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Millores sanitàries

El Consell Comarcal i
lAjuntament de Balaguer han
reclamat millores en
lassistència sanitària de la
Noguera

Centre Astronòmic del Montsec
El Conseller en cap, Artur
Mas, va col·locar la primera
pedra daquest centre
tecnològic el passat
divendres 4 doctubre
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BALAGUER

El Vipla és líder de la categoria
Lequip que entrena Rafa
Martínez ha guanyat els tres
primers partits de la
temporada, i és líder
imbatut
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Salud Automoció, S.L.
des de 1931
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Millores sanitàries: un dèficit anunciat
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Els nostres representants polítics
shan queixat aquests dies de les
mancances en lassistència sanitària que
pateix la nostra comarca, i segurament,
que pateixen moltes de les comarques
de Catalunya. Fa uns mesos, va haver-hi
una decisió important, que va passar per
alt a molta gent, a molts col·lectius i fins i
tot a molts polítics, o al menys, així ho
sembla pel poc que sen va parlar en
aquells moments. Va ser quan la
Generalitat de Catalunya decidia treure a
concurs lassistència sanitària i el transport
sanitari, una tasca que fins llavors
realitzava, calladament i amb molta
professionalitat, Creu Roja. Eren voluntaris,
però eren molts i estaven a tot arreu.
Estaven ben estructurats i sempre estaven

a punt de servir a la ciutadania, especialment
quan sels necessitava en els molts problemes
que sorgeixen diariàment a les carreteres del
nostre país. La privatització daquest servei,
tot i que havien perjurat que no passaria, ha
disminuit notablement el nombre
dambulàncies i de personal al servei de
lassistència sanitària. Aquest fet provoca que
arribin més tard, i, si a més, hi afegim que les
ambulàncies de les empreses privades no
acostumen a estar tant equipades com les
que tenia Creu Roja, ens trobem amb un servei
precari, no per culpa del personal que hi treballa, del qual no es posa en dubte la seva
professionalitat, però sí del sistema sanitari.
Si en aquell moment shagués estat alerta,
avui potser no demanaríem alguns dels serveis
que ens manquen.
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Eren altres temps

Què en penseu?...
Magrada com està quedant lavinguda de
Francesc Macià. Un cop estigui feta la connexió
amb la carretera que va a Lleida per Menàrguens,
fins i tot shauran acabat els problemes derivats
de girar per aquells revolts tan tancats i estrets.
Em resigno perquè sé que aquelles vies han
estat dissenyades per a ser carrers, no pas
carreteres. Continuo, això sí, preguntant-me
cada cop que hi passo què hi fa aquella torre

dalta tensió al mig de la vorera. Tan
collats estem per les companyies
elèctriques que som incapaços dexigir
un soterrament daquella línia? I parlant
de llum, no trobeu convenient il·luminar
el tram daparcament del Portalet. No
sé si és pel fullatge dels arbres o pel
contrast dil·luminació amb el nou tram,
però la realitat és que tot esdevé, de
cop, massa feréstec. I això que ens
trobem al cor de la ciutat.

MAITE-PETIT

Consulta
Visites a domicili

TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

Vacunacions
Cirurgia

CONSULTAS EN
BALAGUER

Tot per l'animal de
companyia !

Telf. 973 450 974

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Josep M. Simón i Auberni

Anàlisis
Aliments i complements
Servei de perruqueria

URGÈNCIES:
Tel. 617 910071

Inicien les obres dobertura
del carrer Doctor Fleming
cap al carrer Urgell

Més de 3.500 metres quadrats de
vehicles docasió a Firauto 2002
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Enguany FIRAUTO es celebrarà els dies
19 i 20 doctubre en el lloc on ja és habitual:
els Pavellons Firals de Balaguer.
I ho farà continuant amb El mercat de la
ganga, que tindrà lloc davant mateix dels
pavellons, en un espai que tan sols comptarà
amb vehicles que tinguin un preu inferior als
1.800 Euros, vehicles que seran dels mateixos
concessionaris que estaran exposats en els
pavellons. Amb aquesta iniciativa,
lorganització pretén que el ventall dels
automòbils exposats sigui molt ample, que
no tan sols hi participi lautomòbil semi-nou,
que veritablement és el quin llueix més a la
Fira sinó que tingui cabuda aquell vehicle més
usat però que sigui adequat per algun tipus
de visitant.
En la seva onzena edició FIRAUTO es consolida ja com una Fira del vehicle usat, i és
per això que sintenta que loferta sigui cada
cop més completa. Enguany gaudirà duna

exposició de més de dos-cents vehicles.
Un any més FIRAUTO obrirà les seves
portes amb una ocupació del 100% de la
seva superfície, tan interior com exterior;
tenint en compte el nou pavelló construït
lany passat annex al pavelló firal.
Per aquesta edició, la organització
juntament amb el Club Scalèxtric Balaguer,
presentaran un gran circuit dscalèxtric,
coincidint amb la celebració dels 25 anys
dScalèxtric a Balaguer i els 40 a
Catalunya,ubicat en una carpa a lentrada
de la fira, on tots els nens podran gaudir
daquesta activitat.
També tindrà lloc la 1a Trobada a
Balaguer de col·leccionistes i afeccionats
al món del Scalèxtric amb un mercat
dexhibició i venda de cotxes, pistes,
recanvis... de segona mà.
Lhorari de la fira serà dissabte i
diumenge de 10h a 14h i de 17h a 21h.

Durant aquesta quinzena han començat les obres
durbanització de lobertura del carrer Doctor Fleming,
que lha de conectar amb el carrer Urgell, a lalçada del
carrer Gregorio Marañón.
Aquesta obertura, projectada fa gairebé vint anys,
ha comportat força problemes, tot i que al final, daquí
a quatre mesos podrem veure-la finalitzada, donant
sortida al transit daquest sector de leixample balaguerí, que es troba força colapsat, donada la seva
important activitat comercial i de serveis.
Actualment sestà enderrocant un gran magatzem
que hi havia en aquesta zona, i un gran jardí, el qual
provocarà lexistència duna plaça triangular al xanfrà
entre el carrer Sant Crist i el Doctor Fleming.
El pressupost daquesta important obra és de
132.200 euros.

Construcció de nous nínxols
i serveis al cementiri nou
A partir del proper 1 de novembre, festivitat de Tots
Sants entraran en funcionament els nous serveis públics del cementiri nou, ja que fins ara no nhi havia, i
cada any, per aquesta data, lAjutament havia de llogar
unes cabines per aquesta necessitat. A més cal destacar la construcció dun centenar de nous nínxols que
estaran enllestits daquí a pocs mesos.
Daltra banda, aquesta propera setmana es pavimentarà el cami de la Creu Trencada, que uneix el barri
del Firal amb lEscorxador i el cementiri nou, conectant
aquesta zona de la part alta de la ciutat amb la carretera dÀger.

LEscola dArts Plàstiques inicia un nou
curs a ledifici de lAjuntament
LEscola municipal dArts Plàstiques ha
iniciat un nou curs escolar aquest mes
doctubre, havent canviat dubicació, deixant
el pis del carrer Miracle per instal.larse al
segon pis de lAjuntament de Balaguer, on
estava ubicada la biblioteca infantil. El nou
espai sha acondicionat i consta de tres

grans aules, una de pintura, una de plàstica
i una de ceràmica i restauració. Per últim,
lespai també gaudeix dun despatx per la
direcció.
El curs va ser inaugurat el passat
divendres 4 doctubre, per lalcalde i la
regidora de cultura de Balaguer.
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LAssociació de Veïns del
Casc Antic lliura un xec a
lAssociació LEstel
Un any més, la presidenta de lAssociació de Veïns del Casc Antic, Rosa Amorós, va lliurar a la Junta de
lAssociació lEstel, un xec amb la recaptació efectuada durant lestiu en les festes que lAssociació de veïns organitza amb la finalitat de recaptar diners per les
obres dampliació del taller de lEstel.
Una de les festes on més diners es recapta per
aquesta finalitat, és la de Sant Cristòfol, on tots els
diners del dinar van per aquesta causa noble.

El sindicat Comissions Obreres reobra
el seu local del carrer Girona
El secretari general del sindicat Comissions Obreres a Catalunya, Joan
Coscubiela, va inaugurar el passat dijous
10 doctubre, lhistòric local que el sindicat
obrer té als baixos del carrer Girona, i que
després duns quants anys tancat, ara torna a obrir les seves portes per atendre les

necessitats dels afiliats a CCOO, o dels seus
simpatitzants.
Joan Coscubiela va estar acompanyat
del secretari general del sindicat a LLeida,
Jaume Sellés i dun bon grup de sindicalistes i afiliats de Balaguer, de la comarca de la
Noguera i de les comarques de Ponent.
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Jacint Verdaguer, 19 baixos Tel.

973 44 79 58 - Fax 973 45 07 97 - BALAGUER

ALTELL EN LLOGUER
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacin Verdaguer
- C/ Barcelona
- Av. Pere III

PISOS EN VENDA
- Pis Barri Nou.
- Àtics reformats
al2c/d’Avall a estrenar,
2
de 110m i de 90m .
- Pis al c/ Pare Sanahuja. Tot reformat
- Pis a l’Av. Pere III, de 5 habitacions
- Pis al C/ Montroig moblat
- Pis al c/ Urgell
- Pis al C/ Sant Lluís, davant cases barates.
- Pis al c/ Dr. Flèming, 13
- Pis al C/ Lleida,1, 3r pis, 4 hab.
- Pis amb vistes al c/ Almatà, amb calef.,
ascensor i portes d’ambero.
- Venda o canvi de gran pis i local a un
poble entre Fraga i Lleida, per pis o
casa a Saragossa, Pamplona o rodalies.

MAGATZEMS EN LLOGUER
- C/ Sant Crist.
- Botiga al Passatge Gaspar de Portolà
- Magatzem al c/ Barcelona.
- 2 magatzems al c/ S Crist, un de 125 m2.
- C/ St. Lluís xanfrà c/ Sant Crist
- Locals comercials al c/ Gaspar de Portolà.

PISOS DE LLOGUER
- c/ Gaspar de Portolà (nous)
- Av. Pere III, 5 hab.
- C/ Sant Crist, 4 hab.
- C/ Barcelona xanfrà c/La Plana
- C/ Montsec

PÀRQUINGS
- Venda c/ Sanahuja, tancat 1.600.000
- Venda/lloguer al c/ Urgell.
- Venda de pàrquings a Viella

PISOS NOUS EN VENDA
2
AL C/ BALMES DE 90m .
TOTALMENT EQUIPATS.
FINANCIACIÓ AL 100%

MAGATZEMS EN VENDA
- ALTELL en venda a la Pl. de l’Alguer.
- Altells en venda a Lleida, al c/ del Carme.
- Altell de 150 m2 a l’Av. Madrid de Lleida.
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- C/ Girona, 100m
- c/ Pere III

CASES EN VENDA
BALAGUER
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes
negociables.
- Casa barata al c/ Diagonal
- Casa al C/ Pi i Margall
- Casa al C/ La Sentiu
- Casa al C/ Torrent
BELLCAIRE
- Pis en lloguer
SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
CAMARASA
- Garatge doble amb possibilitat de
construir a sobre. Bona situació.
- Parcel·la per construcció de 144 m2.
LA SENTIU
- Parcel·les en venda

Degut a la gran demanda de vivendes
de lloguer, sol.licitem als propietaris que posseeixin pisos desocupats
als qui els interessi tenir una
rendabilitat en lloguer o en venda,
es dirigeixin a les nostres oficines,
on se'ls informarà ampliament del
sistema d'arrendament o financiació.

ALGERRI
- Casa moblada amb baixos i boardilla
al c/ Andaní. 5.000.000 ptes.
- Casa moblada a la Pl. Andaní.
10.000.000 ptes.
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa per 6.000.000 ptes. amb opció
a gran garatge per 3.000.000 ptes més
- Casa totalment moblada.
VILALLÉ
- Pis moblat amb 3 hab., calefacció
11.000.000 ptes. OPORTUNITAT.
LINYOLA
- Casa pairal de 505 m2.
- Casa centre del poble. A 3 carrers
LA RÀPITA
- Parcel·les edificables amb projecte
bàsic
ARTESA DE SEGRE
- Casa de 3 plantes amb garatge al c/
Balaguer. Preu: 15.000.000 ptes
TORREDEMBARRA
- Es lloga pis gran amb pàrquing i terrassa.

El correllengua supera totes
les previsions amb més de
mil assistents a Balaguer

La capital de la Noguera va acollir el passat dissabte 5 doctubre, per primera vegada, el Correllengua,
amb la participació de més de mil persones que van
seguir els diferents actes organitzats per la Plataforma
per la llengua.
Els actes de Balaguer van començar amb una cercavila participada pel grup de grallers i la colla gegantera
de Balaguer, des de la Plaça del Mercadal fins al Passeig de lEstació. Un cop al Passeig de lEstació, lhistoriador i escriptor balaguerí, Josep Aznar va ser el
responsable del parlament en motiu del correllengua i
els actes van acabar-se amb una ballada de sardanes
amenitzada per la Cobla Riella dAgramunt i una festa
house a La Rosaleda que va finalitzar a la matinada.
En els darrers temps, el Correllengua ha recorregut
un total de vint poblacions de les comarques de Lleida
i de la Franja. Els actes de Balaguer tancaven el
Correllengua a les comarques de Ponent, superant
totes les previsions dels organitzadors.
Lobjectiu principal del Correllengua és el de
conscienciar i sensibilitzar sobre la importància de la
llengua catalana.

Salvador Guàrdia Roca, cent anys dhistòria
transcorreguts a la comarca de la Noguera
El passat dia 2 doctubre, Salvador Guàrdia Roca, nascut als Masos
de Millà va complir cent anys,
acompanyat del seu nebot amb qui
des de fa anys comparteix una casa al
camí dels Erals de Balaguer.
Salvador recorda que el que més li
agradava de jove era la caça de
senglars i de guineus, i manifesta haverne caçat més de cent exemplars durant
tota la seva vida a la Vall dÀger, la qual
anyora moltíssim, i que va haver de
deixar per la comoditat dels serveis
que ofereix la capitalitat de Balaguer.
En Salvador que gaudeix duna
salud immillorable, va dedicar-se tota
la vida a les feines del camp i als seus
ramats, ja que feia de pastor.

El mestre pastisser Lluís Muixí, reprodueix
monuments andalusos en sucre
El pastisser balaguerí, Lluís Muixí
ha reproduit en sucre, obres como
el Patio de los Leones de Granada,
el Cristo de los Faroles o la façana
de la Mesquita de Còrdova, que
seran exposades en el Museu de
Rute conjuntament amb les obres
que ja va realitzar lany passat per
encàrrec daquest mateix Museu,
que ha sol·licitat de lartista català,
tota una col·lecció de peces elaborades en sucre. Les obres són
duna gran perfecció.

SERVEI DIARI A: LLEIDA · TREMP · POBLA · SORT · RIALP · LLAVORSÍ · ESTERRI

Av. Molí, 29 · 25600 BALAGUER (Lleida)
Tel. 973 446010 · Tels. mòbil 639 443516 / 659 039175 / 659 306082

V. X. ADSUAR
Agència Oficial
Mercedes-Benz

Venda de vehicles nous i usats

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896 - BALAGUER
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Torrelameu i La Ràpita han de tancar les
seves escoles per manca dalumnes
8

La comarca de la Noguera ha perdut
dos centres escolars durant el present curs
lectiu per manca dalumnes. Es tracta de
les escoles de Torrelameu i La Ràpita. Ambdós havien lluitat força en els darrers anys
per evitar el seu tancament, però la proximitat de ciutats i poblacions amb molta
més oferta per als alumnes, han fet que al
final els dos centres hagin hagut de tancar
les portes.
En total, a la comarca de la Noguera
han quedat un total de 33 centres escolars
de primària, i 8 de secundària, amb un total
de 4.523 alumnes i 484 professors.
Quant als alumnes, nhi ha 2.657 que
imparteixen classes de primària, amb 247

mestres, essent Balaguer qui més alumnes
té amb 1.400 alumnes, seguit de Ponts amb
255 i amb 243.
Quant a lensenyament de secundària, hi
ha un total de 1.866 alumnes, dels quals 1.320
són alumnes dESO, 417 estudien batxillerat,
mentre que els 129 restants estudien diferents
cicles formatius.
Dels centres de secundària també predominen els de la capital de la Noguera, amb
4 centres, i 1200 alumnes, seguit de lInstitut
de Bellcaire amb 291 alumnes, Ponts amb
182 i Artesa amb 167.
Aquestes xifres són superiors a les del
curs anterior, seguint la tònica de la majoria
dels centres escolars de Catalunya.

El Consell signa ajudes
a vuit municipis de la
comarca de la Noguera
El Consell comarcal de la Noguera va signar ajudes a 8 municipis de la comarca per millores en diferents infraestructures municipals. Aquestes ajudes es
concreten en 18.000 euros per Foradada per la reforma de lenllumenat públic i ampliació de la xarxa daigua, 18.000 euros pe La Sentiu per la pavimentació
del camí de La Sentiu a Camarasa, 18.000 euros
més per Castelló de Farfanya per la pavimentació de
la pista de Castelló a Os de Balaguer, 9.300 euros
per Artesa de Segre, per lenllaç entre la carretera
dAnyà i el camí a Sant Marc, 12.000 euros per
Balaguer per la construcció del col·lector al carrer
Angel Guimerà, en la part no compresa en el projecte
durbanització del pol·lígon de la Miranda, 6.000 euros
a Preixens per larranjament del camí de Ventoses,
6.000 euros a Preixens pel camí del dipòsit de Pradell, i 18.000 euros a Bellmunt dUrgell, Penelles i
Bellcaire dUrgell per larranjament i pavimentació del
camí de Bellcaire, Bellmunt i Penelles.

Marcel·lí Guillaumet i Miquel Aguilà
reclamen millores sanitàries per la
comarca de la Noguera

LAlcalde de Balaguer ofereix uns terrenys a la vora
del Cap per la construcció dun hospital de dia
LAlcalde de Balaguer, Miquel Aguilà i el President del Consell Comarcal de la Noguera, Marcel·lí Guillaumet han criticat, recentment, la
manca de respostes del Departament de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya, a les demandes efectuades fa uns mesos, reclamant
millores sanitàries per la comarca de la Noguera, i que passen per la
construcció dun hospital de dia, lobtenció del servei dun VAM (Vehicle
dAssistència medicalitzada), així com lincrement del servei
dambulàncies
a la comarca.
Segons els
representants
de les dues
administracions
noguerenques,
«des de la
privatització
daquest servei
dambulàncies,
el servei ha
empitjorat, ja
que hi ha

menys efectius. A més aquestes
ambulàncies no compten amb el material mèdic necessari. Daltra banda,
també cal la inclusió dun VAM per evitar circumstàncies nefastes en alguns
accidents, i per últim cal un hospital de
dia, de la mateixa manera que sha
aprovat en daltres comarques com
lUrgell,
que
tenen
millors
comunicacions amb Lleida, que la
Noguera, i daltra banda tenen menys

habitants i menys superfície».
Aguilà recordà que la Noguera és la
comarca més gran de Catalunya, amb
1.733 quilòmetres cuadrats, havent-hi molta
distància entre les poblacions de la part
alta de la comarca, com Àger o Vilanova
de Meià i Lleida. És per això que
lAjuntament de Balaguer ha ofert al
Departament de Sanitat, uns terrenys a la
vora de lactual CAP II per tal de construir-hi
un hospital de dia.

Convocatòria ajuts PRODER de la Noguera
Període 2002-2006

REGULACIÓ
Ordre Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) ARP/
186/2002, de 3 de juny (DOGC núm. 3652 de 07-06-2002).
ASSIGNACIÓ AJUTS PERÍODE 2002-2006:
3.606.072,63 euros, la tercera part aportada per la Unió Europea
i la resta pel DARP i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
INVERSIÓ PREVISTA A GENERAR
PERÍODE 2002-2006
10.880.000 euros
ÀMBIT TERRITORIAL:
Les actuacions s’han de realitzar en els següents municipis de la
comarca de la Noguera: Albesa, Algerri, Balaguer, Bellcaire
d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Cabanabona, Castelló de
Farfanya, Cubells, Menàrguens, Montgai, Oliola, Penelles,
Preixens, La Sentiu de Sió, Térmens, Tiurana, Torrelameu,
Vallfogona de Balaguer i Vilanova de l’Aguda.
ENTITAT GESTORA
El programa PRODER el gestionarà el Consorci per a l’execució del PRODER de la Noguera, promogut pel Consell Comarcal de la Noguera, del que formen part com a membres els 19
ajuntaments abans esmentats, la Diputació de Lleida, la Universitat de Lleida, el Consell Comarcal, i 22 entitats privades representatives de la comarca.

INFORMACIÓ
En la seu del Consorci, situada en les dependències del Consell Comarcal, carrer Àngel Guimerà, s/n de Balaguer, telèfon
973 448933, s’atendran les consultes i sol·licituds d’informació.
FINALITATS DELS AJUTS:
Les actuacions han de tenir com a finalitat el foment i la
realització d’inversions, despeses i actuacions, per a
l’aplicació del programa de diversificació econòmica de
les zones rurals aprovats pel Consorci. En concret, han de
fer referència a una de les mesures següents:
Mesura m5) Foment de la comercialització de productes
agrícoles de qualitat i de l’artesania alimentària per tal de
mantenir, millorar i incrementar aquestes empreses a les zones rurals.
Mesura p) Diversificació de les activitats en l’àmbit agrari i afins, per a l’augment de les possibilitats de creació de llocs
de treball d’ingressos alternatius, amb la promoció de la creació de noves empreses i activitats en l’àmbit agrari, per tal
d’augmentar la possibilitat d’ocupació a les zones rurals.
Mesura s) foment del turisme i l’artesania mitjançant el
suport a les inversions turístiques en el medi rural, així com les
adreçades a la promoció del desenvolupament de les artesanies locals i comarcals, per a contribuir a complementar les
rendes en aquestes àrees.

BENEFICIARIS:
Seran beneficiàries, perceptores finals dels ajuts que
estableix aquest règim, les persones físiques o jurídiques, amb o sense ànim de lucre, que promoguin i realitzin inversions, despeses o actuacions adreçades a alguna de les finalitats relacionades en l’apartat anterior, i que dintre de les estratègies i les prioritats aprovades a les respectives programacions, siguin proposades pel grup d’acció local
Consorci per a l’execució del Proder de la Comarca de
la Noguera, i siguin aprovades per la Direcció general
de Desenvolupament Rural del DARP.
QUANTIA DELS AJUTS:
- Inversions productives: fins a un màxim del 35 %
del cost total subvencionable.
- Inversions no productives realitzades per entitats sense ànim de lucre: fins a un màxim del 50%
del cost total subvencionable.
L’ajut màxim per beneficiari no podrà ultrapassar en
cap cas els 100.000 euros en un període de tres anys.
PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
Es presentaran mitjançant imprès normalitzat, acompanyades de la documentació que es determini, al
Consorci per a l’execució del PRODER de la Noguera
fins al dia 30 de juny de 2005.
RESOLUCIÓ
La resolució de la concessió dels ajuts correspon al
director general de Desenvolupament Rural del
DARP, a proposta del Consorci, així com la notificació al sol·licitant.
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El pla municipal de dinàmica educativa incorpora
internet en el certamen literari de Sant Jordi
El Pla arriba a la seva XVI edició amb la col·laboració dels diferents
centres escolars de la ciutat i el Centre de Recursos Pedagògics

http://www.superarchivos.com
Aquesta pàgina destaca per la gran quantitat de programes per a descarregar i perquè resulta fàcil navegar per ella.
http://www.genaltruista.com
Aquesta pàgina ens ofereig informació sobre
investigacions i obres de consciència social.

http://www.webpolicial.org
La web ens mostra les notícies dàmbit policial de
Catalunya.
http://www.pangea.org
ONG per a servir als que treballen per la justícia social.

http://www.intervida.org
ONG per a millorar les condicions de vida dels nens.
http://www.controlaclub.com
Organització que reivindica uns valors juvenils
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El Consell Escolar Municipal va aprobar el passat dijous, 10 doctubre, el XVI
Pla Municipal de Dinàmica Educativa de
Balaguer, que presenta com a gran
novetat denguany, la incorporació
dinternet en el Certamen literari de Sant
Jordi. Aquesta incorporació consistirà en
que els alumnes seleccionats de cada
centre escolar de la ciutat, per participar
en el certamen de poesia i de prosa, es
reuniran un dia concret i a una hora concreta a laula dinformàtica de lescola, on
rebran un correu electrònic amb el tema
de la poesia o redacció, i a partir daquell
moment tindran un temps concret per tal
de redactar i enviar el treball al Centre de
Recursos Pedagògics de la Noguera.
El Pla Municipal també preveu

activitats com la descoberta de la ciutat, la
visita al Museu de la Noguera, la celebració
de les diferents festes populars que es celebren a la ciutat al llarg de lany.
Una altra de les novetats dins del Pla de
dinàmica educativa és la col·laboració amb
lAssociació de comerciants 2021, per
lorganització dun concurs de dibuixos
nadalencs. El Pla també contempla la
continuitat amb el Cicle de Teatre Escolar i la
Mostra de Teatre, la Fira de jocs de pati i de
carrer, i el nou programa de «anem a les
biblioteques».
El Pla municipal de dinàmica educativa
està organitzat conjuntament per lInstitut Municipal Progrés i Cultura de lAjuntament de
Balaguer i el Centre de Recursos Pedagògics
de la Noguera.

Empresa fabricant de productes per a la construcció selecciona

TÈCNIC COMERCIAL
Funcions:
✓ Manteniment, fidelització i ampliació de cartera de clients.
Zona Catalunya
Requisits:
✓ Experiència mínima de 2 anys en lloc similar.
✓ Disponibilitat per viatjar per Catalunya.
✓ Valorem formació en arquitectura i màrqueting.
✓ Preferentment residència província de Lleida-Tarragona.
Oferim:
✓ Excel·lents perspectives de futur per al professional que
busca l’empresa definitiva.
✓ Òptimes condicions de contractació que inclouen fix,
variable i altres incentius.
✓ Garantia absoluta de confidencialitat.
Envieu CV amb foto recent a l’apartat
de correus núm. 729 - 25080 Lleida

Indesinenter

Debut brillant de lOrquestra de Cambra
de la Noguera al Teatre municipal
El passat diumenge 4 doctubre, el Teatre
Municipal de Balaguer va acollir el concert de
presentació de la nova Orquestra de Cambra
de la Noguera, dirigida per Gloria Nogué. Els
27 músics que formaven lOrquestra, la majoria dells de Balaguer i de la comarca de la
Noguera van encandilar els prop de cinc-cents

espectadors que van poder gaudir de la brillant interpretació de peces com la flauta
màgicai la Simfonia núm. 40 de W.Amadeus
Mozart en la primera part del concert mentre
que en la segona part van interpretar de forma
magistral, la complicada obra el amor brujo
de Manuel de Falla.

Varem fer la festa al cim
farcida de sol
i el mateix cansament.
Per damunt dels llacs,
les crestes altives,
el soroll de baix, el món,
les tonteries,
vaig girar la vista al cel,
més amunt encara,
llunyanies.
Llacs oblidats, discrets, bellíssims,
mirall dels núvols,
poesia del camp,
amarant la claror.
Vaig girar la vista al cel
amorosit pel sol a tres mil metres
a dalt del Beciberri.
Tartera imponent, magestuosa, aspra.
Al refugi,
els estels tan clars, els crepuscles,
aeronaus i Via làctia,
tot és més aprop.
Els flancs daquell massís, els llacs,
laigua encara verge.
Fins dalt de tot
el cor em dugué les cames.
Miquel Trilla
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El Centre dObservació de lUnivers, punt dinici
de la revitalització econòmica de la Vall dÀger
El Conseller en Cap de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas,
va col·locar la primera pedra daquest equipament, únic a lEstat
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El passat divendres, 4 doctubre, el
Conseller en Cap de la Generalitat de
Catalunya, i president del Consorci del
Montsec, Artur Mas, va presidir lacte de
col·locació de la primera pedra del Centre
dObservació de lUnivers, acompanyat del
Conseller dAgricultura, Josep Grau, del
Delegat del Govern a Lleida, Estanis Felip i
dels diferents alcaldes de diferents municipis de la Noguera i del Pallars Jussà, així
com del científic Joan Oró, una de les ànimes daquest projecte que ha de servir per
revitalitzar econòmicament làrea del
Montsec.
El Centre dObservació de lUnivers està
situat al municipi dÀger, a una distància de
3,5 quilòmetres del nucli urbà, al costat del
camí al coll dAres.
El Centre dObservació de lUnivers es
contempla com un multiespai lúdic, un lloc
plural on formar-se, interactuar amb la natura i iniciar-se o aprofundir en el coneixement
científic. Vol ser un pol datracció per al turisme cultural i científic.
El Centre acosta al visitant a lapassionant món de la ciència i el descobriment en

un indret singular com el Montsec. Gaudir del
plaer de contemplar el cel, descobrir lunivers i
el cosmos i familiaritzar-se amb els objectes
que shi mouen; de conèixer el passat de la
Terra i els esdeveniments que hi van tenir lloc en
èpoques pretèrites, etc.
El Centre intenta traçar un pont entre
Catalunya i lUnivers obert a tot tipus de públic:
des del visitant «casual», a qui la visita pot obrir
perspectives molt més àmplies del món que
habita, fins a estudiants i professors de tots els
nivells educatius, a astrònoms amateurs, periodistes científics, científics en general i qualsevol persona interessada.
Quant a la seva estructura, el Centre dObservació de lUnivers sarticula al voltant de quatre eixos principals:
1) Edifici central: On hi ha la recepció i administració, lexposició geològica i astronòmica,

El Centre dObservació de lUnivers es contempla
com un multiespai lúdic, un lloc plural on formar-se,
interactuar amb la natura i iniciar-se o aprofundir en
el coneixement científic. Vol ser un pol datracció per
al turisme cultural i científic.

El Centre intenta traçar un pont entre Catalunya i
lUnivers obert a tot tipus de públic: des del visitant
«casual», fins a estudiants i professors de tots els
nivells educatius, a astrònoms amateurs, periodistes
científics o científics en general

Quant a la seva estructura, el Centre dObservació de
lUnivers sarticula al voltant de quatre eixos
principals: Un edifici central, el parc de telescopis,
lUll del Montsec i el Jardí de lUnivers

El telescopi està equipat
amb òptica dúltima
tecnologia, dos càmeres
CCD de gran format que
permeten lobservació
de tota mena dobjectes
gràcies al seu gran camp,
fotòmetre fotoelèctric,
espectrògraf i càmera
infraroja. Tant la cúpula
com el telescopi estan
totalment automatitzats
i són operables a
distància mitjançant
Internet.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LUll del Montsec: És una
instal·lació única no
només al nostre país,
sinó a la resta de lEstat.
Consisteix en un
habitacle que conté una
sala circular amb
capacitat per a 70
persones assegudes, que
és alhora una sala de
projeccions, un planetari
digital multimèdia i una
plataforma dobservació
en directe del cel. Permet
a lespectador la transició
de lestructura tancada
del planetari a la
contemplació del cel a un
ull nou o mitjançant un
telescopi integrat a
ledifici que projecta les
imatges que capta en
unes pantalles
instal·lades als seients
dels espectadors.

tres aules taller, laula informàtica, el
laboratori fotogràfic, el racó de la ciència especulativa i altres serveis.
2) El parc de Telescopis: Constitueix lespai reservat per a la contemplació del firmament, tant nocturn com
diürn, indispensable per a la participació activa del visitant.
3) LUll del Montsec: És una instal·lació única no només al nostre país,
sinó a la resta de lEstat. Consisteix
en un habitacle que conté una sala
circular amb capacitat per a 70 persones assegudes, que és alhora una
sala de projeccions, un planetari digital multimèdia i una plataforma dobservació en directe del cel. Permet a
lespectador la transició de lestructura tancada del planetari a la contemplació del cel a un ull nou o mitjançant
un telescopi integrat a ledifici que projecta les imatges que capta en unes
pantalles instal·lades als seients dels
espectadors. El moment més màgic
arriba amb lobertura automàtica de
lUll, mitjançant el desplaçament íntegre de la cúpula, fet que produeix en
lespectador la sensació destar dins
lunivers.
4) El jardí de lUnivers: Subicarà
en els terrenys que envolten ledifici
central i tindrà per missió potenciar la
integració del Centre amb lentorn per
mitjà delements com: un planisferi

celest al terra, una representació del
sistema solar a escala, un laberint, un
observatori neolític, un observatori
medieval, un rellotge de Sol, etc.
Daltra banda, i dins del projecte
del Consorci del Montsec cal destacar la futura construcció de lObservatori Astronòmic del Montsec que es
trobarà ubicat al municipi de Sant Esteve de la Sarga, zona de la Corona
de la carena del Montsec dAres, a
una alçada de 1.600 metres sobre el
nivell del mar.
LObservatori consta de ledifici
dobservació, de ledifici de serveis i
duna cúpula dobservació de 6,15
metres de diàmetre que conté un telescopi de 80 centímetres de diàmetre.
El telescopi està equipat amb
òptica dúltima tecnologia, dos
càmeres CCD de gran format que
permeten lobservació de tota mena
dobjectes gràcies al seu gran camp,
fotòmetre fotoelèctric, espectrògraf i
càmera infraroja. Tant la cúpula com el
telescopi estan totalment automatitzats i són operables a distància mitjançant Internet.
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CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ
1.Gramenet ................ 19
2.Girona ..................... 17
3.Palafrugell ............... 14
4.Granollers ................ 13
5.Europa .................... 12
6.Manlleu ................... 12
7.Tàrrega ................... 12
8.Sant Andreu ............ 12
9.Castelldefels ............ 11
10.Badalona ............... 11

11. Barcelona ............. 10
12. Vilassar................. 10
13. Balaguer .......... 9
14. Guíxols ................... 9
15. Manresa ................. 8
16. Prat ........................ 8
17. Tortosa ................... 8
18. Peralada ................ 7
19. Vva. i Geltrú ............ 6
20. Premià ................... 6

GOLEJADORS DEL F.C. BALAGUER
1.Tenorio ............... 3
4.Menchón ............ 2
3.Gomila ................ 1
4.Juanjo ................. 1
5.Ermengol ............ 1
6.Pipo ..................... 1
7.Juli ...................... 1

El Balaguer de Viladegut torna a punxar i només
suma un punt en els dos darrers partits
14

Va caure derrotat davant del Granollers al Municipal per 1-2 i va
empatar a un gol al Mini Estadi davant el Barcelona C

El Balaguer de Carles Viladegut no acaba de trobar el bon camí en aquesta complicada temporada, ja que després
daconseguir remuntar posicions a la taula,
ha tornat a punxar en aquesta darrera
quinzena, aconseguint un sol punt dels 6
disputats, amb una nova derrota a casa,
davant el Granollers per un gol a dos, tot i
que la mala actuació arbitral va ser la
causant de la derrota, ja que en el darrer
minut i amb el linier assenyalant un clar fora
de joc del davanter del Granollers, làrbitre
donava com a bo el gol marcat pels
visitants amb tota la defensa parada,
esperant el xiulet de larbitre invalidant la
jugada.
El passat dissabte, 12 doctubre, el

Balaguer es desplaçà al Mini Estadi on va
enfrontar-se al Barcelona C. Tot i que els
balaguerins van avançar-se en el marcador
gràcies a un penalty marcat pel capità Juanjo
Tenorio, els locals van empatar, també al transformar una pena màxima. Un resultat just, i un
Balaguer que està més centrat i més disciplinat
en defensa en els seus desplaçaments que en
els partits que disputa al Municipal de Balaguer.
Aquest diumenge, el Balaguer rebrà al
Manlleu, en un partit en que els locals no poden
deixar escapar cap punt, mentre que el diumenge
27 doctubre, els de Carles Viladegut es
desplaçaran al complicat camp de la Gramanet,
una de les sorpreses daquesta temporada, i
que ocupa un dels llocs capdavanters de la
classificació.

El Balaguer sembla
no trobar el camí del gol
en aquesta temporada
2002-2003, en la que marcar li costa moltíssim i encaixa gols amb més facilitat del que seria desitjable en un equip que aspira a ocupar una de les places de davant al finalitzar
la temporada.
En els dos darrers
partits, els de Carles
Viladegut han caigut davant el Granollers a casa,
per un gol a dos, amb un

Toni Menchón

gol de Toni Menchón que
,marcava el seu segon gol
daquesta lliga, mentre que
aconseguiren un valiós empat a un gol al Mini Estadi
davant el Barcelona C, amb
un gol de Juanjo Tenorio de
penalty, i que amb aquest ja
en suma tres, essent el màxim realitzador de lequip.

El Futbol Sala Vipla Balaguer líder
imbatut de la Primera catalana
amb tres importants victòries
Els homes que entrena Rafa Martínez van
aconseguir una merescuda victòria el passat
diumenge, davant el Barcelona B, per 7-3

Després daconseguir una important victòria en camp contrari,
en el primer desplaçament del Vipla Balaguer, a la pista de
lEsparraguera, per un ajustat 2-3, el Vipla Balaguer guanya per
un contundent 7 a 3 al F.C. Barcelona «B» en partit corresponent
a la 3a jornada de la 1a Nacional «B».
En un pabelló poliesportiu de la capital de la Noguera, amb
una gran afluència daficionats els balaguerins van confirmar el
seu excel·lent inici de campionat, assolint la tercera victòria consecutiva front un rival que malgrat la seva qualitat es va veure
desbordat pel bon joc i agressivitat dels jugadors de Rafa
Martínez.
La primera meitat va ser equilibrada en quan al resultat, es va
arribar al descans amb mínim avantatge balaguerí per 3 gols a 2,
més pels errors defensius dels balaguerins que van motivar els
2 gols del filial blaugrana, que pel que es veia damunt la pista. A
la segona meitat el domini en el joc del Vipla sí que es va veure
traduit en el marcador i amb més facilitat de la prevista els locals
van anar ampliant el seu avantage fins arribar al definitiu 7 a 3 final.

Cal destacar laportació de tots els jugadors
del Vipla i en especial la del capità Ferran,
autor de 2 dianes i que va elaborar jugades
espectaculars. La resta de golejadors
balaguerins van ser Alias, Joan, Genís, Víctor
i Carlos.
Aquesta victòria situa al Vipla com a líder
imbatut de la 1a Nacional «B», encara que
lentrenador local Rafa Martínez manté que el
seu objectiu principal continua essent

aconseguir la permanència en la categoria
sense les angunies de les darreres
temporades.
Ara, els homes de Rafa Martínez
shauran denfrontar al Bonaire-Terrassa el
proper dissabte 19 doctubre, mentre que
el dissabte 26 doctubre a partir de 2/4 de
5 de la tarda, rebran al Poliesportiu Municipal de Balaguer al Centelles, en la cinquena
jornada del campionat.
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BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

REF. 21.903
Gran pis de 120 m2, 4 hab.,
2 banys complets, calef. de
gas-oil, terrassa de 30 m2,
parquet i traster.
Qualitat de vida!

REF. 21.912
Local comercial de 140 m2,
amb aparador i magatzem
amb altell, 1 bany, terra de
terratzo i porta de ferro.
Molt bona zona!

REF. 21.909
Pis de 70 m2 , 3 hab., cuina i
bany reformats, ext. alumini,
gran balcó i galeria,
semimoblat.
Entrada 601 E
Al mes tan sols 186 E

BALAGUER
REF. 20.872
Pis de 93 m 2 totalment
reformat en zona immillorable, 3 hab., bany
complet, cuina office, balcó,
calef. el·lèctrica i galeria
tancada.
Entrada 601 E
Al mes 245 E

BALAGUER

BALAGUER

BELLCAIRE

LA SENTIU

REF. 21.923
Econòmic pis en zona molt
cèntrica de 3 hab., rebost,
bany complet i cuina
semireformats, traster
Millor que un lloguer!

REF. 21.931
Pis de 90 m2 totalment
reformat. Zona molt cèntrica,
4 hab., galeria tancada, calef.
gas natural, semi moblat.
Entrada 601 E
La resta li financem si és
necessari!

REF. 21.911
Magnífica casa tipus masia,
de 320 m2 construïts i
90 habitables en una
parcel·la de 1750 m2. Consta
de tots els serveis aigua,
llum i clavegueram.
Entri i l’informarem!

REF. 20.862
Casa semi reformada de
160 m2 al centre del poble,
3 hab., bany, 2 aseos, balcó,
terra de gres, opció a fer
garatge.
Entri i l’informarem!

BALAGUER

MENÀRGUENS

BALAGUER
REF. 28

Cèntric pis de 98 m2 .
4 hab., bany, aseo,
cuina americana, ascensor, terra de gres i
terrassa.
Entri i informi’s!

REF. 20.855
Pis de 75 m2 molt lluminós i
en molt bona zona. 4 hab.,
cuina office, 2 terrasses, terra
de gres i galeria.
Entrada 601 E
Al mes 285 E

BALAGUER

REF. 21.926

REF. 20.875

Magnífica casa amb jardí de
600 m2 al centre del poble,
4 hab., garatge per a 2 cotxes,
terra de parquet, calef. de
propà, 2 banys complets i gran
terrassa.
Visqui amb qualitat a tan sols
15 minuts de Balaguer!

Pis de 70 m2 a la part
nova. 3 hab., cuina
office, galeria, exteriors d’alumini i amb
mobles.
Molt econòmic!

BALAGUER
REF. 21.908
Casa de 180 m2 al Casc
Antic, 3 hab., cuina office,
2 banys complets, terrassa i
calef. de gas-oil.
Per tan sols 27.050 E

BALAGUER
REF. 20.860

Gran pis de 130 m2 en
zona immillorable.
4 hab., 2 banys, cuina
office, parquet i
terrassa de luxe.
Fantàstiques vistes!

BALAGUER
REF. 21.914
2

Pis de 154 m al Casc Antic.
3 hab., bany, cuina office,
balcó amb excel·lents vistes, terra de gres, rebost,
calef. i mínimes despeses
de comunitat.
Entrada 601 E
Al mes tan sols 269 E

Pis de 130 m 2. 4 hab.,
cuina saleta, bany
complet,
lavabo,
calef. de gas-oil, ascensor.
Molt bona zona!

BALAGUER

ST LLORENÇ

REF. 20.852
Pis de 85 m 2 en zona
tranquil·la, 3 hab., calef. de
gas-oil, terra de terratzo,
galeria tancada. Mínimes
despes de comunitat.
Entrada 601 E
Al mes 195 E

REF. 21.905
Casa reformada de 130 m2.
3 hab. dobles, vestidor, cuina
office, rebost, calef. de gasoil, bany i aseo, terra de gres
i parquet, garatge.
Materials de 1a qualitat!

FINANÇAMENT 100%
Si no aconsegueix la seva
hipoteca, vingui a veure’ns.
Condicions bancàries
immillorables!
Encara que no compri
através nostre.

REF. 21.942
Magnífica casa al centre del
poble, amb garatge per
4 cotxes i pati posterior d’uns
100 m2, 4 hab. dobles, salómenjador amb llar de foc,
2 banys complets i cuina reformada.

BALAGUER
REF. 20.874
Pis seminou de 90 m2. Zona
ideal. Ascensor, calef. gas
natural, amplia terrassa.
Acabats de bona qualitat.
Vingui a veure’l!

BALAGUER
REF. 21.910

CASTELLÓ

El CLub Bàsquet Balaguer perd els dos partits
disputats davant lEsparreguera i el Manresa

Els balaguerins no van trobar el camí de la victòria tot i jugar força
bé i amb molta disciplina davant lEsparreguera, perdent 96-83

El Centre Excursionista de
Balaguer participa a la II
Caminada Salvem la Vall
dÀrreu
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El Club Bàsquet Balaguer va perdre en
el partit disputat a la pista de lEsparreguera
per 96-83, en un partit que va jugar-se de tu
a tu, entre els dos equips que val tenir
opcions de victòria, tot i els 13 punts de
diferència al final.
Els balaguerins van jugar un gran partit,
però les baixes per lesió i la gran quantitat
de faltes que li van assenyalar, amb 3
jugadors eliminats i tres més amb 4 faltes
personals cadacun, van fer que en lúltim
quart lequip perdés les opcions de fer-se
amb el partit, que no hagués estat injust
després de veure el succeit sobre la pista.
Per part del Balaguer cal destacar
lactitud, concentració i ganes de guanyar
que tots els jugadors van posar damunt la
pista fins al final del partit. Els jugadors més

destacats van ser Solà, amb 22 punts, Solís
amb 15, i Pastor amb 14 punts i dos triples.
Al descans, el marcador reflexava un ajustat
44-40.
Daltra banda, el passat dissabte, lequip
balaguerí va enfrontar-se a La Salle Manresa,
a la pista del pavelló poliesportiu de la capital
de la Noguera, perdent estrepitosament per
64-86, en un pèsim partit del Club Bàsquet
Balaguer que va caure davant dun rival que
només va haver daprofitar-se de les enormes facilitats donades pels locals.
Aquesta derrota, situa al Balaguer en la
zona incòmoda de la taula classificatòria, i
ara haurà de sortir a per totes el proper
dissabte en camp contrari, pe tal de refer-se
de les dues derrotes consecutives daquest
mes doctubre.
- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells
- Tècniques destudi i de redacció

-Preparació per a les Proves dAptitud per a
lAccés a la Universitat
(Selectivitat, majors 25 anys)
- Preparació per a les proves daccés al
Centre de Reforç Escolar
cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
C/ Barcelona, 36 entresol 1a
GRUPS REDUÏTS
Tel. 973 447911 - BALAGUER PROFESSORS LLICENCIATS
EINA ESTUDIS 2002, SCP

EXPOSICIÓ
sobre motius franciscans, amb ocasió de l’homenatge que la nostra ciutat retrà a l’Ordre
Franciscana en reconeixement a la tasca realitzada durant més de cent anys a Balaguer

TOTHOM
qui tingui objectes, fotografies, llibres, estris de qualsevol tipus i motius franciscans en
general, agraïrem els dipositi al Museu Comarcal de Balaguer, on li serà entregat un
resguard i una vegada feta l’exposició, li seran retornats.
Ja des d’aquí els donem les gràcies per la seva col·laboració.
Per a més informació si els cal, truquin als tels. 606213671 - 639443516

Membres del Centre Excursionista de Balaguer participaran a la II Caminada popular Salvem la Vall dÀrreu,
convocada per segon any consecutiu pel col·lectiu ecologista IPCENA.
La caminada es farà el proper diumenge 20 doctubre, amb dos itineraris que es trobaran a lermita de la
Mare de Deu de les Neus dÀrreu.
Els responasables de la caminada troben lamentable que la Generalitat hagi optat per primar els projectes especulatius, mancats de cap criteri de sostenibilitat,
a les zones de muntanya precisament aquest any que
ha estat declarat com a Any Internacional de les Muntanyes.
El primer grup soritrà del Port de la Bonaigua i el
segon grup de Boren. Tots els participants es trobaran
a Àrreu a les 13,30 hores.

La Ermitanyos 2002 espera
superar la participació de les
passades edicions

Ermitanyos 2002

La prova de BTT es celebrarà el proper
diumenge 27 doctubre, i els interessats
shan dinscriure a Interesport de Balaguer

Després de lèxit de les dues primeres edicions de la prova
de BTT «Ermitanyos», el proper diumenge 27 doctubre arriba la
tercera edició, organitzada pel Club Radical Interesport BTT amb
el suport de la Regidoria dEsports de lAjuntament de Balaguer
i el Consell Comarcal de la Noguera. La prova consisteix en un
recorregut
de
88
quilòmetres
per la comarca de la
Noguera,
que surt de
Balaguer i
recorre tres
de
les
ermites de
la comarca, com

són la de Cérvoles al terme dOs de Balaguer, la
de Montalegre a Vilanova de la Sal i la de Sant
Jordi a Camarasa, amb controls i
aprovisionament per als participants a les tres
ermites, i retorn cap a Balaguer.
La prova està oberta a tots els que hi vulguin
participar, tot i que shauran dinscriure abans del
24 doctubre a lestabliment Interesport del carrer
Barcelona de Balaguer o trucant al teléfon 973
448960, per tal de poder fer les previsions de
laprovisionament de tots els participants. La
inscripció a la prova és totalment gratuïta, però

també obligatoria per al control
organitzatiu.
Els participants tenen sortida lliure des
dels seus llocs dorigen, tot i que la única
norma és que al voltant de les 10 del matí
sha de ser a lermita de Cérvoles pel primer control, i per esmorzar, des don es
sortirà cap a lermita de Montalegre, i
després cap a Sant Jordi on es dinarà.
Després de dinar, tots els participants,
que sespera que superin el nombre de
250, retornaran cap als punts dorigen.
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Novel·la per entregues dun
home que no té res a dir
Tres, que han estat, tres
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Sense cap dubte daquest mes de setembre, es podrà dir que ha estat força bo
per la vida futura de Balaguer. Dos obres
emblemàtiques shan aconseguit portar a
terme, i una altra que podia ésser un cau
de problemes i dun cert malestar sha solucionat amb una negociació que sense
complaure a ningú ha satisfet a tothom.
Tenim ja, una biblioteca sinó modèlica sí
per poder-la lluir i fruir, amb una concepció
nova de la imatge que en podem tenir els
de la meva edat. En un edifici històric del
nostre Balaguer i ple de records dinfantesa i joventut. Per fi shan vist coronats amb
èxit els esforços de lAjuntament del Sr.
Aguilà, que com molt bé va dir, amb lajut
de tots, Generalitat, Diputació, i de tots els
alcaldes que en democràcia han estat al
cap de la responsabilitat de regir el municipi, duna forma o altra, han col·laborat amb
el poble per aconseguir-ho. Amb una humilitat i un sentit de servei a la comunitat,
rebossant dun fi instint polític quasi es va
treure tot el mèrit per donar-lo als altres.
Quan va anar cantant les xifres del contingut, tots ens vam poder alegrar i donarnos compte del regal que ens venia pel
goig de la cultura; 29613 llibres, 3060 CD,
892 VHS, 490 DVD, i un fons de documents
i partitures de 584.
Vaig recordar al meu oncle que tan feliç va ésser al donar la seva biblioteca a
Balaguer, a un Ajuntament democràtic, i que
per més satisfacció seva estava regit per
socialistes.
També vaig recordar les atencions del
Sr. Aguilà envers ell, i la delicadesa en el
tracte en el moment que li vaig fer entrega
del llegat. De segur que va recordar aquell
senyor de Barcelona que no va oblidar mai
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que era balaguerí, i de segur també, va tenir el
sentiment de no poder-la ficar al reconeixement
públic, per manca despai. Temps al temps, jo
crec que es pot sentir orgullós que regint ell el
municipi, una altra vegada, hagi pogut acomplir
el desig dun altre socialista de cor.
El carrer Flèming, a la fi ja es comunica amb
el carrer Urgell. Unes negociacions llargues, plenes dinteressos i de les que no convenia forçar
la seva marxa han arribat a fi de bé, i que essent
només de la mida duna gota davant daltres
problemes, faran que la comoditat duns veïns
es vegi augmentada i el tràfic rodat un xic més
ordenat dintre duna lògica.
I ara, només queda per parlar del que jo
anomeno el Pedralbes balaguerí, que és tot allò
que ha obert lenderroc de La Miranda. Sense
cap dubte deu ésser la perla de la corona en els
mandats del Sr. Aguilà. És un Balaguer futur el
que sobre davant dels nostres ulls, i si els interessos particulars no ho espatllen i lAjuntament
es mostra oberta a la fantasia, els dies dolents
que tots han tingut seran prompte oblidats davant tot el que es pot fer, i de segur es farà.
Potser, que amb tot el que llegim, la senyora Pallé, guanyi les eleccions a lalcaldia, potser,
però certament aquest mandat dels socialistes
haurà estat el més positiu de tots. Pas a pas,
com aquell que no fa res, es va estructurant el
Balaguer que els nostres fills han de tenir com
escenari de la comèdia de la seva vida.
C.G.A

P.D.- Una petita correcció a un lapsus de memòria del Sr. Borràs. La celebèrrima frase; He
tingut un somni..., la va pronunciar Martin Luther
King, en un miting en els anys seixanta a lestat
dAlabama (EEUU). No el president Kennedy.
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El Groc 365 va portar un article signat per una persona
que semblava que tenia quelcom a dir per a fer sortir de
lostracisme i fer reviscolar el Casc Antic de Balaguer, jo per
la meva part el vaig voler creure i em vaig posar al seu
costat, oferint-me per recolzar-lo en tot el que sigues necessari. Tot i que larticle en qüestió no deia res que fes creure
en una revifalla daquest espai de Balaguer que malauradament està decaigut, vaig voler creure que lhome shavia
donat compte de què anys enrera shavia equivocat i ara
volia esmenar lerror, per això la meva estimació a Balaguer
em va moure a recolzar aquell oferiment.
Però al finalitzar lescrit del Groc 365 i veure que deixava
camí obert per la solució al Groc 366 i que daquest passàvem al 367 i prometia seguir, fins que hem arribat al 368 en el
que la seva lectura mha confirmat el que més o menys em
pensava, tot farfolla la panacea de què ell tenia la solució pel
Casc Antic, havia estat una presa de pel, molta literatura
barata, per la qual no crec que li donin el Nobel, i el que és
més trist, ens ha fet adonar que mai ens hem de precipitar a
donar suport a qui va pel món explicant contes de la vora
del foc, doncs pel que sha pogut deduir de tot el que ha
escrit, de solució per Balaguer no en tenia cap.
Vaig posar per condició que jo li donaria suport sempre
que ell no esperés rebre res a canvi, però pel caire que hem
pogut veure en els escrits, lúnic que ha fet és alabar la
gestió municipal de quan ell era al pedestal, això ens ha fet
comprendre que darrera daquella pell dovella (dhome bo
per Balaguer) shi amagava la trajectòria duna dubtosa intenció política i pel que ara hem pogut deduir de la precipitació en acabar els capítols de la novel·la a terminis, ens fa
pensar que a ell lhan exclòs de qualsevol càrrec, per
considerar-lo persona caduca i sense idees.
Hom creu que aquesta persona que diu estima
Balaguer, que si realment volia fer quelcom interessant, res
millor que deixar de parlar tant dutopies, i anar per feina
nova, posar-se al costat de qui fos i vulgués treballar per la
causa, i pensar que el que ja està fet ja ho tenim, i les gràcies
ja es van donar al seu moment, ara per revifar aquest cos
mig perdut que tenim a les mans, res millor que deixar de
parlar de morts, i creure més amb els vius, i procurar que els
mitjans de difusió parlin de lo bé que estem, i del molt millor
que amb lajuda de tots podrem estar.
I ara parlem una mica de política...
Que Balaguer necessita una renovació és un fet inqüestionable, però això ha de ser a tots nivells, shauria de poder
fer foc nou amb la llenya vella, i aprofitar el caliu de les
cendres per revifar velles estructures per posar-nos on ens
correspon.
Sembla que alguns ja han començat a fer foc nou, però
sembla que ho hagin fet amb llenya molla, doncs són molts
els balaguerins inclosos els de la base que suposen que
més que foc, el que sortirà és fum.
Hi ha molts escèptics que esperen, i alguns altres diuen
millor que els vagi bé.
Emili Monge i Gili

Il·lusió per Balaguer
Amb un profund sentit del deure i amb molta il·lusió,
vaig acceptar el nomenament de candidata a lalcaldia
de Balaguer per part dels membres dels Comitès
Executius Locals de la Federació Convergència i Unió.
Estic convençuda que en tota la meva carrera política, no rebré honor més gran que aquest. Que la
gent de Convergència i Unió a Balaguer et recolzi per
unanimitat per ser la candidata és el més bonic que a
un li pot passar. I és la garantia de què el canvi és
possible. Tothom que estima la Federació de
Convergència i Unió i que creu que avui és del tot
necessari un canvi va estar en la meva proclamació i
per això els vull agrair la seva assistència. Perquè és la
gent que et coneix de tota la vida, la que tha vist créixer
i per aquest motiu el compromís que assumeixo és
immens.
Com immens serà el meu agraïment si els
ciutadans i ciutadanes de Balaguer el proper mes de
maig, em donen confiança per ser la seva alcaldessa.
Aquests vuit mesos que ens resten vull arribar a
tots els ciutadans, vull parlar amb ells. Que mexpliquin
que és el que els preocupa, quines són les seves
prioritats i quin és el Balaguer que volen. Estaré receptiva a tot el que em vulguin dir i proposar. Aquest és i
serà el meu estil de fer política.
El que mha portat a presentar-me com a cap de
llista a lalcaldia de Balaguer és que conjuntament amb
un gran equip de gent preparada serem capaços de
fer molt més. Lactual equip de govern a lAjuntament
fa 16 anys que gestionen la nostra ciutat i el seu balanç
durant tants anys és realment pobre.
Davant dun Balaguer que se li estan fonent els
ploms, amb els endolls vells i on lequip de govern
daquest Ajuntament amb el dia a dia ens tapa els
grans forats i limitacions que hi ha a la nostra ciutat,
penso proposar mesures que signifiquin que Balaguer
surti daquesta letargia i es converteixi amb un referent
i model a imitar.
Anem a fer el canvi. Provoquem polítiques
econòmiques actives, dinàmiques i de captació
dempreses. Són massa els ciutadans de Balaguer
que hi viuen perquè lestimen però que cada dia es
veuen obligats a anar a treballar a ciutats properes,
donada la manca de llocs de treball que hi ha a la
nostra ciutat.
Ara és lhora de fer el canvi. És necessari canviar el
rumb. Els ciutadans i ciutadanes de Balaguer ho
demanen.
I davant daquest fet, la Federació de Convergència
i Unió oferirà un projecte engrescador, que situarà a
Balaguer a les cotes més altes de progrés, dambició
i de benestar per tots els seus ciutadans i ciutadanes.

Glòria Pallé i Torres
Candidata a lAlcaldia de Balaguer
per Convergència i Unió

Un pacte ètic
Malgrat que en la pràctica faltin encara
uns mesos per a les futures eleccions municipals, els moviments estratègics de persones i partits ja fa dies que es perceben en
lambient. Ja coneixem alguns dels candidats. Ja es reparteixen salutacions, fins i tot
per part daquells que en època normal les
estalvien. Aviat veurem avanços de programes i començarem a escoltar allò de som
els millors. Absolutament normal i legítim
en una democràcia: cal mostrar les pròpies
propostes, criticar els suposats errors i mancances del adversari, donar un missatge
atractiu als electors, generar confiança en la
ciutadania... Però, no seria bo que, començant per les campanyes publicitàries, tots
els partits elaboressin un pacte col·lectiu de
subordinació a uns principis ètics que tots
haurien de compartir?
Indiscutiblement això a nivells de gran
abast, ara per ara, no és possible -o, si més
no, nosaltres poc podem fer-hi-, però dins
de lambient local no seria gaire difícil.
Des daquí plantejo la següent pregunta: Estarien disposats tots els partits balaguerins a comprometres en un pacte així?
Es podrien discutir quins serien els compromisos, però alguns ja els podríem avançar.

El primer podria ser reduir tota lostentació i pompa que envolta la publicitat electoral, o sigui, suprimir sardinades, saraus, repartiments de bombons, paperets de colorets que ningú llegeix i altres alegries, que
sumades es llegien en milions, quan encara
contàvem amb pessetes.
El segon, suprimir al·lusions i desqualificacions de tipus absolutament personal a
candidats per qüestions que poc tenen a
veure amb la seva pràctica política.
Un altre, el de vetllar per a què totes les
places de funcionaris públics de ladministració local i comarcal sadjudiquin segons
els principis fixats en larticle 23.2 de la Constitució digualtat, mèrit i capacitat. I, si us plau,
no fem riure dient que això ja es fa.
A aquesta llista de compromisos en
podríem afegir molts daltres, que entre tots
podríem debatre. Des del Partit Popular ens
comprometrem a complir els esmentats, així
com tots aquells que puguem arribar a
consensuar amb la finalitat de què la política
no es desenvolupi mai a esquenes de lètica.
Francisco Martí Fornés
President del Partit Popular de Balaguer
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Conferència sobre Lèxit escolar per a tothom
al Consell comarcal el proper 24 doctubre
Organitzada per lInstitut dEstudis
Ilerdencs i els diferents Centres de Recursos
Pedagògics del Departament dEnsenyament
de la Generalitat de Catalunya, el proper dijous, 24 doctubre, a les 8 de la tarda, i a la
Sala dActes del Consell Comarcal de la Noguera, tindrà lloc la conferència amb el tema
Lèxit escolar per a trothom que anirà a càrrec dIgnasi Garcia de la Barrera, doctor en

filosofia, ponent del Forum lEscola i la Ciutat
(2002) i coordinador territorial de lInstitut
dEducació de lAjuntament de Barcelona.
Aquesta conferència es troba emmarcada dins del cicle de conferències sobre educació que organitzen els Centres de Recursos conjuntament amb lIEI, i va adreçada a
tota la comunitat educativa de la comarca de
la Noguera.

Els Joglars omplen les dues sessions de l Ubú
President o els últims dies de Pompeia
Els propers dies 19 i 20 doctubre al Teatre Municipal de
Balaguer dins del cicle teatral de tardor
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El Cicle de tardor al Teatre Municipal,
continua aquest cap de setmana amb la
representació de lobra «Ubú President o
els últims dies de Pompeia», de Els Joglars.
Després de la primera representació de
«Operació Ubú, lany 1981,obra que fou
rebuda com excepcional pels ingredients
de sàtira política directa, les diferents
revisions del muntatge daquest Unbú
president o els últims dies de Pompeia, han
aportat canvis substancials a la primera
versió, sobretot perquè lUbú Excels penetra cada dia amb més barra dins la nostra
intimitat creient-se un membre més de la
nostra família, una mena darrauxat que
renya, aconsella, amenaça, moralitza i
pontifica inútilment a tot un poble ja molt
ben domesticat. Aquest panorama desolador fa encara més imprescindible la tradició
alliberadora de lhumor, la sàtira i el sarcasme
per compensar la prepotència i la
demagògia regional.
Ubú president es representarà el
dissabte 19 a les 22,30 hores i el diumenge
20 a partir de les 7 de la tarda, dins del cicle

de tardor del Teatre Municipal de Balaguer.
Lobra està protagonitzda per ators com
Xavier Boada, Ramon Fontseré , Jesús Agelet,
Jordi Costa o Rosa Nonell entre daltres.

Què fer? Què fer? Què fer?

MERCANTIL
CUBATERA
SALA
PLANETA

Divendres, dissabtes i diumenges El mite de la Cubatera continua, descobreix-lo el dia que
vulguis, això sí, només els caps de setmana.

Dissabte 19 doctubre Vine a descobrir l’autèntica festa dels cunillets del Play Boy, amb
go-gos espectaculars. T’ho deixaràs perdre?.

MUNDO Dissabte 19 doctubre BODY PAINTING, el maquillatge corporal més espectacular.
CANÍBAL Dissabte 26 doctubre celebració del 2n Aniversari, Percussions tribals, veus ibissenques,
SALA UBBE malabars, zanqueros, espectacle de foc, aigua, Go-gos, streptease femení i masculí... Una
nit plena de sorpreses. Bojeria a dojo!
Dijous 31 doctubre BACANAL SATÀNICA, gaudeix de la performance més sangnant en
una nit de Halloween de pel·lícula amb una espectacular posta en escena.
BERLIN Divendres 18 doctubre Celebració del 12è Aniversari, amb la presència de Go-gos, Festa
Eristoff i moltes sorpreses més.

BAGUETES · TORRADES · PIZZES
AMANIDES · PATATES XIPS
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XV Campionat de Billar
Americà del bar Fleming

Primeres posicions sense canvis, i ball de
posicions al mig de la taula

LaxnBusto i Los Sirex estaran presents
a les Festes del Sant Crist de Balaguer
La resta dactuacions musicals estaran amenitzades per les millors
orquestres del moment, com la Maravella, la Selvatana i Musicalia

Laxnbusto seran els protagonistes de la
Festa Major de Balaguer, amb la seva actuació
el proper dissabte 2 de novembre als
pavellons firals.
Els Laxnbusto han tornat als escenaris
amb el seu nou muntatge Electric Tour un
espectacle que no deixa indiferent a ningú.
Després de lèxit aconseguit amb les
seves darreres gires Gira positiva i llençat
en concert, el grup de rock català sha marcat
el repte de millorar encara més el seu show
en directe, incorporant un nou i espectacular
muntatge de llum, so i efectes visuals que
combinat amb el seu repertori més elèctric fa
vibrar al seu públic incondicional.
Per a tots els públics, la Festa Major del
Sant Crist de Balaguer portarà lactuació de
les millors orquestres del moment, com la
Maravella, el divendres, 8 de novembre, amb
el Ball de la Gent Gran, a partir de les 6 de la
tarda, i el concert i ball de nit a partir de les
23,30 hores a lenvenat. Lorquestra Musicalia
serà la responsable del ball de tarda i nit del

dissabte 9 de novembre, acompanyats per
lactuació dels grups dels anys 60, Los Sirex
i Los Mustang, amb el cantant Santi Carulla
com a artista principal.
La Festa finalitzarà el diumenge 10 de
novembre amb lactuació de lOrquestra
Selvatana, que amenitzarà el Concurs Nacional de Colles Sardanistes a partir de les
12 del migdia, el concert de les 5 de la
tarda a lenvelat, i una llarga sessió de ball fi
de festa a partir de les 7 de la tarda.

BAR POLIESPORTIU
TÉRMENS

CAFETERIA · SALA MENJADOR · TERRASSA
Entrepans · Tapes · Torrades · Pizzes
Plats combinats · Especialitats

PREUS ESPECIALS EN MENJAR PER EMPORATAR
FESTES DANIVERSARI · CELEBRACIONS PER A GRUPS
ESPECIALS ESMORZARS
DISSABTES I DIUMENGES DE 9 a 12 h
Pl. Pau Casals, s/n. - Térmens

A banda de que el
primer lloc de la taula de
classificació hagi passat a mans de Carlos
Alcántara, el mobiment
més fort se lemporta
aquesta quinzena el
mig de la taula, on 6 jugadors shan alternat
les posicions amb les
partides
jugades
aquests dies.
Els últims llocs no
shan mogut degut a
que no han disputat
encara cap més partit.

LLOC

PUNTS J. JUG

1. C. ALCANTARA ... 4 8 ......... 2 8
2. J. OLIVES ............ 4 7 ......... 3 2
3. P. ESTRUCH ........ 3 8 ......... 2 8
4. JM. MARQUES .... 3 5 ......... 2 3
5. P. ESTRUCH JR. .. 3 5 ......... 2 7
6. M. LIZASO ........... 2 6 ......... 2 7
7. A. OLARTE ........... 2 6 ......... 2 6
8. O. SALVADÓ ........ 1 7 ......... 2 3
9. S. MUÑOZ ........... 1 4 ......... 1 7
10. M. MATEU ......... 1 4 ......... 1 6
11. X. ESTRUCH ..... 1 3 ......... 2 4
12. P. ARAN ............ 1 3 ......... 1 7
13. R.CALVETE ........ 1 1 ......... 1 3
14. JM. BRUFAL ....... 7 ............ 6
15. C. BRUFAL .......... 6 ......... 1 6
16. X. GARCIA .......... 5 ......... 1 2
17. JM. RUERA ......... 3 ......... 1 1
18. V. GARCIA ........... 2 ......... 1 0
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Empresa consolidada de distribució a Balaguer

SELECCIONA
ES LLOGUEN pàrkings edifici
HP Sanahuja, 36. Ref. Gestoria
Cudós. Raó al tel. 973 450555.
Montse.
HAMBURGUESERIA Anagrama. Venta de negocio con local
incluido. Razón Torcuato Ruíz al
tel. 973 445337.
VENDA/LLOGUER de pàrkings
tancats al c/Jaume Balmes, 11
de Balaguer. Raó als tels. 629
310479 - 973 446161.
ES VEN forn de convecció industrial, cafetera semi automàtica de 2 braços amb molinet, 1
fregidora de 2 cosos i 8 litres, i 1
talladora dembotits. Raó al tel.
686 473026.
ES VEN pàrking tancat a la Pl.
lAlguer. Raó al tel. 973 447769.
ES NECESSITEN ajudants de
cuina avançats i ajudants de
cambrers avançats. Caps de
setmana. Raó a Braseria - Anagrama o al tel. 973 445337.
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ES BUSCA casa de poble o masia. Raó al tel. 973 454234.
ES VEN pis al c/Barcelona, 54
amb o sense mobles i places de
pàrking a la Pl. lAlguer. Raó al
tel. 973 445963.
ES TRASPASSA peixateria a
Balaguer o venta de material interior. Molt bones condicions.
Raó al tel. 973 450810. Trucar a
les nits.
ES LLOGA botiga de 400 m2 al
c/Avall de Balaguer. Ideal per a
supermercat o botiga de mobles. Facilitats per càrrega i descàrrega. Raó Cal Davi al tel. 977
351425.
SI QUIERE vender su piso se lo
compramos. Máxima discreción.
Razón al tel. 610 456836.
VENC Renault Laguna 2.0i. Perfecte estat. Llantes aleació.
Climatitzador automàtic, ràdio
per satèl·lit. Tots els extres. Raó
al tel. 647 745892. Manel.
BALAGUER vendo piso a estrenar por cambio de domicilio.
Situación
privilegiada.
Oportunidad. Razón al tel. 610
456836.
ES BUSCA noia per compartir
pis a Barcelona. Raó al tel. 973
450013. Migdies o nits.

ES PRECISA
dependenta
per comerç els dissabtes
tot el dia i diumenges al
matí. Bon tracte. Es valorarà experiència. Interessats enviar CV amb fotografia
a
lApartat
de
Correos, 145 de Balaguer.
ES NECESSITA muntador de
mobles de cuina. Raó al tel. 973
450841.
SE TRASPASSA peluqueria en
pleno rendimiento en Balaguer.
Razón al tel. 600 386255.
ES TRASPASSA botiga al c/
Avall, 23. Cèntrica. Per més informació trucar al tel. 973
446924.
SEÑOR de 67 años, busca
señora para rehacer su vida.
Máxima seriedad. Razón al tel.
667 823702.
IMPORTANT firma de perruqueria precisa estilista,
ajudant i esteticient per a
lobertura dun nou saló a
Balaguer. Discreció absoluta per a les col·locades.
Raó al tel. 678 552069.
MAGATZEM de 52 m2 en venda o lloguer. Porta de ferro amb
pany de seguretat, llum i
contador al c/Barri Nou, 56. Preu
venda 11.420E. Preu lloguer
91E/mes. Raó cal Davi al tel.
977 351425.
ES NECESSITA ajudanta de
cambrera per a Restaurant. Raó
al tel. 696 646108.
ES TRASPASSA pub Berlín de
Balaguer per no poder atendre.
Raó al tel. 650 399551.
ES VEN 1er pis de 140 m2. 4
hab., 2 banys, terrassa de 50
m2, calef. ind. Razón al tel. 679
245107. Trucar a partir de les 8
h. tarda.
ES LLOGA plaça de pàrking al
c/Barcelona (aprop Escola Pia).
Raó al tel. 629 926190 o al migdia al tel. 973 448711.
LE VENDO en Balaguer la casa
de sus sueños. Oportunidad
irrepetible. Llame al 600 402319.
ES LLOGA pis moblat al c/Dr.
Flèming (cantonada passeig).Amb ascensor, calefacció,
3 hab., 1 bany, terrassa de 25
m2. Raó al tel. 973 451371.

ESTETICISTA es necessita a
perruqueria i estètica Imatge de
Balaguer. Bons tractes a convenir (assalariada o autònoma).
Amplia cartera de clients. Raó
al tel. 973 449256 nit. Màxima
discreció.

Per al seu deparatament d’atenció al client;
persona amb experiència en atenció telefònica i treballs
d’auxiliar administratiu.
Imprescindible tenir experiència en lloc de treball similar.
A més a més de tenir retribució fixa alta, tindrà altrs
avantatges i incentius econòmics.

ES LLOGA pàrking al c/
Bellcaire. Raó al tel. 973 238325.

Enviar C.V. amb foto a l’Ap. de Correus 548. 25080 Lleida

SOFEREIX noia per cuidar
nens per les tardes. Raó al tel.
636 856284.

Es precisa persona per repartiment de publicitat.
2 dies al mes. Interessats dirigir-se a DOSSIER
PUBLICITAT&MARKETING, S.L., c/ Sant Lluís, 36-38 altell.

ES LLOGA pis a la Pl. Mercadal, edificació nova amb pàrking.
Raó al tel. 973 445235.
ES PRECISA persona entesa
en jardineria per portar un ampli
jardí a Balaguer. Hores a convenir. Raó als tels. 973 443051610523680.
ES NECESSITEN persones per
treballar en el restaurant del Monestir de les Avellanes de cambrer i rentavaixelles. Raó al tel.
973 438070 de dilluns a divendres de 9 a 2 h. Meritxell.
EMPRESARIO
soltero
quarentón busca pareja.
Formalidad. Razón al tel. 659
635779.
ES BUSCA terreny o masia a la
zona de Camarasa o St. Llorenç
de Montgai. Raó al tel. 699
907679.
EMPRESA ubicada al Polígon
de Balaguer necessita operaris. Raó al te. 973 443564.
SE OFRECE chica con estudios
superiores para trabajos
administrativos. Experiéncia.
Razón al tel. 626 717620.
SOFEREIX noia per treballar a
les tardes. Raó al tel. 660
904884.
ES NECESSITA aprenenta de
16-18 anys per a botiga. Raó al
tel. 973 445235.
SOFEREIX senyora de mitjana edad amb títol dauxiliar de
geriatria i amb experiència. Per
cuidar malalts i avis en hospitals o en domicilis. Preferiblement pels matins. Disposo de
carnet de conduir. Raó al tel.
973 432136.

ES VEN

GARATGE TANCAT
davant Germanes Carmelites
Comptador de llum
Rentador comunitari
Raó tel. 973 448 273

PARCEL·LES
A GERB
2a FASE A LA VENDA

Zona tranquil·la destinada a cases unifamiliars
Parcel·les individuals i urbanitzades de diferents
dimensions
Totes els serveis: aigua, llum, clavegueram, gas,
telèfon, etc
Per a més informació:
Promocions Gerb, S.L.
Tels. 619 217973 - 973 443750
973 445973

T E L È F O N S O Ú T I L S
BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES)
088
MOSSOS DESQUADRA
973 450450
GUÀRDIA URBANA
973 450000
CONSELL COMARCAL
973 448933
BOMBERS
973 445080
CAP II
973 446028
SERVEI D'URGÈNCIES
973 447714
I.N.SEGURETAT SOCIAL
973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MÈDIC DE RECONEIXEMENTS 973 448113
CREU ROJA
973 445796
RENFE
973 445503
ALSINA GRAELLS
973 445476
TAXIS PÚBLICS
973 445022
CORREUS
973 445826
JUTJAT N.1 973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2 973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS 973 451177
DESPATX PARROQUIAL
973 445342

ESGLÉSIA EVAN. PENTECOSTAL
973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044
973 445786 - 629 447113 -973 390862
BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT
973 586005
DISPENSARI MÈDIC
973586249
CAMARASA
AJUNTAMENT
973 420009
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT
973 428007
CUBELLS
AJUNTAMENT
973 459005
GERB
AJUNTAMENT
973 446099
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC
973 445018
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT
973 180205
TÉRMENS
AJUNTA M E N T973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE
973 180213

OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 438004
METGE
973 438003
A.T.S.
973 438062
ESCOLES
973 438061
RESIDÈNCIA
973 438169
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC
973 420003
ESCOLA DE NATURA
L'ARC DE SANT MARTÍ
973 420250
LA SENTIU
AJUNTAMENT
973 424005
CASA DEL METGE
973 424058
MONTGAI
AJUNTAMENT
973 430005
METGE
973 430107
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 432008
CASA DEL METGE
973 432055

H O R A R I O D E O T R E N S
VENDA DE PARCEL·LES
AMB TOTS ELS SERVEIS NOUS HORARIS DE TRENS
i VIVENDES UNIFAMILIARS
A CAMARASA
SORTIDES
BALAGUER
07.50
14 .17
19.45

Promotora
OBRAS MONEDERO, S.L.
Gestió i informació

Barcelona, 71 · 25600 BALAGUER · Tel.: 973 443 505
Fax.: 973 443 622 · E-mail: balaguer@attassessors.com

Electricitat · Fontaneria
Calefacció · Aire condicionat
C/ Urgell, 105, 1r - 1a

BALAGUER

Tel. 973 445820 - Mòbil 616 449820

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,
OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS
COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.
C/ Balmes, bloque A, 4º - 1ª BALAGUER

Tels. 973 451064 - 639 160541

Pintor-Decorador

Josep
Rosiñol

c/ Botera, 10 2n -2a - Tel. 973 443195
BALAGUER

SORTIDES
BALAGUER
09.15
14.20
21.15

ARRIBADES
LA POBLA
10.50
15.55
22.50

SORTIDES
LLEIDA
8.45
13.45
20.45

ARRIBADES
BALAGUER
9015
14.20
21.15

HORARIOD'AUTOBUSOS
SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
06.10
BARCELONA
feiners
18.50
"
diumenges
07.30
TÀRREGA
feiners*
12.00
"
dissabtes
15.00
"
feiners, dissabtes NO*
* enllaç amb Barcelona
07.48
LLEIDA
feiners
07.55
"feiners , festius no diumenge
09.15
"
feiners
10.45

diumenges

F
ÀGER
F. JOSA - C/ La Font, s/n
BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10
F. CLAVER- Sant Lluís, 6
F. MARCH- S. Jaume, 2
F. SALA- Pl. Mercadal, 38

Instal·lacions
Toni Figuera Mestres

ARRIBADES
LLEIDA
08.20
14..47
20..15

A
973455060
973450214
973445384
973445280
973445087

SORT.
13.30
15.15
17.50
09.50
16.30
14.06
14.06
17.09
13.15

DESTINACIÓ
CALENDARI
LLEIDA
època i dies escolars
"
feiners dissabtes NO
"
diari
SEU D'UR-PUIGERDÀ
diari
"
diari
SOLSONA
dilluns, dimarts
dijous, dissabtes feiners
PONS
dimecres i divendres
ESTERRI D'ÀNEU
feiners
AGRAMUNT
feiners

R

M

À

BELLCAIRE D'URGELL
BRUFAU TUDELA, J.I.
973586466
CAMARASA
TRIBÓ ALCOBÉ, M.
973420200
CASTELLÓ DE FARFANYA
ARASA PLA, G.
973428070

19.45
14.00
17.00
SORT.
09.15
11.00
12.30
13.30
16.00
16.30
19.00

C

AGRAMUNT feiners, dissabtes, NO
ÀGER
dill., dim., dij
"
dimecres, div. diss.
LLEIDA-BALAGUER
CALENDARI
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a diumenge
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres

I

E

S

LA SENTIU DE SIÓ
MONTSERRAT MIRATS
973425051
MONTGAI
PERE SOLANS
973430110
OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT. NÚRIA
973438136
VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.
973432151

FARMÀCIESODEOTORN
De les 8 de la tarda del 17 doctubre
De les 8 de la tarda del 24 doctubre
De les 8 de la tarda del 31 doctubre

a les 8 de la tarda del 24 doctubre
a les 8 de la tarda del 31 doctubre
a les 8 de la tarda del 7 de novembre

CLAVER
SALA
MARCH

INSTAL·LACIONS

DANI ALBURQUERQUE
ELECTRICITAT · FONTANERIA
AIRE CONDICIONAT
CALEFACCIÓ
AUTOMATISMES
SISTEMES DE SEGURETAT
PORTERS AUTOMÀTICS
Pl. Pere Casaldàliga, 4 1-2 · Balaguer
Tels. 973 448061 · 626 323459
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