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Segueix-nos a:
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Del llibre. La doble Muralla: CAP AL FONS
Després d’un temps d’aparent calma, estava a punt 
d’iniciar una nova aventura.

Ho intuïa perquè alguna cosa es movia pel seu in-
terior. No era del tot una sensació desconeguda, 
però no podia assegurar de què es tractava: si d’una 
poderosa energia que sorgia de dintre cap a fora o 
d’una força que el succionava des del futur.

En moltes ocasions s’havia preguntat el perquè 
d’aquella ànsia de conèixer nous horitzons i aquell 
desig d’anar més enllà, què l’empenyia a pujar cada 
cop més alt, a explorar els abismes més foscos. 
Seria per un incontrolable afany de notorietat o per 
demostrar-se a si mateix de què era capaç? Per ca-
prici o necessitat? Per competitivitat o per un estrany 
orgull de fer el que ningú havia pogut fer? Per una 
insòlita manera de voler escapar a la mort o perquè 
portava a la sang l’atracció per allò desconegut? Mai 
havia trobat resposta. Potser era una combinació de 
totes: una mica de notorietat, un pèl d’orgull, un pes-
sic de competitivitat, una bona dosi de necessitat, 
unes gotetes de misteri i uns grans d’aventura.

Havia estat un dels primers éssers humans que ha-
via sortit d’Àfrica cap a Euràsia, havia anat amb els 
exploradors enviats per la reina Hatseput d’Egipte a 

les costes de l’est africà, amb Chang Chien havia ex-
plorat l’Àsia Central, amb els fenicis havia anat per la 
Mediterrània i les costes africanes, amb Lefr Erikson i 
Colón per les costes d’Amèrica, amb Marco Polo per 
la ruta de la seda �ns a Xina i Mongòlia, amb Roald 
Amundsen �ns al Pol Sud, amb Jacques Cousteau 
�ns al fons del mar i amb Yuri Gagarin i Armstrong, 
Aldrin i Colins per l’espai.

Quedava encara quelcom per descobrir?

Amb aquest pensament se’n va anar a passejar. I 
allà, al costat de casa, va veure en un gra�t un coet 
dirigint-se cap a un sistema amb dues estrelles. Més 
enllà hi havia una pintada gegant de l’home de Vitru-
bi, de Leonardo da Vinci.

Aleshores, com un �aix, es va adonar que la pro-
pera aventura seria la més apassionant i que tindria 
dos objectius aparentment divergents: el camí cap a 
l’espai i el camí cap al fons d’ell mateix.

Va tancar els ulls i va ser traspassat per milions 
d’estrelles a la vegada que sentia una profunda ale-
gria que no sabia d’on venia.

Després va continuar el camí.

Per primer cop a la vida sabia cap a on es dirigia.
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Espentejo en silenci i amb un suau desig 
el teu adéu.

Acaricio sense por la teva mirada.

M'amago sota la tristesa de la meva 
pròpia covardia valenta.

I amb un � l de veu i una fredor insòlita 
em preguntes, si jo t'estimo.

Amb la mateixa fredor, jo et contesto.

Perdo la noció del temps i em sento 
animal ferit, al sentir-te tant lluny.

 

MMB

participa-hi tu
Aquest és un espai obert per a totes aquelles persones que vulguin expressar-
se: relats, poesies, contes, articles, fotogra� es… Si ets una persona creativa i 
vols que publiquem la teva obra i compartir amb tots els lectors de Publiponent 
les teves inquietuds, pots enviar les teves col·laboracions per correu electrònic 
a info@publiponent.com o bé als telèfons 973 71 81 83 - 630 352 672
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Venta de local o o�cina, centre Comercial, 1º planta, de 80 m2 i 50 
de Terrassa. Tot equipat per entrar a treballar. Preu 48.000 € negociable 
Tel. 671 973 742.

Llogo pis a Cervera i a Sant Guim de Freixenet. Tel. 623 38 15 38.

Es traspassa local a Ivars d’Urgell (The Monkey Bar) polivalent idoni 
per: esmorzars, dinars, sopars, vermuts, concerts, teatre…amplia Te-
rrassa particular amb arbres. Tel. 686 488 750.

Es Ven dos cases a Bellpuig a reformar o a enderrocar per 17.000 € 
les dos. Tel. 671 97 37 42.

Es ven casa a Ivars d’Urgell en bon estat per entrar a viure, 150 m2, 
3 hab, cuina, calefacció etc…baixos i golfes. Tel. 973 58 01 33 de 
particular a particular.

Es ven �nques rústiques de 13,5 jornals de reg i 3,5 jornals de secar, 
totes estan tocant, a la Pedrera de Bellpuig, no hi ha drets de pac. Tel. 
600 88 41 16.

ES VEN FINCA rústica a Bellpuig de 1453m2, amb cabana de 15 
m2, situat a Fontandó, tocant autovia. Ideal per fer HORT. Reg del canal 
d’Urgell. No edi�cable 5.525€. 677807626  maitekiai@gmail.com

COWORKING-lloguer d’espais de treball i o�cina a la plaça del Carme 
(Pati) a Tàrrega. Tel 667 43 00 87.

En venda fantàstic dúplex de 130 m2 + pàrquing a Salou molt ben 
situat, totalment reformat, cuina moblada, menjador ampli i lluminós, 
4 habitacions, 2 banys, 2 terrasses una d’elles  amb un tancat. Tot el 
pis consta de aire condicionat i bomba de calor. Tel. 669 73 73 64.

En venda pis de 4 habitacions a Reus, consta de 103 m2 reformat, 
cuina moblada, un gran menjador, un bany i un balco ampli i solejat. 
Tel. 669 73 73 64.

En venda: casa al barri de fàtima de Tàrrega de particular a particular 
consta de ampli menjador, cuina, 3 habitacions, 1 bany complert, 1 
aseo, calefacció de gas-oil amb dipòsit homologat de 1000 litres, 
parquet a tota la casa, pati-jardi, sortida a dos carrers, solar de 162 
m2. Actualment està en lloguer amb venciment el 2023. Amb renda de 
400€ mensuals, ideal inversors, per obtindre rendes del capital. Preu 
110.000 €. Tel. 629 441 665.

Es ven casa a Arbeca. Consta de planta baixa i petit pati. 1a planta: 
menjador, cuina, bany i habitació. 2a planta: 2 habitaciones i saleta. 
Planta sota teulada apro�table.23.000 euros. Tel 669 27 03 24.

Es ven parcel·la urbanitzable a Arbeca de 1007 m2 amb magatzem. 
Edi�cable �ns a 5 cases unifamiliars. Zona amb carrers amples. Preu 
42.000euros. Tel 669 27 03 24.

En venda fantástic xalet a Tàrrega. De particular a particular. Zona 
tranquila i ben comunicada 330 m2 construits parcel·la de 500 m2. 
La vivenda consta de la  planta principal tota en una planta. Sala-
menjador, cuina gran amb llar de foc. 5 habitacions 4 dobles, 2 banys 
complerts. A la planta baixa hi ha una altra vivenda per disfrutar de 
l’aire lliure i la piscina privada particular, disposa de cuina americana 
completament equipada amb sortida al porxo i jardí. També 3 
habitacions i aseo. Garatge amb capacitat per 3 cotxes. Calefacció de 
gas-oil els tancament tots amb doble vidre. Sortida a dos carrers. Tel. 
629 441 665.

Alquiler de una habitación en Lleida. Tel. 602 17 59 48.

Es traspassa taller mecànic a Tàrrega en ple rendiment per jubilació. 
Tel. 686 616 755.

FINQUES EN VENDA de 85 jornals de reg i 15 jornals de reg de cereal 
al Pla d’Urgell. Tel. 670 09 03 61.

Es ven Pis de 3 hab, cuina, menjador, bany, calefacció, dos trasters, 
una galería tancada, es un tercer sense asensor. Preu 36.000€ nego-
ciable.Tel. 671 973 742.

Es ven casa a Cervera totalment reformada, 5 habitacions, 2 banys, 
cuina amb llar de foc, garatge per un cotxe, zona molt tranquila. Preu 
115.000 € Tel: 660 550 064.

PIS AV. CATALUNYA.- Ref.: PV-3138.- SEMI-NOU. De 3 hab., menjador, 
cuina, 2 banys complets , galería i balcó. Calefacció individual. Parquet 
natural. PREU: 89.000€     T.  650.31.78.08

PIS C. SANT PERE CLAVER.- Ref.: PV-3215.- TOTALMENT REFORMAT.- 
De 3 hab., menjador, cuina, galería, bany i balcó. Calefacció indiv. gas.  
Assolellat. PREU: 48.000€     T. 973.67.30.45.

VENEM PIS A TÀRREGA PROP SANT PELEGRÍ (Ref. PV- 3103) Consta 
de 3 habitacions, menjador, cuina + rebost , galería i bany amb plat de 
dutxa. Molta llum! Preu: 27.000 €    T 650.31.78.08 

CASA A VERDÚ.- Ref.: CP-1392.- REFORMADA AMB PATI.- Rebedor, 
sala, cups, 3 habitacions, menjador, cuina, 2 banys i solarium. PREU: 
43.000€    T. 973.67.30.45.

CASA ZONA FÀTIMA (REF. CT-2153) Consta de planta baixa de 
98m2amb cuina, menjador, bany complet i 1 habitació  Sortida directe 
al jardí. Planta primera amb 4 habitacions,1 bany complet, galeria, 
balcó i terrat. Calefacció de gas-oil. PREU: 180.000€    T. 650.31.78.08

Casa en venda a Tornabous, de planta baixa, amb tres dormitoris, 
Consta d’un bany complet i d’un lavabo. La cuina és espaiosa i el saló-
menjador té llar de foc, bomba de fred i de calor i condueix a un pati 
colorit amb zona de barbacoa i a un jardí privat tancat de 850m². La 
casa disposa de traster i garatge i està dins el poble, en una zona molt 
tranquila. Truqueu al 609 354 900 per més informació.

LLOGER Nau Industrial a Tàrrega de 265 M2, amb els serveis, LLOC: 
Polígon Industrial Riambau Carrer Ponent N.7 Tel. contacte 639 317 
485.

Es lloga nau industrial al poligon La serra ll d’Anglesola.Nau cantonera 
amb pati exterior i altell. Tel 669 27 03 24-610 460 635.

Es ven casa de poble a 10 km. de Tàrrega (ctra. C-53 entre Balaguer i 
Tàrrega) amb restaurant i vivenda, tot montat per treballar ideal per una 
família. Tel 647 80 18 45 preguntar per Ester.

Llogo local al c/ Enric de Càrcer de Tàrrega de 116 m2., altell de 20 
m2., amb aigua, llum, telèfon, wc. lavabo, aire condicionat-bomba de 
calor, terra de gres, parets pintades, condicionat i apte per a qualsevol 
negoci.PREU 300 Euros.Tel. 676 978 770.

Busco casa de pueblo habitable o por restaurar con patio o terreno  T. 
93 410.99.59

Compro masia o casa campo, restaurada o por restaurar con 
terreno  T. 93 321.48.52

Venc plaça de pàrquing al c/ Sant Pelegrí cantonada amb el c/ 
Berenguer IV de Tàrrega.BON PREU!Tel. 676 978 770.

Compro piso o casa en Agramunt interesados llamar al 610 45 68 36.

Comprem �nques rústiques de secà i regadiu. Tel. 610 115 186.

Es lloguen pisos de 1 a 3 habitacions. Tel. 610 115 186 



31



32

Necessitem pisos i cases en lloguer i venda per atendre la nostra 
demanda. Tel. 610 115 186.

Particular ven terreny urbà a Anglesola de 400 m2 amb tots els 
serveis. Tel. 669 921 392.

Busques una casa diferent que ademés et porti ingressos truca’m. 
Tel.  676 610 056.

Llogo despatx individual al centre de Cervera en espai compartit. 
Serietat. Curiosos abstenir-se. Telèfon de contacte: 635 230 538.

Llogo despatx compartit al centre de Cervera, condicions molt 
ventatjoses. Curiosos abstenir-se. Pots contactar amb mi al telèfon 635 
230 538.

Es lloguen locals des de 190€/mes. Tel 610 115 186.

Es lloguen locals �ns 1200m2. Tel  610 115 186.

Vol vendre la seva propietat, TRUQUI’NS l’assessorarem i l’hi vendrem 
en MENYS DE 60 DIES!!! RÚSTIC LLEIDA/LLARS LLEIDA Tel. 973 50 24 
77 www.rusticlleida.es i www.llarslleida.com.

Degut a la FORTA DEMANDA dels nostres clients, i per poder satisfer 
la GRAN CARTERA DE COMPRADORS de que disposem, cerquem cases 
de camp, terrenys rústics, cases de poble, masies, ..........etc. RÚSTIC 
LLEIDA / LLARS LLEIDA Tel.973 502477www.rusticlleida.es i www.
llarslleida.com.

demandes de treball

Empresa necessita tallador de llenya professional amb moto serra. 
Tel. 639 338 314-639 338 315.

Es necesita esteticien per centre de perruqueria a Tàrrega. Tel. 636 
90 45 66.

Es busca cambrer/a per restaurant a Ivars d’Urgell. Tel. 626 22 81 73

Empresa de Castellnou de Seana busca auxiliar administratiu 
per realitzar tasques d’atenció telefònica, e-mails, RRHH, arxiu... 
Imprescindible domini de Microsoft Of�ce (Excel i Word) i disposar 
de vehicle propi. S’ofereix contracte a mitja jornada amb possibilitat 
d’augment a jornada completa. Enviar CV a: cvcastellnou@gmail.com

Es busca mecànic per taller a Tàrrega. Tel 648 10 66 53.
Es busca paleta o�cial de 1ª zona Mollerussa. Tel. 670 06 77 95.

Es busca personal per restaurant a Cervera. Tel. 973 530 402

Busquem operari i o�cial de 1a de ferro i inox enviar currículum artfer-
ro@artferro.es o pasar per o�cines.

Empresa de rehabilitación de viviendas necesita personal, con carnet 
de conducir y coche. Tel. 630 08 46 43.

Es busca pintor per la zona de Tàrrega i rodalies enviar CV a: pint.
tarr@gmail.com.

Es busca cambrer/a i ajudant de cuina per restaurant a Tàrrega, 
enviar CV a: restaurant.tarrega@hotmail.com

Es necessita operari per pladur i guix enviar curriculum a 
ofertatreballpladur@gmail.com.

Es necesita treballador entre 25 i 40 anys per treballar en empresa 
de serveis agraris amb carnet de camió, preferible zona Calaf i Cervera. 
Tel. 639 33 83 14.
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Es busca treballador per sector metal·lúrgic (montador de panels 
i càmares frigorí�ques) i amb nocions d’ electricista, zona Vilasana, 
enviar CV a : maurotrebi@hotmail.com

Se necesita trabajador para lavadero de coches con experiencia. Tel. 
602 175 948.

ofertes de treball

REFORMES- interior, exterior, cuines, banys, pladur, parquet, aïlla-
ments, façanes, manteniments.Tel. 973 71 20 64-652 82 60 38.

S’ofereix dona per fer neteges. Tel. 675 79 49 38

Senyor s’ofereix per fer mudances i repartiments. Tel. 681 06 97 57

S’ofereix pagès autònom per esporgar olivers i tot tipus d’arbres, preu 
econòmic. Tel. 618 83 49 34.

Noia espanyola amb experiència s’anuncia per a cuidar gent gran a 
domicili com a interna de dilluns a divendres contacte: Tel. 618 039 
482.

PROJECTES DE DECORACIÓ PER A COMERÇOS O HABITATGES. 
Pressupost sense compromís .Més informació Kitoulet.blogspot.com.
Tel 630 08 46 43

ES FAN MOBLES A MIDA Menjadors, habitacions juvenils i de 
matrimoni, matalassos, salons, cuines etc. Preus econòmics, demani 
pressupost sense compromís o visiti el nostre blog: Kitoulet.blogspot.
com Tel. 630 08 46 43

Reparem tot tipus d’ordinadors i portàtils, pressupost sense com-
promís, preus econòmics. Tel 650 115 784.

motor

Reparació electromecànica de l’automòbil a domicili, preu econòmic. 
Tel. 642 95 32 76.

Es ven Renault Fluence 1.6 110 Cv Dynamique 4p de l’any 2010. 
89.500 km. 5.900 euros. Telèfon: 646589104.

Es ven cotxe Dacia Sandero, model (Stywai), de l’any 16, impecable, 
6.500 euros. Tel.607 889 996.

Renault Clio Exception 1.6 Edició Limitada Full Equip, 2007, Gasolina, 
3p, Vermell. 232k. 3649€. Interessats Tel. 678 609 478.

Es Ven Renault Supercinc Oasis 1.1cc Any 92 140.000km Per 1.000 
€ Tel 619 724 029.

BBMW 118D 150CV  5P BLANC, FULL EQUIP+ NAVI, 130K, 2016,  
15.500- 15.000 € F. Tel 973 314 900

SEAT IBIZA 1.6 TDI 90 CV 5P BLANC, FULL EQUIQ, 140k, 2014, 7.500 
€  F. Tel. 659 152 557.

TOYOTA VERSO 115D 7 PLACES BLANC, FULL EQUIP, 80K, 2015 , 
13.800 €  F. Tel 973 314 900

VW GOLF SPORTVAN 1.6 TDI 110CV   BLANC    FULL EQUIP+ NAVI, 
100K, 2015, 11.800 €. Tel. 659 152 557.

Citroen Berlingo Combi Feel 1.6 HDI 90cv, Blanca, Full Equip, 76km, 
2015, 9.990 €+ IVA. Tel 973 314 900.

FORD CONNECT COMBI 5 TDCI 95 CV Trend , Full Eq+ doble porta 
,100k, 2014, 7.990 € + IVA. Tel. 659 152 557.

AUDI Q7  3.0 TDI 232 CV,  GRIS VERD, FULL EQUIP+ENG, 200K, 12/06, 
13.500 €. Tel 973 314 900.

NISSAN QASHQAI 1.6 DCI 130CV N- Conecta 360, Blanc Full Equip, 
80k, 2016, 16.800 €. Tel. 659 152 55

Es compren vehicles, turismes i tot terrenys, pagament al comptat, 
màxim 10 anys,  màxima serietat. Tel. 659 152 557- 973 31 49 00.

Es COMPREN tota classe de turismes i furgonetas �ns a 8 anys, 
sense necessitat d’efectuar cap canvi, pagament al comptat. Tel. 973 
311 969- Tel. 649 09 11 23 (hotari d’o�cina).

Compro motos antigues de totes les marques i models (Ossa, 
Bultaco, Montesa i d’altres). No importa l’estat, tambè comprem 
tractors vells. Tel. 973 610 087.

diversos

Es ven TV  LG de 28 pulsades, frigorí�c de 5 calaixos i regalo nevera 
combi, molt bon estat, tot per 200 €. Tel. 607 88 99 96.

Venda de barana de ferro forja 13m linials. Tel 676 61 00 56.

Es ven a CERVERA: Filtre Manta “Capdevila”, casi nou, per Local 
sense sortida de fums, per 1000 €. Tambe una Guillotina Arrieta, 
trifasica, per planxa �ns a 2 mm. i d’ un metre d’amplada per 3500 €. 
Tel. 696 76 92 92.

Venc auto-carrega portatil per a cuba de pinso. En bon estat, amb 
embut inclos. Preu a convenir. Tel. 616439731. Josep

Se vende Motocicleta SUZUKI LIDO VARIO. Sólo tiene 3.170 K. Ha 
pasado la ITV, pagado el seguro y el impuesto de circulación. Matrícula 
L-6681-P su precio es de 300€. Tel. 636522123.

Es ven cadireta per bicicleta per 15 €. Tel. 973 10 55 92.

ERUI, Tarot evolutiu i terapeutic. Tel. 654 875 810 

Es venen eines de pages antigues bé de preu i també una petita 
col·lecció de segells d’Espanya, casi regalada. Tel.  607 88 99 96.

Es compra llenya de roure i alzina al major portada a lloc. Tel 639 
338 315.

OFERTA COCINA. De 2,40 largo x 2,30 alto, encimera incluida desde 
790 €, puertas con canto pvc color a elegir de nuestro catálogo, entra 
en el blog kitoulet.blogspot.com Tel 630 08 46 43, presupuesto sin 
compromiso.

OFERTA EN ARMARIS ES FAN A MIDA. Porta corredera o practicable 
per 300€ m-l alçada 2,40. Per a més informació visiti el nostre blog 
Kitoulet.blogspot.com  Tel 630 08 46 43 - 973 55 63 99.

Senyora de 70 anys de Cervera busca grup d’amigues per poguer 
sortir a passejar, pendre algo, xarrar ..Tel. 672 42 92 39.



35



36

L’EFECTE BADOC
En català, el terme efecte badoc designa 
l’alentiment de la circulació viària en un punt 
concret causat per la curiositat dels conductors 
per alguna circumstància singular, com ara un 
accident de trànsit. El terme castellà equivalent 
és efecto mirón.

La proposta efecte badoc és la que es considera 
vàlida, tenint en compte el signi�cat del verb 
badar en català (‘abstreure’s, encantar-se, mirant 
alguna cosa’), i per tant s’adiu perfectament amb 
el concepte tractat. 

La denominació efecte tafaner és menys 
adequada des del punt de vista del signi�cat, ja 
que una persona tafanera és la que habitualment 
exerceix la seva curiositat en coses que no li 
importen, i en el cas de les retencions de trànsit la 
causa té més a veure amb l’acció de badar.

Espai ofert pels serveis comarcals de català 
de les Garrigues, la Segarra, el Pla d’Urgell i l’Urgell
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ENYORANCES

Música. Enyorances (nou CD)
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publiponent
INFORMA’T 

Tel. 630 352 672
info@publiponent.com
www.publiponent.com
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