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Tot per l'animal de
companyia!

Fira Balaguer arriba a la seva 50ena edició. Una Fira
Balaguer que ha de donar suport als sectors econòmics
que puguin estar representats en aquest certamen firal, un
dels més importants de les comarques de Lleida.

Malgrat els temps que estem vivint, la Fira continua
essent una eina molt potent de promoció econòmica, que
vol estar al costat dels expositors per a satisfer les seves
expectatives.

Les fires són reflexos fidels de les situacions
econòmiques i culturals d�un territori i per això, també en
els moments difícils, volen ser fidels al compromís de
facilitar la promoció dels expositors i dels seus productes,
com també aconseguir el màxim possible de visitants atrets
per les novetats d�una nova edició.

Les fires han de ser eines de promoció i activació
d�entorns. I com que els entorns, els mercats i les societats
també canvien i van evolucionant amb el temps, les fires
estan obligades a anar incorporant les respostes a aquests
canvis en les seves ofertes, com també en les seves maneres
de ser i funcionar.

En qualsevol cas, per aconseguir l�èxit d�una fira, hi ha
tota una sèrie de grans factors com la representativitat de
l�oferta del sector o sectors de referència; l�atracció
quantitativa i sobretot qualitativa de la demanda dels
visitants; la generació de negoci i promoció econòmica del
territori; l�aportació de valors afegits al punt de trobada entre
oferta i demanda a través d�elements de coneixement,
formació, interacció, caràcter lúdic... i la innovació, amb la
incorporació permanent de novetats que vagin captant les
necessitats i tendències de futur.

Felicitats, bona Fira 2011.

50 anys de Fira

Si la memòria no em falla,
aquesta és la vegada que
concorren més llistes
electorals en  les eleccions
municipals, a Balaguer. A les
cinc que són més o menys
habituals en aquests
comicis, se n�han afegit tres.
A primera vista pot resultar
contradictori que, malgrat la

desafecció que la societat
manifesta envers la política i
els polítics i que es tradueix
en índexs d�abstenció cada
cop més elevats, hi hagi
encara ciutadans disposats,
des d�altres opcions o des de
les mateixes, a prendre-hi
part. Les tres restants, amb
perfils prou diferents, es
mostren com una alternativa
a la classe política dominant.
Dues d�elles, Candidatura
d�Unitat Popular i Plataforma
per Catalunya, són

conegudes per tenir
presència en ajuntaments del
país. El Gitano de Balaguer,
com a novetat, podria ser la
més desconeguda. Però,
aquest fet és contrarestat pel
cantautor balaguerí que
l�encapçala. Resta poc per
saber el resultat final. Hi haurà
canvis o tot continuarà igual?
Una cosa sembla clara: Si
CUP, EGB o PXC (per ordre
alfabètic) entren a
l�Ajuntament res no serà
igual. O sí?
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El sector dedicat a
l�alimentació natural i
Artesana a Fira Balaguer,
és sens dubte un dels
més visitats pel públic
assistent al certamen.

Aquest sector és un
autèntic focus d�atracció
de Fira Balaguer, i ha es-
tat pensat des d�un prin-
cipi per poder gaudir d�un
ampli ventall de produc-
tes naturals i artesans
que es fan a prop nostre i
que moltes vegades des-
coneixem.

El sector de  l�alimen-
tació,  amb venda directa
dels seus productes,
gaudeix de 1.500 metres
quadrats, on hi podreu
trobar des dels embotits
de les diferents comar-
ques catalanes i diferents
zones de l�estat, els

millors formatges, la mel,
els dolços, melmelades,
xocolates i confitures,
patés, vins i caves, entre
molts altres productes,
sense oblidar la coca de
samfaina.

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

L�alimentació natural i
artesana ocuparà una part
important del pavelló

Sector de l�alimentació

Fira Balaguer
continuarà essent una
de les fires més
dolces, amb tot tipus
d�alimentació

Fira Balaguer arriba a la seva 50ena
edició del 29 d�abril a l�1 de maig

Tot a punt per tal d�inau-
gurar la 50 edició de Fira
Balaguer, la fira comercial i
de serveis de la capital de la
Noguera que obrirà les se-
ves portes el proper diven-
dres, dia 29 d�abril.

Amb un 100% d�ocupa-
ció aquest certamen presen-
tarà les darreres novetats de
les millors empreses i co-
merços de la ciutat represen-
tades en el sector comerci-
al, de la construcció i l�habi-
tatge i un any més apostarà
per un espai d�alimentació
natural i artesana, que dona-
rà cabuda a la promoció dels
productes artesans del nos-
tre territori.Recinte exterior de Fira Balaguer

Fira Balaguer 2011 continua apostant
pel sector comercial i l�habitatge

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, en el
pavelló que dóna cabuda,
també a l�espai de l�alimen-
tació natural i artesana.

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

La Fira es troba al cent per cent d�ocupació amb
vora dos-cents expositors de tots els sectors

Sector comercial
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Compartint espai
amb l�alimentació natural
i artesana, any rera any, la
Societat Gastronòmica i
Cultural del Comtat
d�Urgell, juntament amb
Fira Balaguer, organitza
una original mostra de
coques de Samfaina i de
recapte, que ja s�ha con-
vertit en la visita obligada
dels visitants.

La Mostra està ubica-
da dins del pavelló firal,
en el sector de l�alimenta-
ció natural i artesana.

Aquesta mostra de

coques dóna la possibili-
tat, als milers de visitants
de Fira Balaguer, d�assa-
borir una vintena d�espe-
cialitats diferents de coca
de samfaina elaborades
pels forners de la majoria
dels pobles de la comar-
ca de la Noguera i de la
ciutat de Balaguer.

La mostra vol
potenciar i destacar la
coca de recapte com un
producte gastronòmic
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 coca de samfaina tornarà a
ser la protagonista amb la
Mostra Nacional de Coques

Mostra de coques de samfaina

El sector de
l�Alimentació acollirà
la Mostra nacional de
Coques de Samfaina i
de recapte

Durant el diumenge al matí es
celebrarà la 9a Trobada de Puntaires

Fira Balaguer 2011 i el
grup de dones puntaires de
Balaguer celebren la 9ena
trobada de Puntaires de
Balaguer, durant aquest cap
de setmana.

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

La Trobada, que
comptarà amb centenars de
participants, vinguts d�arreu
de les comarques de
Catalunya se celebrarà
durant el matí del diumenge
1 de maig, al recinte firal del
pavelló Inpacsa.Trobada de puntaires

Les entitats balaguerines tindran el
seu espai al recinte exterior de la Fira

Un any més Fira
Balaguer 2011 donarà cabu-
da al gran teixit cultural, es-
portiu i social de la ciutat re-
presentat per part d�aquelles
entitats que, any rera any, es-
mercen els seus esforços en
organitzar activitats i festes
que reforcen el gran calen-
dari festiu del qual gaudeix
tota la ciutat de Balaguer.
Totes les entitats inscrites
gaudiran d�un espai al recin-
te exterior del certamen firal,
juntament amb els exposi-
tors exteriors de maquinària,
jardineria i construcció, i
amb la cafeteria de la Fira.

Festes o activitats que
promocionen un territori i un

A la Trobada hi assistiran centenars de puntaires
d�arreu de les comarques catalanes

Les entitats a la Fira

poble, com són: la Trans-
segre, grallers i capgrossos,
la Mostra de Bonsais, la Fira
d�Entitats,  l�Open Internaci-

onal d�Escacs, la Festa dels
Cavalls, l�espectacle Viu La
Passió... entre altres agrupa-
cions de balaguerins.
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El Concurs de paletes de les Terres de
Lleida arriba a la seva setzena edició

Un total de dotze parelles
formades per un paleta i un
manobre d�arreu de les co-
marques de Catalunya, torna-
ran a competir el proper diu-
menge 1 de maig, a partir de
les 9 del matí, a la vora del
pavelló firal, en el que serà el
XVI Concurs de Paletes de
les Terres de Lleida, organit-
zat per l�Impic, amb la col·-
laboració de les diferents ins-
titucions 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, for-
mat per representants dels
col.legis d�arquitectes i tèc-
nics de Lleida, de l�Impic, i del
Gremi de Contractistes
d�Obres de Lleida que valora-

Concurs de paletes

En el concurs de paletes hi participaran dotze de
les millors parelles professionals de la construcció
durant el diumenge 1 de maig, de 9 a 13 hores

ran la fidelitat al model, la
qualitat final, el replanteig de
l�obra, l�aprofitament dels
materials i la neteja de l�obra.

La parella guanyadora
s�emportarà un primer premi
de 750 euros en metàl·lic i un
merescut trofeu  de guanya-
dor del concurs.

Tots els participants al
Concurs hauran de ser a les 8
del matí al nou recinte firal
on després de conèixer la pro-

ba que hauran de realitzar, tin-
dran un hora per replantejar
l�obra, fins a les 9 del matí,
hora en que començarà el
concurs, que finalitzarà als
voltants de la 1 del migdia,
quan s�haurà de premiar als
guanyadors.

Els primers classificats
del Concurs de Paletes de
Balaguer, participaran al Con-
curs de Paletes de
Construmat, a Barcelona.

Concurs de paletes
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El dissabte a la tarda,
la Fira acollirà diferents
tallers i tastos que
s�iniciaran a les 17.30 h
amb el Taller-tast de fruita
dolça, adreçada als nens
i nenes emmarcat dins el
programa THAO, conduït
per l� Espurneta Pallassa
que farà passar una dolça
estona als més petits a
l�aula de tasts i
demostracions de
l�estand del Departament
d�Agricultura  i Prodeca.

A partir de les 18.30 h.
hi haurà la Demostració i
degustació de cafès,
cappuccinos i latte Art, a
càrrec del Barista Blai
Delsams, de l�escola de
Cafè de Balaguer. A partir
de les 19.00 h  els
membres del col·lectiu
«Noguera Cuina»
presentaran «Les postres
elaborades amb mel»
representada pels
prestigiosos cuiners  del

Restaurant Casa Mercè,
de Fontdepou, del
Restaurant la Solana de
Foradada del restaurant
Lo Ponts de Ponts, del
restaurant el Dien de
Vallfogona, del restaurant
Cal Farré de Vallfogona de
Balaguer i del restaurant
Cal Xirricló, de Balaguer.

La presentació es farà
a la Sala de conferències
del Pavelló Inpacsa.

Per últim, i a partir de
les 19.30 h, es farà el  Taller
- Tast d�olis de la Noguera
a càrrec de la Senyora
Setrill, adreçat a tot el
públic en general de la
fira.

Es faran diferents tallers,
demostracions i degustacions
de productes, durant la Fira

Degustacions a la Fira

Tallers i tastos de
fruita dolça, d�olis, de
cafès i de la cuina de
la mel durant tota la
tarda del dissabte

Fira Balaguer presentarà la pel·lícula
�El tren dels llacs�, l�1 de maig

El diumenge 1 de maig,
a partir de les 6 de la tarda,
es farà la presentació de la
pel·lícula «La ruta del tren
dels Llacs», a càrrec del di-
rector Esteve Rovira, direc-
tor de telesèries com la Rie-
ra, el Cor de la Ciutat, Labe-
rint d�ombres, Nissaga de
Poder... i de la pel·lícula
Serrallonga i l�actriu Marta
Bayarri, participant a dife-
rents sèries de TV3 com la
Rajada, el Cor de la ciutat...

També hi assistirà en
Vidal Vidal, escriptor i autor
del guió i el president de la
Diputació de Lleida, l� Il·lm.
Sr. Jaume Gilabert, a la Sala
de conferències del Pavelló.El tren dels llacs

La Fira acollirà la Jornada tècnica de la
mel i el popular concurs de mels

Amb la presència del director Esteve Rovira, l�actriu
Marta Bayarri i el guionista Vidal Vidal

La mel, present a la Fira

El sector de l�alimentació
natural i artesana, ubicat dins
el  Pavelló, és l�autèntic focus
d�atracció 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�Apicultors
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 pretén anar recuperant,

reforçat per la V Jornada
tècnica de la mel organitzada
conjuntament amb el
Departament d�Agricultura, i
Prodeca i la recuperació,

també, del conegut Concurs
de mels Fira Balaguer amb la
menció especial de la «Reina
de les mels» entre totes les
presentades.
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a � BALAGUER

Els alumnes i profes-
sors de les aules de Llengua
i Cultura de Creu Roja a La
Noguera van visitar, el
dijous dia 7 d�abril de 2011,
les instal·lacions de l�empre-
sa Cristec, al Polígon Indus-
trial Campllong de Balaguer.

Aquesta sortida forma
part de les diferents
activitats que es duen a
terme durant el curs per a
fomentar la integració
sociocultural dels alumnes
nouvinguts. El grup, que
estava format per una
vintena d�alumnes i sis
professors, va conèixer de
primera mà el funciona-
ment d�una fàbrica transfor-
madora de vidre. El gerent
de l�empresa, Josep Planes,

va ser el guia del recorregut
informatiu que va realitzar el
grup de Creu Roja a la
Noguera i va explicar amb
detall tots els processos als
quals se sotmet el vidre que
arriba a les instal·lacions del
polígon balaguerí. A més, els
alumnes i els professors
també van observar in situ
els esmentats processos
transformadors gràcies a
l�activitat efectuada pels
operaris de l�empresa. Les
aules de Llengua i Cultura
de Creu Roja Balaguer
realitzen aquestes sortides
periòdicament al llarg del
curs. Algunes de les quals
han estat a la depuradora de
Balaguer i a l�empresa
Sorigué.

Alumnes de llengua i cultura
de les Aules de Creu Roja,
visiten l�empresa Cristec

Visita a l�empresa Cristec

Diumenge 8 de maig es celebrarà
l�Aplec de Sta Maria de les Franqueses

El proper diumenge 8 de
maig tindrà lloc l�aplec anu-
al a Santa Maria de les Fran-
queses. L�aplec començarà
amb la celebració de la Mis-
sa a les 12 hores. Acabada la
celebració es presentarà la
nova colla sardanista «San-
ta Maria de les Franqueses».
La benedicció del banderí en
simbolitzarà el naixement
dins del mateix temple que
li dóna el nom.

L�aplec continuarà amb el
dinar popular, organitzat per
l�Associació Dona Rural.
Tothom qui vulgui participar
en el dinar cal que retiri
abans el tiquet en els
establiments de costum.Aplec a Santa Maria de les Franqueses

La representació del torneig medieval,
protagonista de la Festa del Cavall

El passat diumenge 10
d�abril, Balaguer va reviure
una nova Festa del Cavall,
que va aplegar vora d�un cen-
tenar de cavalls i dues mil
persones al marge del riu
Segre, per gaudir dels actes
preparats per l�organització.
Després de l�esmorzar pels
cavallistes presents, va ini-
ciar-se el torneig medieval,
una representació força ori-
ginal, on no hi va faltar el
comte, l�arlequí i els cava-
llers que es van batre en un
torneig on els cavalls n�eren
el nexe principal.

Durant el matí, un grup
de camells van passejar als
més petits assistents a la
festa, pel parc de la Trans-

Durant els actes es presentarà la nova colla
sardanista �Santa Maria de les Franqueses�

Torneig Medieval

segre, i acte seguit van diri-
gir-se cap a la Plaça per cele-
brar els tres tombs, amb la
tradicional benedicció dels
animals de companyia i de

tots els cavalls i cavallistes
participants.

La festa va finalitzar amb
un dinar de germanor al pa-
velló d�Inpacsa.
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La Universitat de Barcelona realitzarà,
a Balaguer un curs de recerca d�or

El passat 6 d�abril, l�alcal-
de de Balaguer, Miquel
Aguilà, el president d�ACSA,
Joan Castells i el vicerector
de Relacions Internacionals
i adjunt al rector, Dr. Carles
Carreras, van signar un con-
veni per dur a terme el curs
d�Els Juliols titulat La pràcti-
ca de l�àbac en l�exploració
de l�or i altres minerals d�in-
terès.

El curs, que coordina el
Dr. Manuel Viladevall, tindrà
lloc a Balaguer i constarà
d�una part teòrica, de matè-
ries del camp de la geologia,
i d�una part pràctica, que
inclourà una activitat de
cerca d�or al riu Segre.Signatura dle conveni

200 persones a la caminada del Dia
Mundial de l�activitat física

El passat 6 d�abril va te-
nir lloc una caminada orga-
nitzada conjuntament entre
el CAP de Balaguer, el casal
de la gent gran i l�associació
de la gent gran de la Nogue-
ra amb la col·laboració de
l�ajuntament de Balaguer,
per tal de celebrar el dia mun-
dial de l�activitat física a
Balaguer.

Enguany, va haver una
massiva resposta ja que
unes 200 persones es van
aplegar a la convocatòria.

El curs estarà dirigit pel professor de geologia de la
Universitat de Barcelona, Manuel Viladevall

Durant el mes d�abril
s�ha fet la celebració del
25è aniversari de la
promoció de 8è curs
d�EGB de l�escola Gaspar
de Portolà de Balaguer.

Es va realitzar una
visita al centre educatiu
per part dels ex-alumnes
i ex-professors de la
promoció 1986-87, amb la
presència del director del
centre Samuel Llovet, on
es van comprovar les
millores del centre en
aules i equipament

informàtic.
Com a anècdota

tothom va trobar a faltar
la classe de «prete», aula
tecnològica on es
treballava la fusta i
l�electricitat, única i
singular d�aquest centre
educatiu. Es va projectar
un videomuntatge amb
fotografies de les
activitats realitzades al
llarg dels anys escolars de
la promoció: excursions,
festivals, Mà Oberta,
concursos literaris i
esportius... Tot seguit es
va celebrar un sopar, i va
comptar amb l�actuació
del monologuista Pedro
Llamas de la Paramount
Comedy.

En la festa es van
retrobar 66 assistents,
entre mestres i alumnes.

Sopar d�ex-alumnes de
Gaspar de Portolà de la
promoció de l�any 1986-87

Trobada d�ex-alumnes de Gaspar de Portolà

Van visitar les
instal·lacions del
centre, i van fer un
sopar de tots els
participants

Caminada per Balaguer
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Una cinquantena de participants al
curs de manipuladors d�aliments

El delegat territorial
del govern de la Generali-
tat a Lleida, Ramon Farré
va claoure el cicle «Debat
i territori» que, amb el
lema �Acció política i eco-
nòmica a la Noguera�, ha
organitzat el Cercle de
Promoció Econòmica i

Ramon Farré va cloure el
cicle �Debat i territori�

Ramon Farré va ser l�últim dels convidats al cicle

Curs de manipuladors d�aliments

Els passats dies 6 i 7
d�abril va tenir lloc a l�Ofici-
na Jove de Balaguer, dos cur-
sos de Manipuladors d�Ali-
ments.

Aquests cursos, en els
quals han participat una
cinquantena d�alumnes de
Balaguer i comarca de la
Noguera, han tingut una
durada de 3 hores cada un,
en els que els alumnes a part
de rebre la classe teòrica
sobre el curs, han realitzat un
examen per tal d�obtenir el
títol.

Aquests cursos han
tingut molta demanda i en
pocs mesos l�Oficina Jove i
l�Àrea de Joventut de
l�Impic, ja estan treballant
per tal d�organitzar-ne algun
més durant els propers
mesos, ja que han tingut
gran acceptació.

El curs ha estat organitzat per l�oficina Jove de
Balaguer i ja estan treballant per organitzar-ne més
per l�alta demanda que hi ha d�aquest curs

d�Iniciatives de Balaguer
i Comarca.

Aquest cicle també
ha comptat amb la pre-
sència del president de la
Diputació, Jaume
Gilabert i del president del
Consell Comarcal, Vicent
Font.
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L�Ajuntament instal·la un parc de salut
i està construint una pista esportiva

Ja està acabada l�obra
del pas elevat per la via
del tren al seu pas per la
carretera de Camarasa
que Ferrocarrils de
Catalunya havia presen-
tat el passat mes de ge-
ner.

Aquesta obra, que
evitarà que s�hagi de
creuar les vies del tren, en
aquest indret, ha estat
finançada per Ferrocarrils
de Catalunya, i ha tingut
un pressupost final d�uns
165.000 euros.

Finalitzades les obres del pas
elevat sobre el pas a nivell

Pas elevat sobre la via del tren al Ctra de Camarasa

Nou parc de salut davant el pavelló del Molí de l�Esquerrà

El passat 21 d�abril, l�al-
calde de Balaguer, Miquel
Aguilà acompanyat pel regi-
dor d�urbanisme, Francesc
Ferrer i una representació de
l�associació de la Gent Gran
la Noguera, encapçalada pel
seu president Ismael Orús
van visitar les obres d�ade-
quació de l�entorn del Pave-
lló del Molí de l�Esquerrà.

En aquesta zona, s�hi ha
instal·lat un parc de salut
adreçat a tota la població i
especialment a la gent gran,
finançat al 100 % per la Di-

putació de Lleida.
Aquest parc consisteix

en una instal·lació que
engloba 15 activitats
diferents per tal de mantenir-
se en forma, activitats que
van des de la pràctica de la
bicicleta, asseguts en un
banc, fins a la pujada per una

petita passarel·la per
guanyar agilitat i mobilitat
en les diferents parts del cos.

També s�està construïnt
al costat mateix d�aquest
parc de salut, una pista
poliesportiva per part de la
brigada de l�ajuntament de
Balaguer.

Les noves instal·lacions
esportives estan
col·locades al parc
davant del pavelló del
Molí de l�Esquerrà
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Àger va retre un emotiu homenatge a
la centenària Josefa Burgués de Corçà

Menàrguens recorda
Joan Barceló i Cullerés
(1955-1980), poeta i narra-
dor.

El proper dissabte, 30
d�abril, a partir de les vuit
del vespre se celebrarà
una vetllada poètica
centrada en els textos

d�aquest autor.
Posteriorment, es

presentarà el vídeo «Un
passeig amb Joan
Barceló», un recorregut
per la trajectòria literària
d�un dels autors cabdals
de la generació dels
setanta del nostre país.

Menàrguens recorda el seu
poeta Joan Barceló i Cullerés

Joan Barceló

Cent anys de la senyora Josefa Burgués

La senyora Josefa
Burgués Juvillà, nascuda a
Corçà el dia 2 d�abril del 1911,
va celebrar el passat dissab-
te els seus cent anys.

La Bepa, així coneguda
per tothom, resideix des de
fa 12 anys a la Residència
d�Avis Vall d�Àger, va rebre
l�homenatge de la Generali-
tat de mans del Sr. Balcells,
en representació de Joan
Saura, director del Servei
Territorial de Benestar i Fa-
mília de Lleida, que li va fer
entrega de la Medalla Cente-
nària; Vicent Font, president
del Consell Comarcal li va
entregar una placa comme-
morativa i  Lluís Ardiaca, al-
calde d�Àger i Josep Mercè,
regidor de la Residència, li
van fer entrega d�un ram de
flors.

La centenaria va rebre l�homeatge dels
representants de la Generalitat de Catalunya,
Consell Comarcal i de l�Ajuntament d�Àger
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Farré Sanitaris i Ceràmiques presenta
les novetats de mampares a Lleida

L�empresa de Balaguer
J.FARRÉ, SA, juntament amb
T O T M A M P A R A ,
especialitzada en mampares
de bany i dutxa, va celebrar el
passat dia 14 d�abril una acte
a la Llotja de Lleida per
presentar la mampara
intel·ligent Arbatax, junt amb
altres models   fabricats
exclusivament amb acer
inoxidable, de la marca
CALIBE. Al mateix van assistir
més de 60 professionals
entre establiments,
decoradors, aparelladors i
arquitectes.

Elvira Chacón, directora
comercial de Totmampara, va
agrair la gran resposta que va
tenir l�acte i a Farré Sanitaris
de Balaguer com a empresa
col·laboradora.

El cap d�exportació
d�Itàlia de la marca Calibe, va
explicar als assistents el
projecte de R+D+i que ha
desenvolupat la marca, amb
l�objectiu d�oferir un producte
que puguin garantir per a tota
la vida. Carlo Guasini va
destacar que tenint en

Els assistents es van interessar per les noves mampares

Va fer la presentació a la Llotja de Lleida davant de
més de 60 professionals del món de la construcció

compte que la vida mitjana
d�una cambra de bany és de
25 anys, han desenvolupat
una gamma de productes
que supera aquest temps.
Així mateix amb la novetat
mundial de mampares
intel·ligents electròniques,
s�ofereix una possibilitat molt
important als discapacitats,
que troben en aquest
sistema, la possibilitat de no
renunciar a la comoditat i

elegància que aporta el
producte Arbatax.

Per la seva banda l�equip
tècnic de Totmampara que
dirigeix Josep Santiago, va
explicar les característiques
tècniques de cadascun dels
productes exposats i la
usabilitat dels mateixos en
cadascun dels projectes que
li van plantejar els diversos
professionals que van assistir
a l�esdeveniment.

A continuació es va
realitzar per a tots els
assistents una visita guiada
pel recinte de la llotja. I ja per
acabar l�acte, tothom va poder
gaudir d�un apetitós cocktail.

PUBLIREPORTATGE

C/ Urgell, 30 - 25600 BALAGUER
Tel. 973 44 57 65 Fax 973 44 5072

www.faresanitaris.cat
e-mail: farre@farresanitaris.cat

El ral·li de vehicles
històrics Lleida-Àger,
celebra aquest proper
cap de setmana dels 30
d�abril i 1 de maig, la seva
14ena edició.

El dissabte 30 d�abril
es concentraran a 2/4 d�11
del matí al Port d�Àger,
amb l�entrega de les
inscripcions pertinents.
Tot seguit, faran una
excursió en totterrenys
per les carreteres
sinuoses de la comarca
(10km) hi arribaran a la
presa hidroelèctrica de
Canelles, construïda el
1960 i situada al pantà
que fa de frontera entre
Osca i Catalunya.

A la tarda els
participants tindran lliure
per visitar i conèixer
insitu el Montsec i la
població d�Àger.

Ja el diumenge, es
tornaran a retrobar tots
els participants al port

d�Àger a 3/4 d�11 del matí,
i des d�allà partiran cap el
poble d�Àger on els
rebran un comitè de
benvinguda integrat per
les autoritats locals i
seran obsequiats amb un
aperitiu.

Al ral·li Lleida-Àger es
poden inscriure tots
aquells automòbils
anteriors a l�any 1950 o,
en el cas dels esportius,
els anteriors al 1965.
D�entre els 60 cotxes que
s�esperen per a aquesta
edició s�escolliran, amb la
col·laboració de
l�Ajuntament d�Àger i el
Club de Vehicles
Històrics de Lleida, els 6
millors vehicles segons
la categoria de més antic,
el millor restaurat, el més
singular i el més esportiu.

Àger reunirà una seixantena
de vehicles històrics el proper
diumenge 1 de maig

Vistositat dels vehicles antics en aquest ral·li

El ral·li arriba a la
seva 14ena edició,
organitzat pel Club de
Vehicles Històrics de
Lleida, amb la
col·laboració de
l�Ajuntament d�Ager

Vehicles antics a Àger
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El Centre d�Obser-
vació de l�Univers d�Àger
ha rebut el premi Alimara
per la seva campanya de
difusió, en la categoria
d�Institucions turístiques
d�àmbit estatal, auto-
nòmic i regional. L�entitat
organitzadora dels
premis, el  CETT, centre
internacional de for-
mació i transferència de
coneixement en hoteleria
i turisme adscrit a la
Universitat de Barcelona,
ha valorat en la
campanya el seu
plantejament a partir
d�un producte sin-
gular que acosta els
seus visitants a l�astro-
nomia i a l�entorn del
Montsec tot contribuïnt
a la dinamització turística
del territori.

L�acte de lliurament
dels premis Alimara, que
enguany arriba a la seva
27a edidió, s�ha celebrat
a l�Hotel Alimara amb la
presència del conseller
d�Empresa i Ocupació,
Francesc Xavier Mena. El
gerent del Consorci del
Montsec, Josep Vilajoliu,
ha rebut la distinció de
mans del vicerector de
política acadèmica i
qualitat de la UB, Gaspar
Rosselló.

El Centre d�Observació de
l�Univers rep el premi
Alimara per la seva difusió

Premi Alimara pel COU del Montsec

El premi el va recollir
el passat 7 d�abril, el
gerent del Centre del
Montsec, Josep
Vilajoliu

El COU del Montsec compta amb un
nou conte infantil i servei d�autoguies

El Centre d�Observació
de l�Univers d�Àger disposa
d�un conte, titulat �El Pol i la
Martina viatgen a l�espai�,
adreçat al públic d�educació
infantil. El conte comple-
menta el programa de pla-
netari �El secret del coet de
cartró�.

Pel que fa a les
audioguies, s�han incorporat
70 unitats en aparells mp3
amb quatre idiomes dife-
rents, català, castellà, anglès
i francès, que faran de suport
a les visites, i serviran per
poder oferir el guiatge a l�es-
pai d�exposició d�astrono-
mia i medi natural del
Montsec.S�han incorporat 70 unitats d�audioguies

Montgai va celebrar la tercera edició de
la Fira del Sabó

Montgai ha celebrat
aquest passat cap de setma-
na passat la 3a edició de la
fira d�artesania �Net, Fira del
Sabó de Montgai�.

S�organitza aquesta fira
vinculada al sabó per tal de
recuperar la tradició i alhora
fomentar aquest ofici artesa-
nal.

El passat dissabte van
promocionar la fira al mer-
cat setmanal de Balaguer
com a acte de la celebració
dels 800 anys de mercat.

Les audioguies ofereixien el servei en quatre
idiomes: català, castellà, anglès i francès

Promoció de la Fira del sabó de Montgai al mercat de
Balaguer
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El director de l�IEI, Albert Turull visita
diferents indrets de les Avellanes

Visita del director de l�IEI a Les Avellanes

El passat dia 5 d�abril el
director de l�Institut d�Estu-
dis Ilerdencs, Albert Turull va
visitar el municipi de Les
Avellanes i Santa Linya
acompanyat de l�alcaldessa
Ma Carme Garrofé i dels al-
tres membres de la corpora-
ció del municipi.

El recorregut va
començar al poble de Les
Avellanes visitant l�església,
anant després a la Cova Gran
i a l�ermita de Sant Urbà a
Santa Linya, al Castell i a
l�ermita de Sant Miquel a
Tartareu acabant al poble de
Vilanova de la Sal i visitant
les seves salines.

Albert Turull durant
aquesta ruta, va prendre
bona nota de les demandes
culturals que hi ha en aquest
municipi.

Va visitar la cova Gran, l�ermita de Sant Urbà de
Santa Linya, el castell i l�ermita de Sant Miquel de
Tartareu i les salines de Vilanova de la Sal

El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

Es va fent tard inexorablement,
de mica en mica,
i el gruix es torna prim, si de passió
parlem, per més que els savis hagin dit,
que res al món es fa ni es destrueix,
només es modifica.
Els savis,� aquells físics tan empírics
que no tenen sentiments i si en tenen
no els expliquen. Només es modifica?
La passió?  L�emoció�?
Es va fent tard inexorablement
i es queda al llindar llis de l�horitzó,
el si de mi parlant just amb la vida
i em diu que és que es fa o bé s�aniquila
i qui, canvia inexorablement.



20 >> E S P O R T SE S P O R T SE S P O R T SE S P O R T SE S P O R T S

El Balaguer, suma tres punts per
l�esperança, davant l�històric Europa
FUTBOL>> El Balaguer
té un calendari
complicat ja que ha de
visitar els camps de
l�Espanyol B i el del
Castelldefels

El Balaguer va aconse-
guir una importantíssima
victòria davant l�Europa que
el situa en plena lluita per la
consecució de la permanèn-
cia, una temporada més, a
la tercera divisió catalana. La
victòria dels balaguerins,

ten per la finalització del
campionat de lliga.

Aquest proper diumen-
ge el Balaguer visitarà el di-
fícil camp de l�Espanyol B,
un partit especial, i més si
recordem els fets que van
succeir en el partit d�anada,
en que fins a cinc jugadors
del equip blanc-i-blau van
haver de ser �hospitalitzats�
després de l�encontre dispu-
tat al Municipal de
Balaguer.

Una setmana després
ens visitarà la Montanyesa,
equip revelació d�aquesta
temporada, que després
d�haver assolit l�ascens el
mes passat, s�ha mostrat in-
tractable, i actualment ocu-
pa la segona posició de la
taula, amb moltes opcions

acompanyada de la derrota
del Palamós va permetre
que els balaguerins retornin
a la 15 posició de la taula, i
mantinguin les esperances
de la salvació, tot i que hau-
ran de lluitar i molt en els
tres darrers partits que fal-

Celebració del gol de Giribet

Genís

27/03/2011

POBLA MAFUMET 2
BALAGUER 0
03/04/2011

BALAGUER 2
EUROPA 1

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Adrià Fernandez14
2. Genís .................. 5
3. Benet .................. 4
4. Figuerola ............ 3
5. Dago ................... 2
6. Figueres ............. 2
7. Padrones ............ 1
8. Ciruela ................ 1
9. Pons ................... 1
10. Cesar ................ 1
11. Tenorio ............. 1
12. Giribet ............... 1

El Balaguer suma
tres punts importan-
tíssims davant
l�Europa que li donen
una mica d�aire de
cara a lluitar per la
permanència a la
Tercera Divisió.

Joan Figuerola de
penalty al minut 3 i
Giribet al minut 73 van
aconseguir avançar-se
en el marcador, tot i
jugant amb un home
menys.

L�Europa va retallar
distàncies al minut 81.

Propers encontres

Giribet

01/05/2011 --  12 h
Camp Municipal Sant Adrià

Espanyol B| Balaguer

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

08/05/2011  --  17 h
Camp Municipal Balaguer

Balaguer| Montanyesa

Classificació
Tercera Divisió
1. Llagostera ............. 67
2. Montanyesa .......... 62
3. Pobla mafumet .... 61
4. Reus ...................... 60
5. Manlleu ................. 58
6. Espanyol B ............ 55
7. Europa ................... 54
8. Cornellà ................ 52
9. Prat ........................ 51
10.Vilafranca ............ 48
11.Gavà ..................... 47
12.Terrassa ................ 45
13.Castelldefels ....... 44
14. Amposta ............. 42
15. Balaguer ............ 40
16. Masnou ............... 39
17. Palamós .............. 38
18. Vilanova .............. 36
19. Ascó .................... 25
20. Premià ................ 24

de poder disputar el play-off
d�ascens a la Segona B.

Per últim, en el darrer par-
tit de lliga, el proper 15 de
maig, el Balaguer visitarà el
camp del Castelldefels, un
equip que es troba en la zona
mitja  de la classificació.
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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
al tel.: 687 509 546

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

Mercedes-Benz

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

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

El passat diumenge
dia 10 d�Abril, es va dis-
putar a les instal·lacions
del Club Natació Mataró
el X Màster Fons de
Mataró amb la participa-
ció de cinc nedadors del
Club Esportiu Natació
Balaguer que van assolir
uns bons resultats, repre-
sentant la nostra ciutat de

Balaguer.
Cal destacar la gran

actuació de tots ells, en
Marc Auberni primer clas-
sificat en la prova de 1.500
metres lliures categoria
Premàster, segon l�Albert
Barri en la Categoria de
+25, campiona també
l�Imma Torné en catego-
ria +45, 9è classificat per
al Gerard Nadal en catego-
ria de +30 tots ells en la
prova de 1.500 metres lliu-
res i finalment destacar en
Miquel Camarasa el 7è
classificat en els 50 me-
tres lliures, tots ells dei-
xant el pavelló alt.

El Club Esportiu Natació
Balaguer va participar al
Màster Fons de Mataró

Nedadors balaguerins a Mataró

NATACIÓ>>Bon
paper dels
balaguerins al master
Fons de Mataró del
passat 10 d�abril

Els balaguerins al podi en les 7 proves
participants al Ciudad de Huesca

Tres nedadors del CEN
Balaguer (Eric Demarchi,
Anna Auberni i Cristina
Marquina) van participar al
trofeu «Ciudad de Huesca»
de natació com a membres
de la selecció de Lleida Abso-
luta.

Els resultats van ser es-
plèndids, ja que van aconse-
guir 7 podis en les 7 proves
que varen disputar. L�Eric
campió del trofeu en les pro-
ves de 50 i 100 lliures, l�Anna
medalla d�or en els 100 papa-
llona i bronze en els 50, i final-
ment la Cristina dos meda-
lles de bronze en els 50 i 100
braça. Destacar la medalla de
bronze de l�Eric en el relleu.Nedadors balaguerins al Ciudad de Huesca

La ciutat de Balaguer va acollir el
primer Campionat provincial de dards
DARDS>> El passat dis-
sabte i al Restaurant Can Pere i
Paqui del Polígon de Balaguer
va tenir lloc el I Campionat Pro-
vincial de Dards, organitzat per
Radikal Dards. Van participar
un total de 16 equips de 4 ca-
dascun, tots de la província de
Lleida i la franja d�Aragó. Va ser
tot un èxit. Els primers classifi-
cats foren: l�equip de Can Pere
i Paqui A  i en 2on lloc, l�equip
Bar Soriano, d�Almacelles. El
premi al millor equip ,pels de
Can Pere i Paqui B.

NATACIÓ>> Els nedadors balaguerins formaven
part de la selecció lleidatana absoluta de natació

Campionat provincial de dards
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El Club Tennis Balaguer organitza un
nou torneig Futures fins al 8 de maig

Les instal·lacions del
Club Tennis Balaguer acolli-
ran des d�aquest divendres
29 i fins el proper diumenge
8 de maig, el 18è Torneig
Futures Ciutat de Balaguer,
amb la participació de joves
jugadors de la federació ca-
talana, mallorquina i espa-
nyola, i jugadors d�escoles
d�alta competició com la de
Juan Carlos Ferrero, o de
Carlos Moyà, que es dispu-
taran els 10.000 $ en premis
del torneig.

La final de dobles es ju-
garà el proper dissabte 7 de
maig i la final individual es
disputarà el diumenge 8 de
maig.Open Tennis a Balaguer

El Club de Futbol Balaguer organitza
un curs de monitors de futbol base
FUTBOL>> La secció base
del C.F. Balaguer conjunta-
ment amb la Federació va-
ren iniciar el passat dia 18
d�abril un curs de monitor de
Futbol que durarà fins el dia
6 de maig a Balaguer.

Aquest Curs de Monitor
de Futbol té l�objectiu de
formar als entrenadors per
poder entrenar fins a
categoria cadet. El curs té
una durada de 65 hores i es
combinen mòduls teòrics i
mòduls pràctics.

TENNIS>> Els joves tennistes disputaran el torneig
de 10.000 $ des del 29 d�abril fins al 8 de maig

Des del passat Dijous
Sant fins el Diumenge de
Pasqua tres equips de la
base del Club de Futbol
Balaguer, concretament
dos de la categoria
benjamins i un aleví,
varen participar al torneig
Mare Nostrum de
Tarragona.

Aquest, és un dels
més tornejos formatius
catalans més importants,
on hi participen gran
nombre de clubs

esportius de tota
Espanya, com de la zona
d�Extremadura, País Basc,
l�Aragó, Illes Balears, la
comunitat de Madrid i per
suposat de diferents
indrets de Catalunya.

Cal destacar el bon
nivell del torneig i la molt
bona organització del
mateix que va fer que la
experiència dels nois que
hi varen assistir fos molt
satisfactòria.

De fet també destacar
que un dels equips
benjamins del Club
Futbol Balaguer va quedar
campió de la seva
categoria, guanyant en
una interessant final
contra el centre de
Tecnificació del Reial Club
Espanyol de Barcelona.

Tres equips del C.F. Balaguer
participen al Torneig Mare
Nostrum de Tarragona

Participants al Torneig Mare Nostrum

FUTBOL>> Els tres
equips van disputar el
torneig durant la
passada Setmana
Santa a Tarragona

Curs de monitors de futbol base
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Pol Calderó, novè, en el Torneig Estatal
de Tennis Taula celebrat a Valladolid

TENNIS TAULA>> El
jugador del CTT Balaguer
Marc Sancho va ser el
guanyador del Torneig de
tennis taula TOP-B, cele-
brat a les Borges Blanques
el passat dia 3 d�abril.

El jugador del

Balaguer, que guanya per
primer cop la competició,
es va imposar en la final a
Guillem Solé, del CTT
Mollerussa, per 3 a 1, des-
prés de desfer-ne el la
semi-final del jugador de
les Borges Joan Llano.

Marc Sancho guanya a Borges
el torneig Tennis Taula TOP-B

Marc Sancho

Pol Calderó

Pol Calderó acaba novè
al Torneig Estatal celebrat el
passat cap de setmana a
Valladolid.

L�Estatal congrega els 24
millors jugadors espanyols
de cada categoria d�edat.
Calderó, tot i començar la
fase de grups amb tres der-
rotes seguides molt ajusta-
des davant el valencià
Gorgonio Martínez per 3-1, el
gallec Anxo Iglesias per 3-2 i
el català Enric Rodríguez per
3-1, va poder refer-se gua-
nyant 3-0 al balear José

Antonio Díaz i 3-1 a l�anda-
lús Adrián Antequera.
D�aquesta manera aconse-
guia passar de grup i acce-
dir al quadre final on es des-
faria de Daniel Bervel però
cauria davant el també an-
dalús Raúl Gonzàlez per 3-1,
passant a jugar les posici-

ons 9-12 on es desfaria con-
secutivament d�Enric
Rodríguez i Oriol Lario, per
fer-se amb una meritòria 9a
posició.

Amb aquest resultat, Pol
Calderó es referma com una
de les joves promeses de
l�estat en aquest esport.

TENNIS TAULA>> El
jove esportista del CTT
Balaguer es referma
com una jove promesa
estatal en tennis taula
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Vuitena victòria consecutiva del
Balaguer-Cristec que s�acosta al líder

El Cristec guanya el
Gelida, per 11 gols a 2,  en
partit corresponent a la 24a
jornada de la Nacional B.

Nova victòria dels
balaguerins en la seva lluita
per acostar-se als primers
llocs de la classificació front
un rival necessitat de punts
que es va veure superat en
tot moment per la major
ambició dels de casa.

Els jugadors de Jaume
Canal van sortir a la pista
amb mentalitat atacant,
davant un Gelida tancat al
darrera, i fruit del seu domini
va avançar-se de seguida en
el marcador mitjançant Lluís
(1-0, min. 4). El Cristec va
continuar insistint, amb
possessions constants de
pilota, i després de moltes
ocasions malgastades va
sentenciar l�encontre en el

Cristec

FUTBOL SALA>> Els balaguerins són el millor
equip d�aquesta segona volta amb 8 victòries
consecutives i 14 sense conèixer la derrota

darrer tram del primer
període amb gols de Valero,
per partida doble, i Xus,
arribant-se al descans amb
un clar 4 a 0 pels de la capital
de la Noguera.

En un segon període
sense gaire història els
visitants van intentar estirar
línies, però això va facilitar
que els balaguerins
trobessin molts més espais
en atac, arribant-se al final de
l�encontre amb un
contundent 11 a 2,
destacant-se Tarroja com a

golejador en aquest període,
amb 4 gols, i essent Raul,
Valero i Xus la resta de
golejadors del Cristec.

Aquesta nova victòria,
vuitena consecutiva, atansa
encara més l�equip de la
Noguera a les primeres
posicions de la taula,
consolidant la seva
cinquena posició i ja a
només 7 punts del líder
Olímpic La Floresta, quan
resten 6 jornades per acabar
la competició, que es reprèn
aquest 30 d�abril.

Cristec
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Tel. 973 450 808
Mòbil 617 917 841

BALAGUER

Balaguer tornarà a
acollir durant aquest
estiu, coincidint amb les
vacances escolars, la seva
segona edició del
Campus de bàsquet de
tecnificació de la
Federació.

La història d�aquestes
estades esportives de
tecnificació, arrosseguen
més de 25 anys
d�història, en tot cas i
després de l�experiència
en la edició passada,
Balaguer podrà tornar a
comptar amb l�afluència
de més de 500 joves
d�arreu del territori
nacional que gaudeixen
de l�esport del bàsquet
amb més de 4 hores
diàries de tecnificació, i en
les que comparteixen
altres activitats esportives
i de lleure.

Els joves d�edats
compreses entre els 14 i
17 anys, es repartiran en

4 torns per setmanes de
diumenge a diumenge,
amb 120 places per torn
des del 26 de juny al 24 de
juliol.

Les facilitats i les
condicions a nivell
d�instal·lacions i l�èxit de
participació i organització
en la edició passada, han
donat aquesta nova
oportunitat a Balaguer per
repetir en una de les
activitats més sol·licitades
a nivell nacional de
Catalunya.

Representants de la
Federació Catalana i de
l�Ajuntament varen signar
el conveni de col·laboració
entre ambdues entitats.

La Federació de Bàsquet
torna a Balaguer amb els
campus d�estiu de tecnificació

Signatura del conveni

BÀSQUET>> La
Federació Catalana i
Ajuntament de
Balaguer signen un
conveni

Trobada ocupacional de futbol de
centres de disminüits a Balaguer

El passat 14 d�abril, es
van lliurar els records de par-
ticipació a la trobada
ocupacional de futbol que va
tenir lloc al camp municipal
d�esports de la ciutat.

L�acte va comptar amb
l�assistència del regidor d�es-
ports, Juanjo Tenorio, el pre-
sident del Consell Comarcal
de la Noguera, Vicent Font,
el president de l�estel, Carles
Profitós i el president del
C.F.Balaguer, Josep
Burgués.

Cal destacar l�alta parti-
cipació de grups de tota la
província amb un total de 90
participants de diferents
centres de disminuïts.Trobada al Camp Municipal d�esports

Nova edició del Tecni-camp del Pirineu
del 26 de juny al 2 de juliol, a Rialp

Del 26 de juny al 2 de
juliol, s�organitza una nova
edició, la sisena, del Tecni-
Camp dels Pirineus, un
campus esportiu d�estiu per
la pràctica del futbol,
bàsquet i futbol sala dels
joves balaguerins, d�edats
compreses entre els 8 i els
15 anys.

El campus es celebra a
Rialp, i està dirigit per Juanjo
Tenorio, entrenador nacional
de futbol, i actualment capità
del primer equip del Club
Futbol Balaguer, i compta
amb monitors especialitzats
en diferents esports, com
Francesc Almira, entrenador
nacional de bàsquet, i

FUTBOL>> La trobada es celebrà el passat 14
d�abril al Camp Municipal, amb uns 90 participants

Campus Esportiu de Rialp

entrenador de l�equip júnior
del Club Bàsquet Balaguer, i
Dani Valls, entrenador de
futbol base.

Les places al campus
són limitades i els
interessats poden inscriure�s
fins el proper 30 de maig.
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De prop
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Una de les col·laboracions
que llegeixo amb més assiduï-
tat de La Vanguàrdia, és la del
professor Pedro Nueno, per tot
el que coneix d�aquell món llu-
nyà i emergent de l�Extrem
Orient, on és cou bona part del
futur. I per la seva visió realista
i didàctica, sense deixar d�és-
ser força crua quan convé. L�al-
tre dia ens explicava el cas que
li havien fet notar en que la cor-
rupció dels polítics anava en
proporció directa a l�amplada
de les voreres. Ell com jo pen-
sava i creia, que era per afavo-
rir el moviment de les perso-
nes amb més comoditat i faci-
litar el comerç que pugui ha-
ver instal·lat. Doncs no. Li ex-
plicaven aquesta nova versió
per poder-ho comprovar en els
nombrosos viatges que fa. El
que no es pot negar és l�origi-
nalitat de l�observació. Ves per
on la gent ja no sap que dir en
quan es toca l�honestedat dels
nostres dirigents. L�experiència
i el dia a dia ens diu, que certa-
ment existeix la corrupció,
però també crec que no en
l�amplitud que se li ha donat.
Moltes vegades són els matei-
xos partits els que faciliten les
condicions per a que l�home
del carrer, i determinat perio-
disme de poca vàlua i molt in-
teressat, creguin que tot està
podrit i escampin la fortor de
la corrupció. Aquesta postura
és molt perjudicial per una
�democràcia� tan jove i defec-
tuosa com la nostra.

Tenim davant dels nostres
ulls el cas de la Comunitat
Valenciana: que passarà si la
llista del Sr. Camps surt gua-
nyadora amb uns esplèndids
resultats? La raó qui la tindrà
els socialistes o el poble? Quan
s�hagi fet el recompte dels vots,
si el Sr. Camps s�emporta la
majoria i el seu equip comen-
ça a ésser cridat als jutjats, que
es podrà dir? Si per a més des-
gràcia i ganes de riure, en surt
algun condemnat, que es dirà?
Que Déu ens empari, per un
costat la veu del poble que di-
uen és la veu de Déu: �Vox
populi, vox Dei�, per l�altre, la
realitat judicial que haurà es-
tat prou demostrada. Enmig,
reben pels dos costats, el po-

ble enverinat al sentir-se en-
ganyat altra vegada.

En petita escala, molt
més petita per sort, en la
nostra ciutat s�han fet res-
sonar números i notícies que
després no s�han confirmat.
Es va fer pregó del que tot-
hom sap, però és molt dife-
rent la significació en que
ho digui un qualsevol mem-
bre del poble sense cap as-
piració política, a que ho
digui una persona que té la
voluntat de governar-nos.
Les seves paraules han d�es-
tar plenes de transparència
i d�autenticitat, i d�ésser ca-
paç de mantenir-les amb to-
tes les conseqüències. Si
entrem en el joc del políti-
cament correcte s�haurà
deixat a la porta els canvis
pregonats. S�haurà perdut
tot l�encant de la primera
vegada. Per què? Per a què?
En uns moviments en que ja
ens té acostumats el Sr.
Aguilà es fan un reguitzell
de petites (?) obres, uns pin-
ten, altres fixen rajoles que
fa mesos que bellugaven, i
el que no fan els homes les
màquines d�un o altre bene-
factor de la ciutat els subs-
titueixen, per deixar-ho al
punt correcte. No deixa de
ser pura propaganda. I què?,
si el poble torna a donar con-
fiança al Sr. Aguilà en qua-
tre dies tot oblidat.

Alguna llista ja m�ha ar-
ribat. Millor dit la conec, si
no hi ha canvis de darrera
hora. Sense sorpreses per a
ningú. Alguna baixa. Algu-
na alta nova sense to ni so, i
veient-se en qualsevol llum,
la possibilitat real d�un gran
Ajuntament si les llistes fos-
sin obertes i no com ara.

Ara per acabar deixeu-
me repetir els encapçala-
ments dels tres darrers es-
crits: Res ha canviat, vivim
en un raconet del món que
és un Paradís, i els interro-
gants ben oberts, es van tan-
cant amb l�ajuda vostra i
meva.

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

El 22 de maig tindran lloc
les eleccions municipals, i la
Candidatura d�Unitat Popular
de Balaguer, enguany, també
hi participarà. Aquest serà el
primer any que ens presentem,
i ho fem amb tota la il·lusió del
món.

No ha estat fàcil el camí
que ens ha dut a presentar-nos
a les eleccions municipals. Cal
tenir en compte que som una
candidatura que no gaudeix de
subvencions públiques, i no
acostumem a tenir massa
presència en els mitjans de
comunicació. Tampoc
comptem amb un exèrcit de
polítics professionals, ni
periodistes a sou, que defensin
les nostres postures
transgressores en el model
polític actual basat en
l�autocomplaença. Això però,
no ha fet minvar la nostra feina
sustentada, únicament, en el
treball voluntari i desinteressat
de tots nosaltres que, durant
aquestes darreres setmanes,

ha estat un repte; el repte
d�oferir un projecte alternatiu
per a la ciutat de Balaguer.

Defensem un projecte que
creiem imprescindible a dia
d�avui, obert a la participació
de tothom que vulgui treballar
per construir una ciutat que es
preocupi dels més necessitats.
Un projecte basat en la
participació ciutadana,
l�assemblearisme i unes idees
clares de canvi. Volem una
democràcia real i participativa,
una democràcia directa i sense
intermediaris ni mercaders de
vots i il·lusions.

Lluitem per un sistema que
garanteixi els drets i les
llibertats individuals i
col·lectives, i que posi
l�economia al servei de les
persones mitjançant un model
productiu destinat a satisfer
les necessitats de tothom, tot
respectant als altres i tot allò
que ens envolta. Tot això
englobat dins del nostre marc
territorial de treball, els Països

Presentació de la CUP a Balaguer
Candidatura Unitat Popular de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

En els anteriors escrit he
parlat d�un Ajuntament al
servei de tots, amb una
prioritat, aixecar Balaguer, i
que haurà d�actuar amb
austeritat. En aquest exposo el
què entenc ha de ser el nou
govern de la ciutat.

Un govern, realment, de
tots. Perquè al nostre govern,
al govern de l�Ajuntament del
canvi, no hi sobra ningú. CiU,
en aquests moments difícils,
vol liderar el pacte de les
persones sensates que hi ha a
tots els partits, dels que
defensen el millor per
Balaguer.  Sense sectarismes
i amb humilitat, però sota un
lideratge clar.

Un govern amb projecte.
Perquè no volem guanyar per
guanyar, sinó per a servir

El canvi a Balaguer.
Manera de governar.
Josep Ma Roigé, candidat de CiU a l�alcaldia de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catalans, on ja hi ha gairebé
un centenar de nuclis de la
CUP al servei dels ciutadans, i
on la flama del municipalisme
combatiu es va estenent mica
en mica.

Som molts els que creiem
que Balaguer, la nostra ciutat,
necessita un canvi, i és des
d�on sorgeix la CUP. Una
alternativa diferent a tots els
models fins ara existents a la
ciutat, amb el compromís de
no defraudar a ningú, i amb un
objectiu clar: la defensa dels
interessos dels ciutadans per
sobre dels jocs aritmètics de
la política.

Davant de la realitat que
ens envolta, la CUP de
Balaguer vol treballar per
bastir una altra ciutat  i una
altra comarca. Volem ser una
eina útil per totes aquelles
persones i col·lectius amb
voluntat transformadora, que
lluiten per canviar allò que els
envolta i no els agrada. I és per
això, que esperem fer-ho
mitjançant la confiança i el
suport de molts de vosaltres,
tot aportant noves eines per a
fer possible el desig de viure
en un Balaguer millor.

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

Balaguer. Volem passar d�un
govern que ocupa el poder
sense projecte a un govern fort,
el govern de la gran majoria
dels veïns del municipi.

Un govern responsable.
Volem un govern que no
s�amagui. Un govern que doni
la cara, que s�impliqui. Un
govern conscient dels
problemes que vivim avui a
Balaguer. Un govern que lluiti
contra «el que dia passa any
empeny». Un govern amb molt
sentit comú.

Un govern de persones
vàlides. No volem un govern de
persones que s�aprofitin del seu
càrrec. Que per seguir
governant són capaços de
«comprar» voluntats i
regidors, oferint-los prebendes
i llocs de treball. O promeses

d�adjudicacions per participar
en la llista electoral.

Un govern honest. No és
honest usar la por i l�engany. I
menys amb persones amb una
situació complicada. Persones
aturades sense ingressos que
treballen temporalment en els
plans ocupacionals de la
Generalitat. Se�ls  diu que si
no continua el mateix Alcalde
no se�ls renovarà. O empleats
municipals als que s�indica que
amb un canvi de govern
municipal es privatitzarien
serveis i els seus llocs de
treball perillarien.

Un govern sensat. I no és
sensat endeutar l�Ajuntament,
és a dir a tots nosaltres, per a
realitzar unes obres d�última
hora, prescindibles, no
necessàries ni urgents. Tot
amb caire electoral. I tractant
així els ciutadans, cada quatre
anys, com a canalla i pensant
que se�ls pot enganyar amb el
mateix caramel.

Crec sincerament que cal
un canvi, i especialment en la
manera de governar.
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El grup municipal de CiU a
l�Ajuntament de Castelló de
Farfanya ha interposat una
demanda contenciosa
administrativa contra l�acord
adoptat en els plens de
l�Ajuntament dels dies 28
d�octubre i 28 de desembre del
2010, per recuperar el terreny
ocupat per Manel Medà i
Calella, pare de l�alcalde, i
principal beneficiari.

L�acord d�interposar
aquesta demanda es fa perquè
després d�empatar en les
votacions entre l�equip de
govern i l�oposició, el secretari
de l�Ajuntament va atorgar el

Demanda contra l�ajuntament de
Castelló de Farfanya
Jeroni Cornet Figuerola i Ma Carme Casanoves Vendrell
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

vot de qualitat al tinent
d�alcalde; així es va poder
desempatar la votació del ple
i afavorir els interessos
particulars de l�alcalde. Amb
aquesta acció és vulnera
l�article 53.3 de la Llei
municipal.

El grup de CiU va prendre
aquesta decisió, perquè en els
plens, l�equip de govern, no
defensa en cap moment els
interessos del municipi, sinó
que només defensa els
interessos particulars i
l�ocupació de terres que el pare
de l�alcalde va fer de forma
il·legal.

Fa cinc anys varem
constituir legalment una
plataforma veïnal anomenada
«No volem l�antena tan a prop
(NVATAP)» formada per 114
membres del poble de Les
Avellanes. La creació de la
plataforma NVATAP es va
produir com a reacció a la
ubicació i posada en marxa
d�una antena de telefonia
mòbil molt a prop del nucli
poblacional de Les Avellanes i
en contra de la voluntat
majoritària dels seus veïns.

La finalitat fundacional de
NVATAP era doble:  1) oposar-
se a la instal·lació d�una antena
de telefonia mòbil a prop del
nucli poblacional de Les
Avellanes i 2) la d�aconseguir
es seu desmantellament. La
primera d�aquesta finalitats, va
estar aconseguida dos anys
després de la constitució de la
plataforma i per fi, després de
5 anys s�ha procedit al
desmantellament físic de
l�antena.

Volem agrair el suport de

No volem l�antena tan a prop
Plataforma �No volem l�antena tan a prop�
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

tots els nostres veïns, a  les
autoritats que ens han donat
el seu suport durant uns anys
de tramitacions laberíntiques,
als ajuntaments d�altres pobles
que ens varen expressar la
seva solidaritat, a la premsa
local, que sempre s�ha fet ressò
de les nostres revindicacions i
en definitiva a tots els que
d�una manera o altra ens han
ajudat a aconseguir els nostres
objectius.

La plataforma es dissoldrà
legalment el proper dia 9
d�abril. Per celebrar tot aquest
procés reivindicatiu,
celebrarem una xocolatada
popular al poliesportiu de Les
Avellanes el dissabte 9 d�abril
a les 18:00. La celebració anirà
dirigida sobretot als més joves
que són els verdaders
beneficiaris de la lluita portada
a terme.

Moltes gràcies a tota la
premsa per donar ressò de la
nostra reivindicació.

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

Aquesta dita tan nostra, fa
referència al fet que els canvis
són sempre benvinguts. En
política es dóna de forma
especial el fet de que hi ha
persones i partits que són
gairebé incombustibles degut
a un munt de factors com el
tarannà personal, la feina feta,
el domini i influència en els
mitjans de comunicació, la
feblesa dels contrincants, etc.
Aquí a Balaguer en tenim un
cas clar, l�alcalde Sr. Miquel
Aguilà. Res a dir, ja que ha estat
sempre la voluntat del poble
que l�ha votat més que a ningú
i ha tingut sempre un nombre
de regidors que li ha permès
governar amb facilitat. El
mateix passava amb
l�expresident de la Generalitat
l�Honorable Jordi Pujol.

Aquesta permanència no
és bona per a la democràcia.
Ni per a la democràcia interna
dels partits, ni per al sistema
democràtic que tenim. A
Balaguer convé un canvi a
l�alcaldia, però, per què?, quin
canvi? Vegem breument tres
motius:

La primera raó és per un
natural cansament personal de
l�alcalde que, tot i que no es
manifesta públicament, es nota
en les seves actuacions. Un
alcalde que té ganes de fer
política no fa ús d�un regidor

Canviar no fa polls...
Iniciativa els Verds de Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

trànsfuga per poder governar
variant la majoria sorgida de les
urnes i convertir-se ell mateix
en trànsfuga. Un alcalde amb
ganes fa un ús de la política com
cal, amb diàleg amb totes les
forces polítiques si l�ocasió ho
requereix, i amb pactes i acords
puntuals per aprovar allò què
és important. Això és l�essència
de la política ben feta.

El segon motiu és que un
càrrec exercit durant vint-i-
quatre anys fa que l�ocupant es
faci a la idea que el càrrec és
etern, i que el municipi, els
treballadors i el consistori són
el seu pati particular. D�aquí
neix també la falta d�interès en
promocionar la participació
dels joves, de la munió
d�associacions i entitats en els
afers de la ciutat. Perquè fer
una jornada de portes obertes
quan les obres estan acabades
quinze dies abans de les
eleccions no és participació,
s�assembla més a manipulació.

El tercer motiu és la inèrcia
en la que es cau en la gestió
diària de l�ajuntament, les
relacions continuades amb
determinades empreses,
exclou altres empreses que
podrien oferir uns serveis igual
o millors que les habituals, però
no per cometre una
irregularitat, sinó pel costum,
per l�hàbit de fer-ho fàcil o, com

Circular col·laboradors Associació
Balaguer Comercial 2021
Junta Balaguer Comercial 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

L�associació Balaguer
Comercial 2021 vol agrair de
manera molt especial als més
de 100 comerços i serveis que
us vareu adherir a la proposta
de la 1a nit IDP (Innovació,
diversitat, proximitat), les
ganes, voluntat i l�esforç per
poder-la dur a terme el
dissabte 30 d�abril.

Aquest projecte, pioner a
les nostres comarques,
pretenia donar vida dins la
nostra ciutat aprofitant
l�afluència de persones de tota
la comarca basant-ho amb
l�obertura nocturna del nostre
comerç (de 19,00h a 23,00h)
complementada amb una sèrie

de tallers i activitats al carrer
(Graffitis, inflables, performan-
ces, tallers de perruqueria,
estètica, gimnàstica, etc)
donant a conèixer tot allò que
fem des del poble, i pel poble.

Volíem donar continuïtat a
la «Fira» i que es fes més
present dins de Balaguer i això
no ha estat entès per l�equip
de govern tal com ens va
transmetre el Senyor alcalde,
essent els impediments:
- El tancament del carrer
Barcelona (des de la plaça de
l�olivera fins al Sagrat Cor), el
carrer Pare Sanahuja (tram del
Dr. Fleming al carrer
Barcelona) i el passeig de

diu sovint el Sr. Alcalde,
«sempre ho hem fet així i no
ens ha anat malament». El
mateix passa amb les
relacions amb molts sectors
socials i econòmics de la
ciutat i amb les institucions.

Però no tots els canvis
són iguals. En moltes
ocasions canviar per canviar
no soluciona res. El canvi que
nosaltres proposem és un
canvi a un alcalde que tingui
il·lusió, idees, que tingui en
compte que allò important
són les persones, no les
empreses, que sàpiga
gestionar amb generositat
una situació de crisi, que al
parer de més d�un,
s�allargarà al menys una
legislatura, que tingui la
voluntat de reorganitzar amb
fermesa els serveis que
l�ajuntament presta. Un
alcalde que faci un bon ús
de la pràctica política,
accentuant el diàleg i el
consens amb tots els partits,
i que sàpiga treballar en
equip gestionant
correctament la diferència i
la discrepància.

A Balaguer tindrem la
bona oportunitat de triar
entre sis candidatures
diferents com a mínim, amb
sis candidats a l�alcaldia
diferents. A Iniciativa per
Catalunya Verds, creiem
que presentem un candidat
capaç i que compleix amb
molts d�aquests requisits, el
Gregori Garcia Ruiz.
-------------------------------------------

l�Estació (des de l�estació de
Renfe al Dr. Fleming).
- El cost de les hores extres
de la Guàrdia Urbana.
- Les queixes dels veïns.

Des de l�associació
creiem que unes hores de
tancament d�aquests
carrers haurien suposat una
primera nit innovadora, viva
i oberta a la ciutat de
Balaguer, per tant ens
veiem obligats a no fer
realitat un projecte de 3
mesos de constància i
treball il·lusionat dels més
de 100 comerços adherits.

Varem creure que era
un bon moment per fer «Viu
Balaguer».

La proposta que vàrem
presentar la  podeu trobar a
la nostra Galeria Comer-
cial:
www.balaguercomerciat.cat
www.balaguercomercial.com

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

www.revistagroc.com
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3a Concentració Motera a Balaguer, els
propers dies 7 i 8 de maig

Dissabte dia 7, Balaguer
acollirà la 3a Concentració
Motera. Els actes començaran
a les 12 del matí, amb l�obertu-
ra d�inscripcions i de la zona
d�acampada. A la tarda, es farà
una ruta turística per la ciutat i
els voltants, i a la tornada hi
haurà un berenar per escalfar
motors, seguit d�una exhibició
de Supermotard, a càrrec de
Team Suzuki-Toshiba-Racing,

Concentració motera a Balaguer

La pluja desllueix alguns
actes de la Passió

La pluja va deslluïr algu-
nes de les sessions previs-
tes de l�espectacle Viu La
Passió, celebrada aquesta
passada Setmana Santa al
Castell Formós de Balaguer,
organitzada per La
SudaTeatre, i amb la partici-
pació de més de dos-cents
actors i actrius voluntaris de
la ciutat i comarca.

El divendres es van po-
der fer totes les sessions,
però el dissabte només es

va poder fer la primera, ja que
la pluja va fer acte de presèn-
cia.

�Viu La Passió� va oferir
un total de 13 quadres de la
Passió i mort de Jesucrist,
molt ben ambientats, musi-
cats i explicats.

Des del mercat i entrada
de Jesús a Jerusalem, fins a
la crucifixió i resurrecció de
Jesús, tot un recorregut per
la història de fa més de dos
mil anys.

És el tercer any
consecutiu que Balaguer
aplega aquesta trobada
amb motoristes d�arreu
del món

El mestre pastisser
balaguerí, Lluís Muixí ens
ha sorprès aquesta setma-
na Santa, amb la seva tra-
dicional mona de Pasqua,
que enguany ha exposat a
les vitrines del seu establi-
ment de la plaça de la Sar-
dana de la capital de la
Noguera.

Una reproducció en
sucre i xocolata del famós
quadre �Las Meninas� de
Velázquez, en la qual hi ha
estat treballant durant els
darrers sis mesos.

El resultat d�aquest tre-
ball és una autèntica obra
d�art, molt dolça, que ens
demostra el gran saber fer
d�aquest mestre de la pas-
tisseria de renom europeu
i mundial.

D�altra banda, el passat
dilluns, festa de la Mona a
casa nostra, va estar una
mica deslluïda per la pluja
que va anar caient durant
tot el dia, i que va privar a
més d�un grup de poder
celebrar la diada a l�aire lliu-
re. De totes maneres, es
calculen amb més de
500.000 mones les que es
van vendre a Catalunya
durant la jornada festiva.

Camarasa, les Avella-
nes i Ponts van ser dels
indrets més festius de la
nostra comarca per men-
jar la mona.

Lluís Muixí ens presenta �Las
Meninas� de Velázquez, en
forma de mona de xocolata

«Las Meninas» de Lluís Muixí

El mestre pastisser
balaguerí ha estat
treballant en aquesta
mona de Pasqua
durant 6 mesos

La Passió

amb campions d�Espanya i del
món. De cara a la nit, es farà un
sopar per a tots els assistents,
seguit de disco mòbil i sorteig
de regals. L�endemà, a les 8 del

matí, hi haurà una traca popu-
lar, amb esmorzar, la 2a exhibi-
ció de Supermotard, i un pica-
pica i traca per donar per finalit-
zada la festa dels motards.
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Balaguer acollirà el concurs de pintura
ràpida dedicat als 800 anys de mercat

El proper dissabte 30
d�abril, la plaça del Mercadal
acollirà el Concurs de pintu-
ra ràpida �800 anys de mer-
cat�, en motiu dels actes de
celebració dels 800 anys de
mercat.

Durant tot el matí, els
artistes pintaran diferents
indrets del mercat, en dife-
rents tècniques pictòriques.

El Jurat es reunirà a par-
tir de les 4 de la tarda, i els
premis del concurs es lliura-
ran a partir de les 8 del ves-
pre a la sala d�actes del pa-
velló Inpacsa, dins dels ac-
tes de celebració de Fira
Balaguer, que es celebra del
29 d�abril a l�1 de maig.Plaça Mercadal

La pluja va deslluir el mercat de
llibres i roses de la Diada de Sant Jordi

La pluja va deslluïr el
mercat de llibres i roses de
la passada edició de la Dia-
da de Sant Jordi, del passat
dissabte.

Una dotzena de parades
de llibres i roses van instal·-
lar-se al passeig de l�Estació,
en motiu de la festa dels lli-
bres a Catalunya.

Novament, els llibres
mediàtics i les novetats edi-
torials de l�any van ser els
més buscats i venuts de la
jornada, a Balaguer.

El concurs es celebrarà el proper dissabte 30
d�abril, durant el mercat setmanal al Mercadal

El passat 9 d�abril,
s�inaugurà al Museu de la
Noguera l�exposició:
«1808-1810. El Pla de Lleida
en guerra» .

La mostra explica
mitjançant imatges de
l�època i peces originals el
començament de  l�ano-
menada Guerra del Fran-
cès a les terres lleida-
tanes, fent especial inci-
dència en els esdeve-
niments bèl·lics a les
ciutats de Lleida, Balaguer,
Tàrrega i Cervera.

Aquesta exposició  ha

estat produïda per
l�Institut d�Estudis
Ilerdencs de la Diputació
de Lleida, amb la
col·laboració del Museu de
la Noguera - Balaguer, el
Museu Comarcal de
l�Urgell - Tàrrega i el Museu
Comarcal de Cervera.

L�exposició es podrà
visitar fins el dia 5 de juny,
de dimarts a dissabte d�11
a 14 h i de 18 a 20 h; i els
diumenges i festius d�11 a
14 h, a la Sala
d�Exposicions temporals
del Museu.

El Museu de la Noguera acull
l�exposició �1808-1810. El
Pla de Lleida en guerra�

L�exposició es va inaugurar el passat 9 d�abril

Parades de llibres al Passeig de l�Estació
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Anuncis breus classificats

Vota conectant amb www.cerclebalaguer.cat
SI        NO      NS/NC

La contribució (IBI) de Balaguer durant el període 2007-2011, sembla que s�ha
apujat entre un 30 i un 35%, quan l�IPC només ha pujat en total un 8%. Creus

que en època de crisi, aquest increment d�aquest impost és acceptable?

TREBALL
-------------------------------------
ES PRECISA mecànic
d�automoció amb experi-
ència. Interessats portar
Curriculum Vitae a
Balmotor, c/ Rafel de
Casanoves, 6 de Balaguer.
Raó: 973447705.
-------------------------------------
SE OFRECE chica para
hacer trabajos de
limpieza, cuidar niños o
gente mayor. Seria y res-
ponsable. Raó:
642913711.
-------------------------------------
NOIA CATALANA de
Balaguer de 18 anys amb
experiència, s�ofereix per
donar classes de repàs i
cuidar nens i nenes. Raó:
667824816.
-------------------------------------
SE OFRECE chica para
limpiar casas, escaleras,
planchar ropa, fregar
platos. Responsabilidad
y eficiencia. Muy buenas
referencias. Razón:
667370005.
-------------------------------------
PROFESSORA nativa
dóna classes d�anglès:
repassos i classes de con-
versa en llengua anglesa,
per particulars i grups or-
ganitzats. Interessats tru-
car al: 650422582.
-------------------------------------
VENDA de pàrkings, c/ St
Jaume (entrada Banque-
ta), a partir de 7.000 e i al
c/ Barcelona, 72 a partir
de 9.000 euros. Raó:
676116396.
-------------------------------------

CHICA del país, se ofrece
para cuidar niños o gente
mayor. Horario a conve-
nir. Con experiencia.
Razón: 638148552.
-------------------------------------
CONSTRUCCIONS I RE-
FORMES Germans Vidal.
Teulades, banys, façanes,
comunitats, granjes, ma-
gatzems, cases antigues.
Reformes en general.
Preu econòmic. Trucar
als telèfons: 973426180-
690921832.
-------------------------------------

IMMOBLES
-------------------------------------
ES LLOGA o es ven local
al c/ Barcelona, 155
m2+altell, 110 m2. Raó:
651563634.
-------------------------------------
VENC plaça de pàrking a
l�Avda. Països Catalans.
Raó: 973446011.
-------------------------------------
OPORTUNITAT a Cama-
rasa, es ven casa mobla-
da, de 150 m2, garaig 2/3
cotxes, 3 hab, 3 banys,
calef, llar de foc, piscina
60 m3. Preu: 255.000 e.
Raó: 607838718 (tardes).
-------------------------------------
ES LLOGA pis a Balaguer
(davant Sagrat Cor), 60m2,
2 hab., menjador, cuina,
bany, despatx, amb elec-
trodomèstics. Es dema-
nen referències. Molt llu-
minós. Sense comunitat.
Raó: 937351718-
676515830.
-------------------------------------

PÀRQUING tancat es llo-
ga al c/ Dr. Fleming. 65 e/
mes. Raó: 973450407.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament
nou a l�Av. Països Cata-
lans, 2 hab, a partir de 300
e/mes. Raó: 973446011.
-------------------------------------
VENC dúplex a l�Av. Paï-
sos Catalans, 150 m2, ter-
rassa, cuarto de 40 m2 al
costat. Vistes al riu. Opor-
tunitat única. Abstenir-se
curiosos. Interessats telf:
678954170-667476167.
-------------------------------------
OPORTUNITAT, vendo
piso de 140 m2, mue-
blado, zona tranquila, 4
hab., 2 baños, a/a, calef.,
sin comunidad. Precio:
115.000 euros. Razón:
607838718 (tardes).
-------------------------------------
ES LLOGA pis a Bellcaire,
70m2, 2 hab., cuina, men-
jador, bany. Tot d�obra
nova. Raó : 647650732.
-------------------------------------
VENDA o LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Tels:
973446161-629310479.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer, llicència disco-
teca. Abstenir-se curio-
sos. Raó: 667476167.
-------------------------------------
OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades a la
millor zona de Balaguer,
al costat del col·legi
Mont-roig. Entre 380-750
m2. Raó: 676996765.
-------------------------------------

ES VEN xalet amb
parcel·la urbanitzada de
2.300 m2, amb tots els ser-
veis. Excel·lent situació, a
distància còmoda des de
Balaguer. De particular a
particular. Raó:
679212459.
-------------------------------------
ES VEN o es lloga local
ideal per restauració, al
c/ Escala de Balaguer.
110 m2. Raó: 600381763.
-------------------------------------
ES LLOGA apartament a
Camarasa, moblat, amb
foc a terra i vistes al riu.
Lloguer de pàrking de lí-
nia al c/ Urgell. Raó:
973447752-639920281.
-------------------------------------
HORT o tros amb /sense
casa es compra/es lloga
a prop de Balaguer. Ne-
teja de pàrkings, jardins,
manteniments. Raó:
691991919 (Pep).
-------------------------------------
SE TRASPASA bar
reataurant a Balaguer, en
ple rendiment. Només
s�atendran trucades per
les tardes. Raó telèfon:
687573893.
-------------------------------------

VARIS
-------------------------------------
VENC vestit de Comunió
de nena i complements.
Raó: 661014086.
-------------------------------------
VENC taules i cadires de
menjador, molt bon estat.
Raó: 973420029.
-------------------------------------

TENS ROBA bona, però
t�ha pasat de moda? Por-
ta-me-la i te la transforma-
ré com si fós nova. Faig
arreglos i remodelacions
de tot tipus (camises,
pantalons, vestits...). Raó:
616771071.
-------------------------------------
COMPRO monedes (pla-
ta/or), bitllets antics, pos-
tals, fotos, llibres, publi-
cacions, llibres Festa Ma-
jor i Fira, Grocs (100 pri-
mers números). Qualse-
vol cosa realcionada amb
Balaguer. Tel: 676803205.
-------------------------------------

MOTOR
-------------------------------------
ES VEN Fiat Seicento
Sporting, 1.1, 55 cv, any
2000. 65000 kms reals. No
a/a. Perfecte xapa i pin-
tura. Recent revisat, ITV al
dia. Preu: 2.500 e. Raó:
692368796.
-------------------------------------
VENC Furgoneta Jumpy
2.0 HDi, any 2003. Venc
moto Suzuki 600 GSX, any
91. En bon estat. Raó:
625147193.
-------------------------------------
VENDO coche Ford Fo-
cus TDCi 1.8, 49000 kms,
con extras. Razón:
973451260-639703089.
-------------------------------------
Per anuncis en aquesta
secció adreceu-vos a les
nostres oficines del c/
Sant Lluís, 36-38 de
Balaguer.
-------------------------------------
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REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F �  BALAGUER

Tel. 699 949630

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT 973 455004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT 973 426013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200
IMPIC 973 446606
MOSSOS (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D�ESQUADRA 973 457700
GUÀRDIA URBANA 973 450000
CÀRITAS BALAGUER 973 448258
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
A MEDICS 973 447513
CENT. MEDIC RECONX. 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 EVANG. PENT. 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 445786

629 447113 - 629 377476 -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
--------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT 973 454004
--------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
--------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005
METGE 973 430107
--------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 438004
METGE 973 438003
A.T.S. 973 438062
RESIDÈNCIA 973 438169
--------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC 973 420003
--------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
TELF. PÚBLIC 973 454002
--------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC 973 454003
--------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE 973 180213
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055
--------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC 973 454019
--------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455286

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

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 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 607191367

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

MONTGAI

PERE SOLANS 973430110

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
06.20 (1) 06.49
08.00 (4) 08.30
09.50 10.19
12.25 12.54
14.16 14.46
16.00 16.29
18.30 18.59
19.25 19.55
BALAGUER LA POBLA
09.39 11.00
14.19 15.40
20.59 (3) 22.20

Horari de trens

Horari d�autobusos

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.
(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.
(3) El dies 24, 25 i 31 de desembre, només circula entre Lleida i Balaguer.
(4) Els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, només circula enre Lleida i Balaguer.

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
05.50 (1)(2) 06.13
07.15 07.44
09.10 09.39
11.45 12.14
13.45 14.19
15.15 15.44
17.55 18.24
20.30 (3) 20.59
LA POBLA BALAGUER
06.40 (4) 08.00
12.56 14.16
18.05 19.25

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 21 d�abril a les 8 de la tarda del 28 d�abril CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 28 d�abril a les 8 de la tarda del 5 de maig SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 5 de maig a les 8 de la tarda del 12 de maig MARCH

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.55 � diari
19.44 � diumenge
19.55 � diari
19.00 UAB BELLATERRA diumenges lectius
06.10 TÀRREGA feiners
07.10 " feiners
08.00 " de dill. a div. feiners
12.00 " feiners
15.00 " feiners
19.30 " feiners
19.44 " diumenges
05.55 LLEIDA de dill. a div. feiners
06.55 " de dill. a div. feiners
07.41 " feiners
07.45 " feiners
07.48 " feiners
07.55 " dim, dime, diven.
08.00 � dill., dim., dij., diven.
09.15 � feiners
10.45 " diumenge
13.30 � de dill. a div. feiners
13.59 � feiners
15.18 � de dill. a div. feiners
18.05 � diari
09.50 SEU D'URGELL diari
16.35 � diari
09.50 PUIGCERDÀ diari
13.35 SOLSONA de dill. a div.
16.35 � divendres
09.50 PONTS diari
12.30 � de dill. a div. feiners
13.35 � de dill. a div. feiners
16.35 � diari
18.30 � de dill. a div. feiners

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
19.50 PONTS de dill. a div. feiners
09.48 ESTERRI D'ÀNEU diari
17.23 � diari
07.00 AGRAMUNT de dill. a div. feiners
13.17 � feiners
18.30 � de dill. a div. feiners
19.44 � diumenge
19.47 � de dill. a div.
07.00 ÀGER feiners
09.48 � feiners
14.00 � feiners
17.00 � dill., dima., dij.
17.23 � diari
11.05 LES diari
18.05 � diari
08.40 ALMENAR de dill. a div. feiners
12.45 � dissabtes
15.00 � de dill. a div. feiners
17.00 � de dill. a div. feiners
18.50 � de dill. a div. feiners

SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
09.10 feiners
09.15 diari
11.00 feiners
12.30 feiners
13.00 de dill. a div. feiners
15.00 de dill. a div. feiners
16.00 diari
16.45 feiners
18.30 de dill. a div. feiners
19.00 de dill. a div. feiners
20.01 de dill. a div. feiners
21.51 de dill. a div. feiners
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