixa
seguretat.  Raó: 609432684.
-------------------------------------------------
ES LLOGA local de 150 m2,
amb instal·lacions d’oficines
i magatzem. Totalment con-
dicionat al centre de
Balaguer. Raó: 973446525 -
609909089.
-------------------------------------------------
ES LLOGA local cèntric a
Térmens, 90 m2. Telèfon:
696570785.
-------------------------------------------------
ES VEN dúplex nou al c/ Riu
Corb. Telf: 973446011.
-------------------------------------------------
VENTA d’àtic a la Ràpita. Telf:
661245574.
-------------------------------------------------
ES VEN pis nou, 4 hab. Raó:
973446011.
-------------------------------------------------
ES TRASPASSA pub a Ba-
laguer, amb llicència de dis-
coteca (hora de tancar les
06:00h), possibilitat de terras-
sa a l’estiu al Passeig. Preu,
condicions i equipament a
convenir. Telf: 615499021.
-------------------------------------------------
ES LLOGA pis c/ Barcelona
de 4 hab., calf., ascensor. Sen-
se mobles. Telf: 973448273.
-------------------------------------------------
BALAGUER venda de pisos
d’obra nova, des de 100.000
e (16.638.600 ptas). Llamar
al 651647770.
-------------------------------------------------
TRASPASAMOS videoclub.
Zona Balaguer. Muy buen
precio. Telf: 618658905.
-------------------------------------------------
URGE vender piso por
traslado, seminuevo, 4 hab.,
buena zona. Precio: 160.000
e. Telf: 687732585.
-------------------------------------------------
SE VENDE terreno de 450
m2, con casa en la c/
Domènec Carrové, 32. Telf:
973446131.
-------------------------------------------------

ES LLOGA pis a l’Av. Països
Catalans, moblat. Telf:
973450144-699798857.
-------------------------------------------------
VENDA àtic/dúplex 115m2,c/
del Pont, molt bon preu, a/a,
2 focs a terra, terrassa 30 m2.
Telf: 973447982-610290211.
-------------------------------------------------
ES LLOGA casa al c/Lleida,
17 de Balaguer, 2 hab., calef.
terrassa. Telf: 652092918.
-------------------------------------------------
OPORTUNITAT terreny en
venda de 400 m2, urbanitza-
ble a la Sentiu (Urb. St. Mi-
quel). Amb piscina comuni-
tària, tennis, futbol, bàsquet,
bar... Situació immillorable.
Raó: 686001066.
-------------------------------------------------
ES LLOGA apartament a pri-
mera línia a Cunit, 3 hab.,
menjador, 2 banys, terrassa,
piscina, garaig, zona ajardi-
nada, gas natural. Juliol preu
quinzena 800 e i tot el mes
1500 e. Raó: 661470848.
-------------------------------------------------
SE ALQUILA piso mueblado
c/Girona, 3 hab. grandes,
baño, a/a, bomba de calor,
4rt con ascensor. Precio: 550
e/mes. Telfs: 647650699-
973448894 (a partir 13:00h).
-------------------------------------------------
VENTA xalet unifamiliar a 6
minuts de Balaguer. Parcel·-
la urbanitzada de 2.300 m2,
piscina, barbacoa. Excel·lent
situació. De particular a par-
ticular. Informació persona-
litzada al 679212459.
-------------------------------------------------
SE VENDE piso nuevo en

Crta. Camarasa, 3 hab., 2

baños, todo exterior. Telf:

655891113.

-------------------------------------------------
BALAGUER, lloguer de pisos
des de 300e. Telf: 651647770.
-------------------------------------------------
ES LLOGA pàrking tancat al
c/Sanahuja. Amb entrada
sense maniobra. Molt eco-
nòmic. Telfs: 973445991-
626559355.
-------------------------------------------------
EN VENTA casa adosada a
l’Hostal Nou. Nova i amb
acabats excel·lents. Telf:
973448273.
-------------------------------------------------

VARIS
-------------------------------------------------
REFORMES i rehabilitacions
de pisos, apartaments i xa-
lets. Raó: 651911369.
-------------------------------------------------
ES TRASPASSA llicència de
taxi de Balaguer. Raó:
606105223-973446055.
-------------------------------------------------
ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar, de-
pressiu, de personalitat, ago-
rafòbia. Informació i suport
a afectats i entorn, familiars-
amics. Contacte: Associació
Salut Mental Ponent-Bala-
guer/La Noguera, contactar
al 973221019-610260221,  i la
web:  www.salutmentalponent.com,

associacio@salutmentalponent.com

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

TREBALL
-------------------------------------------------
TRABAJA DESDE CASA, in-
gresos extras tiempo parci-
al, elevados ingresos tiem-
po completo, ideal para
personas emprendedoras,
sin jefes ni horarios fijos.
Llama al: 687727525.
-------------------------------------------------
ES PRECISA personal per
comerç a Balaguer. Interes-
sats enviar C.V. a l’apartat de
correus 117 de Balaguer. To-
tal confidencialitat pels col·-
locats.
-------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS ne-
cessita aprenent, amb conei-
xements elèctrics teòrics,
ESO aprovada (no cal expe-
riència). Portar C.V. i foto al
moment de l’entrevista. Telf:
973447268 (demanar per Loli
o Xavier).
-------------------------------------------------
RESTAURANT de nova ober-
tura, precisa personal per la
cuina i cambrers, amb expe-
riència i referències. Raó telf:
639714225.
-------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS pre-
cisa personal amb coneixe-
ments d’electrònica o elec-
tricitat, amb carnet de
conduir. Raó: 973446395.
-------------------------------------------------

NECESSITO senyora entre
40 i 60 anys (interna) per fer
feines de la casa i companyia
a una senyora gran. Truca’m
al 609793247 (a partir de les
16h).
-------------------------------------------------
SE OFRECE chica para hacer
trabajos de limpieza, cuidar
gente mayor o niños. Telf:
662527995.
-------------------------------------------------
TALLERS IGNASI S.A.
(Renault Trucks) de Bala-
guer, precisa electromecànic
i aprenent de recanvista. Jor-
nada sencera. Interessats
trucar al 973448262.
-------------------------------------------------
SE OFRECE señora para
hacer trabajos de limpieza o
para cuidar gente mayor. Telf:
628234123.
-------------------------------------------------

VEHICLES
------------------------------------------------
COMPREM tractors vells i
motos antigues. Totes les
marques i models (Ossa,
Bultaco, Montesa i altres).
No importa l’estat. Raó:
973610087.
-------------------------------------------------
ES VEN Rover 25, 4 portes,
motor gasolina, matrícula
BRR, tots els extres, sempre
pàrking, 6 anys d’antiguitat.
49.000 kms. Preu: 8.400 e.
Telf: 606905606 Josep.
-------------------------------------------------
ES VEN BMW X5. Molt bon
preu. Telf: 661245574.
-------------------------------------------------
VENDO Ford Ka, color azul,
full equip. Precio: 2.200 e.
Telf: 679811324.

VENDA
casa adosada a

l’Hostal Nou.
Nova.

Acabats excel·lents.
Finançada 100%.

Raó tel. 973448273
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Farmàcies

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
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT 973 454004
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055

Telèfons útils

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

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

Parquet natural i laminat

Tarima interior i exterior

Sostres, pèrgoles ...
C/ Gaspar de Portolà, 1 - BALAGUER

a/e: parquetsesets@telefonica.net

Fax 973 449 997  Mòbil 687 449 890

Farmàcies de torn de Balaguer

ES VEN SOLAR PER FER 4 CASES ADOSSADES.
El solar està net i no té cap càrrec financer. El preu inclou:

- Projecte bàsic d’execució i plànols
- Projecte de telecomunicacions
- Projecte de seguretat i salut

- Fiances per a voreres i residus
- Llicència d’obres

Informació: 660 792 237

Molt bona repercussió!!

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.40 “ diari
07.55 “ diari
18.58 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.48 LLEIDA feiners
07.51 " feiners
08.00 " feiners
09.15 “ feiners
10.45 “ diumenges
13.30 " calendari escolar
15.18 “ de dill. a div. feiners
18.05 LLEIDA diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
13.35 PONTS de dill. a div. feiners
19.50 PONTS de dill. a div. feiners

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA

06.30 (1) 06.59

08.00 08.30

09.45 10.14

12.25 12.54

14.16 (4) 14.46

16.00 16.29

18.30 18.59

19.25 (4) 19.55

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER

06.00 (1)(2) 06.23

07.15 07.44

09.05 (3) 09.34

11.45 12.14

13.45 (3) 14.19

15.15 15.44

17.50 18.19

20.30 20.59

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
17.50 LES Diari
18.05 “ Diari
SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
09.15 diari
11.00 feiners
12.30 feiners
13.00 de dill. a div. feiners
15.00 calendari escolar
16.00 diari
16.45 feiners
18.30 calendari escolar
19.00 de dill. a div. feiners

Horari d’autobusos

(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: 11.05 h i 15.50 h - Arribades a Sort: 11.35 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 17.20 h - Arribades a la Pobla de Segur: 12.40 h i 17.50 h).

BALAGUER LA POBLA

09.34 (3) 10.55

14.19 (3) 15.40

20.59 22.20

LLEIDA LA POBLA

06.40 08.00

12.56 (4) 14.16

18.05 (4) 19.25

PIS DE LLOGUER
al c/ Barcelona.
4 habitacions,
asscensor i
calefacció.

Raó tel. 973448273

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

EMPRESA DE BALAGUER

Enviar Curriculum Vitae

a l’Apartat de Correus 130, de Balaguer.

Precisa administratiu/va. Es valorarà
coneixements comptables i idiomes

(francès i anglès). Flexibilitat d’horari.
............................................................................

Enviar Curriculum Vitae a:
rmsll@tinet.fut.es

Tel. 620 26 39 32· BALAGUER

ASSESSORIA

Busca Auxiliar Administrativa.
Possibilitat mitja jornada.

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

De les 8 de la tarda del 3 d’abril a les 8 de la tarda del 10 d’abril MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 10 d’abril a les 8 de la tarda del 17 d’abril ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 17 d’abril a les 8 de la tarda del 24 d’abril CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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