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Fa cosa d’un mes llarg,

va aparèixer als mitjans de
comunicació que s’havia
aconseguit la unificació de
tarifes per a tot el  transport
públic de Lleida ciutat, de la
comarca del Segrià i de les
poblacions de Balaguer,
Vallfogona de Balaguer i

Térmens (que pertanyen a  la
Noguera). Es fixaven els
preus per a dues zones:
Lleida i Segrià, per una ban-
da, i els nuclis de la Nogue-
ra, per l’altra. Ho corroborà,
entre altres, la Secretaria
General de Mobilitat de la
Generalitat de Catalunya, i
s’informà que aquest pla
s’executaria a partir d’abril.
Ara, pel que hom ha pogut
comprovar, la companyia
d’autobusos Alsina Graells,

la qual deu tenir algun con-
veni amb la Generalitat, si ens
atenem al que surt pintat  als
laterals exteriors dels  seus
autocars -Transports Públics
de Catalunya- només té pre-
vist aplicar l’acord  en els vi-
atges interurbans a partir de
Vilanova de la Barca i no des
de Balaguer. Qui sí que ho
farà és Ferrocarrils de la Ge-
neralitat. Que jo sàpiga, l’usu-
ari té a dret a estar informat
correctament, o no?

>>BALAGUER

Èxit de la Festa del cavall que
reuneix més de 4.000 persones

Creu Roja celebra la seva trobada
anual de voluntaris a Balaguer
----------------------------------------------
>>COMARCA

Més de  vint joves de la comarca ja
són monitors de lleure

La  Noguera és present a la Fira de
turisme de  Catalunya
----------------------------------------------
>>CULTURA

Joan Pera porta les seves maletes
al Teatre Municipal de Balaguer

600 persones a la presentació del
projecte Balaguer Educa
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer surt de la zona de
descens amb 4 victòries seguides

El Cristec guanya al Salou fent un
gran pas per salvar la categoria
----------------------------------------------
>>OCI

La Fira de Jocs de pati es
celebrarà el dia 9 de maig

PORTADA

Fira Balaguer

Estem a les portes d’una nova edició de Fira Balaguer,
que com diu el seu eslògan, és l’esdeveniment de l’any.

Des de sempre, les fires reunien venedors i compradors
d’una comarca, d’una zona d’influència comercial per inter-
canviar, comprar i vendre aquells productes que no són
d’ús diari, o aquells articles que coneixem com de primera
necessitat. En una fira s’hi podia trobar aquells productes
de temporada, bestiar, carruatges, maquinària, o actualment,
cotxes, maquinària industrial, comerç en general, i darrera-
ment, aquells productes que tot i no ser de primera neces-
sitat formen part de la societat del benestar. Entre aquests
productes, han proliferat els gastronòmics, i avui és difícil
de trobar una fira, que no tingui com un dels sectors més
visitats, aquell on hi ha quantitat d’expositors que vénen
els embotits d’una determinada zona, formatges, dolços,
oli, vi, tot, això sí, natural i artesà, com manen els actuals
canons de la moda gastronòmica.

Fira Balaguer, no serà una excepció, i el sector més visi-
tat, serà, amb tota probabilitat, el de l’alimentació, que comp-
tarà, un any més amb la Mostra Nacional de Coques de
Samfaina i de Recapte i com a novetat d’enguany, el sector
de la mel torna a agafar força, amb el Concurs “La reina de
les mels” que de ben segur convertirà Fira Balaguer, amb
una de les fires més dolces de Catalunya.

Tot això, uns dies abans de la celebració de la Festa de la
Coca, en que aquest producte, tant nostre, tornarà a ser el
protagonista, de la mà dels pastissers de Balaguer, que tor-
naran a lluïr-se amb l’elaboració de la coca més gran del
món. Bona Fira!!!

La fira més dolça
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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

Fira Balaguer 2008 obre les seves

portes els dies 25, 26 i 27 d’abril

Fira Balaguer, la fira co-
mercial i de serveis, organit-
zada per l’àrea de promoció
Econòmica i Turística de
l’Institut Municipal de Pro-
grés i Cultura, celebra la
47ena edició havent sofert
diverses transformacions
adaptades als canvis socials
i demogràfics i es celebra els
dies 25, 26 i 27 d’abril, recon-
duïnt el seu camí i presen-
tant els sectors de la maqui-
nària industrial, de la cons-
trucció i els serveis, que
s’ubicaran a l’exterior con-
juntament amb l’espai de les
entitats cíviques i culturals
de la ciutat que, un any més,
i de forma totalment inno-
vadora amb unes originals
carpes, presentaran les acti-
vitats que organitzen per tal
de promocionar la ciutat.
També i ja dins el Nou Pave-
lló, el sector comercial esta-
rà fortament present junt
amb el monogràfic de la
construcció i l’habitatge, que
arriba a la seva quinzena edi-
ció, i el sector de l’alimenta-
ció natural i artesana, amb
la forta presència d’un pro-
ducte natural per excel·-
lència, que és la mel, i inclou-
rà la XXI Mostra Nacional de
Coques de Samfaina, amb
la participació d’una vintena
de pastissers de la nostra
comarca. També, el departa-
ment d’Agricultura, Alimen-
tació i Acció Rural, amb
PRODECA estarà fortament
present dins aquest espai de

l’alimentació promocionant
els productes de la terra i
organitzant tastos per tot-
hom que ho desitgi.

Fira Balaguer segueix
apostant fort per la seva
especialització en
l’organització de diferents
certàmens dirigits als
sectors econòmics de la
ciutat i ja ha organitzat,
enguany, a principis de març
Expoauto, el 4rt Saló de

Fira Balaguer se celebra els dies 25, 26 i 27 d’abril

l’automòbil nou; Antiquària,
la Fira d’ Antiguitats i
brocanteria, i ara a finals
d’abril, Fira Balaguer, la fira
comercial i de serveis amb
els referents de la
construcció i l’habitatge i
l’alimentació natural i
artesana. A més a més,
durant aquest dies que es
celebra Fira Balaguer, també
es faran moltes activitats
paral·leles.

Més de 180 expositors mostraran les novetats del

món comercial, dels serveis, de la maquinària

industrial i de l’alimentació natural i artesana

Fira Balaguer redueix
espai exterior per tal de
professionalitzar el certa-
men.

Enguany, empreses
del món industrial en ge-
neral, per a la construcció,

jardineria i altra maquinà-
ria complementària, atès
a la seva magnitud, conti-
nuaran lluïnt els seus pro-
ductes a l’entrada del Nou
Pavelló polivalent, situat
als antics terrenys
d’Inpacsa.

Compartiran el recin-
te exterior del pavelló amb
les carpes que acullen les
entitats socials, culturals,
esportives i d’oci de la ca-
pital de la Noguera, tam-
bé molt presents a Fira
Balaguer.

El recinte exterior del pavelló

firal acull la maquinària, els

serveis i les entitats locals

La maquinària

industrial i les

entitats de la ciutat

compateixen el

recinte exterior

Les entitats locals al recinte exterior
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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/ Ramon Llull, 3 hab., calef.,
ascensor.
- C/ Josp Irla, 1 hab., calef., as-
censor.
- C/ Barcelona, 3hab., calef., as-
censor i terrassa.
- 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/ Barcelona, 126 m

2
.

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

- C/ Barcelona, 3 hab., reformat.
- C/ Jacint Verdaguer totalment re-
format, 3 habitacions.
- C/ Sant Pere Martir, nou a estre-
nar, 2 habitacions.
- C/ Girona xamfrà c/ de les Fran-
queses, nou a estrenar. 3 hab.

PISOS D’OBRA NOVA
- c/ Ramon Llull, 2 habitacions.
- c/ Sant Lluís, 2 habitacions
- MENÀRGUENS, 2 hab., des de
95.000e fins a 170.000e, amb
pàrquing.

PISOS DE LLOGUER
- Pis a Torredenbarra, 4 hab. per
setmanes.
- Pis al C/ Sant Diego de California,
nou a estrenar, 4 habitacions.
- C/ Sant Pere Martir, 2 hab.

ALTELL EN LLOGUER
- Av. Països Catalans

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

PÀRQUING LLOGUER
- Ctra. de Camarasa
- Pl. Joaquina Vedruna
- C/ Sant Lluis
- C/ Barcelona

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

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

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

CASES EN VENDA
BALAGUER
- C/ Dr. Flèming, casa de 270m

2
.

- C/ Tàrrega
- C/ Joan Miró
- Crta. Menàrguens
- C/ Arços
LA SENTIU DE SIÓ
- Zona nova
CUBELLS
- Casa totalment reformada, amb vis-
tes, bon estat, i solar de 600m

2
.

TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m

2
 amb terras-

sa, traster i parquing.
FONTDEPOU
- Casa amb jardí en venda
TÉRMENS
- Casa de 3 plantes i garatge,
90.000e

CASES EN LLOGUER
BELLCAIRE
- 280 m

2
 amb garatge per a 3 vehi-

cles, 600 euros/mes.

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.
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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

La construcció serà present a la Fira

amb el monogràfic de l’habitatge

El monogràfic de la
Construcció, la decoració i
l’habitatge  compleix quinze
edicions dins de Fira
Balaguer, essent pioner en
les nostres contrades.

El visitant pot trobar tot
el que faci referència al món
de la construcció i l’habitat-
ge: materials d’obra, fusta,
revestiments, cuines, electri-
citat, vidres, alumini, il·-
luminació, climatització, de-
coració,...

Tot i la crisi econòmica
que estem patint, i que el
sector de la construcció i
immobiliari està patint, en
especial manera, aquest

saló ocupa uns 1.500m 2 del
nou Pavelló polivalent
essent tot un referent de les
nostres terres, amb
expositors de tots els àmbits
del sector, especialment dels
serveis i de la decoració,
sense oblidar els
representants del subsector
de les instal·lacions i els
electrodomèstics.

Els instal·ladors exposen a Fira Balaguer

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
properes hi són presents.

Un any més aquest
monogràfic es reforça amb
el concurs de Paletes de les
Terres de Lleida, el diumenge
pel matí en el mateix recinte
Firal, on les millors parelles
de paletes d’arreu de
Catalunya, tenen una cita ja
obligada per tal de
demostrar les seves
habilitats en el món de la
construcció.

Aquesta és una activitat
que està consolidada a Fira
Balaguer, per la gran
resposta que té, any rera any,
tant pel nombre de
concursants, com pel nivell
d’aquest.

La construcció és present a Fira Balaguer

Tot i la crisi que
atravessa el sector, Fira
Balaguer continua
apostant per la
construcció i l’habitatge

El Conseller del De-
partament d’Innovació,
Universitats i Empresa de
la Generalitat de
Catalunya, Josep Huguet,
serà el responsable d’in-
augurar la 47ena edició de
Fira Balaguer, el divendres
25 d’abril a la tarda.

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, la Con-
sellera del Departament
de Justícia, Montserrat
Tura, serà l’encarregada
de cloure la Fira, el diu-
menge 27 d’abril, donant
per acabat el certament
d’aquest any.

El Conseller Josep Huguet

inaugurarà el certamen

Josep Huguet inaugurarà Fira Balaguer 2008
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El sector comercial continua essent un

dels sectors punters a Fira Balaguer

El sector comerical i de serveis a Fira Balaguer

Més de mil cinc-cents metres quadrats d’exposició
comercial amb una àmplia representació del comerç
i els serveis de la capital de la Noguera

El sector de l’alimen-
tació natural i artesana,
ubicat dins el nou Pavelló,
és l’autèntic focus d’a-
tracció de Fira Balaguer i
ha estat pensat des d’un
principi per poder gaudir
d’un ampli ventall de
productes naturals i
artesans que es fan a prop
nostre i que moltes
vegades desconeixem.

Novament, la mel serà
present a Fira Balaguer
amb més força, per part

de l’Associació d’Api-
cultors Lleidatans, com a
producte referent de la
nostra comarca, recordant
el monogràfic d’apicultura
que s’havia celebrat anys
enrera dins el marc de Fira
Balaguer i que es pretèn
anar recuperant, reforçat
per la “II Jornada tècnica
de la mel” que s’organitza
conjuntament amb el
DAR, i Prodeca i la
recuperació, també, del
conegut “Concurs de mels
Fira Balaguer” amb la
menció especial de la
«Reina de les mels».

També el DAR serà
present a Fira Balaguer,
amb una sèrie de tastos de
diferents productes, que
es farà durant els dies de
Fira.

La mel tornará a ser

protagonista a l’espai de

l’alimentació natural

La mel present a Fira Balaguer

S’organitza el curs de
mels “La Reina de les
mels” amb les
associacions
d’apicultors

Juntament amb el mo-
nogràfic de la construcció i
l’habitatge el sector comer-
cial, que any rera any dóna
identitat a Fira Balaguer,
com a reflex de l’activitat
principal de la ciutat, i en un
pavelló recentment estrenat
que dóna cabuda, també a
l’espai de l’alimentació natu-
ral i artesana.

Tot un aparador del
comerç local, comarcal i
provincial capaç de satisfer
totes les necessitats dels
visitants de la Fira, en uns
1.500 m2.

L’objectiu de Fira
Balaguer és convertir durant
dos dies i mig el recinte firal
en un gran aparador vivent
apropant-lo als milers de
visitants, que durant els tres
dies s’acostaran a Fira
Balaguer per gaudir de les
novetats que els expositors
presenten al certamen
comercial.

“El comerç dóna vida ...”
i és ben cert. Fira Balaguer
vol ser el reflex comercial que
fa que Balaguer esdevingui
una ciutat viva, dinàmica i
comercial dins de les Terres
de Ponent.

Dins del pavelló, el sector
comercial tindrà una
importància cabdal, on hi
podem trobar tot tipus de
productes i serveis de
necessitat quotidiana. 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 necessaris per
qualsevol ciutat d’avui dia.
Mostrant la gran varietat que
hi ha en el sector empresarial
i de serveis a la ciutat de
Balaguer.
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Us desitgem una Bona Fira

Els millors paletes de Catalunya

competiran al Concurs de Fira Balaguer

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 27 d’abril, a
partir de les 9 del matí, a la
vora del nou pavelló firal, en
el que serà el XIII 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.

Participants al Concurs de paletes 2007

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.

Els concursants que
quedin primers classificats
del Concurs de Paletes de
les Terres de Lleida que se
celebra a Balaguer el diu-
menge de la Fira, tenen dret
a participar al proper Con-
curs de Paletes que se cele-
brarà a la Fira Internacional
“Construmat”, a Barcelona.

Prova del concurs de Paletes del 2007

El diumenge 27 d’abril,
s’enfrontaran al recinte
de la vora del pavelló
polivalent de Fira
Balaguer

Enguany el grup de
dones puntaires celebren
la 6ena trobada de Puntai-
res 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 teixeixen

aquestes meravelloses
puntes, tenen l’oportu-
nitat d’entrar en contacte
amb altres puntaires
d’arreu de Catalunya i
comentar la seva afecció.

La Trobada, que
comptarà amb centenars
de participants, se
celebrarà durant el matí
del diumenge 27 d’abril, al
recinte firal.

Fira Balaguer acull una

nova trobada de puntaires

Trobada de puntaires de l’any passat
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Les entitats seran presents a la Fira

amb carpes al recinte exterior

Un any més Fira
Balaguer donarà cabuda al
gran teixit cultural, esportiu
i social de la ciutat represen-
tat per part d’aquelles enti-
tats que, any rera any, esmer-
cen els seus esforços en or-
ganitzar activitats i festes
que reforcen el gran calen-
dari 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 Trobada de Gegants, gra-
llers i capgrossos, la Mostra
de Bonsais, la Fira d’Entitats,
l’Open Internacional d’Es-
cacs, la Festa dels Cavalls,
l’espectacle Viu La Passió ...
i altres que pretenen assolir
grans projectes solidaris
com Mans Unides, Associa-
ció per la lluita contra el càn-
cer o la Fundació Solidària,
recentment constituïda.

Enguany, de la mateixa
manera que en la passada
edició, també comptarà amb
la presència  de clubs espor-
tius, com el Club Futbol
Balaguer amb l’afany de
promocionar el seu futbol
base i l’escola de futbol, el
Club Bàsquet Balaguer, pro-
porcionant l’esport de la cis-
tella, o la Societat de Pesca-
dors Esportius de Balaguer
que vol rellançar la pràctica
d’aquest esport a la nostra
ciutat, amb un estand inte-
ractiu, o l’omnipresent Club
Slot de Balaguer que fa les

delícies de petits i grans amb
la pista que monta al seu
estand.

Tot sense oblidar enti-
tats culturals com el Grup
d’Art 4, o les entitats ecolo-
gistes i gastronòmiques de
la ciutat.

El sector de les entitats,
ubicat a la carpa i a l’exterior
del pavelló, és un espai que
demostra la vitalitat cultural

Entitats locals a Fira Balaguer

Les entitats socials, esportives, culturals i d’oci de
la ciutat seran presents a Fira Balaguer, mostrant la
seva activitat que duent a terme durant l’any

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.

Les populars atracci-
ons i parades de fira do-
naran les notes de llum i
color al certamen econò-
mic, fent que els més jo-
ves puguin gaudir dels
tres dies de festa.

Les fires s’instal·laran
durant la darrera setmana
del mes d’abril i restaran
obertes fins el dia 27
d’abril.

Les firetes seran presents

davant del recinte firal,

tocant al carrer Urgell

Els més joves podran
gaudir un any més de
les populars firetes,
ubicades davant del
pavelló firal

Les firetes davant del pavelló

i associativa de la ciutat de
Balaguer i de la comarca de
la Noguera.

Dins del certamen tam-
bé es durà a terme la Festa
River Side que se celebrarà
el cap de setmana després
de Fira Balaguer, els dies 2,3
i 4 de maig, també ubicada
al nou pavelló firal, amb
moltes activitats durant els
tres dies.
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Fira Balaguer acull una jornada técnica

sobre la eficàcia en els nous regadius

El Departament d’Agri-
cultura, Alimentació i Acció
Rural, organitza una Jorna-
da Tècnica sobre les oportu-
nitats dels nous regadius, el
dijous 24 d’abril, a partir de
les 10 del matí, a la Sala d’Ac-
tes de l’Ajuntament de
Balaguer, dins del marc dels
actes de Fira Balaguer.

En aquesta jornada tèc-
nica, es vol incidir en dos
factors que s’han de tenir
molt en compte a l’hora de
transformar una finca de
secà en regadiu a fi d’acon-
seguir la màxima eficiència
en l’ús de l’aigua que es dis-
posa en termes de produc-

ció i rendibilitat.
El primer factor a

considerar és la distribució
uniforme de l’aigua de reg,
on hi juga un paper
fonamental el sistema de reg
elegit i el disseny de reg de
la pròpia parcel·la. El segon
factor a tenir en compte, és
una correcta recomanació
de reg. Això vol dir, una

L’any passat es va fer un tast de vins

aportació d’aigua d’acord
amb les necessitats de la
planta en els diferents
estadis vegetatius.

També s’ha pensat que
l’experiència de regants de
la comarca, que han vist
transformar part de la seva
explotació de secà en reg,
pot aportar criteris pràctics
a tenir en compte a l’hora de
posar el reg a les diferents
finques.

Presentarà la jornada
Ramon Cuadros, director de
l’Escola de Capacitació
Agrària de Tàrrega, i les
ponències correran a càrrec
de Paco Roger, director
tècnic d’Hidromàtic Ponent,
la tècnica Carme Trigueros,
el cap de l’Oficina de la
Noguera, Ildefons Mateu i
Francesc Mirada, president
del canal Algerri-Balaguer,
començant amb les
activitats de Fira Balaguer.

Els nous regadius a la Noguera

Xerrada organitzada pel
DAR, el proper dijous 24
d’abril a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament, a partir
de les 10 del matí

El sector dedicat a
l’alimentació natural i
Artesana , és un autèntic
focus d’atracció de Fira
Balaguer, i ha estat
pensat per poder gaudir
d’un ampli ventall de
productes naturals i
artesans que es fan a prop
nostre i que moltes
vegades desconeixem.

El sector gaudeix de
1.000 metres quadrats, on
hi podreu trobar des dels
embotits de diferents
comarques catalanes i

L’alimentació natural i

artesana és un dels principals

reclam de Fira Balaguer

L’alimentació natural, present a la fira

Coca de samfaina,
formatges, embotits,
mel, dolços, vins i
caves, formen part
del sector alimentari

diferents zones de l’Estat,
els millors formatges, la
mel, els dolços,
melmelades, xocolates i
confitures, patés, vins i
caves, entre molts altres
productes.

ESTAND DE L’ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL
Degustació de begudes sense alcohol.

Taller per aprendre a elaborar batuts i còctels sense
alcohol i adquirir hàbits de vida saludable.

Inscripció gratuïta

Organitza: ASM Noguera-Balaguer
Col·labora: ARLLE Associació d’alcohòlics reabilitats de Lleida
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La Mostra de coques de samfaina i de

recapte és la visita obligada de la Fira
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 laEs reparteixen un miler de quilos de coca de samfaina

Des de fa més de vint anys, la Societat Cultural i
Gastronòmica del Comtat d’Urgell, juntament amb
Fira Balaguer organitzen la mostra de coques

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
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.

La Mostra nacional de
coques de Samfaina i de

recapte, és una de les
activitats amb més història
dins el marc de Fira Balaguer,
amb més de vint anys de
presència al certamen
econòmic.

Aquesta mostra va ser la
precursora de la posterior
Festa de la Coca que se
celebra al Mercadal cada
tercer diumenge del mes de
maig, amb el repartiment de
més de 300 quilos de coca
que elaboren els pastissers
de Balaguer.

Estand de la Mostra de coques de Samfaina
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La coca de samfaina més llarga del

món es veurà a la Festa de la coca

El proper diumenge 18
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-
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
sangría 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
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 la Festa acolli-
rà la cinquena edició del
Concurs de Coques de recap-
te, en el que hi poden parti-
cipar tots aquells cuiners i
cuineres amateurs que a

casa seva elaboren coques
de recapte de tot tipus.

Durant la festa, el mes-
tre pastisser Pepe Daza
mostrarà com s’elabora una
coca de samfaina davant del
públic assistent i posterior-
ment es courà en un forn que
s’instal·larà a la mateixa pla-
ça del Mercadal, el dia de la
festa.

La Festa se celebrarà el
proper diumenge 18 de
maig a la Plaça del
Mercadal, a partir de les
7 de la tarda

La tercera edició del
Riverside Crazy car Hop
2008 se celebrarà el proper
cap de setmana del 2 al 4
de maig.

Després del bon
regust de les primeres
edicions, els organitza-
dors 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.

Durant el “car show”
durant tot el dissabte,
matí i tarda, hi seran
presents les actuacions
de música “surf ” en
directe, al mateix temps
que hi haurà una barra de
bar per fer el vermut
d’una forma ben

pintoresca i diferent.
Als pavelllons hi

hauran estands i
paradetes de tot tipus de
material relacionat amb
els anys 50 americans, i
per la nit del dissabte
s’han organitzat diversos
concerts amb bandes de
prestigi com “Vibrants” i
els “49’special”.

El divendres al vespre
a la Sala la Mercantil
concert de rock’&roll amb
“Four Dots” totalment
gratuït.

Arriben els cotxes americans

dels anys 50 de la mà del

Riverside Crazy Car Hop 2008

Cotxes americans dels anys 50

La tercera edició de
la festa se celebrarà
els propers dies 2, 3 i
4 de maig als
pavellons firals

Cartell anunciador de la festa
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La Festa del Cavall va reunir més de

4.000 persones durant els dos dies
La Festa dels Cavalls de

Balaguer ha estat aquest cap
de setmana un gran èxit de
públic i de genets i carruat-
ges participants en la seva
novena edició, una edició
que enguany s’ha celebrat
més tard del que era habitu-
al fins ara.

Aquesta ha estat una de
les novetats de la festa
d’enguany, després que
l’organització  proposés
canviar la data bàsicament
per la climatologia.
Recordem que fins enguany
s’havia celebrat al gener.

L’altra novetat d’enguany
ha estat l’ampliació de la
festa que en aquesta edició
ha començat un dia abans,
el dissabte a la nit, amb un
gran espectacle musical
eqüestre, que va delectar el
públic assistent al Parc de la
Transsegre.

L’espectacle es va repetir
el diumenge al matí i també
va comptar amb una gran
acollida, igual que els Tres
Tombs que després es van
fer a la Plaça del Mercadal,
on es va aplegar un
nombrós públic que va
poder contemplar més d’un
centenar de cavalls i genets
procedents d’arreu de la
província de Lleida, l’Aragó i
Andorra i una quinzena de
carruatges.

Segons el president de
l’Associació dels Amics dels
Cavalls de la Noguera,
Miquel Sumarroca, la festa

d’enguany ha estat tot un
èxit, tant pel que fa a les
activitats programades al
Parc de la Transsegre, tant
dissabte com diumenge
com els Tres Tombs i el
dinar que es va celebrar al

Festa del Cavall al Parc de la Transsegre

pavelló del Molí de
l’Esquerrà, amb centenars
de persones i amb l’assistèn-
cia de Miquel Aguilà, Alcalde
de Balaguer i Vicent Font,
President del Consell
Comarcal de la Noguera.

El públic assistent va gaudir moltíssim de les
demostracions de doma de cavall, realitzades el
dissabte al vespre i el diumenge al matí

L’Ajuntament signa
un conveni amb la Gene-
ralitat de Catalunya, mit-
jançant Adigsa, empresa
pública adscrita al Depar-
tament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generali-
tat, per part de l’Alcalde
de Balaguer Miquel
Aguilà i el director Terri-
torial d’Habitatge i dele-
gat d’Adigsa, Lluís

Claverol, qui ha manifes-
tat l’interès per tal de
promocionar aquest pro-
grama que consisteix
bàsicament en una sèrie
d’ajuts a aquelles perso-
nes que paguen un llo-
guer per sobre del que
s’entén el pagament del
lloguer just, que seria un
màxim del 30% dels seus
ingressos.

Conveni Ajuntament i Adigsa

pel lloguer d’habitatges

Ajudes pel lloguer d’habitatges a Balaguer
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Creu Roja de la Noguera celebra la

trobada de voluntaris de l’entitat

Creu Roja la Noguera va
celebrar el passat dissabte 12
d’Abril la cinquena Trobada
Comarcal de voluntaris i vo-
luntàries amb la participació
de més de quaranta volun-
taris participants.

La presentació de l’acte
es va realitzar en el nou local
de Creu Roja a la Noguera,
situat a la plaça Sant Salva-
dor, 14 i va ser presidida per
Joan Biscarri, President de
Creu Roja a la Noguera i amb
la presència de l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà i del
President del Consell Co-

volupament Comunitari).
Durant el matí, els

voluntaris i voluntàries  de
Creu Roja de la comarca de
la Noguera van participar
també en els diferents tallers
organitzats per a la diada,
com el de l’autoestima,
risoteràpia i tai-chi.

La trobada de voluntaris
de Creu Roja va finalitzar
amb un dinar de germanor
entre tots els assistents a
l’Escola de Capacitació
Agrària que va cedir el seu
menjador per a l’event.

Des de Creu Roja a la
Noguera es va valorar molt
positivament el decurs
d’aquesta cinquena jornada,
i valora la participació de tots
els voluntaris i gent que
ajuda i dóna suport en les
diferents actuacions.

marcal de la Noguera, Vicent
Font.

La jornada va consistir en
una ponència informativa
per al voluntariat, i en la
realització de tres tallers de
desenvolupament personal
dels mateixos voluntaris.

En la ponència, les
tècniques de Creu Roja, van
exposar tots els projectes
que es realitzen actualment
en la citada entitat en els
àmbits de socors preven-
tius, ocupació, gent gran,
immigrants, infància i
joventut, i PDC (Pla Desen-

Trobada de voluntaris i voluntàries de Creu Roja de la Noguera

L’acte va estar presidit pel President de Creu Roja a
la Noguera, Joan Biscarri, l’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà i el president del Consell, Vicent Font

El passat diumenge
13 d’abril va tenir lloc a la
ciutat de Balaguer una
emotiva festa comme-
morant el centenari d’un
balaguerí.

Francisco Peris i
Marco, que justament el
mateix dia celebrava el
seu 100 aniversari.

La seva família va
voler oferir-li una discreta
celebració religiosa amb
tots els seus amics i
familiars, on Mossèn
Ramon Solé li va dedicar
unes boniques paraules
lloant la seva trajectòria
personal i destacant la
seva plenitud de vida.

A més a més, les
diferents institucions
representades per l’Al-
calde de l’Ajuntament de
Balaguer, Miquel Aguilà,

el president del Consell
Comarcal de la Noguera,
Vicent Font i un repre-
sentant del govern de la
Generalitat de Catalunya,
també van voler participar
de la festa, amb un petit
homenatge i amb el
lliurament d’un obsequi
que Francisco Peris
Marco va rebre molt
emocionat de mans de les
autoritats presents a
l’acte, juntament amb els
seus amics i familiars
presents a l’homenatge.

Homenatge al balaguerí

Francisco Peris i Marco en

el seu cent aniversari

Un moment de l’homenatge a Francisco Peris

Durant l’acte va rebre
un obsequi de les
diferents institucions
presents a
l’homenatge
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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 !

El passat 17 d’abril va
tenir lloc a la seu del Con-
sell Comarcal de la No-
guera, la celebració del
dia de les esquadres per
la demarcació de la No-
guera, amb l’assistència
del cap de la comissaria
de Ponts, del Vicepresi-
dent del Consell Comar-
cal de la Noguera, el cap
de comissaria de la de-

marcació de la Noguera i
l’ Alcalde de Balaguer.

La festa va estar
marcada pel lliurament
dels guardons especials
a uns trenta mossos
d’esquadra que durant
l’any han destacat per
alguna labor o mèrit
específic tan a nivell
col·lectiu com també a
nivell individual.

Els mossos van celebrar el

Dia de les Esquadres

Un moment de l’acte del dia de les esquadres

Creada una associació d’allotjaments

de turisme rural de la Noguera

Un total de quaranta
allotjaments de turisme ru-
ral de la comarca de la No-
guera conformen l’acabada
de crear Associació d’Allot-
jaments de Turisme Rural de
la Noguera, que neix amb la
voluntat d’assolir dos objec-
tius: d’una banda, promou-
re aquest tipus d’allotja-
ments que s’adiu perfecta-
ment amb l’oferta turística,
cultural i esportiva de la co-
marca de la Noguera, i de l’al-
tra, oferir assessorament als
associats en matèria de nor-
mativa, gestions, etc.

L’acte de presentació  de
l’Associació d’Allotjaments
de Turisme Rural de la co-

marca de la Noguera va te-
nir lloc el passat dimecres
dia 16 d’abril a la seu del
Consell Comarcal de la No-
guera, i va comptar amb la
participació del president de
la Diputació de Lleida,
Jaume Gilabert; el president
del Consell Comarcal de la
Noguera, Vicent Font; el di-
rector dels Serveis Territori-
als de Lleida del Departa-

ment d’Innovació, Universi-
tat i Empresa de la Generali-
tat de Catalunya, Vidal Vidal;
el president de la Federació
de Cases Rurals de la Pro-
víncia de Lleida, Josep
Farrero, i el president de l’As-
sociació d’Allotjaments de
Turisme Rural de la  comar-
ca de la Noguera, presentant
aquesta iniciativa que de ben
segur serà ben rebuda.

Presentació de l’Associació d’allotjaments rurals

Vol promoure aquest
tipus d’allotjament
turístic a la comarca de
la Noguera i assessorar
als seus associats
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El Consell Comarcal de la Noguera

forma 21 nous monitors de lleure

Seguint el model
teòric del Pla Nacional de
Joventut, s’ha elaborat  el
Pla Comarcal de Joventut
de la Noguera 2008, amb
la voluntat d’entendre la
situació del jovent de la
comarca i que sigui capaç
de cercar solucions

integrals a qüestions tant
variades com la formació,
el treball, la salut,
l’habitatge, les noves
formes de participació,
entre d’altres,...

El pressupost del Pla
és d’un total de 133.000
euros.

El Consell elabora el Pla

Comarcal de Joventut 2008

Nou Pla Comarcal de Joventut

El Consell Comarcal, a
través de l’Oficina de Serveis
a la Joventut, ha dut a terme
un Curs de Monitors de Lleu-
re, organitzat conjuntament
amb l’Escola de l’Esplai de
Lleida.

Aquest curs, de 300
hores de durada en total,
s’inicià el 15 de març amb la
part teòrica, que finalitzà el
passat dissabte 12 d’abril. A
partir d’ara els 21 alumnes
inscrits hauran de realitzar
150 hores de pràctiques en
diferents entitats de lleure i
posteriorment presentar
una memòria.

Amb el curs de monitors
de lleure, proposat des del
Pla Comarcal de Joventut de
la Noguera, es pretén formar
educadors per a la
intervenció directa en el
temps lliure dels joves, Participants al curs de monitors de lleure

El curs, de 300 hores s’ha dut a terme entre el 15
de març i el 12 d’abril a la capital de la Noguera

proporcionant-los recursos i
tècniques, i alhora ajudant-
los a prendre una postura
reflexiva, creativa i crítica que

puguin transmetre tant als
infants com als joves que
tindran al seu càrrec amb
posteriors activitats.
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OBRA NOVA i REFORMES

PRESSUPOSTOS CLAUS EN MÀ

TOT TIPUS D’EDIFICACIÓ

La Plana, 31 baixos - 25600 BALAGUER (Lleida)
Tel. 973 448 169 - Fax 973 443 823 - Mòbil 670 284 619

casesdeponent@casesdeponent.com

Sis ajuntaments de la Noguera

cedeixen el seu fons a l’Arxiu comarcal
Els alcaldes dels ajunta-

ments de Camarasa, Mont-
gai, Penelles, Torrelameu,
Vallfogona de Balaguer i
Vilanova de Meià han signat
un contracte per la cessió en
dipòsit del seu  fons munici-
pal a l’Arxiu Comarcal de la
Noguera.

Amb aquest acte
s’acullen a la possibilitat 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 la preservació d’aquests
fons de titularitat municipal.Un moment de l’acte de cessió dels fons municipals

El Consell de Noguera participa al Saló

Internacional de Turisme de Catalunya
El Consell Comarcal  està

present al Saló Internacional
de Turisme de Catalunya
(SITC) amb un espai propi
dins l’estand «Ara Lleida».

La Noguera hi presenta
com a novetats d’enguany
les primeres Jornades
Gastronòmiques «del
paisatge a la cuina» i el
Centre BTT Montsec amb un
total de 490 km de circuits
senyalitzats distribuïts entre
19 rutes, 4 variants de ruta i
3 enllaços.

Camarasa, Montgai, Penelles, Torrelameu,
Vallfogona de Balaguer i Vilanova de Meià

Estand del Consell Comarcal al SITC

El turisme ornitològic
atrau moltes persones
disposades a fer grans
viatges des de l’estranger
per conèixer aquest
patrimoni natural tan
singular.

Donada la importàn-
cia que aquest sector pot
tenir per a la promoció i
el desenvolupament

turístic i econòmic de la
comarca de la Noguera,
l’Escola de Capacitació
Agrària de Vallfogona de
Balaguer, dins el Pla Anual
de Transferència
Tecnològica 2008, ha
organitzat la Jornada de
Turisme ornitològic de la
Noguera, que es va
realitzar el passat dimarts
dia 8 d’abril a les
instal·lacions de l’ Escola
de Capacitació Agrària.

La jornada va realitzar-
se en col·laboració amb el
Consorci del Montsec, la
Fundació Territori i Paisat-
ge i l’associació Castells
de Lleida entre altres.

Jornada de turisme

ornitòlogic a l’Escola de

Capacitació Agrària

Jornada ornitològica

El turisme ornitològic
té cada cop més
atracció i acceptació
entre els amants de la
natura del nostre país
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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

L’Ajuntament, el Con-
sell Comarcal i els sindi-
cats CCOO i UGT signen
un conveni de col·-
laboració amb ASPID,
amb l’objectiu de fomen-
tar la incorporació de per-

sones amb algun tipus de
discapacitat al mercat del
treball.

Per assolir aquest
objectiu es posa en marxa
el Servei d’Intermediació
Laboral, que desenvolupa
les seves tasques en les
àrees d’orientació, for-
mació, inserció i pro-
moció en matèria
d’ajudes, subvencions i
incentius, ja siguin
públics o privats i
captació de diferents
ofertes de feina.

Signen un acord amb ASPID

per la formació i inserció

laboral de discapacitats

L’Ajuntament i el
Consell col·laboren
amb ASPID per la
incorporació laboral
de discapacitats

Signatura del conveni

El conseller Jordi Ausàs inaugura les

obres de l’entorn del Consell Comarcal

El passat divendres dia
18 d’abril, va tenir lloc la in-
auguració oficial de l’obra
d’urbanització de l’entorn de
la seu del Consell Comarcal
de la Noguera, que ha con-
sistit, entre d’altres actuaci-
ons, en la pavimentació de
les voreres, la instal·lació de
noves xarxes de serveis ur-
bans, la creació d’una zona
d’aparcament amb arbrat al
lateral sud de l’edifici i la
construcció d’unes escales
per salvar el desnivell exis-
tent entre aquest pàrking i la
carretera de Castelló.

L’acte inaugural de les
obres esmentades va

comptar amb la presència
del conseller de Governació
i Administracions Públiques
de la Generalitat de
Catalunya, l’Hble. Sr. Jordi
Ausàs i Coll; el director dels
Serveis Territorials del
Departament de Governació
i Administracions Públiques
a Lleida, el Sr. Tomàs Pujol i
Castell, i el president del

El Conseller Jordi Ausàs firmà al llibre d’Honor

Consell Comarcal de la
Noguera, l’Il·lm. Sr. Vicent
Font i Bernaus.

Després de la inaugu-
ració, el conseller  Jordi
Ausàs, que va substituïr a
Joan Puigcercós el passat
mes de març, va signar el
Llibre d’Honor de l’entitat i
va visitar les instal·lacions de
la seu del Consell Comarcal
de la Noguera, en la que és
la seva primera visita a la
comarca, des de que és
Conseller de Governació de
la Generalitat de Catalunya.

Amb aquestes obres
finalitzades es millora
considerablement l’entorn
de l’ens comarcal, ubicat a
l’antic convent de Sant
Francesc, a la zona est del
Centre Històric de la ciutat
de Balaguer.

Inauguració de l’entorn del Consell Comarcal

El nou conseller de
Governació va inaugurar
les obres de l’entorn de
l’ens comarcal i signà al
llibre d’Honor
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

“Tobi Lolness” és un
personatge minúscul
(mil·límetre i mig), ell i la
seva família viuen a la
capçada d’un arbre espès
i ple de vida; l’arbre
representa la Terra i els
perills de supervivència
que patim. El pare de Tobi
és un científic que acaba
de fer un descobriment
tan revolucionari i poderós
que, en segons quines
mans, podria acabar amb
la vida de l’arbre. Per això
i perquè no el vol regalar
així com així, ell i la seva
família són perseguits,
humiliats, desterrats des
de la Capçada a les Bran-
ques Baixes i el petit Tobi
és l’únic que aconsegueix
fugir de les grapes del
Gran Veí.

Novel·la juvenil reve-
lació a França, ja se n’ha
publicat la segona part.

Tobi Lolness

Autor: Timothée  Fombelle

Gènere: novel·la juvenil

Tres tasses de te

Autor: Greg Mortenson

Gènere: Novel·la vivències

Bebé bigotis

Autor: Caroline Desnoëttes

Gènere: Conte tradicional

“Tres tasses de te” és
una història real. L’any
1993 l’escalador Greg
Mortenson va sobreviure
a un accident quan inten-
tava l’ascensió del K2 i es
va perdre a les mun-
tanyes del Karakoram, a
l’Himàlaia. Ferit, va
arribar a una vila paquis-
tanesa, on el van acollir i
curar. Com a mostra del
seu agraïment, Morten-
son els va prometre que
tornaria i els construiria
una escola. D’aquesta
promesa va néixer una de
les campanyes humani-
tàries més increïbles dels
nostres temps: la lluita
contra l’extremisme,
contra tots els extremis-
mes, d’un homes sense
recursos, amb la cons-
trucció d’escoles, espe-
cialment, per a noies, a la
terra dels talibans.

Llibre il·lustrat que ens
conta les aventures d’una
parella de vells, molt vells,
que somien tenir un bebè.
Amb els divertits intents
que fan per aconseguir-ho
ens adonarem que no és
possible fer un bebè de
fusta, ni de drap, ni
tampoc de farina, i quan el
vell es cansa i troba que
l’única solució possible és
que la velleta se’l tregui de
la panxa, aquesta haurà
d’enginyar-se-les per no
haver de passar per aquest
tràngol.

Conte molt divertit que
ens ensenya que de
vegades, tenir un fill no
ens fa ser més feliços sinó
que hem de saber trobar
l’equilibri a la vida.
Aquesta adaptació d’un
conte tradicional, té unes
il·lustracions molt expre-
sives i divertides.

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

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

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
De la fira de la mel, del certamen,
de les coques de samfaina, les puntaires,
dels concursos de paletes, l’habitatge,
dels oficis oblidats, cadiraires,
de la Fira de Balaguer,...
de les coques de recapte...

Farem poble al pavelló, obra magna,
exhibirem el progrés, balaguerins i comarca.
Ara que el cel ha plogut,
quan perdíem l’esperança,
pagesos i apicultors renovarem il·lusions,
un a un amb tots els altres.

Feia el xiuxiueig de l’aigua murmuris manyacs
amb la melodia del seu degoteig.
La nit allargassa el goig amb l’abric més bla.
Sentia jo la conversa de l’aigua amb la terra,
de l’olor d’humit, dels tolls al carrer,
de l’abraç de vida.
Plovia.
Recobra el verd el seu verd,
i en el blat les tijes, l’auguri del gra.
Plovia.
els ocells s’amaguen, ... potser per resar...
Per cantar la fira, ... saben que plourà.

La Família
TERÉS AGELET

agraeix totes les mostres de condol rebudes en motiu
de la pèrdua de la nostra estimada esposa i mare

SUSI AGELET i BALDOMÀ

que va deixar aquesta terra per volar vers les regions del Senyor, el dia 4 d’abril de 2008
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Joan Pera porta les seves “maletes”

al Teatre Municipal, el 26 d’abril

Don Giovani

El Sr. Costabella és un
empresari ric que viu sense
maldecaps amb la seva dona
i la filla. A casa tot rutlla a la
perfecció. En Bruno, el seu
entrenador físic, amb més
força que intel·ligència, s’en-
carrega de mantenir-lo en for-
ma. L’Enriqueta, s’encarrega

del servei de la casa i l’Oscar
és el seu fidel xofer personal.
Però aquesta estabilitat can-
via per culpa de l’Àngel, col·-
laborador de l’Oscar i home
de confiança.

Aquesta és la trama de
l’obra de teatre “Oscar. Una
maleta, dos maletes, tres
maletes”, de Claude Magnier,
que es representarà el proper
dissabte 26 d’abril a partir de
les 10 del vespre, al Teatre
Municipal de Balaguer, dins
del Cicle de primavera.

Una versió i direcció
d’Abel Folk i interpretada per
Joan Pera, Lloll Bertran, Mont
Plans, Juli Fàbregas, Mireia
Aixalà, Alba Roca, Damià
Plensa, Anna Azcona i Aliou
Danfa.

D’altra banda, i seguint
amb el cicle de primavera, el

L’onze de maig, actuarà
al Teatre Municipal la
Companyia del Teatre
Nacional de les
Marionetes de Praga,
amb “Don Giovani”

diumenge 11 de maig, a les 6
de la tarda, es representarà
“Don Giovani” a càrrec de la
companyia Teatre nacional
de les Marionetes de Praga.

L’adaptació que fa el Tea-
tre Nacional de les
Marionetes de Praga de “Don
Giovanni” li ha valgut la seva
participació a més de 50 fes-
tivals de marionetes d’arreu
del món i un total de més de

3.500 funcions. Al teatre pro-
pi que tenen a la ciutat de
Praga, aquesta obra és vista
per més de 40.000 especta-
dors l’any.

A més de poder gaudir
d’una adaptació de la
coneguda òpera mozartiana,
el públic assistent podrà
comprovar el treball complex
de l’actor de titelles que fa
alhora de cantant d’òpera.

Oscar. Una maleta, dos maletes, tres maletes
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“Balaguer Educa” comença amb bon

peu i reuneix 600 persones al Teatre
600 persones van assis-

tir a l’acte de presentació del
projecte “Balaguer Educa”,
el passat 18 d’abril al Teatre
Municipal de Balaguer. La
presentació del projecte va
correr a càrrec del Director
del Servei Educatiu de la No-
guera, Joan Arjona, autor del
llibre “Balaguer Educa”, jun-
tament amb Mercé Plens i
Josep Maria Gené, i de l’al-
calde de Balaguer, Miquel
Aguilà.

L’acte va consistir en la
projecció de tres documen-
tals fotogràfics. El primer
sota el títol de “El Balaguer
del canvi”, mostrava el can-
vi urbanístic de la ciutat des
de principis del segle XX,
fins a l’actualitat, amb foto-
grafies de l’època i actuals
on es podia comprovar elsPortada del llibre “Balaguer Educa”

La presentació del projecte educatiu de Balaguer
com a ciutat educadora, va ser tot un èxit amb
sis-centes persones al Teatre Municipal de Balaguer

importants canvis soferts
per la ciutat, en les darreres
dècades.

El segon documental,
sota el títol de “la Balaguer
viva”, es mostrava el dina-
misme de la gent de
Balaguer, de les seves asso-
ciacions, institucions i enti-
tats. En aquest apartat es va
poder notar la gran quanti-
tat d’actes culturals, festius,
esportius i lúdics que es fan
al llarg de l’any a la ciutat,
juntament amb l’activitat

comercial i empresarial.
L’ultim dels documentals

va  mostrar la “Balaguer edu-
cadora”, fent especial inci-
dència en aquells indrets, pa-
ratges, monuments, serveis
i institucions que poden vi-
sitar-se a la nostra ciutat, de
manera educadora.

L’acte va servir per pre-
sentar el llibre “Balaguer
Educa”, el joc de fotografies
de la ciutat, i el projecte edu-
catiu, presentació molt ben
acollida pels balaguerins.

600 persones van omplir el Teatre Municipal
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Durant el dia de Sant
Jordi, la Plaça del Merca-
dal serà l’escenari durant
tota la tarda, des de les
17.30 a les 20.30 h d’una
Gran Fira de Jocs
Populars.

Es tracta d’un
muntatge lúdic a càrrec
de la companyia de Cesc
Serrat amb més de 20 jocs
gegants. Els infants
podran jugar amb pilotes,
bitlles, xarranques,
trencaclosques gegants,
pesca, cèrcols, jocs
malabars i d’equilibri.

Aquesta activitat
pretén, a través del joc
popular, potenciar l’habi-
litat, la traça, la punteria,
la imaginació, el respecte
i el sentit de jugar en grup.
 A més a més  tindrà lloc
a la mateixa Plaça del

Mercadal un espectacle
de contes explicats i
cantants mentre són
dibuixats a càrrec de la
companyia “Ai Carai” a les
18.30 h.

A partir de les 6 de la
tarda, es lliuraran els
premis del concurs d’au-
ques al Consell Comarcal
i a les 7 de la tarda, a la
sala d’actes de l’Ajunta-
ment,el lliurament del XXI
Premi del Certamen
Literari escolar de Sant
Jordi.

Diferents activitats infantils

durant la diada de Sant Jordi,

a la Plaça del Mercadal

Festivitat de Sant Jordi

També es lliuraran els
premis literaris
escolars i el premi
d’auques comarcal
durant la tarda

Balaguer tornarà a acollir la trobada

de colles geganteres el 18 de maig
Pel proper 18 de maig, la

Colla Gegantera de Balaguer,
ha organitzat la Trobada bia-
nual de colles geganteres a
Balaguer, amb la participa-
ció de diferents colles d’ar-
reu de les comarques cata-
lanes.

Les colles es reuniran a
primera hora del diumenge,
i posteriorment faran un cer-
cavila acompanyats dels di-
ferents grups de grallers,
pels diferents carrers i pla-
ces de la ciutat, acabant a la
plaça del Mercadal.

Per acabar tots les parti-
cipants faran un dinar de
germanor al Pavelló del Molí
de l’Esquerrà.Trobada de colles geganteres

La trobada de grups de diables omplirà

de llum i foc els carrers de Balaguer
El proper dissabte 17 de

maig, els carrers de Balaguer
s’ompliran de llum i foc, amb
una Trobada de grups de Di-
ables, organitzada pel grup
de Diables de Balaguer i en
la que hi participaran un cen-
tenar de dimonis dels grups
de Sanahula, Rosselló i
Balaguer.

L’espectacle començarà
a les 22,30 a la Plaça Pau Ca-
sals i es dirigirà cap al Cen-
tre Històric, finalitzant-se a
la Plaça del Mercadal.

Colles de gegants, gegantons i grallers d’arreu de
les comarques catalanes es trobaran a Balaguer

Trobada de diables
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David Marquina, guanyador del

concurs de cartells de la Transsegre’08

Un cop més, i seguint la
costum de tots aquests
anys , l’Admiral’s Cup Ligths,
associació organitzadora de
la Transsegre, aprofitarà el
marc de la propera Fira
d’Abril per donar inici i ser el
punt de sortida de la Trans-
segre 2008.

D’una banda, el mateix
dia de la inauguració de la
Fira, el 25 d’abril, i a l’estand
de la Transsegre  tindrà lloc
l’acte de presentació del
Cartell de la Transsegre 2008
i també es farà  entrega del
premi al seu creador.

El jove de Balaguer,
David Marquina, ha estat el

guanyador d’aquesta nova
edició que es va tancar a
finals del passat mes de
febrer.

La seva  creació serà la
imatge de la Transsegre
2008, que aquest any tindrà
lloc els dies 11, 12 i 13 de
juliol.

D’altra banda i com ja és
costum, amb la inauguració

El Parc de la Transsegre el diumenge al matí

de la Fira de Balaguer, el
proper divendres 25 d’abril,
s’iniciarà el període
d’inscripcions a la baixada
d’enguany i que es tancarà
el dimecres 9 de juliol  o bé
abans en cas d’arribar al
número límit de barques,
que hi poden participar que
està en 275 embarcacions
com a màxim.

Cal recordar a tots els
interessats en fer la
inscripció a la popular festa
aquàtica de la Transsegre
2008 que els darrers anys no
s’ha arribat a la data
establerta, ja que dies abans
de la finalització de la
inscripció, ja han quedat
cobertes les places
d’embarcacions per a poder-
hi participar.

Seguint una temàtica
com van iniciar l’any passat,
enguany el tema principal, és
la música.

Arribada de la Transsegre a Balaguer

El nou cartell es
presentarà el proper 25
d’abril, en el decurs de
la inauguració de Fira
Balaguer

Els dies 12 i 13 d’abril,
ha tingut lloc una
trobada, a la ciutat de
Balaguer, de diferents
grups d’Slow Food,
provinents de la
Catalunya Nord, del
Rosselló i de Lleida.

Segons va manifestar
un dels portaveus del
grup, en Josep Pàmies, el
motiu  d’aquesta trobada
ha estat la de conèixer
d’aprop els beneficis de
la planta estevia, símbol
adoptat per slow food a
Espanya i ara sembla ser
que també ho volen fer a
nivell internacional,  com
a símbol de resistència al
mal menjar, i als abusos
de les indústries farma-
cèutiques.

Per altra banda, en la

Balaguer va acollir una

trobada de grups Slow Food

catalans

Trobada de grups Slow Food a Balaguer

Coca de samfaina,
formatges, embotits,
mel, dolços, vins i
caves, formen part
del sector alimentari

seva intervenció, el
president d’Slow Food
França, el senyor Jean
Lhéritier va agrair
l’hospitalitat rebuda per
part del grup Slow Food
de les terres de Lleida i va
manifestar que «aquest
és un grup molt militant
que es pren les coses
molt serioses, no tan sols
avalant el bon menjar
sinó també seguint el
pensar i també la filosofia
slow».
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044

Telf. 609 135 472

El Balaguer surt de la zona de descens

amb quatre victòries consecutives

FUTBOL >>El Balaguer
ha posat la directa en
els darrers partits, i ja
porta 13 dels 15 darrers
punts disputats, amb 4
victòries consecutives

13/04/2008

BALAGUER 2

ST. ANDREU 1

20/04/2008

EUROPA 3

BALAGUER 444

El Balaguer ha sortit de
la zona de descens directe
de la Tercera Divisió Catala-
na, després d’haver sumat
13 dels darrers 15 punts dis-
putats, amb quatre victòries
consecutives, davant el
Masnou, Manlleu, Sant
Andreu i Europa, i davant del
repte de disputar 9 punts
seguits, a casa, la propera
setmana. Aquest diumenge
serà el Premià qui posarà a
prova l’equip d’Emili

assegurar-se la permanència
matemàticament, a falta de
dos partits per la conclusió
del campionat, que els hau-
rà de disputar a Manresa i a
casa davant el Blanes, en el
darrer partit de lliga.

En els darrers 4 partits,
l’equip ha aconseguit mar-
car tretze gols i només n’ha
encaixat cinc, recuperant la
confiança dels davanters i
poder sortir de la zona de
descens.

Vicente, mentre que el pro-
per dijous, 1 de maig, a les 6
de la tarda, es disputaran els
13 minuts que queden del
Balaguer-Cassà, amb l’em-
pat a dos gols en el marca-
dor, i per acabar, el diumen-
ge 4 de maig, serà el
Castelldefels qui visitarà el
Camp Municipal d’Esports.
Així, aquesta setmana serà
decisiva pels interessos del
equip balaguerí, que de treu-
re els partits de casa, podria

Imatge d’Arxiu

Classificació

Tercera Divisió

1. Sant Andreu ......... 75

2. Barcelona B ......... 73

3. Reus ...................... 64

4. Palamós ................ 51

5. Premià .................. 51

6. Santboià ................ 51

7. Rapitenca ............. 50

8. Pobla Mafumet .... 49

9. Banyoles ............... 44

10. Europa ................. 43

11. Blanes ................. 42

12. Manlleu ............... 42

13. Castelldefels ...... 42

14. Mataró ................ 41

15. Vilanova .............. 40

16. Balaguer(-1) ...... 39

17. Cassà (-1) ........... 39

18. Manresa .............. 35

19. Igualada .............. 34

20. Masnou ............... 21

Propers encontres

27/04/2008 --  17h.
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Premià
-------------------------------------

04/05/2008  --  17h.
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Castelldefels

Golejadors del

C.F. Balaguer

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

Figuerola se situa com
a segon golejador de
l’equip amb 5 gols,
després d’haver mar-
cat a Manlleu i davant
el Sant Andreu

Joan Figuerola
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El Cristec dóna un pas important de

cara a la salvació guanyant al Salou

El Cristec Balaguer de
futbol sala va aconseguir un
important triomf de cara a
aconseguir la salvació, per 7-
3 davant el Salou.

A la primera part, els ba-
laguerins van sortir molt
motivats i en pocs minuts
van avançar-se al marcador
amb dos gols de Tano i
Tarroja.

Però en deu minuts
d’acomodament, el Salou va
capgirar el marcador i va ar-
ribar-se al descans amb un
marcador de 2-3.

A la segona part, els ba-
laguerins van tornar-se a
posar les piles. Al minut 22
Tano aconseguia l’empat a
dos gols i al 30, Txolo acon-
seguia tornar a avançar els
locals amb el 4-3.

En els 5 minuts últims,
el Balaguer aconseguiria am-

FUTBOL SALA >> En una brillant segona part, els
balaguerins guanyen per 7 a 3 al final del partit

BÀSQUET >> L’equip
sènior masculí del Club
Bàsquet Balaguer va su-
mar una nova derrota
aquest cap de setmana, a
la pista dels Lluisos de
Gràcia, per 67-52, i l’equip
ja és matemàticament
equip de Segona Catala-

na, ja que és el darrer clas-
sificat, amb 2 victòries i 24
derrotes, quan resten
quatre partits per acabar
el campionat de lliga.

Aquest cap de setma-
na els balaguerins es des-
plaçaran a la pista del IPSI
“A”.

El sènior del C.B. Balaguer ja

és equip de Segona Catalana

Club Bàsquet Balaguer

El Cristec va guanyar al Salou per 7-3

pliar el marcador amb tres
gols més, obra de Tarroja,
Fuentes i Capi, sentenciant
el 7-3 final.

Amb aquests tres punts,
el Cristec respira una mica,
de cara a aconseguir salvar
la categoria.
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El Club Tennis Taula Balaguer renuncia

a l’ascens per manca de pressupost

TENNIS TAULA >>
L’equip balaguerí ha
quedat segon de la lliga
regular, cosa que li per-
metia jugar la fase d’as-
cens a Superdivisió

La manca de recursos
econòmics han fet que
l’equip femení del Club Ten-
nis Taula Balaguer-Villart Lo-
gístic, que ha quedat segon
en la fase regular del campi-
onat de lliga de Divisió d’Ho-
nor estatal, ha fet que el club
de la Noguera hagi renunci-
at a disputar la fase d’as-
cens, ja que no podrien man-
tenir-se en la màxima cate-
goria del Tennis Taula espa-
nyol femení.

El pressupost actual del
club és de 18.000 euros, i el
fet de disputar la Superdivi-
sió femenina comportava
un augment del pressupost
en 50.000 euros. El club bus-
carà aquests recursos de
cara a una nova possibilitat
d’ascens, l’any que vé.

La renuncia dóna possi-
bilitats a disputar la fase d’as-
cens al tercer classificat de
la lliga, l’Avilés, que acom-
panyarà al Burgos, campió
del grup, en aquests play-off
que es disputen aquest cap
de setmana del 26 i 27 d’abril
a Burgos.

Jugadores del Club Tennis Taula Balaguer

ATLETISME>> Josep A.
Gardeñes, atleta de
Térmens ha fet un merito-
ri 56è lloc a la recentment
disputada Marató de Sa-
bles, de 245 quilòmetres
en sis etapes, pel desert
del Sahara, en la seva
23ena edició.

El seu temps ha estat
de 29h. 32’ 34’’, participant
amb el Magic Equip, pri-
mer equip espanyol i 11è
en la classificació per
equips, juntament amb els
atletes Xavi Sahuquillo i
Marc Fernandez de les Bor-
ges Blanques.

Josep Gardeñes, de Térmens,

56è a la Marató de Sables

Josep A. Gardeñes a la marató de Sables
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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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Creen el Centre de BTT Montsec amb

19 circuits i un total de 490 km

El 10 d’abril va signar-se
el Conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal  i
els Ajuntaments d’Àger, Les
Avellanes-Santalinya i Os de
Balaguer per a la creació del
Centre BTT Montsec del que
en serà titular l’ens Comar-
cal.

En el mateix acte també
van signar-se els contractes
de col·laboració del Consell
i l’Institut Germans Maristes,
propietaris del Monestir de

les Avellanes i l’empresa
Iniciatives de la Vall d’Àger,
propietaris del Càmping Vall
d’Àger per a l’obertura i
manteniment dels Punts
d’Acolliment del Centre BTT

Les rutes són a la part alta de la comarca

Montsec.
El Centre BTT Montsec

s’incorporarà a la marca
«Xarxa de Centres BTT
Catalunya» i estarà
homologat per la Federació
Catalana de Ciclisme.

En total el Centre BTT
Montsec oferirà 490 Kms. de
circuïts senyalitzats que
transcorreran entre embas-
saments, congostos, patri-
moni natural i cultural i
espais de muntanya amb
impressionants panoràmi-
ques.

Aquests 490 kms. esta-
ran distribuïts entre 19
circuïts o rutes (4 molt fàcils,
4 fàcils, 6 difícils i 5 molt
difícils), 4 variants i 3
enllaços.

Presentació del Centre BTT Montsec

BTT>>Sortides des del
Camping Vall d’Àger i
del Monestir de les
Avellanes, i recorren el
nord de la comarca

Ha finalitzat el
Campionat de Catalunya
per equips 2008, on el
Club d’Escacs Vallfogona
ha participat amb 3
equips en les tres
categories. Ha estat un
any de bons resultats
pels vallfogonins, a més
coincidint que aquest any
el club celebra el seu 25è
aniversari.

L’equip de Primera ha
quedat en tercera posició
i amb opcions d’ascendir
de categoria per la
pròxima temporada igual
que els seus companys
del Vallfogona-B de
segona que també

quedant en tercera
posició. Pel que fa al
Vallfogona-C, ha partici-
pat en la categoria de
promoció on l’equip
composat per tots els
jugadors més joves de la
cantera, han pogut
disputar partides per anar
agafant rodatge poc a
poc.

Bon paper dels equips del

Club Escacs Vallfogona als

campionats provincials

Club Escacs Vallfogona

ESCACS >>El Club de
Vallfogona celebra
enguany el seu 25
aniversari, des de la
fundació, l’any 1983
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50 pescadors participen al Campionat

de pesca per al Campionat d’Espanya

PESCA>> Els propers
dies 17 i 18 de maig se
celebrarà una altra
prova puntuable pel
campionat a nivell
d’Espanya

Els passats dies 5 i 6
d’abril va tenir lloc la celebra-
ció d’una fase del campio-
nat de Catalunya de Pesca
d’aigua dolça al riu Segre de
Balaguer.

Durant dos dies, una
cinquantena de pescadors
de tot el territori català varen
participar en aquest
campionat, i van poder
gaudir d’unes condicions
excel·lents.

Des de la Federació

la ciutat, és perfecte per dur
a terme aquestes manifes-
tacions esportives.

Està previst una altra
prova els propers dies 17 i
18 de maig i una tercera
competició prevista per
mitjans del proper mes de
juliol.

Catalana de Pesca esportiva,
i la Societat de Pescadors
esportius de Balaguer han
agraït les atencions rebudes
a Balaguer, ja que es tractava
del primer cop que es
celebrava un campionat
d’aquest tipus i alhora han
manifestat que l’escenari de

Participants al campionat celebrat a Balaguer

FUTBOL>> El passat
dissabte, el Juvenil de ca-
tegoria preferent del C.F.
Balaguer va enfrontar-se
al Unificació Bellvitge, lí-
der de la categoria, en
partit de lliga que a la ve-
gada va servir per retre ho-
menatge al seu company

Jordi Gomà, que va morir
ara fa tres anys, en acci-
dent de circulació.

L’equip va lliurar una
samarreta signada per
tots els jugadors, als pa-
res del jugador, presents
al partit, acompanyats de
l’alcalde Miquel Aguilà.

El Juvenil del Balaguer ret

homenatge a Jordi Gomà

Homenatge a Jordi Gomà
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Excel·lent actuació de les gimnastes

balaguerines al campionat català

Durant el mes d’abril,
s’ha instal·lat a la pista es-
portiva del barri del Firal,
la primera de les pistes
multiesportives que la re-
gidoria d’esports de
l’Ajuntament de Balaguer,
vol anar col·locant a dife-
rents indrets i barris de la

ciutat de Balaguer.
Aquestes pistes

multiesportives, de ges-
pa artificial, faciliten la
pràctica de diferents es-
ports als joves de la ciu-
tat, com el futbol, el fut-
bol sala, el bàsquet, el
handbol, etc.

Esports instal·la la primera

pista multiesportiva al Firal

Pista multiesportiva del barri del Firal

La dita de «millor impos-
sible» gairebé es podria apli-
car als resultats aconseguits
pel Club de Gimnàstica Rít-
mica de Balaguer el passat 6
d’abril al Pavelló Barris Nord
en el Campionat de
Catalunya.

Les 5 gimnastes
seleccionades pel Club
balaguerí per a participar en
el Campionat de Catalunya
en edat escolar GR fase sud
(Tarragona-Lleida) van
aconseguir podi tot i la gran
participació de diferents
clubs tant de la zona de
Lleida com de Tarragona.

En categoria pre-benjamí
i només amb 6 anys, la
guanyadora va ser Marina
Angerri Mesalles, amb una
excel·lent actuació. En
categoria benjamí, Abril
Canela Viladrich, natural de Gimnastes participants

GIMNÀSTICA RÍTMICA>>El Campionat es celebrà al
pavelló Barris Nord de Lleida, el passat 6 d’abril

Castellserà, va ser la segona
classificada en la modalitat
de mans lliures. També en la
modalitat de mans lliures

però en categoria aleví, Viena
Rodríguez Sabaté va ser la
tercera classificada, essent
un resultat immillorable.
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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.

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

Instal·lacions Elèctriques, Manteniments i Reparacions
C/ Noguera Pallaresa, 34 baixos - Tel. 973 448188 - BALAGUER

www.elecmasl.com          e-amil: elecma@elecmasl.com

Primeres a la Mitja Marató de Pont de

Suert, Toni Hermoso i Carmen Millán

El 13 d’abril va tenir lloc
la primera mitja marató de
muntanya del Pont de Suert,
amb la participació d’un cen-
tenar d’atletes que van po-
der gaudir d’un paisatge sin-
gular per la seva flora i fau-
na.

La cursa, organitzada pel

CEAR (Centre Excursionista
de l’Alta Ribagorça) sota la
direcció tècnica de David
Gensana, constava de 23,2
quilòmetres amb un desni-
vell acumulat de 1.350 me-
tres i transcorria per la Faiada
de Malpàs. El primer lloc de
la classificació general feme-

Toni Hermoso i Carmen Millán al podi de la Mitja Marató de Pont de Suert

L’empresa de Bala-
guer, Espais Farré ha es-
tat l’escollida per l’orna-
mentació floral del proper
Open Godó de Tennis,
que començarà el proper
24 d’abril.

Espais Farré va ser

present a la presentació
del Open al Petit Palau, i
farà l’aportació de plantes
i ornaments florals al
village i a la pista central
de l’Open.

D’altra banda, la ma-
teixa firma balaguerina va
ser l’escollida per l’orna-
mentació floral del darrer
certamen Antiquària de
Barcelona, que va celebrar-
se del 29 de març al 6
d’abril. Allí van col·locar
estructures de Mitsu-
mata, amb provetes inte-
grades de vidre amb flors.

Espais Farré de Balaguer a

Antiquària de Barcelona i a

l’Open Godó de Tennis

Presentació de l’Open Godó

La firma balaguerina

ha estat l’escollida

per l’ornamentació

floral d’ambdues

activitats

nina fou per a l’atleta del
Club Atlètic Maratonians del
Segre, Toni Hermoso, amb
un temps de 2 hores i 59
minuts, seguida per  Carme
Millán, del mateix club, amb
un temps de 3 hores i 3 mi-
nuts.

En la classificació
masculina cal destacar la
participació de Manolo
Rosauro, també dels
Maratonians del Segre, que
assolí la quarta posició.

ATLETISME>> L’atleta balaguerina va fer un temps

de 2 h i 59’ en una prova duríssima
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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
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O P I N I Ó

Estava travessant el
vestíbul de l’ajuntament
de Balaguer per fer una
gestió administrativa
quant, d’una finestra de
dalt a la dreta, vaig sentir
que em cridaven:
- Ei! Company! Sóc aquí
dalt! Puja!

Era lo Ton de la
Reguereta. Em vaig
adonar que l’home anava
més arreglat del que solia;
duia la camisa arrugada
de sempre, però amb una
corbata mig descordada
sota la barba. Per altra
banda, el vaig notar tan
perjudicat o beneficiat,
segons es miri, com de
costum.

Intrigat per veure que
feia lo Ton en unes
dependències públiques,
vaig pujar per les escaletes
laterals, travessant les
oficines de la guàrdia
urbana, fins entrar en un
petit despatx ple de
monitors, teclats i
botoneres d’última tec-
nologia. Les pantalles
mostraven diverses
imatges de carrers i ponts
de la ciutat en ple caos
circulatori. Lo Ton estava
assegut en un butacó amb
rodetes mirant-s’ho,
somrient tan panxo.
- Què hi fas aquí Ton? – Li
vaig preguntar

Lo Ton va fer un gest
displicent en direcció al
quadre de control i als
monitors i em va
respondre:
- Doncs ja ho veus, noi,
com que van justos
d’efectius, m’han llogat
per controlar els semàfors
i agilitar la circulació.

Vaig obrir la boca i la
vaig deixar uns moments

Entrevistes freaks.

Santa Paciència
Inyaqui Olarte Vives

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

oberta mentre rumiava la
manera de dir-li el que
pensava sense ofendre’l. Al
final em va sortir això:
- Ah! Caram! I jo que pensava
que aquesta feina la
realitzava alguna mena de
computadora ultramoderna,
que calculava complexos
logaritmes per decidir quin
volum de trànsit deixava
passar a cada torn del
semàfor.

Lo Ton somreia  en-
senyant la dent d’or, fent que
no ostentosament amb el
cap. De dins la paperera va
treure una ampolla on encara
hi quedaven quatre dits de
whisky i en va donar un glop.
- No xaval –em va dir- Aquí el
rei del mambo sóc jo.
Segons veig les cues pitjo el
verd o el vermell i que no em
toquin massa la pera, perquè
agafo i baixo al bar.

Jo al·lucinava veient com
lo Ton premia els botons a
la brava, sense mirar, mentre
les cues de cotxes, auto-
busos, camions i furgonetes
augmentaven exponen-
cialment. Li vaig donar uns
copets a l’esquena i li vaig
dir:
Bon treball Ton, ara ho
entenc tot.

Que quedi clar que, fins
aquí, aquesta entrevista és
ficció, però de vegades,
sumit en els embussos del
carrer Urgell i rodalies, no em
queda clar que la realitat sigui
gaire millor. En fi, a cremar
combustible, que és barat i
no contamina.

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

Aigües i vassalls
C.G.A.

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

Des de fa molts anys als
voltants nostres i de tots els
que hem viscut a Catalunya
de sempre, se’ns ha volgut
fer diferents. Matí i tarda per
uns estranys i confosos
camins se’ns venia la plana
gloriosa de la nostra petita
història i es camuflava o
amagava la part menys
digna i menys èpica. Se’ns
deia que Barcelona era més
gran que Madrid. Que les
matriculacions a Madrid ens
superaven solament per
obra i gràcia dels ministeris.
No cal dir totes les jugades
del Sr. Bernabeu que patia el
Barça, perquè ell era un
franquista i el Barça el símbol
del catalanisme més
autèntic. I així podríem
allargar la llista dels agravis
fins demà passat. Per la seva
ridiculesa es podria recordar
l’explicació que es donava
de la vinguda d’andalusos,
extremenys, murcians i etc,
a la nostra terra: era una
jugada maquiavèl·lica del
Franco, per aigualir el nostre
sentiment ben diferencial de
la resta d’Espanya. I així
anàvem fent. Amb l’arribada
de la democràcia se’ns va dir
que teníem, per fi, veu i vot.
I que ens convertíem en
ciutadans i deixàvem
d’ésser vassalls i vils
servidors del poder. En
aquests embolcalls tant
dignes i tant afalagadors
estàvem que no ens
donàvem ni conte que
encauats com a bèsties

malignes, estava la
“democràcia” per ells
entesa. Ens van vendre com
un retorn del tot possible a
un modern noucentisme,
nosaltres els catalans som
treballadors, ordenats, amb
una base ampla, potent,
autèntica, homogènia i amb
seny. Escoltant amb atenció
encara ressonaven les veus
de Prat de la Riba i del Macià
cridant; “Catalans endavant
...”, i així anàvem fent. Van
passar vint i escaig d’anys,
perquè aquest va ésser el
somni que ens va donar el
Sr. Pujol, i degut a ell es va
tornar a somiar fins al
despertar com sempre
passà. El tripartit ens va
ensenyar les mil maneres de
poder perdre el temps i
gastar els diners amb
tupinades, la més gran sens
dubte la “Constitució
Esquerrana” que es va portar
a Madrid -quedem que
d’Estatut no en tenia res -, si
s’hagués acceptat allò, avui
o demà tornaríem a ésser
vassalls, no del genera-
lísimo de torn, sinó d’una
molt “democràtica” Gene-
ralitat omnipresent i
omnipotent del signe que
vulgueu, en un continu pols
amb tothom inclosos
nosaltres mateixos. Com
mai, s’hagués intentat
imposar les ànsies de Països
Catalans, i aquell que no té
cap inflamació nacionalista,
la majoria, no sabem si riure
o plorar. I així, anem fent.

Segurament us pre-
guntareu el motiu del que
portem escrit, mireu jo
penso que si veiem córrer un
fil d’aigua per la llera del riu
en el futur serà gràcies a
Madrid. Manifestacions
com les del Sr. Zaragoza en
contra de tota Lleida, o les
de cada dia més suaus del
Sr. Ros per no contrariar al
Sr. Montilla em feien ficar els
pels de punta, però el que
no entenc és que es
mantingui a aquest individu
del Baltasar al govern. Ja ens
poden parlar de germanor
davant de la necessitat, ja
poden prometre compen-
sacions aprofitant-se
d’ingenus com el President
del Canal d’Urgell. De trens i
de barcos, i de totes les
ruqueries que vulguin. Si
Madrid diu no com ara, serà
no. Que pugui ser així per tot
el vist, és per dir: “Moltes
gràcies Madrid”, un altra
vegada.

I potser sí que demà
arribarem a pensar que bé
viuríem tots els catalans
sense aquesta Barcelona
tant voraç de tot el que no
és seu. I els nostres polítics
han mostrat la seva
incapacitat, perquè amb
trenta i escaig d’anys no han
sabut preveure una primera
necessitat. Tots han estat
uns incompetents, la dreta,
l’esquerra i els del mig, per
no procurar un creixement
harmònic del territori. El cert
és, per acabar, que ens han
fet sentir vassalls un cop
més, això sí, democràtics.
Allà són tants els vots i aquí
tant pocs.
------------------------------------------------
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Totes les persones
nascudes l’any 1958, en
qualsevol punt de l’estat
espanyol, tenen l’opor-
tunitat d’entrar al llibre
Guiness dels rècords, en
una original proposta
nascuda a Lleida.

L’objectiu és aplegar a
tots aquells i aquelles, els
quals enguany complei-
xen 50 anys.

La trobada es farà a
Lleida, el proper 7 de juny.
Els assistents gaudiran
d’una visita turística per
Lleida, un recorregut
àudio-visual dirigit per
l’historiador Mario Arqué
dels esdeveniments més
rellevants del 58, un
espectacle de pirotècnia,
globus aerostàtics, i un
dinar de germanor amb
ball inclòs.

Els balaguerins i
balaguerines que estiguin
interessats en assistir-hi
poden confirmar l’assis-
tència fins el 20 de maig,
als telèfons: Josep Maria
(973450888) o bé Antonio
(6361726 22).

Els nascuts al 1958 volen

batre un rècord Guiness en

una trobada a Lleida

Trobada dels nascuts el 1958, a Lleida

La generació del 58,

de tot l’estat

espanyol, es reunirà

el proper 7 de juny a

la ciutat de Lleida

La Fira de jocs de pati i de carrer se

celebraran el 9 de maig al parc del riu

El proper divendres 9 de
maig, després que s’hagués
de suspendre per la pluja, el
passat 18 d’abril, el Parc de
la Transsegre acollirà una
nova edició de la Fira de Jocs
de pati, amb la participació
de 250 alumnes de quart i
cinquè de primària dels dife-
rents centres educatius de la
nostra ciutat.

Organitzada conjun-
tament pel Servei Educatiu
de la Noguera, l’Impic i la
regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Balaguer, la
Fira de Jocs de pati té com a
principal objectiu que els
escolars coneguin els jocs

populars de carrer, que tant
es practicaven als carrers i
places de pobles i ciutats ara
fa vint anys.

Els jocs de la rila; el
mocador; un, dos, tres... pica
paret; el joc dels cercles; les
10 passades; el cementiri; les
bitlles; el saltar corda o les
curses de sacs entre d’altres,
retornaran durant la fira de

Fira de Jocs de pati

jocs de patí, al marge
esquerre del riu Segre,
després que els escolars els
hagin practicat durant els
darrers mesos als propis
centres.

Els alumnes es concen-
traran a partir de les 9 del
matí al parc de la Transsegre,
al marge esquerra del riu, on
durant tot el matí, i per torns
d’un quart d’hora, practica-
ran tots i cadascun dels
dotze jocs preparats per
l’organització, sota la
coordinació de diferents
monitors esportius de la
regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Balaguer i
dels diferents professors i
tutors assistents dels
diferents centres escolars
que participen a la Fira de
Jocs de Pati.

Així doncs esperant que
aquest cop el temps respecti
la festa.

250 nens i nenes participaran dels jocs organitzats

El passat 18 d’abril es

va suspendre la seva

celebració a causa de

les inclemències

climatològiques
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El Celler de l’Arnau de Montsonís renova la

seva carta amb un alt nivell gastronòmic

Carles Gaig amb Carina, la

cap de cuina del Celler

El restaurant El Celler de
l’Arnau del poble de Mont-
sonís, ha destacat des del
primer dia, pel seu afany de
superació constant, i pel
seu alt nivell gastronòmic.

Prova d’això ha estat els
dies d’estatge que la seva
cap de cuina Carina Buisán,
ha realitzat al prestigiós res-

L’equip de cuina ha

realizat un estatge al

prestigiós restuarant

Gaig de Barcelona per

tal de conèixer i

d’aprendre noves

tècniques culinàries

taurant Gaig de Barcelona,
on ha tingut el privilegi de
treballar colze a colze amb
el mateix Carles Gaig, pos-

seïdor d’un premi Nacional
de l’Acadèmia Gastronòmi-
ca de l’Estat Espanyol i un
premi Nacional de l’Acadè-
mica Catalana. Així mateix,
al seu restaurant Gaig de
Barcelona, se li ha atorgat
una  Estrella de la guia
Michelin i dues de la guia
Campsa.

Carles Gaig és un autèn-
tic rei de la cuina, ofici en el
qual porta 38 anys treballant,
i a on a hores d’ara practica
una autèntica cuina d’autor
gastronòmica. Els seus
àpats són un autèntic plaer
pel paladar.

De totes aquestes mera-
velles culinàries, la Carina
del Celler de l’Arnau, ha
aprés  un bon grapat d’ide-
es i tècniques noves, que
poc a poc anirà aplicant en
la cuina del Celler de l’Arnau.

Amanides de crestes de
gall, vieires gallegues amb
un toc diferent i alhora un
tant sofisticat, el secret
d’ibèric o el famós filet de
Kove, són alguns dels  plats
els quals tenen intenció de
treballar i que de ben segur,
un cop els puguin oferir, fa-
ran delectar al paladar més
exigent.Acurada elaboració i presentació dels seus plats

El Celler de l’Arnau és
un lloc ideal per a
celebracions familiars o
d’empresa en un entorn
incomparable, amb una
carpa amb capacitat per
a 160 comensals, amb
unes impressionants
vistes a la vall d’Artesa de
Segre; i dues sales més
de 40 i 60 persones.

Un lloc on es celebren

El Celler també ofereix la seva

carpa per a celebracions de

banquets

Totalment

acondicionada i

climatitzada amb

capacitat per a 160

persones

casaments civils i a on et
planifiquen de manera
personalitzada tots els
detalls de la boda, amb un
servei de guarderia i una
zona ajardinada on la canalla
podrà gaudir de la seva
estància al Celler.

L’aparcament té una
capacitat per a 100 vehicles,
i tot passejant es pot visitar
el poble de Montsonís i el
seu castell, de gran bellesa
cultural i arquitectònica.

El restaurant també
ofereix menús infantils i
menús especials per a
persones vegetarianes o
diabètiques.

El Celler de l’Arnau
convida a tornar.
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES
-------------------------------------------------
ES VEN pis 100 m2, any cons-
trucció 2005. Tot moblat i amb
mobiliari de disseny. Electro-
domèstics inclosos. Impeca-
ble. 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, traster,
2 hab., gran balcó, a/a, calf. gas,
moblat, molt bona situació.
Telf: 600606577.
-------------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèntric.
Trucar al: 607896071.
-------------------------------------------------
OPORTUNIDAD, vendo piso
nuevo a estrenar en Balaguer.
Precio: 117.198 e. Razón:
600402319.
-------------------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a l’edi-
fici HP Sanahuja, 36. Referèn-
cia Gestoria Cudós. Raó:
973450555, Montse.
-------------------------------------------------
VENDA/LLOGUER de pàrkings
tancats al c/ Jaume Balmes,
11 de Balaguer. Raó:
973446161-629310479.
-------------------------------------------------
SE ALQUILA piso en playa
Hospitalet de l’Infant (Tarra-
gona), 90m2, 3 hab. dobles,
cocina, salón, baño, terrazas y
pàrking. Temporada verano,
400 e por semana. Razón:
627913891.
-------------------------------------------------
GRAN OPORTUNITAT, en ven-
da pisos de 2 i 3 hab, zona Es-
cola Pia, nous a estrenar i amb
gran balcó. Telf: 609352267.
-------------------------------------------------
BALAGUER vendo casa ado-
sada a estrenar. Precio:
216.364 e.  Telf:973449314.
-------------------------------------------------
ES VEN apartament nou a es-
trenar, 70 m2 al c/ Sant Lluís.
Telf: 973448273.
-------------------------------------------------
LLOGUERS de 1, 2 i 3 hab.,
nous i de segona mà. Des de
380 e. Opció de compra en
obra nova. Telf: 651647770.
-------------------------------------------------

ES LLOGA magatzem de 1.000
m2, Pol. Ind. Camp Llong. Amb
instal·lació d’aigua i llum, ofi-
cines amb calefacció 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 condici-
onat 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 disco-
teca (hora de tancar les
06:00h), possibilitat de terras-
sa a l’estiu al Passeig. Preu,
condicions i equipament a con-
venir. Telf: 615499021.
-------------------------------------------------
TRASPASAMOS videoclub.
Zona Balaguer. Muy buen
precio. Telf: 618658905.
-------------------------------------------------
ES LLOGA pis a l’Av. Països
Catalans, moblat. Telf:
973450144-699798857.
-------------------------------------------------
ES LLOGA apartament a
Cunit, primera línia, 3 hab., 2
banys, terrassa, piscina,
garaig, zona ajardinada, gas
natural. Juliol preu quinzena
800 e i tot el mes 1500 e. Raó:
661470848.
-------------------------------------------------
VENTA xalet unifamiliar a 6
minuts de Balaguer. Parcel·la
urbanitzada de 2.300 m2, pis-
cina, barbacoa. Excel·lent si-
tuació. De particular a parti-
cular. Informació personalitza-
da al 679212459.
-------------------------------------------------
ES LLOGA pis, moblat, 3 hab.
500 e/mes. Tel: 677261786.
-------------------------------------------------
SE ALQUILA pàrking cerrado
en c/St diego de Califòrnia.
Telf: 973447752-639920281.
-------------------------------------------------

SE VENDE piso nuevo en

Crta. Camarasa, 3 hab., 2

baños, todo exterior. Telf:

655891113.

-------------------------------------------------
EN VENTA casa adosada a
l’Hostal Nou. Nova i amb aca-
bats excel·lents. Telf:
973448273.
-------------------------------------------------
VENTA de pàrking de línia de
particular a particular, a l’Av.
Pere III, xamfrà amb c/Carde-
nal Benlloch. Telf: 699888360.
-------------------------------------------------
SE VENDE piso de 92 m2, año
construcción 2005, moblado,
con electrodo-mésticos, en
buena zona. Precio: 165.000 e.
Telf: 617672556.
-------------------------------------------------
ES LLOGA xalet a la Pineda
(Salou), 3 hab., reformat, ca-
pacitat per 6 persones, barba-
coa, 300 m2 de jardí, pàrking,
jacuzzi, totalment equipat. Per
setmanes i quinzenes, preu a
convenir. Telf: 650031586 (Cal
Davi).
-------------------------------------------------
ES VEN casa a Gerb de dos
plantes, 4 hab., 3 banys, amb
vestidor, pàrking 2 places, amb
piscina i jardí. Tots els extres.
Telf: 667062062 (trucar per les
tardes).
-------------------------------------------------
ES LLOGA pis al c/Barcelona
de 60m2, molt ben situat. Es
demanen garanties. Telf:
937351718-676515830.
-------------------------------------------------
VENDO piso a estrenar, 3 hab.
Precio: 105.177e (17,5 millo-
nes ptas). Hipotecas al 2% tipo
de interés. Información:
651647770.
-------------------------------------------------
SE ALQUILA habitación
grande, con baño indepen-
diente, con derecho a cocina y
calefacción. Solo chicas. Telf:
680714155.
-------------------------------------------------

VEHICLES
------------------------------------------------
COMPREM tractors vells i
motos  antigues. Totes les mar-
ques i models (Ossa, Bultaco,
Montesa i altres). No importa
l’estat. Raó: 973610087.
-------------------------------------------------
ES VEN BMW X5. Molt bon
preu. Telf: 661245574.
-------------------------------------------------

ES VEN caravanna Roller amb
dos avancers, un de platja i un
de montanya. Ben conservada.
Preu: 1.200 e. Telf: 636448314.
-------------------------------------------------
SE VENDE Honda CVR, 600
RR. Buen precio. Telf:
651009015.
-------------------------------------------------
VENDO 4 llantas de aluminio,
con ruedas marca Renault,
más 20 neumáticos nuevos y
seminuevos. Procedente de
cierre de  taller. Precio: 200 e.
Telf: 689006780.
-------------------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------------------
ES BUSCA cuiner/a, per
residència d’avis de la zona de
la Noguera. Podeu trucar al
telèfon: 973750780 (de dilluns
a divendres en horari
d’oficina).
------------------------------------------------
DOLSET, SL precisa recanvista,
electromecànic i mecànic. In-
teressats trucar al telèfon
973445149.
-------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS preci-
sa personal amb coneixements
d’electrònica o electricitat,
amb carnet de conduir. Raó:
973446395.
-------------------------------------------------
TRABAJA DESDE CASA, in-
gresos extras tiempo parcial,
elevados ingresos tiempo com-
pleto, ideal para personas
emprendedoras, sin jefes ni
horarios fijos. Llama al:
687727525.
-------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS neces-
sita aprenent, amb coneixe-
ments elèctrics teòrics, ESO
aprovada (no cal experiència).
Portar C.V. i foto al moment
de l’entrevista. Telf: 973447268
(demanar per Loli o Xavier).
-------------------------------------------------
TALLERS IGNASI S.A.
(Renault Trucks) de Balaguer,
precisa electromecànic amb
experiència. Jornada sencera.
Interessats trucar al telèfon:
973448262.
-------------------------------------------------
SE OFRECE señora para hacer
trabajos de limpieza o para
cuidar gente mayor. En horario
de mañana. Razón telefono:
628234123.
-------------------------------------------------

BOTIGA DE BALAGUER pre-
cisa noi/a per treballar a mitja
jornada, per les tardes. Interes-
sats/ades enviar Currículum
Vitae amb foto recent a l’Apar-
tat de Correus, 145 de
Balaguer.
-------------------------------------------------
VIDRES LA NOGUERA, busca
noi amb experiència amb  vi-
dres per taller. Telf: 973451227.
-------------------------------------------------
CHICA se ofrece para hacer
trabajos de limpieza, cuidar
gente mayor por las tardes.
Telf: 629992376.
-------------------------------------------------
BUSQUEM delineant projectis-
ta per a despatx d’arquitectu-
ra (àrea de Balaguer), valorem
experiència en redacció de
projectes. Indiqueu disponibi-
litat horària i envieu Currículm
Vitae amb foto recent a l’adre-
ça correu: cubics@mail.com
-------------------------------------------------

VARIS
-------------------------------------------------
REFORMES i rehabilitacions
de pisos, apartaments i xalets.
Raó: 651911369.
-------------------------------------------------
ES TRASPASSA llicència de
taxi de Balaguer. Raó:
606105223-973446055.
-------------------------------------------------
ESQUIZOFRÈNIA i altres TMS:
transtorns bipolar, depressiu,
de personalitat, agorafòbia.
Informació i suport familiar.
Inserció laboral.  Associació
Salut Mental Noguera-
Balaguer.  Tels: 973221019-
610260221,   web i correu:
www.salutmentalponent.com,
associacio@salutmentalponent.com
-------------------------------------------------
SE VENDE silla de ruedas in-
fantil de aluminio y de fácil
desmontaje. En buen estado.
De regalo, dos asientos y
respaldos de látex. Telf:
654814090.
-------------------------------------------------
VENDO primer piso (Bloques
de la Caixa), 3 hab., calefac-
ción. Preparado para entrar a
vivir. Precio: 105.000 e. Telf:
647294249.
-------------------------------------------------
ES LLOGUEN pisos a Balaguer.
Per a més informació trucar
als telèfons: 973449449-
609641290.
-------------------------------------------------
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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

De les 8 de la tarda del 24 d’abril a les 8 de la tarda de l’ 1 de maig SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’1 de maig a les 8 de la tarda del 8 de maig MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 8 de maig a les 8 de la tarda del 15 de maig ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Venda de casa adosada a
l�Hostal Nou. Nova.
Acabats excel·lents.

Raó tel. 973 448 273

Casa a La Ràpita
amb piscina.

EN VENDA

Raó tel.
973 448 273
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