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'..,.,--~Caber! a qualseval
punt de la plana.
Plaurá feblement i
el vent bufará lar!
de I'est i nardes!.
No nevará a zanes
baixes.

Les temperatures
baixaran i plaurá
feblement a tat el
Pla. No s'esperen
nevades a cotes
baixes, pero el
fred'será intenso'-"..aio _

TEMPERATURES I TEMPS A ....
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T 18:12

Madrid 6° 3° Atenes 7° 0° c:;;>
Barcelona 12° 4° Brusselles 0° _2°
Paris 2° O°· Oslo _8° _9° e::,
Toulouse 6° _2° Viena -40 -10° Ó

Roma 8° _2° Lisboa 12° 6° e::,
Londres 5° 1° Pra a-6° . _9° 9
msterdam 2° 0° Dublin 7° 1° <J-
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El Teín S

AHIR A LLEIDA

AVUI
CANVI RADICAL
Arriba una pertorbació molt
freda que abans que acabi
la jornada, al vespre, tapara
el cel del Pla per deixar pre
cipitacions febles i intermi
tents no massa importants,
pero acompanyades de fred
intenso En fara més dema al
lIar9 del dia.

SERVEIS
1 NS I
Mo.$sos, Policia i Guardia Civil
Emergencies H2
Urgencies Mossos 088
Atenoó a la Dona 973 70 00 50

Ext.5000
Guardia CiviI Urgencies 062
Urgencies 092
Bombers
Generalitat 085
Bombees de L1eida 9737060 SO

':",C' ',"
'DEDlA,

Mesegué PI. de la Sal, 2
Anadón Balmes, 44

'DENIT.
Badia Pral de la Riba, 91 .
Garné Av. de les Garrigues, 34

"'-';;, ,,,,:1
·DEDlA'

VilIalonga Rambla de Ferran, 34
García Pius XIl, 7
Baquero Riu Ebre, 10

·DENIT,
Cené Av. Catalunya, 26
Escué loan xxm, 5

I

'DEDlA'
GarTÓ' Pral de la Riba, 53
Hellin Sant Antoni, 13

.DENIT'
Yeregui AlealdeSoI, 17
Oelmas Corts Catalanes, 37

'1 . FARMÁOES DIUIINS 1
·DEDIA.

Isanta Alcalde Porqueras, 76
Fígols Passeig de Ronda, 16

'DENIT'
Simó Príncep de Viana, 99
Mola VaUcalenl, 45



pagines d'aquest diari gratUit
que avui, sens dubte, inaugura
una nova etapa en el periodisme
lleidata.•

Una nOlla
aJppI'era
per L'eida

> "Mentre L1eida
no compti amb
el seu propi diari
gratu"it no podrem
presumir de ser una
ciutat moderna"

> "L1eida encara no
comptava amb el
seu diari gratu"it. El
'Bondiél' permetra,
per fi, omplir el
buit"

> "En la societat
del coneixement
en que vivim, la
iliformació és un
dret i, per tant,
els ciutadans
n'han de ,gaudir
gratu"itament"

I ANGEL ROS I DOMINGO
ALCALDE DE llEIDA

Els ciutadans i ciutadanes de
Lleida tenim a partir d'avui
una opció més a l'hora d'in
formar-nos d'allo que dia
riament s'esdevé en l'espai
públic més proper a nosal
tres. Un nou diari és present
al5 nostres carrers, ef Bondia
Ueida, i obre el ventall de
recursos, de punts de vista,
per a aquells a qui ens agra
da cada dia resseguir allo
que confor""a l'actualitat
més immediata i proxima.
1, aixo, és una bona noticia:
l'aparició d'un nou mitja de
comunicació és també un

. deIs senyals que indica que.
la nostra és una societat sana
i lliure i que, a més, pretén
continuar éssent-ho.

Els lectors lleidatans te
nim a l'abast a partir d'avui
una nova cap¡;alera, que és
la part visible d'un projecte
empresarial i comunicatiu
que mereix, coro
tothom, els majors ._
exits.

AVUII 3

partida del projecte qua avui es posa en marxa amb
el naixement del 'Bondia'. El primer diari gratuit i
¡ndependent de la Plana de Ueida.

gratUito Ifarribada del Bondia
permetra, per fi, omplir aquest
bui!.

El Bondia surt al carrer amb
l'objectiu de completar'i actu
alitzar l'oferta mediatica de
les comarques lleidatanes. El
ruari, amb indiscutible voca
ció de servei públic, vol ser tul

espai de comunicació i informa
ció obert a tots els ciutadans. En
cap cas, lUla tribuna d'opinions
o una plataforma de missatges
politics reservada només a uns
quants. Per aixo el Bondia pri
oritzara els temes ciutadans i
l'actualitat local. Lleida i tates i
cadascuna de les localitats que
dibuixen les nostres ,comarques
seran les protagonistes de les

Per tant, la Diputació de
Lleida vol felicitar aquesta
iniciativa empresarial i comu
nicacional de Bondia Ueida, un
mitja de difusió innovador, fet
amb professionals de casa nos
tra, que arribara a la ciutat de
LIeida, pero també a una part
important de les nostres co
marques, com a una
nova eina de servei _-
als ciutadans.

treballar per difondre la millar
informació i amb la llibertat
d'expressió que ha de predomi
nar en tata aquella tasca que es
duu a terme des d'un mitja de
comunicació democratic. Tam
bé vull desitj'u-vos tata mena
d'exits, tant professionals com
empresarials. Si aconseguiu
aixo, ·que és el que desitgem
tots aquells que apreciem la
vostra feina, segur que les fites
que us heu imposat a l'hora de

. tirar endavant aquesta inicia
tiva" seran ben aviat
una realitat. .-

Per molts anys.

Plana de
Lleida era
especial
ment des
tacat en
el can¡p
de l'ofer-

ta radiofonica i tele
visiva. En premsa escrita diaria,
pero, i a diferencia de les ciutats
del nostre entorn, Lleida encara
no comptava amb el seu diari

fins ara rebien dHrriament.
El format en qué es presenta

aguest nou mitja i la manera
que té de donar les informaci
ons fa pensar que l'objectiu que
rempresa editora s'ha marcat.
s'assumira ben aviat, j~ que,
de ben segur, els lleidatans do
naran una exceHent acollida a
aquest diari que ara comen¡;a
a caminar a les comarques de
Lleida.

Des del meu canec com a
conseller d'Agricultura, Ra
maderia i Pesca, i també com a
lleidata que sóc, vull encorat
jar tot l'equip de Bondia Ueida a

proximitat es converteixen en
el principai factor identítari de
societats petites com la nostra,
per no perdre's en una mena
d'universalització informativa
mal entesa. Més que les bar
reres físiques o geogritfíques,
allo que delimita i cartografia
amb precisió un territori o W1

país és la seva premsa, els mit
jans de comunicació i la llen
gua amb qué són es<;tits.

Ueida, tot i tenir una bona oferta mediática, s'havia
quedat enrere respecte a les tendencies contempo
ranies. Aquesta circumstimcia ha estat el punt de

Bondia a Andorra-, CarIes Naudi
i Ferran Naudi; i els periodistes
Jordi Segarra i Álex Terés, e~ van
plantejar seriosament la neces
sitat de dotar Lleida i ~

les seves comarques
d'un diari gratuit i
independen!.

El projecte va anar
endavan!. Des del pri
mer moment, aquest
grup d'empresaris i
professionals de la co
municació va mostrar el
seu convenciment que el
periodisme i la societat
l.ocal necessitava tul nou
diari comel Bondia. El creixement
exponencial que arreu ha expe
rimentat l'oferta mediatica, a la

desenvolupament del territori
i· deIs seus ciutadans, 'som ple
nament conscients de la fundó
cohesionadora i reequilibrado
ra de la premsa des del punt
de vista social i territorial.

Davant el fenomen globalit
zador ·amb que ens amenacen
les noves tecnologies, aquesta
funció social de. la premsa és
més vigent i necessaria que
mai, perqué els mitjans de

> 'Encoratjo tot
I'equip a difondre
la informació'

passa en aquestes comarques
del Ponent catala.

La. informació és elemental
per tal de construir societats
lliures, alhora que un dret de
tots els ciutadans. Els catalans,
i d'una forma molt especial els
lleidatans, poden sentir-se sa
tisfets, ja que avui un nou mit
ja de comunicació se suma a
l'amplia oferta de notícies que

En la societat del coneixement en que vivim, la mo
dernitat d'una ciutat és directament proporcional al
ventall de mitjans de comunicació amb qué compta.

> 'Avui els
I/eidatans poden
sentir-se satisfets'

Donar la benvinguda a un
nou mitja sempre 'és motiu de
satisfacció. Avui inicia la seva
singladura tI!' nou diari que,
sota el nom de Bondia, sortira
a I'encontre deIs lleidatans de·
forma gratuita, fent-Ios-m arri
bar la informació de tot el que

Una ciutat moderna no es pot quedar al marge de les tendéncies de la
societat de la informació

Un mitjs de' difusió innovador

Reflexions com "mentre Lleida
no compti amb el seu propí diari
gratuit no podrem presumir de
ser una cíutat moderna" o "en la
societat del coneixement en que
vivim, la infor:qlació és un ciret
i, per tant, els ciutadans n'han
de gaudir gratuitament" són
tan sois alguns exemples de les
moltes que han animat un grup
d'empresaris i periodistes a tirar
endavant el projecte Bondia.

La idea va comen~ar a ges
tar-se ara fa un any. L'eJ:;lpresari
targarí Jauroe Ramon; el lleida
ta Ignasi Prat; els propietaris de
l'empresa La Veu del Poble -que
entr.e altres cap~aleres edita el

BONDIA I DIVENDRES 27 DE GENER DE 2006

La publicació d'un nou mitja
de comunicació amb vacació
de temtori i en catala sempre
és una gran notícia. El paper
que juguen els mitjans de co
municació dins de la nostra
societat és fonamental. Des de
la Diputació, com ajuntament
d'ajuntaments que vetlla pel

IOPINIÓ

Una iniciativa per molts anys

IPERQUE LA INFORMACIÓ ÉS UN DRET

Lleidacol1lpta per ti al1lb
un diarigratu·it propi

IREDACCIÓ
lLEIDA

IANTONl SIURANA I ZARAGOZA
CQN5ELLER O'AGRICULTURA. RAMADERIA
I PESCA

IISIDRE GAvIN·1 VALlS
PRESIDENT DE lA DlPUTAClÓ
DE LLEIDA
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I tam
poe no

deixem
de banda

la necessi
tat de'contri

buir a la cre
ació de nDUS

lectors, d'aquell
segment de la

població que habi
tualment no llegeix

premsa i que pel for
mat i les característi

ques del Bondia hi troba
un refe!eI\.t.
.Malgrat la nostra joven

tul, conscients que soro pio
ners a Lleida en premsa gra

tuita, és un projecte de futur i
hi apo~tem fermament. _

bilitat a tot
tipus de públic
objecliu de sentir-se
informat en poc temps.

a la ciutadania
i que provoca
l'accés de
naus sec-
tors socials,
a la lecluIa
de la premsa.
Els mitjans de comu-
nicació hem d'estar en cons
tant evolució i els naus reptes
de la societat de la informació
del segle XXI aixi ens ho exi
geixen. Un mitja de comuni
cació que s'adapta al ritme' de
vida modern i ofereix la possi-

'ita no vol dir estar buit de con
tingut, o que l'actualitat reflec
tida esligui mancada de rigor.
I l'equip de periodistes de Bon
dia ho tenim molt elaI, la nostra
prioritat es fer arribar al lector
de Ponent que esta passant a
les nostres comarques amb ob
jeclivitat, pero sense que no li
cosli res, perque poder gaudir
de la soCietat de la informació
és ún dret.

Estero vivint un canvi d'ha
bits en el consum de mitjans;la
manera en que aquests arriben

IEL PRIMER PERIÓOIC GRATUi"T IINOEPENOENT

I

El'Bondía' apropa l'actuaJitat de les. comarques
de Ponent sense que al lector Ji costí res

IREDACClÓ
llElDA •

Un projede que creu
que la gent de Lleida
ha de Ilegir el diari

• •sense pagar ni cinc

Amb aquest exemplar del Bon
dia les comarques de Ponent
veuen néixer el primer diari
graltüt. Som conscients que' el
que ens diferencia de la prem
sa escrita diaria és la graltütat,
pero la idea d'un diari que no li
costi res al lector és només una
manera diferent de presentar la

. premsa escrital amb un plante
jament economic i editorial di
ferent de la tradicional.

Distribuir-se de forma gratu-

IOPINIÓ

Ben,,;nguda al primer diari .grafuif de I./eida
,..

IJAUME GI~BERT I TOR~UELLA
DELEGAT TERRITORIAL
DEL GOVERN

La plana de Lleida compta a
partir d'ara amb un nou m1t
ja de comunicació, el diari
gratu'il Bondia L/eida, fet que
em mereix quatre considera
dons.

La primera de totes és que
els lleidatans tindrem un ca
nal més per formar la nostra
opinió I avaluar l'acció deis
poders públics, en benefici de

la vida democratica.
En segon Jloc, Bondia Lleida

és el primeI' diari gratuit que
neix a casa nostra i, per tant,
obre una tendencia que a al
tres indrets del país ja és pre
sent amb for~a.

La pIemsa gratuita de ca
racter informatiu esta crida
da a Dlodificar l'escenari co
municatiu, tal i com l'havÍern
conegut fins ara. .

Per altra banda, les perso
nes' que han endegat Boildia

L/eidá tenen molta experie.n
cia en el roón periodístic i el
nou projecte arriba per que
dar-s'm.

Saben que l'han de basar
en la proximitat del tracta
ment de la informació local i
comarcal; en uns continguts
elaborats sempre amb el ma
xim de rigor i seriositat tot i
que, per raons de possibili
tats logísliques, hagin de ser
més breus i condensats; i en .
l'aportació de elaus senzilles

· i amenes d~interpretació de
la realitat més propera a la

· gent del carrero
VuJl afegir, per últim, que

amb Bondia L/eida disposa-
· rero d'un nou mitja en catala.

En aquest sentit, val a dir que
la premsa gratu'ila en geneIal
esta resultant una eina molt
important per al refor~ de
l'ús de la nostra Jlengua .ca
talana.

. En el nom del Gov'ern i del
meu propi, us desitjo tot l'en-

cert i tota la sor! que també
és necessaria davant de qual
sevol nou ~epte empresarial.
Estic convenc;ut que el futur
de Lleida ens depara pro
gressos determinants en ma
teria d'infraestructures, de
qualitat de vida i d'atenció
a les persones. I estic igual
ment conven~ut que ho po
drem anar Jlegint tot plegat
en forma de notícies \

a través de les pagi- ."
nes de Bon'dia L/eida.

Del díarí 'de guerra al gratui"t-
IJOS~ ANGEL FLORES I BLAS

SUBDELEGAT DEL GOVERN
A LLEIDA

15.0 auys de premsa l1eiriatnua
de Roma Sol i Clot, publicat
I'any 1964 peI l'lnstitut d'Es
tudis Jlerdencs, Iecull que la
PrimeIa Publicació de L1eida
va ser "Diario de Guerra",
que va ser impresa durant la
guerra de la Independencia,
al juny del 1808. Tot i aixo, el
primer diari, de 'caire perio
dic, Diario de la Ciudad de Léri
da, va seI publicat rany 1909,
impres per la vídua Escuer,

com a organ i portantveu de
la Junta Corregimental i es va
deixar d'imprimir al maig de
1810, en conquerir L1eida les
tropes de Napoleó. A partir de
1822 es comencen a edi taI no
ves publicacions a les quals en
seguiran d'altres I'any 1834,

. en forma de butlletins, pas
satemps I fuJls informatius i,
d'aquesta forma, la premsa de
L1eida comen~a a adquirir un
caire de regulaIitat.

Des d'aleshores fins els anys
60, segons Roma Sol, s'han en

. registrat prop de 600 publicaci-

ons i des d'aquella decada fins
avui podIíem dir que gairebé
ha sorgit una quantitat similar
més.

Qui no ha begut de les fonts
de La Maiiana i Diario de Lérida,
durant les seves diferents eta
pes, del diari Segre, de la revis
ta La Boira, L/eida Esporriva, Nou
Diari o La Confidencial? Qui no
ha tingut a les mans difererits
revistes comarcals, de gremis o
de sectors?

Qui no ha llegit arlieles de
n;litjans escrits d'organitzaci
ons, entitats o associacions i

,
d'altres de sindicals, de contin
gut tecnic o de col·legisp·rofes
sionals? D'un temps aquí estan
arrelant els diaris, les revi.stes o
els semanaris gratuits.

Després d'algunes iniciati
ves fallides o enGara per con-o
solidar, com ara Claxon, Re
t/am i d'altres que es continuen
editant com ara La Guia d'Dci,
Lleida a la ma i algunes més, ar
riba Bondia. Una iniciativa, que.
)a que és d'edició diaria (des
de dilluns fins a divendres),
és única a Lleida. Tot i aixo,
compta amb l'experiencia pro-.

fessional des del 30 de gener de
2004, de forma ininterrompuda
a Andorra, amb una tirada de
'8.000 exemplars en el veí pais i
amb la intenció de gairebé tri
plicar la tirada a Lleida i amb
continguts d'iImbit local i co
marcal tractats amb Iigor, per
una redacció jove i amb la in~

tenció d'informar el lector en
poe temps. Bon Dia és un pro
jecte il·lusionat, encisador i de
fuluI al quál desitjo molt d'hit
i que consolidi el seu
espai entre la societat _.
lleidatana.

-- ------------~--



'Bondia ' és un periódic fet per i per a la gent de les comarques de la Plana de Ponent
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som, experimentem la necessi
tat de refermar la nostra id<m
titat nacional i d'estar al dia de
les noticies que tenen lloc a!
nostre entom irnmediat.

En resum, aquesta és la filo
sofia que defensa aquesta nova
publicació que es defineix com
independent, ja que les seves
pagines no pretenen estar al
servei de cap ideologia políti
ca, sinó que volen ser un apara
dor de tota mena de continguts
sempre que siguin d'interes
per als ciutadans.

Una premissa basica per ga
rantir el creixement del mitja i
que tot tipus de lector i d'enti
tats s'hi sentin identificats.•

lectua! del lector, de la lectora.
A canvi de l'esfor<;, el díari ofe
reix l'oportunitat ·d'una reflexió
pausada per part de qui llegeix.
La maduració deIs abastos de
la noticia llegida en el paper de
diari és una riquesa que no ga
ranteix el mitja televisiu -potser
una mica més la radio.

La presencia a! carrer de dí
aris diversos, i d'orientacions
plurals en les seves linies infor
matives, explica la complexitat
(i, per tant, la maduresa) d'una
societat, d'una comunitat, d'lUla
ciutat. També la diversitat de
formats i les distintes formes de
distribució donen compte de la
creixent cultura social de la co
munitat en que.els diaris es pro
dueixen i reprodueixen.

Si la plur~litat de mitjans i de
models informatius és el soste
niment i la garantia principals
d~ la diversitat democratica,
Lleida esta d'enhorabona. Bon
dia és una experiencia més que
se suma a les bones experiencies
ja existents. És t¡n patrimoni so
cial i cultural més que augmenta
el gruix del nostre debat socia!.
1, a més, és una forma nova, una
experiencia jove, de dur la infor
mació al pensarnent i a! cor deis
lectors i de les lectores.

Amb Bondia, ens hem fet una
mica més ríes de consciencia i
una mica més savis en la Iliber
tal.

Gracies, dones, a aquest nou
rotatiu sobre les planes del qual
imprimeixo aquests _
mots. Sincerament, _~

gracies.

ELS VALORS DE LA CULTURA
A ti de comptes, encara que

ens trobem en un món cada cop
més global, on els pobles poden
arribar a perdre els trets que
els diferencien de la resta, els
lleidatans, com a catalans que

la nostra llengua i cuitura. En
definitiva, seguint l'exemple
del periodic andorra de que
prenem el nom, aquesta dia
ri fa país, és a dir, treballa per
enfortir els valors del.territori,
cosa que es pot compaginar
perfectarnent arnb el respecte
per la resta de nacionalitats o
col·lectius que comparteixen
unes mateixes fronteres.

IFRANCESC PANt I SANS
PORTAVEU DEL GRUP MUNIClPALICV-EA
A LA PAERIA DE LlEIOA

Estic persuadít que la democra
cia se sustenta tant en la diver
sitat de criteris socials i polítics
com en la pluralitat informativa
que els escampen, els difonen,
els socialitzen entre la comuni
tat humana. Vull dir que la di
versitat d'opcions -polítiques,
economiques, esportives o de
qualsevuiga altra mena- no té
futur sense la possibilitat de
l'e~pressió deIs. seus criteris, de
les seves gestions... Més enca
ra: si la ciutadania no té opor
tunitat d'estar ben informada,
tampoc no té prou !libertat per
produir les seves propies decisi
ons. És per aixo que els mitjans
de comunicació s'han convertit
en peces imprescidindibles de
la maquinaria social que ens
permet de conviure amb conei
xement de causa i amb saviesa
d'esperit.

La lletra informativa, per dis
sort, és poc habitual encara en
les nostres llars. Costa que els'
díaris siguin llegits; tal vegada
per una mancan¡;a quasi conge
nita de la nostra estructura edu
cativa.

O tal vegada perque els au
diovisuals són molt -massa i
tot, de vegades-- potents. EIs
audiovisuals entren en les cases

. i informen sense que el subjec
te ciutada no hagi de fer gaire
més esfor<; que prestar I'atenció
necessaria. La informació escri
ta, en canvi, exigeix lUla actitud
volitiva, una disposició intel-

.-

> "Un mitja que
defuig estar al
s(i!rvei de tota
ideologia política"

80n ·dia i enltorabona

> "El primer diari
de Lleida que neix
amb el catala com
a IIengua materna"

díari que a la provincia de
Lleida neix arnb el catala cóm
a llengua materna. Un idioma
que és el vehicle idoni per de
fensar al10 que ens fa catalans:

ran habituals i
permetran aju
dar a construir
una dutat, la
de Lleida, cada
vegada més co-
neixedora de si
mateixa. Sera,
no ho dubto,
un nou vehicle
bidireccional a
través del qual
administrats i
administraci
ons enfortirem·
les nostres rela
dons.

Unes rela-
cions que han
de tenir com a

resultat final la possibili
tat democratica de discutir
els nostres parers.davant la
tranquil·litat d'una tassa de
bon cafe. Us desit
jo molts exits en
aquesta aventura.

I'avinentesa per felicitar
vos i per encoratjar-vos a
treballar en la difusió de la
informació i en el respecte
de la pluralitat de les idees;
ja que únicarnent des del
respecte i des de la toleran
cia la !libertat d'expressió
és possible.

Sigueu, dones, benvin
guts en el panorama del
món de la comuni-
cació .de la nostra _-
ciutat.

1 és que Bondia día rere dia
neix a casa nostra, ja que és fet
i pensat des de Lleida i, en con
seqüencia, elaborat per gent de
la terra que intenta donar ven
a aquelles noticies que més in
teressen la gent que viu a les
comarques de Ponent.

A més, cal remarcar que no
tots els membres de la plantilla
són de Lleida ciutat, ates que
considerem que la gent nascu
da a comarques es mastra més
sensible a les inquietuds deIs
ciutadans ·que resideixen fora
de la capital de les Terres de
Ponent.

De la mateixa manera, Bon
dia destaca per ésser el primer

> "Una via de comunicació
bidireccioJ:1al perqué
Administració i ciutadans
enfortim relacions"

> "Amb aquestes pagines,
la societat IIeidatana té un
altre motiu per sentir-se
plenament identificada"

> "El naixement d'un mitja
reflecteix el dinamisme
d'una societat forta,
lliure i amb necessitaf de
generar espais de debat"

portant, i les vies d'accés
son múltiples i variades,
pera sens dubte la prem-

sa continua ocupant un lloc
de privilegi, llegir.i ·comen
tar les noticies del diari és
també un acte social.

Que un nou díarí entri
a formar part de la nostra
quotidianitat enriqueix la
nostra ciutat i als nostres
ciutadans. Per aquest mo
tiu, des del grup socialista
de la Paeria volem aprotitar

amb la nostra nació.
Confiant en la' profes

sionalitat deis homes i les
dones que estan darrere de
la tassa de cafe que obre
la portada d'aquest Bon
dia, estic segur que aviat
les seves pagines se' ns fa-

El periodíc que avui veu la
llum no tan soIs es· diferencia
deis seus competidors per és
ser gratuit, sinó que ens trobem
davant d'un producte cent per
cent forjat a casa nostra._Tot i
que la cap<;a!era Bondia 'sigui
coneguda per la seva experi
encia a Andorra, on ja compta
amb dos anys d'experiencia, el
producte que avui es presenta
a Lleida capital, el Segria, el Pla
d'Urgell, la Noguera, l'Urgell,
la Segarra i les Garrigues no
g'elaborara des de l'anamenat
país deis Pirineus. Ben al con
trari.

El naixement de tot nou
mitja de comunicació és
motiu de satisfaccíó.. ja que
reflecteix el dinamisme
d'una societat forta, lliure
i amb necessitat de generar
espais de trobada i debato
Pero encara es més motiu
de joia que aquesta nova
aposta mediatica aposti de
cididament per la catalani
tat, tant en el seu disseny
como en la seva producció
final. j

EIs mitjans de comunica
ció, entre.d'altres funcioÍ1s,
demostren la seva capaci
tat per facilitar la cohesió
d'una societat, en aquest
cas la societat lleidatana
que, a partir d'avui i a tra
vés d'aquestes pagines, té
un altre' motiu per sentir
se plenament identificada

BONDIA t DIVENDRES 27 DE GENER DE 2005

Benvinguts a la camunicació

Un produde 100% Ileidata
ILA MARCA D'IDENTlTAT DE LA CASA

Donar la benvinguda a un
nou mitja de comunicació
és sempre un motiu de joia
per a tots els que creiem
fermament en la !libertat
d'expressió i en el dret de
les persones a poder acce
dj~ a la informació.

Vivim en un món en el
qual la informació ha es
devingut un element im-

IOPINIÓ ___

Un ban cate matinal

IREDACCIÓ
lLEIDA

IXAVIER SAEZ I BELLOS'

T1NENT D'ALCALDE I PORTAVEU O'ERC
A LA PAERtA _

IMONTSERRAT PARRA IALBA
GRUP PSC LA PAERIA
AJUNTAMENT DE LUIDA

J
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IDISTRIBUCIÓ PER LLEIDA CIUTAT

La tasca més difícil pel que fa a la distribució del
diari a Ueida és que es tracta d'una ciutat amb molts
barris i amb un ampli teixit social. Una ciutat amb

125.000 persones fan que arribar a tots els habi
tants sigui una tasca complicada. Per aquest motiu,
un equip professional de repartidors s'ocupará de

dur els exemplars tan! als dispensadors, perqué la
gent el pugui agafar, com de repartir-los en má als
lectors. Una tasca que es tara a primer hora del matí.

MaxilDa expansió del diari pels
barris de la ciutat de Lleida
Un equip de professionals s'encarrega de la distribució deIs exemplars de la publicació als
diferents expositors i de repartir /'edició als lectors

ra molt comoda.
A banda de la Umversitat,

també hi ha la coJ.laboració
amb la Federació d' Associa
cions de Comerciants de l'Eix
Comercial, els Supermercats
Plusfrésc, les cMeterles Kroxan
o algunes de les associacions
de vems de la ciutat.

estem d'enhorabona, perque,
neix un nou tabloide que servi
ra per enform-nos.

També vuIl aprofitar aques
tes primeres linies per agrair
l'empenta d'aquests Ueidatans
que han tingut el valor i la savi
esa d'apostar per un nou servei
a la disposició deIs ciutadans.·
Hem de ser tots conscients que
és una aposta forta sota una
nova fórmula desconeguda fins
ara a la nostra ciutat.

Coneixem la professionalitat
de les persones que engeguen
aqu~st nou projecte i per aixo
confiem en els seus exits, pero

.seria bo que els Ueidatans sa
béssim apreciar I'oportunitat
que ens brinda aquest
nou diario It- .

Bon dia, Bondi".

> "La major
pluralitat de
mitjans de
comunicació
enforteix més la
nostra societat"

> "Ens satisfit que
avui els lIeidatans
poguem accedir a
un nou diari"

de democracia és el de la seva
llibertat d'expressió. Quan
aquesta s'exerceix a través
d'una major pluralilat de mil
jans, més s'eniorteix la nostra

\
societat. Per aquest motiu, a
la nostra ciutat, els lleidatans

bució és el conveni que s'ha
assolit amb diverses entitats
Ueidatanes. El diari Bondia es
poI adquirir a les facultals de
la Umversilat de Ueida, com el
rectorat o el Campus de Cap
ponto Aquest sistema facilita
ra als estudiants universitaris
j'accés als contmguts de mane-

La publicació d'un nou diari a
la nostra ciutat és una notícia
prou reconiortable per a tots
els que defensem un deIs drets
basics recollits a la Constitució,
com és la l1ibertat d'expressió;
en W1S moments on a Catalunya
s'esta debatent la idoneltat del
CAC (ConseU Audiovisüal de
Catalunya), al Grup Municipal
del Partit Popular a la Paeria
ens satisfa, i molt, que avui els
lIeidatans tinguem la possibili
tat de poder accedir a un nou
diari i, més encara, a un diari
de casa nostra.

Un deis parametres de les
societats del segle XXl que
serveixen per calibrar el grau

també compten amb les edici
ons del diario Més de seixanta
establiments ofereixen el diari
Bondia perque els seus ciients
tinguin l'oportunitat d'infor
mar-se mentre esmorzen i em
portar-se l'exemplar quan aca
bino

Una altra lima de distri-

Son dia,. 'Sandia'.

IPILAR ARNAlOT I MUNTÓ
PORTAVEU PARTIf POPULAR
AJUNTAMENT DE llEIDA

imprescindible per realit
zar les nostres tasques po
Iitiques perque serveixen

d'enlla~ amb els ciutadans.
Coro a lleidatana, ex

presso la meya sa tisfacció,
ja que el BOlldi" representa
una iniciativa innovadora i
alhora necessaria que dóna
un impuls de modernitat
i d'urbanitat a les nostres
contrades.

I finalment, com a lecto
ra habitual. agraeixo aquest
nou format gratult de peri
od¡sme proxim i, tan soIs,
em resta desi~ar

molts anys per al
BOlldi"!

Els repartidors són els encarregats de col·locar els diaris als dispensadors blaus i de repartir un bon grapat deis exemplars als lectors

de distribució realitza un deIs
treballs que apropa més el di
ari al dutada: repartir en ma
el BOlldi". Una tasca que es fa
a primera hora del matí, quan
gran part de la ciutat comem;a
la seva jornada laboral. El BOII
dia neix amb vocadó de servei.

Bars i restaurants de Ueida

Un impuls de
modernitat

Com a regidora, Ueidatana
i lectora, felicito els impul
sors d'aquest nou diari, es
pecialment perque es tracta
d'un mitja de premsa éscri
ta gratu'it. Es tracta de la
primera publicació gratu'ita
que apareix a les nostres co
marques, és a dir, Wl diari
de publicació regular que
tractara temes de les Terres
de L/eida.

Com a regidora de l'A
juntament de Ueida, he
d'afirmar que els mi~ans de
comunicació són una eina

ICONXITA TARRUElLA
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE ClU
A l'AJUNTAMENT DE llEIDA

El BOlldia té un tiratge inicial
de 20.000 exemplars. La gran
majoria, al voltant de 15.000, es
distribueixen a Ueida. Aquest
gran volum d'exemplars desti
nats a la capital de la provincia,
que supera amb escreix els cent
mil habitants, implica un im
portant treball de distribució a
Ueida.

A més, el teixit social de la
ciutat, amb 'tots els banis que
Ja conformen i els punts neu
rillgics, com l' Eíx Comercial
o el Campus Universitari de
Cappont, fan de Ueida una
ciutat oberta i dinamica. És per
aquest motiu que el grup BOII
di" pretén que el diari tingui el
maxirn de coberlura per a tata
la població.

El sistema de distribució
funciona, en gran mesura, gra
cies a I'equíp de distribuidors
format per unes cinc persones.
Els repartidors són els encarre
gats de col'locar els diaris als
dispensadors de la ciutat, apro
ximadament uns 80 repartíts
per tot Ueida. A més, l'equíp

IREDACCIÓ
llflOA

IOPINIÓ
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El lema que porta I'expositor

motiu sempre de felicitació
en una societat democrati
ca i que basa una de les se
ves premisses basiques en
él dret a la informació i la
lJibertat d'expressió.

.Esperem que aquest nou
equip professional sigui ga
rant de l'objectivitat de la
qual ha de fer gala tot mit
ja de comunicació -
i els desitgem tot _.
i'exit.

En 'nom de la Comissió
Executiva del PSC de les
comarques de Lleida i en
el meu personal, vull feli
citar tot I'equip del Bondii,
en aquest nou projeete en
greseador que enceten ara
a les comarques lleidata
nes. El naixement d'un nou
mitja de comunicació és

IJOAQUIM LLENA

PRIMER SECRETARI DEL PSC DE LES
COMARQUES DE LUIDA

vianants de la població. Cal dir
que en ambdós casos, Lleida i
capitals de comarca, el nombre
d'expositors no és definitiu i
és probable que se n'augmenti
el nombre properitment. Nous
expositors que sefan coHocats
en breu en funció de les peti
cions que ens facin arribar els
ciutadans o els punts amb més
demanda, perque i'objectiu del

. Bondia és fer arribar l'actualitat
de les nostres comarques de·
manera dirécta, quan el lector
ha necessiti.

Un projede
engrescador

carrers més centrics i als punts
neuralgics deis municipis de
Ponen!.

Del centenar total de dispen
sadors, vuitanta estan repartits
per tots els barris de LIeida i la
resta, a les capitals de comarca
on, inicialment, es fa la distri
bució. Així, Baltl:g~er, Cervera,
Mollerussa i Tilrrega compten
amb aproximadament cinc ex
positors cada una. Com a Lleida
ciutat els expositors estaran
coHocats en zones estrategi
ques i amb més confluencia de

formació i de referents. 1 Bondia
Lleida es presenta com un milja
de comurucació de proximitat,
que complementara i'oferta
periodística de les nostres ter
res. Per tant, voldria felicitar
els promotors d'aquesta nova
iniciativa empresarial i perio
distica, perque és amb el seu
treball que la societat coneix
millor que passa dins i fora del
seu elos i que fem els qui estem

. eompromesos en projectes com
ara el benestar deis ciutadans,
el desenvolupament
del territori i el futur _.
del nostre país.

de dispensadors rep1\Itits per
la capital de Ponent i les comar
ques de la Noguera, el Segria,
el Pla d'Urgell, la Segarra i
i'Urgell, tol garanlint i'accés a
tots els lectors de Bondia.

Cal esmentar que per norma
no es poden trobar exemplars
del diari Bondia als quioscs.
Pero no hi ha cap problema per
aconseguir-ne un. EIs· dispen
sadors i repartidors estan .001
lócats en punts escollits perque
siguin facils eje localitzar. El
Bondia es podra adquirir als

tants. A parfir d'aqui, prolifera
ran per tat arreu publicacions
periodiques, diaris, ~etm~aris

i revistes, en una progressiva i
incisiva ascensió que penetra
ra en tots els ilmbits culturals .
de la societat. Ha plogut molt
des d'aleshores, pero la sortida
d'un nou milja de comunica
ció, en catala i a les comarques
de Lleida, no deixa de ser una
magnífica noticia en aquest any
que comen~a. És important per
als promotors del projecte i per
als periodistes que en formaran
part, pero també per al territorio
EIs ciutadans necessitem d'in-

El repartidors, a banda de distribuir els diaris als expositors, també són els encarregats de donar en ma els e~emplar5 als lectors

BONDIA I DIVENDRES 27 DE GENER DE 2006

I UNA GRAN XARXA PER ARRIBAR A TOT EL PÚBLlC

IREDACCI9
llEIDA

"Bondia. Agafa'mJ; sóc gratu'it",
un missatge breu, concís i claro
Aquest és el dislintiu que en
.cap~ala tots els dispensadors
que posen a i'abast deis ciuta
dans i ciutadanes de Ponent els
exemplars del Bondia.

EIs dispensadors són facils
de reconeixer i tenen una al
~ada d'un metre i del color del
nostrl! logotip, blau electric. Pel
que fa al nombre total, hi ha
aproximadarnent un centenar

IJOSEP GRAU

CAP DE l'OFlClNA PARLAMENTARIA DE ciu

Els expositors i repartidors són el
punt de trobada amb els lectors
"Agafa'm, sóc gratui't" és el missatge'que encap~ala tots elsdispensadors de la publicació

IOPINIÓ

Necessitat d'informació.

L'aparició de la premsa a
Catalunya es produeix al segle
xvn després d'.una colla d'anys
en que les manifestacions cul
turals del país havien quedat
redlÜdes a la minima expres
sió. L'impuls que la portara a
la seva plena .maduresa no es
donara fins a miljan segle XIX,

. quan el creixement de la prem
sa a Catalunya coincidira amb
els anys de la Renaixen~a i im
mediatament n'esdevindra tul

deis seus baluards més impor-

1



coinplementa amb la progra
mació televisiva, la cartellera,
els passatemps i la informació
deIs designis deis astres i, per
donar-m una nota de color, una
pagina d'informació rosa, amb
la secció Paper cutxé.

Finalment, arribem a la con
traportada, que gira al voltaht
de tres eixos: la Fototeca -feta
amb I'ajuda deIs lectors-, els
missatges de text i I'acudil gra
fic d'en Jordi Balasch, que ens
mostrar... un a1tre punt de vista
de J'actualitat.

Tanmateix, el diari sencer es
caracteritza per concentrar la
pubJicitat a1s marges $uperior i
inferior de la pagina, ja que.la
voluntat del Bondia és aconse- •
guir lila bona convivencia en
tre publicitat i noticies, fet que
es tradueix en un disseny acu
rat i una informació rigorosa.

Bondio d'Andorra ha assoJit amb 'es
creix les exp·ectatives de difusió i té
molt bones perspectives de futuro

Personalment, crec que un diari
gratuÜ --el primer de Lleida- que
neix amb voluntat de ser indepen
dent i oferir la rigorósitat informa
tiva que poden aportar altres mil
jans de comunicació escrits que es
venen, nornés pot triomfar.

La gratUitat d'aquest mitja com
porta que els lectors habituals de
diaris puguin Jlegir-ne' un a1tre
sense cap cost afegit, pero és tant
o m~s interessant el fet que aquesta
pubJicació obri les portes a la infor
mació escrita a un públic nou, als
que habitua1ment no són lectors de
diari"s i. que per la proximilat que
persegueix el Bondio és encoratja
dor que pugui captar aquest tipus
de público

Tots som c-onscients que els mit
jans de comunicació tenen un paper
clau en la nostra societat com a ei
nes basiques d'iniormació, com a
generadors d'opinió i fins i tot com
a motors socialso -

Cpnfio que el Bondio sabra trobar
el seu encaix en la societat l1eidata
na i desitjo que esdevingui un mitja
de referencia de la veracitat i objec
tivitat de les seves informacions.
Que el Bondio de Lleida ens
acompanyi durant molt •.
tempsl
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d'aJlo que passa més enlla de
les fronteres de la província ..
Finalment, els esports també

. tenen ~l seu espai en aquest
nou mitja de comunicació.

Per tal d'oferir un producte
de qualitat, el cos del Bondio es

Una aposta de futur

!nevilablement, qui aposta per
un projecte nou com el Bondio de
Lleida es planteja totes les possibi
Iitats d'exit i de fracas, ja que tota
iniciativa empresarial sempre com
porta uns riscos.

Dns riscos, pero, que .necessari
amenOt cal córrer quan es comenc;a
a caminar si es vol comprovar que
aguantar-se dret és possible i avan
~ar cap a I'exit tamoé.

Des d'aquest punt de vista, cal fe
licitar els impulsors del Bondio per
la valentia i J'empenta que demos
tren des del moment que aposten
per treure al mercat informatiu un
nou producte per les nostres terres,
un diari grallüt i amb periodicitat de
dilluns a divendres, dos peculiaritats
que el fan molt ~erenta1s altres dos
diaris de Lleida. M'alegra, des d'una
optica territorial, que existeixi el
Bondio a Lleida abans· d'un Bondio a
Tarragona, per exemple, -j tenint en
oompte que ja funciona un Bondio a
Andorra- per comenc;ar a trencar to
pics de marginació territorial.

El Bondio d'Andorra, malgrat
ser encara molt jove -aquest ge
ner compleix dos anys-, represen
ta un coixl de certa tranquil'litat i
"ptimisme pel Bondio de Lleida, ja
que amb 8.000 exemplars diaris, el

ICARMEl MODOll BRESOlf
DIPUTAT D'ERe Al PARLAMENT
DE CATAlUNYA

els Pirineus. La secció d'opinió
i l'agenda d'activitats serveixen
de separa~ió entre la informa
ció local i la comarcal.

A banda, Bondio compta amb
un parell de pagines d'actuali
tat per oferir una pinzelJada

El disseny és c1au a ¡'hora de compaginar noticies i publicitat

ser i sentir-se lIeidatao
Per aquest motiu, des

del Partit Popular de
Lleida, en el que esperem
que sigui una llarga etapa
de co1-Jaboració mútua,
donem la benvinguda a
BOlldia, una nova realitat
periodistica a L1eida, que,
a més de desi~ar-nosuna
bona jornada, ens facili
tara una nova visió de les
noticies que diariament
es produeixen
a les nostres co- IIp

marques.

no s'allunya del nostre en
tomo A més, l'estil de Bon
dia donara un nou aire a
la informació que ens ar
riba per mitja deis cone
guts com a diaris grallüts.
Sabem que Bondio pretén
donar una imatge de qua
Utat en el disseny, alhora
de tenir una especial cura
en el tractament de la in
formació. Només podem
desitjar-li que mantingui
per molts anys aquesta
línia i tingui tots

els exits possi- .'
bIes!

Si el lector vol saber la infor
mació meteorologica, narnés ha
de passar pagina. A banda, la
pagina dos inclou informació
d'utilitat en la vida quotidiana
com els teletons d' interes o les
farmacies de guardia.

Un altre deis elements dis
tintius d'aquest producte és
¡'estructura, ja que és el pri
mer gratui't que ¡ncIau seccions
c1assiques de Ia'premsa diaria.
EIs habitants de la capital po
nentina tenen a la seva dispo
sició tres pagines cada dia per
estar informats sobre que passa
a la seva ciutat. De la mateixa
manera, la gent de comarques
gaudeix de quatre pagines
al día d'informació cOll}arcal
que mostren que es cou a les
comarques de la Noguera i el
Segria, l'Urgell i la Segarra, el
Pla d'Urgell i les Garrigues i

BOlldio, amb el sol fet
de la seva presencia,
fara possible una ma-

jor pluralitat informativa.
A més, un diari, a part
de la seva fundó mera
ment informativa, és un
instrument educatiu i de
cohesió social i, per aixo,
també ens ha de satisfer
l'aparició d'aquest nou
mi~a de comunicació a
les Terres de Lleida.

Un nou diari que ha
de sumar esfor~os per fer
créixer I'autoestima de

Pero és evident' que
el fenomen és una ma
nifestació urbana del

nostre temps d'una im
porHmcia creixent, lliga
da a una forma de viure
que ens obliga a canviar
també els nostres habits,
alhora de rebre informa
ció.

Saludem la nova pubU
cació que trobarem avui
als nostres carrers.

L'aparició d'un nou di
ari grallüt dernostra un
dinamisme economic a
les Terres de Lleida que
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IELS CONTINGUTS I L'APAREN(:A fORMAL

IREDACCIO
LlEIOA

La iniciativa de posar al
carrer un nou mitja de
comunicació sempre és
una bona notícia -mai
millor dit- i un esdeveni
ment que cal celebrar. És
una bona noticia perque
representa una nova por
tada informativa on tots
els lIeidatans, polítics o
no, m podrem dir la nos
tra, i un esdeveniment
que cal celebrar perque

El nou diari Bondio defensa que
una major presencia de publi
citat no va en detriment de la
quaJitat del producte, Per aixo,
Bondia surt cada matí al carrer
per explicar l'actuaJitat infor
mativa de la jornada referent a
Ponent.

De fet, les comarques tenen
un pes específic a la portada
d'aquesta pubUcació, un deis
eleI'nents diferenciadors del
BOlldio, ja que presenta la cap
~alera a la part superior es
querra del full. A banda de la
informac.ió comarcal, la porta
da recullles noticies més desta
cades del dia al centre, ja sigui
mitjan~ant un gran títoJ o una
imatge. Alhora, la fa~ana del
diari incJou un destacat situat
al costat de la cap~alera.

Sandía Lleida

Un periodic rigorós que dóna
veu a les cOlllarques d'e la Plana
Aquesta publicació compagina les noticies d'actualitat amb in formació útil per als lectors

No creguem que la publi
cació de premsa grallüta
és un fenomen relativa
ment recento

Com a anecdota, la pri
mera pubJicació gratUita
de tipus publicitari fou la
Fellille dll BI/reoll d'Adresse
editada per l'empresari
frances de la informació
Théophrarte Renandort,
que va viure al lIarg de la
primera meitat del segle
xvn.

IOPI

Els hilbits de la informació

IJORDI MONTANYA
DIPUTAT Al PARLAMENT I PRESIDENT DEL
PP DE llElDA

I
MIQUEL PADilLA
PRE ID.ENT o NT ReOMAR Al

. D'U~'O DEM¡,r.,(T1~A DE lES tER"S
DE llElDA
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botiguers, vianants, empresaris
i un l1arg etcetera. Una accessi
bilitat que no ha de suposar un
esfor~ per als lectors.

-o'aquesta manera, val a dir
que la distribució també és
possible gracies a la xarxa de
coHaboració que esta creada
amb diferents ens. Així, l'Ad
ministració, els comerciants o
diverses entitats ajude.n afer
que el Bondia tingui una major
difusió i pugui arribar més fa
cilment als ciutadans i a tots els
lectors.·

> La distribució
també és possible
gracies a la
col·laboració amb
diferents ens

cO]Jcorreguts de les cinc capi
tals de comarca de la Plaria de
Lleida.

Una altra de les premisses
del procés de distribució és que
el diari Bondía a Lleida sigui ac
cessible a tothom: estudiants,

•

Segons dades de 1'1 de gener de 2006 del
padró de l'Institut Nacional d'Estadística, les

cinc poblacions sumen 175.000 habitants

> Els dispensadors
estan col·locats en
indrets estrategics
i molta afluencia
de vianants

repartir-los en ma als vianants.
Lleida sera la població que
compta amb més repartidors.
En concret, disposa d'un equip
forma t per unes cinc persones.
Tots els dispensadors estan col
locats en llocs estrategics i molt

> Lleida ciutat
en tindra setze
mil, a les altres
poblacions es
repartira la resta

Un trajecte amb cinc poblacions

Lleida

exemplars d'aquesta nova pu
blicació per les poblacions ci
tades antetiorment. EIs repar
tidors tenen basicament dues
gran~ tasques.

O'una banda, col·locar els
diaris als expositors i, de l'altra,

El procés d' impressió d'aquest
rotatiu g/inicia poe després
d'haver redactat tots els con
tínguts i "laborat les pagines
de manera virtual a la redac
ció del diario 20.000 exemplars
es repartiran hores després,
de dilluJ;ls a divendres, en una
ruta que inc1au les cinc capi
tals de comarca de la Plana
de Lleida. A Cervera, capital
de la Segarra, es distribueix' el
primer miler d'exemplars. Una
di~tribuciódel tiratge que con
tinua a Tarrega i a Mollerussa,
on es repart~ixen uns dos mil
exemplars més, un rnlIer a cada
població.

El.trajecte continua a Lleida
ciutat on es queden el gruix
més nombrós' d'exemplars,
setze ¡p.il aproxirnadament.
Aquests diaris arriben a la ca
pital de Ponent a primera hora
del mati, amb l'objectiu que el
lector pugui gaudir de la in
formació des de ben mati. El
procés de distribució finalitza
a Balaguer, on es reparteix l'úl
tim mUer de diari'.

El procés mecaruc de distri
bució, que g/inicia de matina
da, intenta arribar de la mane
ra més rapida possible totes les
poblacions que gaudeixen del
diari Bondia.

Una xarxa formada per més
d'una de~ena de persones s'en
carrega de la distribució deis

BüNDIA I DIVENDRES 27 DE GENER DE 2006

ICINC COMARQUES DE MANERA INICIAL

IREDACC10
llEIDA

Cada dia es repartiran vint l11il
exemplars a .les terres de Ponent
Cervera, hirrega, Mollerussa, Balaguer i Lleida són les ciutats on es pot trobar el diari

'IOPINIÓ

sig que comparteixo, per tal
que es faci una bona feina,
unit a tots aquells mitjans
que la fan i no cauen en la
perdua d'objectivitat i de va
lors que provoquen ferides
innecessaries.

Espero, així doncs, que el
Bondia conservi sempre la
frescor i la iHusió d'aquests
primers passos, i que aquests
principis tan preuats l'acom
panyin en tota la seva trajec
toria.

Moltes felicitats
i molt bona feilia a __

tothom!

Em plau donar la benvin
guda a un nou mitja de co
municació escrit en cataJa,
com és el diari Bondi•. L'arri
bada d'aquesta publicació a
les nostres Terres de Lleida
obre· encara més les portes
a la pluralitat informativa i
aixo, evidentment, és molt
ben desitjable per assegurar
els mecanismes democratics
basics en el món de la'infor
mació.

Bon dia representa un de-

Amb pluralitat
informativa
IJOAN VIÑAS

RECTOR DE LA
UNIVERS1TAT DE llEIDA

Moises davant la bardissa. Un
. pis' acabat de netejar és terra
sagrada.

Pero no se m'ha demanat
parlar de com "fer .dissabte"
del pis o de la casa. Més aviat,
se'm demanava la meya opinió
davant el fet que soctitaun nou
diari a la nostra ciutat. És cert
que sera una publicació espe
cialitzada en publicitat, a més
a més d' informació. Aquesta
arma verinosa que ens obliga a
comprar el que no necessitem.

És cert que som lliures, pero
ens presenten el caramel amb
tot de colors més cridaners. 1
facilment convertim els capri
cis en necessitats.

Un nou diari és un missatge
de conñari~aen el futuro Aquest

I que-'sigui per molts anys
futur que la persona actual
mira amb un cert recel El futur
encara no el pot dominar. S'es
muny entre les seves mans tan
tecniques i tan acostumades a
problemes cientifics, pero no
pot donar resposta' a un fet tan
quotidia com la mort o la ma
laltia..

Sempre queda com una om
bra de misteri. Potser se'ns ofe
reixen massa mitjans per a viu
re i molt poques motivacions
per a superar egoismes, viure
honestament, proposar-se una
meta assequible.

Aquest nou diari ens pot
ajudar a trobar camps nous per
a estimular l'esperit
de servei en bé de t"ta ._
la comunitat.

IMONS. FRANCESC XAVIER CIU~ANETA
BISBE
DE llEIDA

El director m'ha demanat unes
- paraules amb I'ocasió d~la pu

blicació d'aquest nou diari gra
tult a la nostra ciutat, amb el
nom de Bondi.. _

. La noticia és bona. 1cal espe
rar que sigui positiva, si més no
perque cada dia tindrem més
paper per cinquanta coses.

,Hi ha dones que els utílit
zen per netejar viáres; altres,
per establir els llocs de pas des
de la ·porta fins al final del pas
sadissos que estant acabant de
netejar.

Un pis mullat per la frega
dora és terreny sagrat. Hom
s'hi ha de descal~ar,cOm va fer
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IL'EQUIP QUE FA POSSIBLE EL 'BONDIA'

DIVENDRES 27 DE GENER DE 2006 I BONDIA

Un bon equip de professionals,
darrere d'un projede alDbiciós
Joves amb empenta de les nostres comarques aproparan I'actualitat a la gent de Ponent

I REDACCIÓ
llEIDA

El periodic Bondia neix amb el
compromís d'oferir al lector
de Ponent la informació <liaria
de la nostra terra sense que al
ciutadil no ti costi res i sense
renunciar a la qualitat informa
tiva. Un ambiciós projeete amb
lIns objectius clars que és i sera
possible gracies als professio
nals que formen I'equip huma
d'aquest diari.

Un equip preparat, jove,
dinarnk, amb empenta pero,
sobretot, de les nastres com~r

ques, que coneix de primera ma
la realitat que ens envolta i que
l'apropara als ciutadans i ciu
tadanes de Ponent amb rigor,
objectivitat i independencia.

DIRECTOR
Josep Ramon Ribé Setó

(LJeida) esta al capdavant
d'aquest nou projecte infor
matiu avalat per la seva expe
riencia professional en els mit
jans de comunicació escrits de
L1eida.

Des de 1991 va formar part
de l'equip de redactors del Di
ari de L/eida; més tard va con-

> Josep Ramon Ribé
esta al capdavant
d'aquest nou mitja
de comunicació de
les lerres de L1eida

tinuar com a professional de
la informació de Ponen\ com
a redactor del NOl/ Diari fins al
mar~ del 1994. Dos anys des
prés va reprendre la seva tasca
perio<listica al diari La MOlla na
cam a cap de comarques, des
prés cam a redactor en cap i,

finalment, eam a cap de l'area
d'informació.

REDACTORES EN CAP
Lourdes Cardona Ribes

(Mollerussa). Llicenciada en
Comunicació Audiovisual per
la Universitat Autonoma de
Barcelona (UAB), va debutar a
la secció de comarques del <li
ari La Mañana abans d'acabar
la carrera, tot j que el seu pri
mer contacte amb l'actuaJitat
va ser en el programa de TVE
CataJunya AVlli grades a una
beca.

> L'humorista
grafic Jordi Balasch
fara un acudit diari
a la contraportada
del periodic

Va consolidar-se com .a pro
fessional de la premsa escrita a
La Revista, el suplement domi
nical de l'esmentat diari, on va
treballar-hi durant més de dós
anys, temps que li va servir per
obtenir el XVI Pica d'Estats en
la categoria de miljans locals.

Rosa Rubió Piqué (Lleida).
Llicenciada en Comunicació
Au<liovisual per la UAB, s'ini
cia en el periodisme en una
empresa de continguts digitals,
Netydea (Barcelona), on va tre
ballar l'actualitat de la ciutat
comtal.

Li troba el gust a la premsa
escrita gracies a1 'periodic La
Mañana, on va formar part de
la secció de comarques. Sense
deixar el periodisme local, va
agafar un avió per coordinar la
redacció del <liari Última Hora
de Menorca.

> lota la plantilla
coneix de primera
ma la realitat de
cada dia a les
lerres de L1eida

Pero un projecte com el Bon
dia ha estat massa temptador
per a una periodista de les Ter
res de Lleida.

REDACCIÓ
Albert Guerrero Barcoos

(Agramunt). LJicenciat en Peri
odisme per la UAB, ha treballat
en I'actualitat de Ponent amb
Televisió de Catalunya com
a redactor deIs informatius.
Sense deixar e1 perio<lisme lo
cal, ha continuat informant del
cada dia a les comarques de
Lleida en els informatius d'un
altre mitja de comunicació,
COM Radio. Ara completa el
seu currículum periodístic in
corporant-se en un projecte de
premsa escrita, el diari Bondia.

David Bachiller Santos
(Lleida). Llicenciat en Periodis
me per la UAB, mentre estu-

<liava va col·laborar al diari La
Mañana i va realitzar les prac
tiques al diari Sport. Llicenciat,
va incorporar-se a La Revista de
La Maiiana, Qn més tard va en
trar a formar part de la secció
de local.

Fidel a la premsa escrita, va
despla~ar-sefins al país deis pf
rineus on va treballar de redac
tor' al Bondia d'Andorra. Actu
alment, presta els seus serveis
professionals a la regidoTia de
Joventut de l'Ajuntament d~

Ueida, tasca que' compagina
amb la de redactor al diari Bon
dio de·Ueida.

HUMOR GRAFIC
Jordi Balasch Solanes

(Lleida). Enginyer de professió
i dibuixant d'humor grafic en
premsa. Publica la seva prime
ra tira setmanal al <liari Segre
el 27 d'abril de 1986. Posterior
ment, els acudits van passar a
ser <liaris. L'abril de 1990 can
via de rotatiu local i comen<;a
a publicar al <liari La Mañana i
també ho va fer al Nou Diari.

Ha coHaborat en nombrases
revistes d'ambit lleidata, ca
taja i espanyol entre les quals

Reflex d'inquietuds

IOPINIÓ

Fórmula inédita d'informar A la recerca de Roas
leáorsIROSA M. MORA I VAllS

PRESIDENTA DEL CONSEll
COMARCAL O,E L'URGELL

El Consell Comarcal de
l'UrgeU es complau a do
nar la benvinguda en el
panorama lleidata deis
miljans de comunicació
a aquest nou diari, ·que,
coincidint amb l'inici de
I'any s'estrenara també a
les comarques de la plana

IJOAN AM~ZAGA I SOl~
ALCALDE
DE TARREGA

Un nou milja de comuni
cació neix a la demarcació
de Lleida, i amb ell s'enri
queix encara més la plura
litat informativa de la qual
gauclim a les nostres terres.
Aquesta nova cap~a1era

surt al carrer amb la volun
tat i el compromis manifest

de Lleida. Estem segurs
que aquesta nova fórmula
de premsa gratuita, inedi
ta a les comarques lleida
tanes, juntament amb la
seva voluntat de proximi
tat pel que fa als temes que
es tractaran, que volen ser
propers al ciutada, els as
seguren un bona acollida
al nostre territorio

Volem desiljar tot l'exit

de fer-se pie resso de l'ac
tuaUtat que envolta la vida
quotidiana a comarques, i
per tant, de.ben segur que
compartira les inquletuds
i eIs neguits deis lectors
del municipi de Tilrrega i
la seva area d'influencia.
La posada en circulació
d'aquest <liari' que a partir
d'avui teniu a le mans es
produeix, a més, en un mo-

als e<litors del Bondia
Lieida, el mateix bon re
sultat de que gaudeixen
a les terres andorranes on
de ben segur han adquirit
l'experiencia i han desen
volupat la fórmula que ara
presenten a Lleida. Des de
l'Urgell, esperem amb im
paciencia el pri-
mer número del _
Bondia L/eida.

ment determinant per a la
ciutat de Tilrrega, amb enca
raljadors projectes de futur
que es veuran reflectits, <lia
a <lia, en aquestes pagines.
En nom propi i de l'Ajun
tament de Tilrrega, saludo
cor<lialment la publicació
Borldia Lleida i li desiljo una
trajectoria perio-
<listica f¡'¡-tU i pie- •
na d'exits.

I
RAMON MESULL
PRES1DENT DE LA JUNTA DE DEMARCACIÓ
DE LLEIOA DEL COl.LEGI DE PERIODISTES DE
CATALUNYA

Un informe recent assegura que
I'imparable augment de la prensa
gratuita no ha fet baixaF els lectors
deIs diaTis tra<licionals. En a1guns
casos, fins i tot els ha augmentat.

Ciutadans que ni s'apropaven
a1s quioscos, ara se'ls veu amb un
diari a la roa abans d'anar a la fei
na.

Un diari que a1gú li ha donat
o bé ha agafat ell mateix d'a1gun
punt de la seva ciutat. A1guns no
en tenen prou amb les logiques

~ limitacions d'un :'gratult" i opten
per passar pel quiosc per ampliar
alguna notícia que els interessa o
bé llegir les opinións deIs articu
listes habituals, sobre a1gun tema
d'actualitat. El nou <liad hauria de
contribuir també a fomentar la lec
tura entre els més joves. Aquests

potencials nous lectors són impres
.cindibles per al futur del sector. Cal
recordar que la Comissió Europea
ha advertit.sobre el tracas escolar
en I'educació espanyola. Aquest
tracas va lligat estretament a l'es
cas habit de lectura entre els es
tudiants. Fomentar, doncs, aquest
Mbit, hauria de ser a1guns deIs ob- 
jectius de Bondia L/eida.

Aquest esperit i sobretot el fer
una aposta per la qualitat, per les
coses ben fetes és el que li dema
nem a la nova publicació.

Ningú no ha sabut explicar la .
raó, pero el cert és que l'Estat espa
nyol és el país on hi ha més diaris
gratuits.

Ara sera el propi mercat qui
determinara quina sera la vostra
trajectoria. Benvinguts al <lia a <lia
de l'actualitat i tot sigui perque la
societat de Ponent estigui
més ben informada.
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tadora i il·lustradora. Com a
free laTlce reaJitza projectes de
disseny i iHustració.

. ADMINISTRACIÓ
Nelida Perpinya· Esbert

(Almenar), amb estudis de dis
seny i d'administració, ha tre
ballat en televisió. Així doncs,
coneix perfectament el funci
onament d'un mitj. de comu
nicació i les gestions que es re
quer.eix cobrir.

cial de diari independent, amb
rigor en les iniormacions, im
mediatesa en les noticies, analisi
de I'actualitat social, economica,
cultural i política des de la plu
raJitat per tal d'afavorir una soci
etat més democratica.

Des de la Paeri~ de Cervera '
vull donar el nostre suport a
aquest nou mitja de comunicació
escrit de les comarques de Lleic;la
i animar el seu director i e~ seu
equip redactor a treballar perque
la pluralitat i la inde-
pendencia continuin _
presents en el diario

dissenyador grafic i maqueta
dor a Arts Gratiques Guidal,
Arts Gratiques Dalmau i el di-'
ari La Mañana. Com a free lance
esta al capdavant de projectes
com el disseny gratic del diari
Clarín, de Xile.

Lupe Ribot Montel (Lleida).
Titulada en Disseny Gratic
per I'Escola d'Arts i Oficis de
Lleida El Roser,. Ha treb~llat a
Fid Edicions i al diari La Maña
na coro adissenyadora, maque-

Em plau poder col·laborar en la
presentació d'un nou peribdic en
llengua catalana, que s'afegeix al
conjunt de premsa local i comar
cal de les comarques de les Ter
res de·Ponent.
. En aquest primer número ens

ofereix una inf=a~ió general
delterritori, i alhora local, i que,
per la seva praxiOlitat amb el
lector, afavoreix la interrelació
directa amb la població.

Corrobora la seva fiJosofia ini-

Directe al ciufadade
les Terres de Ponent
ISALVADOR BORDES BALCELLS

PAER EN CAP
DE LA CIUTAT DE CERVERA

TECLlSTA/REDACTORA
Marian Ollé Candel

(Lleida), tecnica administrativa
amb nivell C; de catala, compta
amb un' cms d'ofimatica i infor
matica de gestió. Va exercir de
teclista durant set anys al diari
La Mañana.

DISSENY I MAQUETACIÓ
Xavi Pijuan Ortiz (Lleida),

ha cursat disseny grafic assistit
per ordenador. Ha exercit de

la mateixa ciutat de Cervera
o el nucli de Montfalcó Mu
rallat, entre tants altres, i pér
celebrar tires i festes conegu
des arreu de les comarques
de Ponent, entre les quals
destaquen l'Aquelarre o el
Mercat Roma de Guissona.

Tanmateix, en la nostra
societat actual la rebuda
d'un nou rotatiu que es dis
lribui¡:a a tota la ·Plana de
Lleida és garantia de plura
litat informativa, una mos
tra del progrés de la nostra
província i, en aquest cas,
també signe de salut del ca
tala. Per aquests i
altres motius, mol- __
ta sort,

logia Catalana per la Universi
tat de lleida, ha treballat com
a corrector a Pages editors i en
diverses publicacions diiuies.

Aquest filoleg del Pla d'Ur
gell ha. exercit. de prafessor
de secundaria en instituts de
Lleida i Barcelona. A més, pu
blica el llibre Els renoms de
Sidamon (2005,. Pages editors).
Compaginara la dinarnització
als Jutjats de'. Lleida, amb la
correcció a Bondia.

Bondia L/eida segueix aques
ta premissa. Pretén donar
cobertura informativa a les
comarques de la Plana de
Lleida, entre les quals ens
trobem nosaltres, els de la
Segarra, una comarca situ
ada a cavall entre Ponent
i Barcelona. Per tant, per a
nosaltres no pot ser altra
cosa que tot un orgull donar
la benvinguda a aquest nou
diario Una publicació que es
fara resso 4els negwts i de
la realilat que viu cadascun
deIs municipis de la nostra
comarca que, a banda de te
nir una llarga tradició agrí-

o cola i ramadera, destaca per
posseir atractius únics com

la plantilla de protessionals del diari 'Bondia'.a la sala de redacció de L1eida

destaquen l'Ara L/eida o La
Confidencial i ha fet nombrases
il·lustracions, logotips, carica
tures i cartells. Ara es dedica
al disseny gratic i a la pintura
amb aquarel·la. Amb el seu pri
mer acudH en aquest exemplar
comen~auna nova etapa coro a
humorista, grilfic al Bondia.

BONDIA I DIVENDRES 27 DE GENER DE 2006

CORRECTOR/REDACTOR
Jordi L10vera Tella

(Sidamon). Llicenciat en Filo-

Per a les Terres de Ponent
sempre és una bona- noticia
el naixe-ment d'un nou mit
ja de comunicació, sobretot
si és fet per i per a la nostra
gent. l és que en un món cada
c\ia més homogeni í globaJit
zat, els ciutadans no volem
renunci.ar -i tampoc no te
nim perque fer-hcr a estar
ben informats sobre aIIo que
passa al nostre poble o ciu
tat o a les comarques vemes.
Al cap i a la fi, aIIo que ens
treu la son és el que passa a
casa nostra.
La iniciativa empresarial

(

IOPINló

Un díarí de proxímítat
IADRIÁ MARQUlllE"S BERNAUS

PRE$IDENT DEL CONSEll COMARCAL
DE LA SEGARRA
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IL'EXPERIENCIA A ANDORRA

la redac(Íó del 'Bondia' al Principat I'integra també un equip jove i dinámic

.La lIIarca 6Bondia'
va néixer a Andorra
ara fa ja dos anys
L'Enquesta de Mitjans d'Andorra (EMA) diu que la
taxa de lectura del diari és del 53,9% de la població

> El primer diari
independent i
gratu"it de. Ponent
neix amb el suport
de I'exit andorra

> El 64,5%
deis habitants
del Principat
manifesten que
coneixen la
cap~alera

, > El diari s'ha
consolidat en la
segona posició en
I'índex de lectura
de mitjans escrits
del país veí

> L'edició del País
deis Pirineus és de
8.000 exemplars
que es reparteixen
a través de més de
100 expositors

blar en un primer moment de
dificil implantació per a un di-o
ari grahüt, va veure cam en poe
temps passava a comptar amb
dues cap<;aleres, ja que l'any
2005 va veure la llum el segon
diari grattüt·del Principat, que
actualment té la máteixa tirada
de 8.000 exemplars que el Bon
dia d'Andorra.

La bona acollida que l'ex
periencia ha tingut a Andorra
ha estat un deIs elements elaus

que han P9rtat els impulsors
de l'empresa a apostar fort per
l'expansió. Amo aquest reeixit
bagatge de l'experiencia andor
rana al darrere, neix el Bondin
de Lieida, el primer diari inde
pendent i gratu"it de les comar
ques de Ponenl. _..

ceptació deis miljans de co
municadó escrits d'Andorra.
En aquest sentit, els percen
tatges són del 70% per al Diari
d'Andorra, 45,4% per al Bondia
Andorra i del 30% per al Peria
dic d'Andorra -l'edició al Princi
·pat de El Periódico de Catallll1ya,
el potent diari del grup Zeta-o
El diari compta amb un cente
nar d'expositors repartits arreu
del país, que practicament gai
rebé cada dia acaben els seus
exemplars. Aquestes fites de
mostren la bona acollida del
diari al país veí.

ElS INICIS
El Bandia d'Andorra va haver
de vencer les reticencies inici
als del pÚblic habituat a la lec
tura de premsa de pagament,
que amb els primers exemplars
es van superar amb escreix.
D'altra banda, el diari va afron- 
tar tot decidit el repte d'atreure
una tipologia nova de lector de
diaris, coro són aquells que no
tenien costum de llegir prem
sa, pero que g'han reenganxat
a la informació esqita a tra
vés de la premsa de gratuitat.
Els primers desconfiaven en
un primer moment de la seri
ositat que pogués oferir una
publicació que es regalava. Els
segons eren un pÚblic difícil de
conquerir perque calla crear
un habit nou. Aquesta Última
tendencia és un fenomen que'

. els darrers ~studjs confirmen
que els diaris gratu'its, en ge
neral, han contribuH a iniciar. 1
així mateix ha va fer el Bandia
d'Andorra.

La <¡ualitat de la informació
del Bondia d'Andorra esta al ni
vell de la resta deis diaris de pa
gament del país deis Pirineus i
el treball professional de tata la
plantilla de redactors que han
passat per l'empresa a Andoáa
ha ha anat demostrant al llarg
del temps a cap de feina rigo
rosa i il'lusió pel periodisme a
parts iguals. De fet, un territori
com Andorra, que podia sem-

Bondin d' Andorra és conegut
en majar mesura al juliol que
al genero A l'estiu, el coneixia
el 55,5% deis enquestats i sis
mesas després, el grau de co
neixement g/incrementa .fins al
64,5%. L'Enquesta de Miljaris
d'Andorra (EMA) l'elabora de
forma independent l'empresa
TEC Investigació i Marqueting
Operatiu.

D'altra banda, el BQndin
d'Andorra esta actualment
segon en l'escala general d'ac-

aquesta edició com el diari de
proximitat del Principal. Les
dades comparades de I'Última
onada de l' Enquesta de Miljans
d' Andorra (EMA), fetes pÚbli
ques el mes de juliol de 2005,
mastren que la progressió és
importanl. El Bondin d'Andorra
ha incrementat la taxa de lec
tura en un 13%, passant del
41% de la població andorrana
enquestada al gener del 2005
a un 53,9% aJ juliol del mateix
any. Segons el mateix estudi, el

L'aventura del diari gratuil
Bottdia va comen~ar a Andorra
ara fa ja prop de dos anys. El
nÚmero zero de la cap<;alera al
Principat va sortir un 30 de ge
ner de 2004. En aquest temps,
fent balan<; del camí recorre
gut, I'aventura esta, plenament
consolidada.

La tirada de la publicació
és actuaiment de 8.000 exem
plars. El diari s'aferma amb

IREDACCIÓ
llErDA

IOPINló

Una bona notícia 'Bondia', "'eida
ITONI BOSCH M1QUEl

ALCAlDE DE MOllfRUSSA

El naixement d'un nou milja
de comunicació sempre és una
bona noticia per tot el que im
plica en aquesta societat de la
informació en la qual estem im
mersos. Que aquest milja sigui
gratUit i, per tant, a l'abast de
tothom fa que el seu naixement
tingui encara més avantatges
per a tots els lleidatans i, com
no també per als mollerussencs,
ja que Mollerussa participa del

llan<;ament d'aquest diari des
del primer dia, sent una de les
capitals de comarca on comen
~ara a distribuir~se.

Com a alcalde de Mollerussa,
vull felicitar els responsables
que aquest nou milja sigUi una
realitat i també encoraljar tot
l'equip huma i professionaJ que
hi ha al darrere a tirar endavant
un nou diari que respongui a
les expectatives deis
seus lectors. _-

Enhorabona!

IJOAN REÑÉ I HUGUET

PRES1DENT DEL CONSEll COMARCAl
DEL PlA O'URGEll

Bondia, Lleida, se'ns presen
ta, avui mateix, com un pro
jecte rigorós, d' informació
diaria i plenament imbricat a
les comarques de Ueida.

Un nou mitja de comuni
cació que ens despertara cada
man amb una nova perspec
tiva, una nova mirada. Una
nova veu que se sumara a la

ja existent oferta informa
tiva i que, en ser present,
abundara en la pluralitat
d'opinions V 6bviament, en
la transparencia i objectivitat
que tota societat requereix,
més encara des que som im
mersos en aquesta ja intitula
da societat de la informació.

Em sento, dones, plena
ment satisfet d'una banda,
de l'aJira i· des d"aquesta
atalaia, em permeto de de-

siljar el millor deis vals a tot
l'equip, encoraljar i felicitar
el seu director, Josep Ramon
Ribé, amb una trajectaria
professional més que avala
da, i, encara més, felicitar la
societat lleidatana, que des
de la pluralitat i la seriositat
deis nostres professionals,
veura ampliada a bastament
la seva mirada al·
món. ._

Endavant!
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El BOlldia, com tates les pu
blicacions gratuites que hi
ha al mercat, es finan~a amb
els ingressos publicitaris,
dedicant-ne un espai més
gran a les seves pagines que
en els periodics que exigei
xen el pagament als seus
lectors.

Tot i així, en el Bondin te
nim cIar que és prioritari que
la informació arribi aJs ciu
tadans d'una manera clara,
per aixo la publicitat mai no
sobrepassara un determinat
percentatge de I'espai total
del diari, tot evitant així una
sobresaturació d'anuncis
que interfereixi la léctura.

Els ingressos de la prem
sa tradicional de pagament
provenen gairebé en un 75
per cent de la venda de pu
blicitat, mentre que I'abona·
ment del lector suposa el 25
per cent deIs ingressos res
tant. Així, en el cas deIs pe
rii>dics gratu"its s'augmenta
nornés un 25 pe'r cent els in
gressos de la publicitat i els
ciutadans i ciutadanes tenen
un producte informatiu gra
tuitament.

Ara també, Jes comarques
de Ueida, gracies a aquest
sistema de finan~ament, els
ciutadans i ciutadanes de
Ponent també tindran cada
dia l'actualitat tractada amb
rigor i independencia sense
que no els costi res.

IREDACCIÓ /
llEIDA

IFINANc;AMENT

El periodic
'Bondia' es
finan~a amb
els ingressos
publicitaris

ho veieu així. Penso i estic
segur que aixo és un en
cert:

Jo, amics, només us vul1
dir que endavant, heu es
tat molt valents. Estic se
gm que Bondia L/eida sera
tot un ""jt. Primer, per
l'equip huma que hi ha al
dpvant; i, després, pel co
ratge, l'empenta, la for~a i
sobretot per la il·lusió de
fer una bona teina.

Només em resta desit
jar-vos molles felicitats i
enhorabona. Ja sabeu que
el ConseU Comarcal i lá
comarca de la No-
guera esta amb ._
tots vosaltres.

queso
És moll important que

hi hagi mitjans de comu
nicació com ara el Bondia
L/eida, ja que esta encarat
cap a les persones i fa re
ferencia, d'una manera es
pecial, aIs problemes que
més afecten les vides de .
la gent del carrero Sempre
per damunt de tot, hem
entes que el més important
de tot han de ser les perso
nes i aquest és un deIs ele
ments que, des del nostre
ConseU Comarcal, sempre
hem volgut tenir molt en
compte.

Veig que vosaltres, des
d'aquest nou diari, també

Metro a Estocolm, actualment
el quart diari del món en nom
bre de lectors i el més impor
tant deis gratults amb 59 cap
~aIeres en 19 palsos, 89 ciutats
i en 18 Uengües per arribar a
18,5 rnilions de persones. Es
panya és en aquests moments
el país amb més cap~aleres de
Metro del món

Les comarques Ueidatanes
no es poden quedar enrere en
aquest nou model de la soci
etat de la informació en cons
tant evolució i gracies al Bondia
s'actualitza I'oferta ~mediatica

de Ponent.

Gracies per servir les per$ones

Neix un oou diari a les ter
res de Lleida: Bondia L/eida.
En nom del ConseU Co
marcal de la Noguera, vull
felicitar tots els que han fet
possible que aquesm nova
experiencia sigui una rea
litat. Enhorabona!

És, sense cap mena de
dubte, una iniciativa de
cidida, innovadora i amb
una tirada de 20.000 exem
plars. Aquest diari és gra
tult, íntegrament en catala
i centrat en la informació
de Lleida i també de les
nostres estimades comar-

I
JOSEP ROIG I ARMENGOU

PRESIDENT DEL (ONSELl COMARCAL
DE LA NOGUERA

Tot i que els antecedents de
la premsa gratuita es traben en
els diaris de baix cost que con
sumia la classe obrera nord
americana del segle XIX, I'ano
menada penny-press, i en les
publicacions especialit.zades
que han prolilerat al Uarg del
segle XX, sobretot de caracter
cultural o altematiu, a Eurq
pa, I'auge s'ha registrat durant
aquests últims anys amb I'apa-,
rició de periodics generalistes
de rapid consum, pensats per

. la seva distribució en els trans
ports públics.

Així va apareixer, al 1995,

municativa i d'inforrnació; i segon,
que de ben segur permetra arr-ibar
a un gruix més important de la
Ciutadania. Tot plegat, un proj!,c
te que celebrem que es faci reali
tat aqui, tal i com ja ha és a aItres
Uocs.

Felicitats i per molts ._
anys!

manera, fer arribar a tots els lectors
no nornés la realitatde la nostra co
marca, sinó també tots els nostres
projectes més irnmediats í de futur,
a!hora que l'esfor~ reconegut del
nostre equip per fer de la noslra
comarca un territori carre-
gat de fe i esperan~a en el· .
futuro

Portades de dos deis diaris gratu·its que guanyen lectors cada any

alment i Internet es perfila com
el suport de comunicació que
aUgT!lentara més la seva audi
enci; en un futur molt ploper.
Així ha conclouen diversos
estudis entre els quals destaca
I'informe bianual de I'Institut
de la Comunicació (Incom) de
la Universitat Autonoma de
Barcelona que assegura que.
la premsa tradicional s'ha de
resituar en un context mar-.,
cat per la oferta audiovisual,
l'Dferta informativa electronica
i, sobretot, la premsa gratuita,
l'última a implantar-se i con
solidar-se.

El sistema informatiu de finals
deIs segle XX i principis de XXI
esta assistint a l'auge d'un nou
tipus de periodics, els gratults,
que estan creixent en capc;ale- '
res i exemplars.

Per primera vegada a la his
toria de la prerosa del nostre
país (gener del 2006), un diari
gratuH ha superat en audiencia
la resta de diaris d'informació
general. Amb 2.298.000 lectors,
el20 Minutos supera cap~aleres

liders com El País, El Mundo,
LI> Vanguardia, El Periódir;o o
ABe i .llomés el supera el dia
ri esportiu Marca amb un total
de 2.512.000 lectors. A I'area
metropolitana de Barcelona, el
20 Minutos és lider d'audiimcia
per darrere de El Periódico i de
La Vanguardia, que ocupen res-.
pectivament la segona ¡-tercera
posició en el ranquing.

Segons diversos estudis rea
litzat; pér l'EGM (Estudio Ge
neral de Medios) i Sigma Dos,
els diaris gratuits han creat
nous lectors de diaris, fet que
es constata amb les dades del
20 Minutos: el 67% de la seva
audiencia actual no era lector
de diari i el 5% rassa a ser lec
tor de diaris de pagamento

Per contra, les cap~aler~s

tradicionals de pagament (dia
ris i revistes) en perden gradu-

Per primera vegada a la historia de la premsa del nostre país un periodic
que no és de pagament ha superat en audiencia la resta de diaris

La premsa gratuita creix en
nombre de lectors i ca~leres

IREDACCIÓ
llEIDA

IMIQUEl AGUILA BARRil
ALCALDE
DE BALAGUER

Un nou mitja de comunicació veu
la Uum a les terres de Lleida. Ha
nascut Bondia, el primer diari gra
tuit. Crec que tots ens hem de su
mar a aquesta iniciativa. Complira
d'entrada dos objectius: primer,
rnillorar ¡diversificar l'oferta co-

IOPINIÓ·

Un projecte per·a totltom

(

.Una tita d'implicació
IGONC;Al SERRATE

PRESIDENT DEL CONSEll COMARCAL DEl
SEGRIA

Des del ConseU Comarcal del Segria
us volem fer arribar la nostra més
sincera enhorabona per la inaugu
ració del vostre diari a Lleida i fer
vos particips de la nostra voluntat
manifesta de coHaboraéió i impli
cació en aquest projecte i, d'aquesta
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AlIó que s'amaga

Sala Gotica de 1'!E1. Llei
da.
De l'alfa genetica de l'ou a l'ome
ga de la calavera, tot passant per
piclografies o laluatges perso
nals que buSquen el seu lloc dins
l'espai de la memoria i els ves
tigis naturals, cada obra d'Al/o
que s'amaga és un fragment, liric
del relat que l'ésser huma escriu
alllibre de la natura.

Obres de Claudia Manperl i
Manuel Barabona

Galeria Terraferma. CI
Bisbe MartíRuano, 15.
Lleida.
La sala d'exposicions acull una
mostra d'escultura creada per
Claudia Manperl. Per una altra
banda, s'ofereixen els quadres
creats er Manuel Barabona.

AlIó que no és

Centre Social i Cultural de
la Fundació "la Caixa".
Av. Blondel, 3. Lleida.
Recull de fotografies de Marvine
Geber que inauguren Testimorlis
de la eaveri,", de l'Onze Cicle
d'Intervencions al VeshbuJ.

Impressions

Galeria Espai Cavallers,
31-33. Lleida.
5'ofereix una mostra de gravats
sobre fusta, que presenta formes
i colors a partir deis quals es erea
un univers artístie singular.

Mostra d'artistes de Lleida

4spais d'art. CI Joan Miró,
3. Lleida.
Exposició d'obres d'Arevalillo,
CataJa, Comajuncosa, Crasa,
Espax, Jaime Femández, Josep
Guillén, Merce Humedas, Pau
Humedas, Emest Ibáñez, Miguel
de Ibarbia, Sandoval, Vall Palou
i Josep Maria Xart.

la eoHecció de la Fundació Gui
novart, constitUida per una se
lecció tol representant diferents
etapes de l'artjsla.

Mostra de Antoni P. Vidal

Centre de Cultura Con
temporania de Pardinyes.
CIPere {le Sant Climent,
11. Lleida.
Anloni P. Vidal ofereix, fins al
proxim 3 de febrer, una exposi
ció de gravats.

CoHeeció de ·Quixots

Arxiu Historic. CI de
G(Jvernador Montcada, 4.
Lleida.
S'ofereix una mostra del Patro
nat del Casal Mare de Déu de
les Sogues de Bellvis-Arcs.

Doki-doki

Sala d'Exposicions del
Mercat del Pla.
CISant Martí, s/n. Lleida.
Doki és un univers fictici on es
recreen gestos i escenes quotidi
ans. És una creació de Mushabo
om Design o, el que és el mateix,
Jordi Antas i Ainhoa Arana.

Pintures d'Agell Sastre

Galeria d'Art Amat.
Passeig de Ronda, 59.
Lleida.
Fins a final de mes s'ofereixen
les pintures d'Agell Sastre..

Segona petita antologia

Fllndació Gllinovart. Pla
del Mercat, 1. Agramunt.
Segona exposició antologíea de

tor entre cienda, literatura, art,
historia i recerca.

La cultura maia

Sala d'Arqlleologia de
l'!E1. Lleida.
Mostra formada per un conjunt
de peces provinents del Museu
Maricel de Silges i que prove
nen d'un llegat donat pel doctor
Pérez-Rosales a aquesta insti
lució, d'una coHecció de peces
d'arqueología precolombina.

. El Burladero

Serveis Territorials de
Cu/tllra de la Generalitat.
Rambla d'Aragó, 8. Lleida.
Recorreg4t pels esdeveniments
que van marcar els 90 a través
de les vinyetes i els fotomuntat
ges de la secció d'humor a les

. pagines del diari barceloní des
prés de la postguerra.

Cent anys de relativitat

Fundació Tekhnikós.
CISant Pere Claver, 47.
Verdú.
Dins de l'Any del Llibre i la Lec
tura 20ÓS, s'ofereixen elements
de reflexió sobre I'espai i el
¡emps, en el cenlenari de la pu
blicació deis treballs d'Einstein
a.la revista Annalen der P/¡ysyk,
per lal d'establir un fil conduc-

Pintura de Ángels Mitret

Centre ClIltllral.
d'Almacelles.
Fins al proxirn S de febrer, s'ex
posen les pintures creades per
M. Ángels Mitre!.

Instantanies de Tarrega

Sala Marsa de la Casa de
Cultura. Tarrega.
Exposició d'instantarues realit
zades peis alurnnes del Curs de
Fotografía 200S.

Josep Font i la terrissa negra

Sala d'Exposicions del
MlIseu Comarcal de Cer
vera.
És un passeig pe1 món deIs ean
tirers de Verdú a través de la ter
risseria de eal Berli. Josep Font
és un dels darrers cantirers de
Verdú que ha continuat treba
llant la terrissa negra seguint el
procés.tradicional.

Senyors de la guerra

MlISell de la Nogllera.
Balagller.
Balaguer acull l'obra Senyors de
la guerra: Balaguer i la marca su
perior. Es traela d'un recorregut
sobre el territori de la madina
Balagi (Balaguer), al segle XI, la
conquesta feudal i la incorpora
ció al Comtat d'Urgell.

la Sala Haes, un espai expositiu
que s'inaugura al Morera el 30
de novembre de 1924, destinat a
mostrar la donacló que d'aquest
pintor belga féu a la ciutat de
Lleida el seu deixeble Jaume
Morera.

Arrels de l'esport eatala

Sala d'Exposicions del
Centre Cívico Les Borges
Btanques.
Mostra que reconstrueix l'ambi
ent esportiu eatala de les prim.e
res decades del segle XX.

el Bonaire, 15 - Te!.: 973 263 805 - Fax: 973228 668 - 25004 L1eida

Obres' de Carlos de Haes

Sala El Roser. CI Cava
llers, 15. Lleida.
En aquesta mostra es pretén res
titull la memoria museística de

Gravats de Simó Gombau

PIlIsfresc Boleda. Lleida.
Durant tot el mes. de gener,
aquest establiment exposa els
gravats de Josep Manel Simó
Gombau.

París!, parís? .

Sala Coma Estadella.
Lleida.
L'artista argentina, resident a
Lleida, Nora Maldonado, mos
tra per primera vegada la seva
obra. individual fins avui. La
major part de l'obra esta format
per mescla, collage i~d'altres.

OHs de Cándido raboada

Sala Sunka. CIMartí Rua
no, 12. Lleida.
La mostra s'endinsa en el món
paisatgístic i es recrea en les
postes de sol i espais naturals
com la Mitjana de Lleida. A més,
recull diferents pérspectives de
la Seu Vella.

Esmeralda' Escarp exposa els
sens a:crilics

PIlIsfresc PI. Ellropa.
Lleida.
Durant uns dies més, Esmeral
da Escarp presenta·els seus acri
lies.

Mirades monocromes
Sala d'Exposicions Manel
'Garcia Sarramona. CI
Caldereries, 6. Lleida.
Fins a final de mes, es presen
ten els gravats de Josep Luque
Mateu sota el títol Mirades mono
cromes. Es traeta d'una visió del
món rural, recreat en WlS espais
arquitectonícs a través del gra
vat.

OHs de Fatima Cebljan

PIlIsfresc Nova Balafia.
Lleida.
A'Luest botiga de la Nova Bala
tia acullles obres realitzades per
Filtima Cebrian.

OHs de Consuelo Alonso

PIlIsfresc Cappont. Lleida.
Consuelo Alonso Álvarez expo
sa els seus olis fins al 31.

Gestió i assessorament irnmobiliari

"""oc> EXPOSICIONS

~o.habitat

5 catalans úniversals

Sala d'Exposicions de la
Casa de CII/tllra. Bellp"ig.
4npulsada per CulturArt, Pi
larin Bayés exposa els seus di
buixos a 5 catalans universals.
L'exposició consta de cinc espais
dedicats 'a Dalí, Miró, Gaudi,
Subirachs i Pau Casals.

Estatut i finan~ament just

Ca n'Aleix. Tarrega.
21.00 hores.
Amb les intervencions d'Uriel
Bertran, diputat al'Parlament de
Catalunya, i Jordi Ramon, dipu
tat al Congrés, s'ofereix la xerra
da Nou estatut i finanr;ament justo
Per la Caialunya social.

Les filies de famíHes immi
grades

Sala de Conferencies de la
Casa de CII/tllra. Bellpllig.
18.00 hores.
Dins el cicle de conferencies Ge
nere i immigració1 s'ofereix la xer
rada Les filies de famílies immigra
des, a earrec de Marta Casas.

Que H passa a un home quan
es jubila

Centre de Serveis. Angle
sola.
17.00 hores.
S'ofereix un videoforum on es
projectara la cinta A pro¡:íosito de
Sehmidt. L'acte estara presentat i
moderat per Carme Piera.

Traclament psicológie de la
fibromiaIgia

Sala Marills Torres. Arbe
ca.
21.30 Izores.
Interessant conferencia sobre el
Traetament psieologie de la fibro'
mialgia acarree d'Ángel Pedra,
psicoleg de l'Hospital de Santa
Maria de Lleida; amb el testimo
ni de Rosa Aldmtara.

BüNDIA I DIVENDRES 27 DE GENER DE 2006
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Establiments on ja hi ha I'expositor amb el vostre exemplar gratu"it

-- Plusfrésc-Pi i Margall Pi i Margall, 32 L1eida

Plusfrésc-Por ueras 11 Alcalde Por ueras, 44 L1eida

Plusfrésc-Mariola Pla a Galícia s/n L1eida

Plusfrésc-Cappont Playa Sant Joan de Mata, 3-5 L1eida

Plusfrésc-Tem lers. Templers, 13 L1eida

Plusfrésc-C. Boleda Cristofol de Boleda, 10-12 . L1eida

Plusfrésc-Baró de Maials Baró de Maials, 31-33 L1eida

Plusfrésc-Pius XII Pius XII, 13 L1eida

Plusfrésc-Sunka Ruano' Bisbe Martín Ruano, 12 L1eida

Plusfrésc-Nova Balafia Baró de Maials, 107-113 L1eida

Plusfrésc-Pla a Euro a Alcalde Por ueras, 51 L1eida

Plusfrésc-Ci ut.:::a:.:.t.=C:::a::.:m.:=:::-.:..A.:.:v:.:-in=u=-da=..=B:::a::.:rc:.:e",lo:::n.:::a,,-,=-6=-5-..::6:::9__--'L=.:I=-ei:::d=---a
Kroxan Re ública del Para uai, 5 L1eida

Kroxan Doctora Castells, 25 L1eida

Kroxan L1uís Com an s-cantonada Ronda, 33 L1eida

Kroxan Prínce de Viana, 33 L1eida

Font Puericultura Bisbe Martín Ruano, 17

Monti di Locura Varentí Almirall, 16

Big Orange Ramon y CajaL 30

Viatges Barceló Bisbe Martín Ruano, 6

Opticarlos Doctor Fleming, 6

Finques Blau Passeig de Ronda, 97

Resl.Tot a Punt Parc Empresarial, 4 (poI. Entrevies)

Pastisseria Sant Pau Historiador L1adonosa, 4

Fotografia Carlos Alcalde Costa, 19

Mañanas Blancas Sant Antoni, 48-50

lIerdent Ballester, 12 baixos

Swatch Carme, 41

Calsone's Grup Pius XII, 7

Calsone's Grup Blondel,17

Calsone's Grup Pi i Margall;37

L1eida

L1eida

L1eida

L1eida

L1eida

L1eida

L1eida

L1eida

L1eida

L1eida

L1eida

Ueid

L1eida

L1eida

L1eida

Kroxan Alcalde Por ueras, 34 L1eida

Kroxan Rambla de Ferran, 34 L1eida

Kroxan Ronda, 75-Passat e Se ria, 2 L1eida

Kroxan Blondel, 29 L1eida

Universitat d'Educació Partida Ca arrella, s/n L1eida

Universitat de Dret Jaume 11, 73 L1eida

Universitat Politécnica Jaume 11, 69 L1eida

Universitat Polivalent Jaume 11, 71 L1eida

Universitat Central Victor Siurana, 1 L1eida

Universitat de Medicina Montserrat Roig, 2 L1eida

Universitat d'lnfermeria Alcalde Rovira Roure, 44 L1eida

Universitat d'A ronoms Alcalde Rovira Roure, 191 L1eida

Pastisseria Terés Sant Antoni, 17 L1eida

Amena Sant Antoni, 24 L1eida

L'Arlequí

Cafeteria Xan & .Poi

Queviures Pujol

Bar la Rosaleda

Perfumeria Detalls

Pastisseria Colom

B-You

Condis

Punt 14

Motors i Esports

Perruqueria Ada Gros

Pastisseria Maria Ángels

Barcelona, 62

Ángel Guimera, 51

-Urgell,17

Playa Pau Casals, 3

Combat,37

Playa Sant Miquel, 6

Ferrer i Busquets, 70

Crist Rei, 4

Plava Manuel Bertrand, 14

Ferrer i Busquets, 96

.:Jacint Verdaguer, s/n

Lloren Vilaró, 2

Balaguer

Balaguer

Balaguer

Balaguer

Cervera

Cervera

Mollerussa

Mollerussa

Mollerussa

Mollerussa

Mollerussa

Mollerussa
Uka-Uka

La Primavera

La Llar

FiI d'art

Font Puericultura

Font Puericultura

Alcalde Costa, 4 L1eida

Sant Antoni, 35 L1eida

Playa la Sal, 13-14 L1eida

Playa Sant Joan, 12 L1eida

Carme, 54 L1eida

Valéncia, 14 L1eida

Forn O. Gabernet

Granja Jordi

Flors Vilodi

Alsina Graells

Cafeteria Liceu

Pla9a Major, 4

Agoders,19

Santa Anna, 10

Taquilla Autobusos

Playa del Carme, 3

Tarrega

•Tarrega

Tarrega

Tarrega

Tarrega

perqué estiguis ben informat
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La teya capacitat de decisió fara

que visquis alguns moments
difícils. No et convenen ni els

excessos físics ni els mentals.

Demostra les teves aptituds
i tindras moltes possibilitats
d'acons~guir els teus objectius.
Si tens parella, passaras un bon
cap de setmana al seu costal.

El teu tacte i sensibilitat et ser
viran per aconseguir tot el que
et proposis. La necessitat de
mostrar la- teva millar imatge
fara que cuidis més tots els de
talls del teu coso Demostra les
teves virtuds i aconseguíras els

teus objectius. No et desespe
ris, tot es resoldra bé.

Aplica't a fans i intenta resol
dre els assumptes que ara et
preocupen, no descuidis el5 te
mes referents a l'amor. Si utilit
zes les logica i et mostres en tot
moment de manera positiva, els
teus problemes desapareixeran
per art de magia. Certs somnis
trigaran en arribar i aixi:> et tara
posar-te a prova.

5

PASSATEMPS 117

4321

2

7.

5

3

8

9

6

4

VERTICALS:
1. El públic és de tots pero pagan!. 2. Fer més peti!. El simbol
químic que millar vola. 3. Relatius al sentit més tafaner de
converses. 4. La que mana és de BrusseJ.les. No n'hi ha cap
com ella. 5. És inquiet i vol intervenir en to!. Contracció preferida
de Capone. 6. Tallis ben arran. Cadira sense potes. 7. AnyelL
Mig centenar de ramans.· La cama més animal. 8. Un parell de
catets. ~s que és causa de malifetes. Mitja suma. 9. Suporten
el pes del teu cap.

HORITZONTALS:
1. Aquell amb qui pots tancar un bon negocio 2. Demana infor·
mació al qui pertoca. Pluralitza alió que po!. 3. Afalagar amb
exageració. Interjecció que et crida I'atenció. 4. El més famós
és mariner. Antigament, falsifica. S. Posen en el 1I0c que corres
pon. Un parell de consonants. 6. Primer pis després deis haixos.
7. lera. A punt d'assolir el cim. Sensació sonora. Angle recte.
8. Grata, que tens picor. Repetidament, mosca que t'adorm. 9.
Tu mateix. Grapats de neu que et cauen al damun!.

IMOTS ENCREUATS NÚM. 1

Procura calmar-te dóna
I'oportunitat a la resta perque
s'expressi. L'exerdci físic t'aju

dara a carregar-te d'energia,
pero també has de tenir una ac
titud mental que hi acompanyi.
Intenta anar a poc a poc pero
sense aturar-te. Tat arribara
gracies al teu esfor, personal.

De vegades t'agrada viure la
teva vida sentimental com si

fas un joCo Rebras nolÍcies que
et beneficiaran i milloraran el
teu estat anímiCo Sigues pacient
i, encara que esti~ al 100%
d'energia, les situacions han

d'estar organilzades per poder
fer-hi front,

És probable que la teva ne
cessitat d'interiorilzar allo que
vius amb la teva parella et facin
mostrar lUla mica més reservat
que de costum. La situació ac
tual et permetra connectar amb
les seves emocions per conei
xer-les de forma més real. Tot
i aixo, pren-te les coses amb
calma.

Envia el teu mlssatge al 7200 Cost o,9O€ +!VA

This sms is 4 my best
Friend Tity. Thank you 4
everything. You've helpt
me open rny eyes. Lave u
Uly.

Per la naia morena que es
taban a Ivi ena prenent
apunts amb uns II ibres el
diumenge. m'agradas. un
peto.

A la noia que I i envia msj
al meu promes deixa de fe
e I tonto que no et sur
tiras amb la teva! Amor
t'estimo y confio en tu.

Johana tengo de decirte
que mor i r ia una vez tras
otra so Io para poder ver
como me sonries eternamen
te 1000besos para la Flor
.mas J inda del jardin te
mando

'Avui has de ser subtil i crear un

entom al teu voltant que sigui
molt cil.lid. Interpreta les teves
debilitats com a noves opcions
de creixement personal. No
pensis que no hauras de lluitar
i competir per defensar els teus
interessos. Si vals triomfar, has
de treballar més.

No siguis tant practic, de ve
gades deixa't portar per la
imaginació. Un bon massatge
sempre t'ajudara a descarregar
tensions. No deixis que les pre
ocupacions et bloquegin. Es
colta les opinions i els consells
deIs que. t'envolten, pensa que
valen el millar per. tu i la teva
familia.

Quan es tracta de viure I'amor
amb passió mai et poses límits.
Pinten magres i qualsevol ex-

.·cés que facis et costara molt
caro Mart esta transitant per
la teva llar i aixo vol dir que
vals trioIIÚar i arribar com més

lluny millar.. Tesperen grans
sorpreses positives.

no os dij isteis na.

Un mes a tu lado El me~
jor d mi vida jul i Gra-
cias x tod mi niña.. te
kiero muxo" nunc lo olvi
des,

Para la madre mas enrolla
da deseamos k te rekuperes
pronto!!! T quieren aida
y tamy.

Spero q m recuerdes como t
pedi, cn una sonrisa, an
sido 4 meses muy difici
les. Quizas en otra vida
sea posible. 1000 besos.

More! K te k ¡ero mx eres
genial vida, no kmbies
nunk. Y ya sabs k siem
pre sta ras en mr corazon.
Tatimu mlt bmbon!! (d tu

.amore) .

Has d'apostar fort per tu, pero
no canvüs tant sovint d'opinió.
No passis per alt tot allo que
afecta a les teves emocions.
També és una persona savia

aquella que sap esperar sense
impacientar-se. Traba el teu
moment i actua amb confiat:1,a.

En aquest moment tot allo re
lacionat amb la teva sexualitat
augmenta de temperatura. Per
a poder funcionar al cent per
cent el teu cos ha d'estar en ple
na forma. Si et centres ¡evites

la dispersió podras trabar la
solució adequada a qualsevol
problema que et sorgeixi.

Tens moltes facilitats per 'do
nar-li a la teva parella el que
vol rebre i desilja. Si millares
el teu cos fent esport, al ;"ateix
temps, augmentes la confian,a
en tu mateix i la teva autoesti

ma. Si no tens el suport sufici
entl no forcis la situació i espe

ra el moment aporro.

Para el xico ke estaba en
el antic este sabado. Tan
to tu como nuestra am i ga
soys tontos! No dej aste i s
d miraros en toa la noxe y

Isi no t'agrada anar a esquiar també potsenviar ellO teus mlssatges per explicar que és per tu tenlr un bon dla o per fer-nos arribar
la teva opinló sobre qualsevol tema al 7200 escrivint BD + el que tu desltgls.

Més SMS a la contraportada

PUNT DE REUNiÓ
T~nir un bon dia és ana de
compres,al cine ..

Este sms es para mi vida ...
So l"t'r te qu ¡ ero dec i r que
eres todo para mi y que
nunca te voy dejar. Te qu i
ero mas que todo ..." Eres
mi ~ire! Besos mi amor.

Ets un gran amor, ets lo
mi 1lar que me ha pasat en

'aquesta vida ... que t'es
timo molt. L' incondicional
CUidat molt.

Moltes fel icitats mireia,
t'estimem molt, ja en tens
14.
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Cinema AVINGUDA
Alfarrás - Tel.: 973 76 1240

> MAs ALLÁ DEL ODIO
HORARlS: 19.30 (mu.) i 22.15 (dill.).

> ELSA & FREO
HORARIS: 18.00 (mv.)

LAS CRONICAS DE NARNIA: EL
LEÓN, LA BRUJA Y EL ARMARIO
HORARlS: 22.30 (mv.), 22.45 (diss.) i
17.00 (mu.).

> VODKA LEMON
HORARlS: 19.30 (mu).

Cinema PLANELL
a L1eida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88

> LOS DOS LADOS DE LA CAMA
HO~: 22.00 (mv. i mss.) i 18.45
(mu.).

>SAW
HORARlS: 00.00 (diss.) i 17.00 (mu.).

Cinema EL CASAL
Almacelles

...a.sA.&..ElU:lL-._-~~;;:--~,rl
HORARlS: 18.00 (mj.): .

> LAS CRONICAS DE NARNIA: EL
LEÓN, LA BRUJA Y EL ARMARIO
HORARlS: 18.15 i 22.30 (mss.) i 17.00
(mu.).

Cinema CASAL
Agramunt

> ELSA & FREO
HORARlS: 18.00 (diss.) i 18.45 (mu.).

> KING KONG
HORARIS: 22.00 (diss.) i 17.00 i 20.15
(mu.).

> ELSA & FRED
HORARlS: 18.00 (dim.).

> MATCH POINT
HORARIS: 22,30 (div.), 19.30 (diu.) i
22.15 (dill.).

> OJAlÁ FUERA CIERTO
HORARlS: 22.30 (mss.) i 17.00 (diu.).

Cinema ARMENGOL
. Bellpuig

Cinema CASAL
a Hospital, s/n, 56. Cervera - Tel.:. 973
532264

> LOS DOS LADOS DE LA CAMA
HORARlS: 22.30 (mv.),. 21.00 i 23.00
(mss.) i 19.30 (mu.)

> KIRIKÚ I ~ES BESTIES SALVAT·
GES
HORARlS: 19.00 (mss.) i 17.30 (m\l".).

> JARHEAD: EL INFIERNO ESPERA
SALA A I HORARlS: 22.30 (iliv.),
(18.00, 20.30 i 23.00 (mss.), 17.30,
20.00 i 22.30 (diu.) i 10.15 (dill.).

> ELSA & FRED
SALA B / HORARlS: 18.00 (mv.) i
20.30 (mss.).

> MATCH POINT
sALA B I HORARIS: 22.30 (mv.),
23.00 (mss.), 20.00 i 22.30 ·(mu.) i
22.15 (dill.).

> KIRIKÚ I LES BESTIES SALVAT·
GES
SALA B I HORARlS: 18.00 (mss.) i
17.30 (mu.).

Cinema MAJESTIC
Av. Catalunya, 56. Tárrega - Tel.: 973
31 0730

CI Dra. Castells, 37· Tel.: 973212655 - lIeida - www.styleoficines.com

PROJECTES INTEGRALS D'OFICINES

> ESTA ABUELA ES UN PELIGRO 2
SALA 1 I HORARlS' 22.30 (mv.),
18.15,20.15,22.30 i 00.30 (mss.), 16.15,
18.15,20.15 i 22.30 (mu.), 22.30 (dill.).

> LA CAVERNA MALDITA
SALA 2 I HORARIS: 22.30 (mv.),
18.15, 22.30 i 00.30 (diss.), 16.15,
18.15,20.15 (mu.) i 22.30 (dill.).

> SARABAND
SALA 2 I HORARIS: 20.15 (diss.) i
22.30 (diu.).

> MATCH POINT
SALA 3 I HORARlS: 22.30 (mv.),
23.00 (diss.), 20.25 i 22.40 (diu.) i
22.30 (dill.).

> LAS CRONICAS DE NARNIA: EL
LEÓN, LA BRUJA Y EL ARMARIO
SALA 3 / HORARlS: 18.00 i 20.30
(ms.) i 18.00 (mu.).

> CHICKEN lITTLE
SALA 3 I HORARlS: 16.30 (diu.).

Cinema ESPAI FUNATIC
Pi i Margall, 26 - Tel.; 902125902

> SARABAND
SALA 1 I HORARIS: 16.00 (mv. i de
diu. a mj.), 17.00 (mss.).

> UN LUGAR MARAVILLOSO
SALA 1 I HORARlS: 17.55 (div. i de
mu. a dij.), 18.55 (mss.).

> MATCH POINT
SALA 1 I HORARlS: 20.15 i 22.30 (mv.
i de diu. a dij.), 21.15 i 23.30 (diss.).

> MANUALE D'AMORE
SALA 2 I HORARlS: 16.00, 18.10,
20.20 i 22.30 (mv. i de mu. a mj.),
17.00, 19.10, 21.20 i 23.30 (mss.).

> VOLANDO VOY
SALA 3 I HORARlS: 16.00, 18.10,
20.20 i 22.30 (mv. i de mu. a mj.),
17.00,19.10,21.20 i 23.30 (diss.).

20.30, 22.40 i 00.50 (div.), 20.30, 22.40
i 00.50 (diss.), 20.30 i '22.40 (mu.) i
16.00, 18.20, 20.30 i 22.40 (de dill. a
dij.).

> ALONE IN THE DARK
SALA 2 I.HORARlS: 16.15, 18.20,
20.25,22.35 i 00.55 (mv. i mss.), 16.15,
18.20,20.25 i 22.35 (de diu. a mj.).

> ¿CUANTO ME AMAS?
SALA 3 I HORARlS: 16.15, 18.30,
20.45,22.50 i 01.00 (mv. i diss.), 16.15,
18.30,20.45 ¡ 22.50 (de mu. a dij.).

> TERROR EN LA NIEBLA
SALA 4 I HORARlS: 16.15, 18.30,
20.45,22.50 i 01.00 (mv. i mss.), 16.15,
18.30,20.45 i 22.50 (de mu. a mj.).

> LA JOYA DE LA FAMILIA
SALA 5 / HORARlS: 16.05 i 18.20 (de
divo a dij.).

> AEONFLUX
SALA 5 I HORARlS: 20.35, 22.40 i
01.00 (div. i diss.), 20.35 i 22.40 (de
mu. a mj.).

> SECRETOS DE FAMILIA
SALA 6 I HORÁRIS: 16.05, 18.20,
20.35,22.50 i 00.55 (mv. i mss.), 16.05,
18.20,20.35 i 22.50 (de mu. a dij.).. .
> MEMORIAS DE UNA GEISHA
SALA 7 I HORARlS: 15.50, lBAO,
21.30 i 00.20 (mv i diss), 15.50, 18.40 i
21.30 (de mu a mj).

> ESTA ABUELA ES UN PELIGRO 2
SALA 8 I HORARlS: 16.15, 18.30,
20.45; 22.50 i 01.00 (div i mss), 16.15,
18.30,20.45 i 22.50 (de mu a dij).

> CRASH
SALA 9 I HORARIS: 15.50, 18.15,

o 20.30,22.45 i 00.55 (mv. i mss.), 15.50,
18.15,20.30 i 22.45 (de diu. a mj.).

> TERESA DE CALCUTA
SALA 10 I HORARlS: 16.10, 18.20,
20.30,22.45 i 01.00 (div i mss), 16.10,
18.20,20.30 i 22.45 (de mu a dij)o

Cinema URGELL
a Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60
0313

IPROGRAMACiÓ I HORARI5

Cinema PRINCIPAL
Pla~a Paeria, 7· Tel.: 973 24 29 25

> BROKEBACK MOUNTAIN
SALA 1 I HORARIS: 17.15, 19.50 i
22.30 (de diss. a dij.) i 22.30 (div.)

Cinema LAUREN
Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48

> LAS CRÓNICAS DE NARNIA
SALA 1 I HORARlS: 17.00. (mss. i
mu.)..

> LA CAVERNA MALDITA
SALA 1 I HORARlS: 16.00, 18.20,

> EL HOMBRE DEL TIEMPO
SALA 3 I HORARlS: 16.00, 18.00,
20.00 i 22.30 (div. i de mU. a mj.),
18.00, 20.00, 22.30 i 00.30 (diss.)
18.00,20.00 i 22.30 (diu.).

> MUNICH
SALA 4 I HORARlS: 16.15, 19.15 i
22.30 (de divo a mj.).

Cinema BONAIRE
a Bonaire, 16 - Tel.: 973 24 80 34

> SIETE ESPADAS
SALA 1 I HORARlS: 17.00 i 19.45 (de
divo a dij.). Dimarts tancat per des·
eans setmanaJ.

> EL JARDINERO FIEL
SALA 1 I HORARrS: 22.30 (de divo a
dij.). Dimarts taneat per deseans s t··
manaJ.

Un nuevo héroe
sale del cascarón.

Cinema RAMBLA
a Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26

LAS CRONICAS DE NARNIA: EL
LEÓN, LA BRUJA Y EL ARMARIO
SALA 1 I HORARIS: 17.00 (diss. i
diu.).

> JARHEAD
SALA 1 I HORARIS: 17.30, 20.00,
22.30 (div. i de mU. a mj.), 20.00, 22.30
i 00.50 (diss.) i 20.00 i 22.30 (diu.).

> MEMORIAS DE UNA GEISHA
SALA 2 I HORARIS: 16.30, 19.30 i
22.30 (de divo a dij.).

> CHICKEN lITTLE
SALA 3 I HORARlS: 16.15 (diss. i
diu.).

'-::;,c
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(E) Estéreo /1 (D) Dual /1 (VOS)
Versió original subtitulada /1 (ST)
Subtitol al Teletexlll (N) Comen
taris per a invidents

07.30 Bon día; Valencia.
09.30 Bon día. La lertúlia.
10.00 Mati, mati.
11.30 Gata salvaje.
12.15 Mati, mati.
13.30 Cosas de casa.
14.00 Noticies 9.
15.15 ~egocis de familia.
15.45 Angel rebelde.
17.15 Punt de: mira.
18.15 Cine de rOesl. (Sn

EL .
20.00 El guardíán. (ST)
21.00 Noticies 9.
21.45 Dossiers.
22.00 El supercine. (ST)

El especialista.
00.15 Cine de uíl (ST)

El segador.

09.00 Teletenda.
11.30 Tarol.
13.00 Xat STV.
16.00 MTV.
19.30 Eurojoc.
20.00 Concurs STV.
20.30 Esports en xarxa.
21.00 Entrevista.
21.30 La setmana.
22.00 Solidária.
22.30 DB.
23.00 Va de sexe.
00.00 MTV.

05.30 Arucitys.
07.00 Mr. Bogus.
09.00 Arucitys mix.
10.10 Falcon Cresl.
11.50 Cinema.

Zona de guerra.
13.25 El temps migdia.

. 13.30 Arucitys.
15.50 Cinema.

Firestorm.
17.30 Mira quína CUÍna.
18.10 Pasiones prohibidas.
19.50 For~ Bar~a.

20.50 !ronside.
21.45 La neu a Citylv.
21.55 Cinemetropolis.

Alaska, tierra de oro.
23.55 Classics.

Narós negro.
01.40 Només per a1s leus

ulls.
Strip-tease.

,

www.eurowin.com

'- -'-
06.00 La neu.
06.30 Históries d'aVUÍ.
07.00 Ueida activa.
08.00 Que? non.
08.30 La tertúlia.
10.00 Bad music.
10.30 Artesans.
11.00 Tot d'una.
12.00 Paraula d'alcalde.
13.00 La neu.
13.30 L'art de viure.
14.00 Noticies migdia.
14.30 SCS.
15.00 A ritme de pedal.
15.30 Rodamón.
16.00 Noticies migdia.
16.30 Tot d'una.
18.30 Qué? non.
19.00 C41.
19.30 +cine.
20.00 Noticies vespre.
20.40 Solidária.
21.00 El marcador.
21.30 La divina comedía.
22.00 La tertúlia.
23.05 Noticies uíl
23.30 HoUywood boulevard.
00.30 Festa de la comuuíca-

ció.
01.30 Programació de uíl.

07.00 Club Super3. (Sn
09.30 Horitzons. (ST)
12.15 Oub Super3. (Sn
13.35 3x1.nel. (E)

15.30 Planeta terra. (Sn
17.00 Món salvatge. (Sr)
17.15 Oub Super3.
19.30 lnfo K. (Sn
19.45 3x1.nel (E)

21.00 Ritmes.clip.
21.25 Pirena.
21.40 Zona mixta.
22.05 Thalassa. (ST)
23.00 El documental.
00.00 Taller.doc.
00.25 El documental. ,

L'altra cara de la burea.
00.00 Taller.doc.
00.25 Sessió de matinada.

Prenel1f-te.
01.55 Zona mixta.
02.15 Thalassa. (Sn
03.00 El documental.
03.55 Talle~doc.

04.20 Ritmes.clip.
04.35 Món animal. (Sr)
05.05 La volta al Pacific amb

Michael PaIin.
05.55 Món animal. (Sn
06.45 Pirena. -.

, . -.~~ mm @ .....~~. .
.1- -_.,~~ •

•

mañana.

gramas.

20.15 ¿Quién quiere ser mi-

llonario?

21.00 Antena 3 Noticias.

21.45 Homo zapping.

22.30 ¿Dónde estás corazón?

02.30 Antena 3 Noticias.

03.00 Televenta.

05.00 Repetición de pro-

'06.00 Las noticias de la

06.00 Noticies 24.
08.00 Els malins.
13.00 TVisl
14.00 Telenotíc;ies comar-

ques.
14.20 El medi ambienl.
14.30 Telenoticies. (Sn
15.25 El temps.
15.30 Cuínes. (Sn
15.45 El cor de la ciutal. (ST)
16.20 El club.
18.20 Juljant l'Amy. (Sn
19.15 En directe.
20.05 Dinamita. (ST)
20.30 relenoticies. (ST)
21.25 El temps.
21.30 Lo Cartanya. (Sn
22.20 La gran peHicula. (ST)

Payback. Estats Units.
1999. Director: Brian
Helgeland. Interprets:
Mel Gibson i Gregg
Henry.

00.20 PeHícu1a.
Us enganyaria. jo?
Fran~. 1997. Director:
Thomas Gilau. Inter
prets: Richard Anconi
na i Amira Casar.

02.00 PeHícu1a.
Barnum.

03.30 TVisl
04.20 El club.

08.00 Shin Chan,

09.00 Ruedo ibérico.

10.30 La mujer en el espejo.

12.00 Lo que in~eresa.

·14.00 Los Simpson.

15.00 Antena 3 Noticias.

16.00 El cuerpo del deseo.

17.00 Rubi.

18.00 Estoy por ti.

19.00 El diario de Patricia.
co.

21.20 Caiga quien caiga.

22.45 Pelicu1a.
Los limites del silencio.
Estats Units. 2000. In

terprets: Andy Garcia i
Sam Bottoms.

00.45 Vientus de agua.
02.40 Más que coches.
03.10 En concierto.
03.40 lnfocomerciales.

05.40 La línea de la vida.
06.10 Nocturnos.

06.30 Informativos Telecinco
.",atinal.

09.10 La mirada crítica.

10.45 El programa de Ana
Rosa.

14.30 Informativos Telecinco
mediodia.

15.30 Amor en custodia.
16.00 Aquí hay tomate.

17.00 Gran hermano.
17.30 A tu lado.

19.45 ¡Allá tú!

20.55 Informativos Telecin-

06.00 Euronews.
07.00 Tha!'s English.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Chicas de hoy en dia.
12.00 Fútbol. Sorteo Euraco-

pa2008.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
14.30 Documental.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes documenta-

les.
16.50 Jara y sedal.
17.30 Los l.unnis.
19.00 Los problemas crecen.
19.30 La banda.
20.00 L'Informatiu vespre.
20.30 Catalunya aVUÍ.
21.00 Ipop.
21.45 Sorteo loterias.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cuíuícas.
23.30 Documenta 2.

El encargo del cazador.
02.00 Cine.

El pianista. España.
1998. Director: Mario
Gas. Interprets: Xavier
Deluc i Paulina Gálvez.

03.30 Semanal 24 horas.
04.00 Teuís. Open de Austra

lia.
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07.32 Cuatrosfera.
Ulysses 31.
Colegas de e/ase.
El show de la pantera
rosa.

09.07 Surferos TV.
09.31 Soy el que más sabe de

televisión del mundo.
10.37 Resumen Oido cocina.
10.52 Noche Hache.
12.05 Suárez y Mariscal, caso

cerrado.
12.37 Melrose Place.
13.33 Buffy, cazavampiros.
14.28 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel n'4.
17.42 Duelo de. chefs.
18.24 Resumen Oido cocina.
18.34 Suárez y Mariscal, caso

cerrado.
19.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol de Canal+.
21.58 Callejeros.
22.35 Oido cocina.
23.53 La semana de Noche

Hache.
01.05 Chicas en la ciudad:
02.17 Cuatrosfera.
04.16 NBA en acción.
04.46 Shopping.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de

TVE.

10.15 Saber vivir.
11.30 Porla mañana.
13.55 El temps.
14.00 L'informatiu migdia.
14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos re-

vueltos.
17.00 Los plateado!"
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cruz y Raya Show.
23.00 Cine.

Presunto inocente. Estats

Units. 1990. Director:
A1an Pakula. Interprets:
Harrison Ford 'i Rau!

Julia.
01.45 Telediario 3.
02.15 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

!
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Concessionari Oficial Peugeot

-

sar tot el dia amb
novia.

Tener un bon dia es no te
ner preocupaciones.

Tener un bon dia es q todo
m val la bien en el trab y
la salud y q en mi fami r ia
no hallan mas bajas.

Tener un bon dia es es
star satisfecha d lo q he
hecho ese dia.

Tenir un bon dia és tenir
sa Iut per disfrutar cada
dia i si el dia es fantas
tic. mi J lor.

Teni r un bon di#, é
pertam cada mati al
del.' meu home i poder
erutar un dia d neU.

lbon dia

Nous motors Peugeot HDi.
Apren a moure't en silenci.

Tenir un ben dia és pasar
un kp d semana a andorra
a esquiar i veure gent
pasansu be tambe esquian.

Un ben di a és .pass~r un
dia solejat .ben acem
panyat. j a si gui amb
amics,fami I ia o parella.a
una estacie d'esqui.

Tenir un ben dia es: gau
dir de 100km de pistes amb
un gruix de 2metres de neu
erje sense trepitjar i

emb un sol espatarrant:

Un b6n dia seria un dia
d'esqui amb els amics.

Teni r un bon die és pas-

ha algu que pense amb tu,
i sentir-te viu xq et ba
tega el coro

Tenir un bon dia és PUJAR
A PISTES SON SOL NEU POLS
I BONA COMPANYIA,

Més 5MS a la pagina d"oci

SMS
X mi tenir lOOn dia es k
tot I k fagi en I mateix
em surti be.

Tenir un ban dia es poder
passar un dia amb la meva
dona II iscant x la neu

Avis: Els missatgess"escriuen tal com s'envien a la redacd6
El diari BONDIA es .eserva el dret de publlcaci6 i no es respo


