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Obres a la Ctra. de Camarasa
Les obres de l’entrada a
Balaguer per la Ctra. de
Camarasa estaran enllestides
la propera primavera

IV edició de la prova Ermitanyos
El proper diumenge 26
d’octubre, les ermites de la
Noguera rebran la visita de
més de 250 ciclistes en la que
serà la quarta edició de la
prova de BTT «Ermitanyos»

392

Congrés de monestirs
El Monestir de Santa Maria
de les Avellanes acollirà un
congrés d’hospederies
monàstiques

Segona quinzena
octubre · 2003
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En portada:
Firauto

Què en penseu?...
Un cop més, la secció Què en penseu?

amb vosaltres, amables lectores i lectors.
Encetem una nova temporada en què la
monotonia, per sort, no serà la nota dominant.
Malgrat entrar a la tardor meteorològica, amb
tot el que el fenomen climàtic comporta,
aquesta, socialment o informativament parlant,
no arribarà fins a les primeres calors del 2004.
Llavors,  haurem arribat al final d’un cicle polític

que començà amb les eleccions
municipals i que clourà amb les
generals. Als polítics els queda molt
per fer abans d’encauar-se. Aquesta
vegada potser sí que serà compren-
sible aquella actitud a què ens tenen
acostumats després d’un període
electoral. Que pensin, també, que  pot
resultar esgotador per a tothom viure
tres campanyes en menys d’un any.
Ànims i paciència, o no?

Josep M. Simón i Auberni

Als amics Martí i Jaume

Durant els darrers dies ens arribava la tris-
ta notícia de la mort del Martí Galceran, el
que ha estat alcalde d’Alòs de Balaguer du-
rant els darrers 28 anys.

El Martí ha estat tot un exemple per tots
els alcaldes i polítics de les nostres contra-
des. Un alcalde que estimava com ningú el
seu poble. Un alcalde que arreu on anava
cantava les excel·lències d’Alòs de Balaguer
i convidava tothom, sempre amb un somriu-
re de complicitat, a visitar aquesta merave-
llosa població de la comarca de la Noguera.
El Martí estava enamorat d’Alòs, dels seus
veïns, de l’església, de les seves fonts, dels
seus carrers i places (fins i tot una porta el
seu nom, dedicada pels propis veïns) de
tots els racons i raconets del poble. Escol-
tant-lo parlar de la població, et feia venir ga-
nes de visitar-la. I creieu-ho, val molt la pena.
El millor homenatge que li podem fer, és fer
una visita a la localitat que ell tant va admirar.

El Martí tocava les campanes quan calia,
obria l’església, feia de guia turístic de la zona,
visitava els veïns que ho requerien, era un

alcalde amb tots els ingredients per ser una
persona estimada per la majoria dels veïns,
que legislatura rera legislatura li mostraven el
seu recolçament.

És amb persones com el Martí, que po-
dem valorar el treball i la dedicació que han
de fer molts alcaldes i representants de po-
bles petits, que sense cobrar o cobrant molt
poca cosa, dediquen moltes hores al bé
comú de tots els seus conciutadans.

També ha estat aquesta setmana, que la
vídua de l’exalcalde d’Artesa de Segre,
Jaume Cardona, va recollir la Gran Cruz de la
Orden Civil de Sanidad, a títol pòstum per
tota la seva trajectòria com a senador dedi-
cat a la millora de la sanitat pública del nostre
país.

El Martí i el Jaume han estat dues perso-
nes, dos amics, dos alcaldes de la nostra
comarca que a més de polítics han estat
dues persones que han estimat i s’han fet
estimar pels seus conciutadans.

Sempre els recordarem.

BALAGUER
Els nous vestidors del

Poliesportiu estaran acabats
durant el mes de novembre

El Coorrellengua reuneix
centenars de balaguerins en

els actes organitzats

COMARCA
Èxit de les dues exposicions
culturals celebrades durant la
Festa Major de La Sentiu

El Consell organitza un curs
sobre educació no
consumista i globalització

REPORTATGE
La IV edició de la prova de
BTT, Ermitanyos 2003, se

celebrarà el proper
diumenge 26 d’octubre,

organitzada pel Club Radical
Interesport de BTT de

Balaguer

ESPORTS
El Balaguer només suma 1
punt en els dos partits
disputats durant la quinzena

Mal inici del Cristec Balaguer,
amb dues derrotes en els
primers partits
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Els nous vestidors del
Poliesportiu estaran  llestos

el mes de novembre
El nou equipament donarà servei al

Poliesportiu i al camp de futbol

Durant el proper mes de novembre, s’espera que
estiguin finalitzades les obres de construcció dels
nous vestidors del Poliesportiu, que a més de donar
servei al pavelló, també ho faran al Camp Municipal
d’Esports, a la piscina coberta climatitzada, a més
de donar pas des del camp de futbol al bar i demés
serveis del Pavelló Poliesportiu.

Les obres dels nous vestidors van iniciar-se el
passat mes de maig, amb un termini previst de
finalització de l’obra de sis mesos, i consisteixen, a
més dels vestidors amb la construcció d’un gimnàs
que podran utilitzar els esportistes de la nostra ciutat.

La construcció d’aquest equipament havia estat
llargament reivindicada pels diferents clubs que utilit-
zen els equipaments esportius, ja que els vells vesti-
dors estaven molt deteriorats i no complien les nor-
matives mínimes que són exigibles per una bona
gestió esportiva.

Actualment, per suplir la manca de vestidors, la
regidoria d’esports té instal·lats uns vestidors provi-
sionals a la zona de les piscines, que ofereixen els
serveis mínims exigibles als diferents equips que uti-
litzen el pavelló i el camp de futbol.

Aquest cap de setmana
del 18 i 19 d’octubre obrirà les
seves portes una nova edició
de la Fira de vehicles d’oca-
sió, Firauto, que arriba a la
dotzena edició, essent la fira
pionera a les comarques de
Lleida, dedicada al vehicle
d’ocasió.

Enguany, els més de sis
mil visitants que espera la fira,
podran gaudir de més de
dos-cents cinquanta vehicles
d’ocasió, des dels més sen-
zills utilitaris fins als cotxes de
luxe i vehicles 4x4, passant
pels vehicles anomenats Km.

 Més de 250 vehicles d’ocasió a l’edició
de Firauto 2003, el 18 i 19 d’octubre

El diumenge al matí hi haurà una concentració de cotxes americans,
sobretot Corvettes i Mustangs, al carrer Noguera Pallaresa

Firauto obrirà les
seves portes el 18

d’octubre i les tancarà
el diumenge 19, a les

9 del vespre

0 que cada cop més estan
presents als certàmens de
vehicles d’ocasió.

L’organització de la Fira
espera batre el rècord de ven-
da de vehicles de les passa-
des edicions, en les que es
va superar el 35 per cent de
venda dels vehicles exposats.

La major part dels expo-
sitors presents a Firauto
2003, són de Balaguer, tot i
que també hi ha concessio-
naris de Lleida, Mollerussa i
Tàrrega.

Durant la Fira es celebra-
rà la Segona Trobada d’afi-
cionats al món del Scalèxtric,
amb la instal·lació d’un gran
circuit, on els amants
d’aquest tradicional joc po-
dran mostrar les seves habi-
litats durant els dos dies de
Firauto. Aquesta trobada
està organitzada pel Club
Scalèxtric Balaguer.
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L’Associació de Veïns del
Centre Històric amb l’Estel

Com ja és habitual, en els darrers anys, la passada
setmana, membres de la Junta de l’Associació de Veïns
del Centre Històric de Balaguer van lliurar un xec de
1.400 euros a la Fundació Pro Minusvàlids l’Estel.
Aquests diners van ser recollits per l’Associació del
Casc Antic la passada festa de Sant Cristòfol. Van lliu-
rar el xec el president de l’Associació, Alexandre Rúbio
i la vice-presidenta, Rosa Amorós, al president de la
Fundació l’Estel, Josep Roca i demés membres de la
Junta d’aquest centre de la capital de la Noguera.

Des de fa un mes s’està urbanitzant l’entrada a
la ciutat per la carretera de Camarasa

Les obres d’urbanització comportaran la millora d’aquesta entrada,
amb els serveis d’aigua i clavegueram, voreres i plantació d’arbres

Des de fa unes setma-
nes, van iniciar-se les obres
d’urbanització de l’entrada a
Balaguer per la carretera de
Camarasa, des del pas a ni-
vell fins al carrer Urgell.

Aquestes obres han su-
posat la necessitat de tallar
aquest tram de carretera, tot i

que el servei del trànsit ha
quedat cobert pel carrer
Gregorio Marañon,  per sor-
tir de Balaguer i pel carrer Ja-
cint Verdaguer per entrar a la
ciutat.

Les obres suposaran, a
part de la millora del ferm, que
estava molt deteriorat, la

construcció de nous serveis
d’aigua i clavegueram, no-
ves voreres, i arbrat en tota
la zona, així com la col·-
locació de nou enllumenat i
mobiliari urbà, millorant con-
siderablement aquesta en-
trada a la ciutat, que en pocs
anys es veurà complemen-
tada per l’ampliació aprova-
da de la zona urbana de
Balaguer, en aquesta zona
que va de la carretera de
Camarasa, fins al carrer Sant
Pere Martir, al nord del terme
municipal.

Aquestes futures obres
d’urbanització podrien estar
totalment acabades a prin-
cipis de la propera primave-
ra, tot i que no es descarta
que puguin estar abans, se-
gons fons municipals.
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Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Cirurgia

Anàlisis

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:
Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

MAITE-PETITMAITE-PETITMAITE-PETITMAITE-PETITMAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA
CONSULTAS  EN

BALAGUER
HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974
Telf. 609 135472

V. X. ADSUAR

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

Agència Oficial
Venda de vehicles nous i usatsMercedes-Benz

Lliurament dels premis de
l’Associació de comerciants

Corresponents a la campanya de
promoció comercial dels mesos d’estiu

La passada setmana, el president de l’Associa-
ció de Comerciants Balaguer 2021, Josep Maria Mes-
tres va fer el lliurament dels premis corresponents a la
campanya comercial realitzada per l’Associació du-
rant els passats mesos d’estiu.

El president de l’Associació va estar acompa-
nyat en l’acte de lliurament dels premis, del regidor
de Comerç de l’Ajuntament de Balaguer, Miquel
Mateos i de diferents membres de la Junta de l’As-
sociació. Els premis, sortejats davant notari a la seu
dels comerciants de la capital de la Noguera van ser
per Erika Tehull, Montserrat Fernández i Ivet Robles,
totes elles de Balaguer.

El premi que van guanyar consisteix en un cap de
setmana per a dues persones als centres termals de
Montbrió del Camp i Roc Blanc d’Andorra, dels quals
podran gaudir, properament.

Cal recordar, que actualment, l’Associació de
comerciants està duent a terme la campanya de tar-
dor, amb importants premis i sortejos per als clients
dels comerços associats.

El Casal Pere III, Ateneu de Balaguer, ha
estat l’entitat organitzadora del Correllengua
2003, que ha arribat per segon any consecu-
tiu a la capital de la Noguera, amb l’acollida
de centenars de balaguerins que van sumar-
se, el passat dissabte 11 d’octubre als actes
en defensa de la llengua catalana

El actes van iniciar-se a la Plaça Pau Ca-
sals, amb l’arribada de les torxes que porta-
ven la Flama de la Llengua. El professor de la

Els actes del Correllengua 2003
reuneixen centenars de balaguerins

El passat dissabte 11 d’octubre, organitzats pel Casal Pere III, Ateneu
de Balaguer, i amb la participació d’entitats culturals de la ciutat

Universitat de Lleida, Joan Biscarri va ser el
responsable de fer el Parlament un cop arri-
bada la Flama portada per diferents entitats
de Balaguer. Acte seguit va tenir lloc l’actua-
ció del Centre Cultural de Dansaires de
Lleida, i va llegir-se el Manifest de Biel Majo-
ral, comú a tots els municipis on s’ha rebut
el Correllengua 2003, llegit pel jugador d’Es-
cacs del Club Escacs Balaguer, Aitor
Ramoneda.

Un cop acabades les actuacions a la
Plaça Pau Casals de la capital de la Nogue-
ra, els presents van poder gaudir d’un so-
par amb productes de la terra, al Casal Pere
III, Ateneu de Balaguer, al carrer Santa Anna,
al cor del Centre Històric. El sopar va estar
amenitzat amb música de diferents forma-
cions catalanes.

La Festa va acabar amb un sopar
amb productes del país i música
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L’Ajuntament realitza una campanya de
captura de coloms instal·lant més gàbies

Les campanyes de captura de coloms van iniciar-se la
tardor de l’any 2000, i s’han anat realitzant periòdicament

Amb les gàbies col·locades als
diferents indrets es capturen,

aproximadament, uns dos mils
coloms cada temporada

Des de la regidoria de Serveis de
l’Ajuntament de Balaguer s’està realit-
zant una nova campanya de captura
de coloms, amb la col·locació de no-
ves gàbies a diferents indrets de la ciu-
tat, on aquestes aus estan proliferant
cada cop més, de la mateixa manera

que està succeïnt en d’altres ciu-
tats de les comarques de Lleida.

Les gàbies es col·loquen en
gran part al Centre Històric, ja que
és en aquest indret on més co-
loms hi ha, ja que aniuen en les
cases abandonades o en aquells
edificis amb les golfes amb fines-
tres obertes.

L’Ajuntament de Balaguer,
des de la tardor de l’any 2000 està
realitzant campanyes periòdiques
de captura de coloms a través
d’una empresa especialitzada
“Sanidex” i amb els sistemes que
permet la llei. L’empresa fa un con-
trol setmanal de les gàbies instal·-
lades, les quals permeten la cap-
tura, aproximada, d’uns 2000 co-
loms l’any.

D’altra banda, durant els pro-
pers dies també s’iniciarà la neteja

de coloms i d’excrements
d’aquestes aus dels dos campa-
nars de Santa Maria, lloc on acos-
tumen a niuar, tot i que s’han tan-
cat la major part d’obertures que
donen a la sotacoberta i a l’interi-
or dels campanars de la l’anome-
nada Torre del Moro, i del campa-
nar principal, on també es col·-
locaran gàbies per capturar co-
loms.

Si el nombre de coloms cap-
turats és satisfactori, no es des-
carta que en les properes setma-
nes es vagin col·locant més gàbi-

es en altres indrets de la ciutat on la
presència d’aquests coloms produei-
xen molèsties als veïns.

La regidoria de serveis de l’Ajunta-
ment tindrà la col·laboració de l’Associ-
ació de Veïns del Casc Antic per ubicar
les noves gàbies, i per tal de tancar i
tapar les golfes dels edificis no habitats
del Centre Històric.
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Dos exposicions culturals a
la Festa Major de La Sentiu
“A casa dels padrins” i “50 anys” foren

visitades per molta gent

Dintre de la programació d’actes de la festa major
de la població noguerenca de La Sentiu d’aquest
any cal destacar dues exposicions realitzades a les
escoles.

La primera, sota el títol “A casa dels padrins”,
organitzada per l’Associació de Dones de la Verge
de la Guardiola, es recreà  les dependències d’una
casa de poble de principis del segle passat. No hi
mancava res; la cuina, el menjador, la sala d’estar, el
dormitori, ... foren reproduïts  amb mobles, robes  i
tot tipus d’estris d’època, proporcionats pels
mateixos veïns del poble.

L’altra exposició present durant els dies de la Festa
Major de La Sentiu, a finals del passat mes de
setembre, anomenada  “50 anys”, organitzada  pels
veïns nascuts el 1.953,   consistia en una mostra de
premsa de l’any, una exhibició de cartells publicitaris
i fotografies de l’ infantesa dels  mateixos
organitzadors.

Les dos exposicions foren exitoses i la gran
afluència de visitants  feu  que moltes vegades l’espai
quedés petit per gaudir del tot d’aquestes
manifestacions culturals organitzades per
Associacions i veïns de la població.

Del 12 al 14 de novembre,
el Monestir de les Avellanes
acollirà el congrés
d’hospederies monàstiques
al que hi participaran entre 50
i 70 representants dels
monestirs i convents que
durant els darrers anys s’han
reconvertit en hospederies. El
congrés que pretén convertir-
se en una trobada anual, per
tal de reflexionar sobre tots els
aspectes que afecten i giren
sobre aquest tipus de turisme,
cada cop més nombrós al
nostre país.

La idea del congrés ha

 El monestir de les Avellanes acollirà un
congrés d’hospederies monàstiques

Del 12 al 14 de novembre, entre 50 i 70 representants dels diferents
monestirs i convents de l’Estat reconvertits en hospederies

El Congrés se
celebrarà del 12 al 14

de novembre al
Monestir de Les

Avellanes

sorgit dels maristes de Lleida
donat que la novetat d’aquest
tipus de gestió turística pro-
voca, per la inexperiència dels
seus gestors, alguns dubtes i
problemes que volen debatre
en aquest congrés que vol ser
anual.

Un dels objectius del
congrés és crear una
associació de monestirs
que es dediquen a
l’hospederia per tal d’anar
plegats en l’organització i
gestió, compartint
experiències.

El comité organitzador
està format per un
representant de Les
Avellanes, un del Monestir de
Santa Maria de la Vid de
Burgos, del de la Oliva de
Carcastillo i del de Santa
Maria de la Caridad de
Tulebras.
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Cursos de català per a adults
a l’Ajuntament de Balaguer

Els propers dies 3 i 4 de novembre començaran
els cursos de català organitzats per l’Ajuntament de
Balaguer i el Consorci per a la Normalització Lingüísti-
ca, a l’aula del Consell Comarcal de la Noguera.

Els cursos que es faran són el de Nivell Bàsic per a
no catalanoparlants de 45 hores, el Nivell C de 90 hores
i el de Nivell D, també de 90 hores.

Tothom que vulgui informació pot adreçar-se al
Servei Comarcal de Català, a la seu del Consell Comar-
cal de la Noguera.

 El Consell Comarcal acullirà un curs
d’educació no consumista i globalització
Coorganitzat per la Fundació Verge Blanca de l’Escola Esplai i els

serveis de Joventut del Consell Comarcal de la Noguera

El Consell Comarcal de la Noguera, a través dels
seus Serveis a la Joventut i la Fundació Verge Blanca
de l’Escola Esplai, organitzen un curs d’educació no
consumista i globalització que es desenvoluparà du-
rant els propers dissabtes, 25 d’octubre, 15 i 22 de
novembre de 9 a 2 del matí i de 2/4 de 4 a 2/4 de 9 del
vespre, a la mateixa seu del Consell Comarcal de la
Noguera.

Aquest curs, que dóna fins a 3 crèdits de lliure

elecció a tots els seus participants
té les places limitades.

Les inscripcions s’han realitzat
del 3 al 15 d’octubre a l’Oficina de
Serveis a la Joventut del Consell
Comarcal, i han estat gratuïtes.

Aquest curs forma part del Pla
Comarcal de la Joventut que el
Consell Comarcal està desenvolu-
pant amb molt èxit des de fa uns
anys, amb activitats, cursos, xerra-
des etc, que tenen com a principal
objectiu arribar al món dels joves,
conèixer les seves preocupacions i
obrir un camp de debat per trobar-
hi solucions.

En aquest aspecte, el Consell
Comarcal de la Noguera ha estat
pioner en polítiques de joventut, es-
sent un exemple a imitar per d’al-
tres consells comarcals de
Catalunya.
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Magda Aguiló exposa a la
Sala d’Art-4 de Balaguer
Magda Aguiló i Coll mostrarà un recull antològic

de les seves pintures del 17 d’octubre al 2 de
novembre, a la Sala d’Art 4 de la Palça del Mercadal
de Balaguer. La inauguració de l’exposició d’aquesta
artista nascuda a Lleida, l’any 1947, es farà el 17
d’octubre a les 20,30 hores.

L’horari d’obertura al públic d’aquesta exposició
serà els dijous i divendres de 18,30 a 20,30 hores i els
dissabtes i festius de 12 a 13,30 i de 18 a 20,30
hores.

Aguilò, filla de l’escultor Ramon Aguiló, va estu-
diar dibuix i pintura a Madrid amb Eduard Peña i més
tard a Barcelona, assistí durant tres anys a l’Escola
de Belles Arts de Sant Jordi i a cursos de dibuix artístic
amb Leandre Cristòfol i Ricard Tàrrega.

Magda Aguiló ha participat en multitud
d’exposicions col·lectives i individuals, arreu de l’Estat
espanyol, des de l’any 1968 en que participà en un
concurs de miniquadres a Madrid passant per moltes
exposicions individuals durant la dècada dels 90.

L’exposció ens mostra una prespectiva de tota
la seva obra al llarg d’aquests més de 35 anys de
pràctica pictòrica.

Del 6 de novembre al 8
de desembre tindrà lloc
“Ficar-hi el nas. Les olors.
Essències i fragàncies
naturals”  una exposició
produïda per la Fundació “La
Caixa” a la sala d’exposicions
temporals del Museu de la
Noguera.

L’exposció s’inaugurarà el
dimecres 5 de novembre, a
partir de les 8 de la tarda.

 “Ficar-hi el nas” una exposició d’olors i
olfacte al Museu de la Noguera

Produïda per la Fundació La Caixa, s’inaugurarà el 5 de novembre
i estarà oberta al públic fins el proper 8 de desembre

Amb aquesta exposició la
Fundació “La Caixa” pretén
trencar una llança a favor
d’aquest sentit oblidat, que
per altra banda, és el sentit
amb més capacitat d’evo-
cació de records llunyans, ja
que la seva interrelació amb
els circuits cerebrals de la
memòria és realment íntima.

Potser la particularitat més
singular d’aquesta mostra si-

gui que les seixanta olors
que es presenten cor-
responen totes elles a
essències naturals.

Diferents especialistes
han treballat fins aconseguir
que les concentracions
d’aquestes  d’essències
fossin les òptimes per a que
el nostre olfacte pugui apre-
ciar les olors en tota la seva
puresa i magnitud.
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La Sala d’Exposicions de l’Ajuntament
de Balaguer acull una exposició que amb el
títol «La peseta, elevada a la consideració
d’Art» va obrir les seves portes el 15
d’octubre, i es pot visitar fins el proper 26
d’octubre, tots els feiners de 6 a 9 del vespre
i els festius de 12 a 2 del matí i de 6 a 9 del
vespre.

L’exposició amb diferents quadres de
monedes dels darrers anys, dels darrers 66
anys per ser més concrets. 66 anys d’història
que reflecteixen, segons Francesc Macià, au-

Exposició “La peseta, elevada a la
consideració d’Art” de Francesc Macià
Qaudres de monedes. Una exposició única i diferent, i molt original

sobre la moneda que durant molts anys ha estat present al nostre país

tor de l’exposció, «que la pesseta ha entrat
a formar part dels records nostàlgics amb
la instauració de l’Euro»

Per Francesc Macià, «amb la pesseta,
probablement se’n va una part de la cultura
popular, sàbia i rica amb refranys i dites
quotidianes, que sovint il·lustra les foteses
humanes. Dites com «la pela és la pela»,
«duros a quatre pessetes», «el que no són
pessetes són punyetes», entre moltes
d’altres, que actualment no tenen massa
sentit, tot i que han estat molt utilitzades».

Una il·lustració de Ramon
Mayals al llibre d’història
de l’Ambulatori de Lleida

El dissenyador balaguerí, Ramon Mayals ha
participat en la publicació del llibre «Història de
l’Ambulatori de Lleida. 50 anys del CAP Prat de la Riba»,
amb la il·lustració que us mostrem.

El llibre s’ha publicat  en motiu de la celebració del
50 aniversari de la creació d’un dels CAP més
emblemàtics de les comarques catalanes, com és el
Prat de la Riba.

Mayals va estar convidat a fer una il·lustració amb
nou il·lustradors més de Lleida.
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La “Ermitanyos 2003” tornarà a omplir de
bicicletes BTT els camins de la comarca

El proper diumenge 26 d’octubre, amb més de 250 participants que
visitaran les ermites de Cérvoles, Montalegre i Sant Jordi

Després del gran èxit assolit en les tres
primeres edicions de la prova ciclista
«Ermitanyos», arriba la quarta edició, a la
que hi participaran més de 250 ciclistes de
Balaguer i de la comarca de la Noguera, el
proper diumenge 26 d’octubre, organitza-
da pel Club Radical Interesport de BTT amb
el suport de la regidoria d’Esports de l’Ajun-
tament de Balaguer.

La prova consisteix en un recorregut de
prop de 90 quilòmetres per camins de la
nostra comarca, en un recorregut que surt
de Balaguer i recorre un total de tres ermites
de la nostra comarca, com són la de Cér-
voles, al terme municipal d’Os de Balaguer
i que es troba aproximadament al quilòme-
tre 26 de la prova, l’ermita de Montalegre a
Vilanova de la Sal, que s’hi arriba transcor-
reguts un total de 48 quilòmetres, i la darre-
ra, la de Sant Jordi a Camarasa, al quilòme-
tre 70 de la prova Ermitanyos.

Els participants hauran de ser a les 10
del matí a l’ermita de Cérvoles, on l’organit-
zació els té preparat un esmorzar a base de
torrons, pa amb tomata i embotit i diferents
tipus de begudes, per tal de recuperar for-

En la primera edició de la prova hi van participar un
total de 100 ciclistes, en la segona van ser 150, i en la
passada edició van ser 250 els participants de la prova

de BTT, «Ermitanyos»

La prova consisteix en un recorregut de 90 quilòmetres
per camins de la nostra comarca, en un recorregut que

surt de Balaguer i recorre un total de tres ermites:
Cérvoles, Montalegre i Sant Jordi

Arriba la quarta edició de la Ermitanyos, amb més de
250 ciclistes de Balaguer i comarca  el proper diumenge

26 d’octubre, organitzada pel Club Radical Interesport
de BTT amb el suport de la regidoria d’Esports

ces i poder continuar cap a la segona de les
ermites, la de Montalegre, on els participants
rebran un avituallament, sobre les 12 del mig-
dia, i els més forts, els que arribin a l’ermita de
Sant Jordi podran degustar un dinar a base
de coca de samfaina.

Un cop dinats, els participants retornaran
cap als seus respectius punts d’origen.

La participació a la prova Ermitanyos és
totalment gratuïta, tot i que els interessats
s’han d’inscriure a l’establiment Interesport de
Balaguer, abans del 23 d’octubre, o al telèfon
973 448960, per tal de que l’organització pu-
gui tenir a punt els preparatius per a tots els
participants.

En la primera edició hi van participar 100
ciclistes, en la segona van ser 150, i en la
passada edició van ser 250 els participants a
la prova de BTT, Ermitanyos.
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SI TE EL SEU PIS O
CASA A LA VENDA
AQUEST ESPAI
GRATUÏT ÉS PER
VOSTÈ. VINGUI I
INFORMI’S!!

REF. 022530
Acollidor pis tot reformat, 2
hab., ampli traster. Molt
assolellat. Zona molt tranqui-
la.
FINANÇAT AL 100%

HOSTAL NOU

REF. 22547
Acollidor pis al centre, 3
hab., bany complet, totalment
reformat, calefacció.
MOLT BON PREU.
TRUQUI I INFORMI’S!!

BALAGUER

REF. 022548
Acollidor pis de 3
habitacions, bany complet
reformat, gran cuina office,
tot moblat. Molt bona zona
TRUQUI I INFORMI’S!!

REF. 000852E
Magnífic pis totalment
reformat de 2 hab., calef. in-
dividual, galeria tancada,
acabats de primera qualitat.
FINANÇAT AL 100%

GERB LA SENTIU
REF. 21920
Cèntrica casa d’estiu, rústic
reformada,4 hab.,bany
complet,en perfecte estat.
P.V.P. 72.000 euros
NO SE LA DEIXI ESCA-
PAR!!

REF. 021899
Acollidora casa de 70 m2.
Zona Firal. Pati posterior.
MOLT ECONÓMICA.
VINGUI A VEURE-LA.

REF. 22533
Acollidora casa de planta
baixa de 90 m2, 3 hab., terra
de gres, terrassa posterior,
calefacció de gas oil.
P.V.P. 97.970 euros

BALAGUER
REF. 24128
Magnífic pis de 136 m2, 4
hab., 2 banys complets, as-
censor, calef., gran terrassa,
acabats de prestigi.
DE LUXE!!

REF. 22506
Pis semi nou de 3 hab., as-
censor, calefacció, totalment
moblat i equipat.
LLEST PER ENTRAR A
VIURE!!

BALAGUER

REF. 22534
Magnífic pis seminou de 90
m2, 4 hab. 1 bany, lavabo,
calefacció individual, A.C.,
mosquiteres, fil musical,
parking tancat opcional.
Grans vistes.
LLEST PER ENTRAR A
VIURE!!

CORBINS

OBRA NOVA
Estudis en bona zona, ascen-
sor, calef. gas natural, terra
de parquet.
Preus immillorables
VINGUI I INFORMI’S!!

BALAGUER

BALAGUER

REF. 022544
Magnífica casa de 100 m2,
terreny de 1.100 m2, 3 hab.
dobles, bany complet, cuina
office, molt bon estat,
moblada
VISTES IMMILLORABLES!!

BALAGUER

BALAGUER
REF. 022537
Gran àtic zona casc antic,
148 m2, 5 hab., bany complet
i lavabo, tot reformat, terrassa
de 45 m2, magnífiques vis-
tes.
MOLT BON PREU!!

REF.21917
Casa afilerada semi nova,
ampli garatge, jardí posterior,
terrassa. Acabats de prime-
ra qualitat.
VINGUI I INFORMI’S!!

FINANÇAMENT 100%
Si no aconsegueix la
seva hipoteca, vin-
gui a veure’ns. Con-
dicions bancaries
immillorables!! EN-
CARA QUE NO COM-
PRI A TRAVÉS
NOSTRE.

BALAGUER
REF. 022539
Acollidora casa de 3 hab.,
bany complet, cuina office,
terrassa, calef. gas oil, terra
de gres
ZONA TRANQUILA!!!

V. DE LA SAL
REF. 21924
Gran casa a reformar al seu
gust, zona centre poble, 4
hab., gran terrassa, teulada
nova.
MAGNÍFIQUES VISTES!!!

BALAGUER

REF.022545
Acollidor pis de 2 hab.
totalment reformat, bany
complet, terra de gres, calef.
gas oil, traster, possibilitat de
garatge tancat.
IMPECLABE!!

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

ARTESA

REF. 24133
Gran pis de 120 m2, ascen-
sor, calefacció, traster. Molt
assolellat. Vistes
immillorables.
FINANÇAMENT AL 100%.

BALAGUER
REF. 22542
Magnífic pis de 150 m2 semi
nou, 3 hab., dobles, 2 banys
complets, 2 terrasses de 77 m2,
ascenssor, calef., A.C, terra de
parquet, 2 places de parquing.
NO SE’L DEIXI ESCAPAR!!
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- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)

- Anglès a tots els nivells
- Tècniques d’estudi i de redacció

-Preparació per a les Proves d’Aptitud per a
l’Accés a la Universitat

(Selectivitat, majors 25 anys)
- Preparació per a les proves d’accés al

cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
GRUPS REDUÏTS

PROFESSORS LLICENCIATS
C/ Barcelona, 36 entresol 1a

Tel. 973 447911 - BALAGUER

Centre de Reforç Escolar

EINA ESTUDIS 2002, SCP

Operació llegir: Grups de lectura 2003-2004 a
les dues biblioteques de Balaguer

Les biblioteques potencien l’us de la lectura entre els seus usuaris

Per Eva Font

Ei tu! Sí, sí, tu. Fas cara
d’ensopit. I a la Biblioteca sabem el
que et passa. Et convé una bona
dosis de lectura i d’imaginació.

T’agrada llegir? T’interessa
compartir les teves lectures amb
l’altra gent? Et plau comentar,
analitzar, aprofundir un autor i la seva
obra? Vols endinsar-te plenament
dins del llibre que llegeixes? No t’ho
pensis més. Vine a la Biblioteca i
apunta’t al Grup de Lectura de les
Biblioteques de Balaguer. Sols has
de venir o bé a la Biblioteca
Domènec Carrové o bé a la Biblio-
teca Margarida de Montferrat i omplir
una butlleta d’inscripció. L’únic
requisit imprescindible és que
t’agradin els llibres i la lectura.

Però per a que t’acabis de fer
una bona idea del que és un grup
de lectura, a continuació, te’n fem
cinc cèntims:

Un grup de lectura és un grup

de persones que llegeix el mateix llibre.
Fan trobades periòdiques per comentar-lo i

intercanviar opinions dirigides per un coordinador de
grup.

No s’ha de comprar cadascú el llibre, és la bibliote-
ca qui els proporciona.

No s’ha d’intervenir forçosament en els debats.
El llibre es llegeix a casa, de forma individual (no

s’ha de llegir en veu alta ni en públic).
Es poden fer activitats culturals complementàries:

visionar pel·lícules relacionades, anar al teatre, sortides
a museus o exposicions diverses, trobades amb
escriptors, etc...

Convençuts? Doncs, si us agrada llegir, veniu a la
Biblioteca i apunteu-vos al Grup de Lectura! A la Biblio-
teca Domènec Carrové de dilluns a divendres de 5 a
8:30 de la tarda i a la Biblioteca Margarida de Montferrat
els matins de dimarts a divendres de 10 a 1 i a les
tardes de dilluns a divendres de 4 a 8:30 i els dissabtes
de 10 a 1:30 del matí.

Un grup de lectura és un grup de persones
que llegeix el mateix llibre. Fan trobades

periòdiques per comentar-lo i intercanviar
opinions dirigides per un coordinador de grup

Indesinenter
Davant meu,
un ram de flors generós,
exuberant de gràcia, parlador,
obert al món i a la vida,
eloqüent, magnànim, confortant.
Com un foc immens de llum enfilant els núbols,
desperta el dia davant meu,
darrera les montanyes.
El ram és lluny però apareix.
Cauen tímids els rajos rogencs del sol
de la tardor damunt les serralades,
i el ram s’acompareix.
Belleses del pensament,
empíriques paraules que no cal que digui.
Em faig de miques de tot, sense mai
invocar el tot. No sóc de cabdals immensos.
El ram és ample i senzill alhora. Ufà.
Participa, comunica i dóna.
Cada vegada que el penso,
m’acompareix més nou, esclatant,
com una obra perfecta,
pulcre i valuós com una gemma.

Miquel Trilla.
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Golejadors del F.C. Balaguer

Classificació Primera Catalana

1.Tenorio ................. 3
2.Juli ........................ 2
3.Ermengol .............. 1
4.Figuerola .............. 1

El Balaguer, no ha
aconseguit marcar cap gol
aquesta quinzena, ja que en
el partit disputat al camp del
Ripollet el resultat va ser
d’empat a zero gols,
mentre que aquest
diumenge, va caure
derrotat al Municipal de la
capital de la Noguera, per
0-2 davant el líder de la
categoria, l’Hospitalet At.

Després d’aquestes
primeres set jornades, el
màxim golejador de l’equip
continua essent Tenorio,
amb 3 gols, seguit de Juli Isma

El Balaguer d’Emili Vicente ha vist trun-
cada la seva projecció a la Primera Catalana
d’enguany, després de perdre, injustament,
davant l’Hospitalet At. el passat diumenge
al Camp Municipal de Balaguer, després
d’haver aconseguit un meritori empat a zero
gols, vuit dies abans al camp del Ripollet.

El primer temps va ser aborrit i de molt
respecte entre els dos equips. Aquesta por
i l’excessiu centrecampisme va provocar que
no hi haguessin ocasion de gol, a excepció
d’una falta directa treta per Juanjo Tenorio al
minut 40, que va sortir fragant el pal.

En el segon temps, i amb el Balaguer
amb un home menys per l’expulsió de
Fontova, molt rigorosa, va fer que el Balaguer

El Balaguer pateix la primera derrota a
casa, davant el líder, l’Hospitalet At.

Una injusta expulsió de Fontova i la mala punteria dels davanters
locals, provoquen el primer resultat negatiu al Municipal de Balaguer

hagués de donar-ho tot i fruit d’aquest esforç
van arribar les ocasions de gol, davant d’un
rival tancat en la seva àrea i intentant jugar al
contracop. Fruit d’aquest joc, va arribar el
primer gol visitant. El Balaguer ho va intentar
fins al final, i el bon encert del porter Reyes i
la manca de punteria dels davanters
balaguerins, sumat a la mala actuació arbi-
tral que no va voler veure una clara falta so-
bre Ermengol, dins l’àrea, van evitar que el
Balaguer pogués empatar el partit.

Al final, en un altre contracop en temps
de descompte, arribaria el segon gol dels
visitants, aconseguint una victòria
immerescuda pel joc desenvolupat sobre
el terreny de joc.

amb 2 i d’Ermengol i
Figuerola amb 1 gol
cadascú.

El proper diumenge el
Balaguer es desplaça al
camp del Morell, mentre
que  el diumenge 26
d’octubre, rebrà a casa al
Santa Eulalia.

1.L’Hospitalet At. ........ 16
2.Pubilla Casas .......... 14
3. Rubí ....................... 13
4.Pobla de Mafumet ... 12
5.Horta ....................... 11
6.Balaguer ............ 11
7.Ripollet .................... 11
8.Premià .................... 11
9.Guixols .................... 10
10.Morell .................... 10

11. Júpiter ................... 9
12. Badalona B ............ 9
13. Tortosa ................... 8
14. Santboià ................. 8
15. Santa Eulalia ........... 7
16. Masnou .................. 7
17. Prat ........................ 6
19. Pomar .................... 5
19. Sants ...................... 4
20. Poble Sec .............. 2
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El Club Bàsquet Balaguer va perdre a la
pista del Corbera per 70 a 52

Els de la Noguera continuen mostrant-se forts a casa, tot i que han de
millorar en els seus desplaçaments, lluny del Pavelló Poliesportiu

El President del Barça,
Joan Laporta, visita Àger
Es reuneix amb la Junta Directiva del

Club, a la localitat noguerenca

Durant els passats dies 10 i 11 d’octubre, el
president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta va
visitar la localitat noguerenca d’Àger, on va reunir-se
amb la Junta directiva del club blaugrana, per primer
cop, lluny dels despatxos de l’entitat esportiva.

Segons anuncià Laporta, aquesta serà una
pràctica habitual de la nova directiva, que es reunirà,
un cop cada trimestre en les diferents zones de
Catalunya i dels Països Catalans per tal de
descentralitzar la gestió del club, i mostrar, d’aquesta
manera el seu catalisme obert i aglutinador.

Un dels motius de la seva estada a Àger és que
el Vice-president Sandro Rosell té familiars a la
població de l’Alta Noguera.

Els directius de l’entitat blaugrana van hospedar-
se al càmping d’Àger i van reunir-se amb la premsa i
amb les penyes barcelonistes de la comarca, i de les
comarques veïnes.

Joan Laporta, va participar en diferents actes
populars organitzats durant el cap de setmana, lliurant
una placa a una seguidora de 103 anys d’edat, i una
samarreta al veí Ramon Canals, amb el seu nom a
l’esquena. Laporta va quedar meravellat de la bellesa
de la Vall d’Àger i de la comarca de la Noguera.

El Balaguer va patir una dura derrota a
Corbera per 70-52 on la falta de concentració
al principi i el lamentable arbitratge després
van fer que els de la Noguera no tinguessin
cap opció de lluitar per la victòria. Dues dades
significatives de l’arbitratge són que en un
partit no és normal que a un equip se li
assenyalin 20 faltes (Corbera) i a l’altre 37
(Balaguer), i l’altra dada, el Corbera va tirar 47
tirs lliures i el Balaguer 17.

Tot i aquestes dades tan significatives,
el Balaguer  va fer un pèssim partit, sobre tot
en atac on amb 52 punts anotats és
impossible guanyar un partit amb el que
l’arbitratge no serveix com a excusa.

La part positiva del partit cal buscar-la
en la defensa, on el Balaguer només va rebre
70 punts amb el que demostra que en
aquesta faceta segueix millorant. Una dada
significativa de la bona defensa és que
l’equip local només va encistellar 12 tirs de
2 punts.

D’altra banda, el Club ha iniciat l’escola
de bàsquet. És un nou espai dedicat a
l’ensenyament del món del bàsquet d’una
manera molt didàctica per la canalla d’edat
compresa entre els 5 als 8 anys. Es realitza
als pavellons de la Cros els dissabtes, de
10.30 a 12.30. El cost de l’activitat és de 10
euros al mes. Les inscripcions es poden fer
els dissabtes a les 10.30 a la cros, o bé,
trucant al 676190740.

GABINET DE FISIOTERÀPIA i
TERÀPIES ALTERNATIVES
Jaume Cases Profitós

Tractament de:
• PATOLOGIES OSTEOMUSCULARS
• PATOLOGIES NEUROLÒGIQUES
• ESTRÈS NERVIÓS • ALTRES

HORES A
CONCERTAR

Pl. Pau Casals, 6  7è B - BALAGUER
Tel. 973 446 169 - Tel. mòbil 627 917 756
e-mail: cefi_axis@hotmail.com
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El Cristec Balaguer s’estrena a la 1a
Nacional «A» amb dues derrotes

Els homes de Rafa Martínez van debutar amb una derrota a
casa davant el Gavà, i perden en la visita a Santa Coloma

El Cristec Balaguer perd els dos
primers partits, en la seva estrena

a la 1a Nacional «A» davant el
Gavà i l’Indústrias Garcia

El Cristec Balaguer debuta en la 1a
Nacional “A”, tercera categoria del Fut-
bol Sala estatal, amb una contundent
derrota contra el Gavà per 2 gols a 8.

Els balaguerins, que han variat la
seva denominació aquesta tempora-
da pel canvi de nom comercial del seu

patrocinador, antigament Vipla, van
debutar després de l’ascens
assolit la passada temporada
enfrontant-se a un dels candidats
a l’ascens, l’històric Gavà, el qual
compta entre les seves files amb
jugadors procedents de la divisió
d’Honor, com l’ex-blaugrana Emi-
lio que va ser la figura del partit a
l’anotar 5 gols.

El Cristec no va sortir amb por
a la pista i va plantar cara els
barcelonins, però aquests millors
situats a la pista van mostrar d’inici
una superior capacitat tècnica i
tàctica. Així, els visitants ja
guanyaven per 0 gols a 4 als 13
minuts, evidenciant una gran
eficàcia en els metres finals i en les
jugades a pilota aturada.

A la segona meitat el Cristec
va reaccionar i va presionar el rival

en tota la pista, la qual cosa va
sorprendre un Gavà que ja no
jugava tant còmode. Míguel als 25
minuts i Cristian, un minut després,
van retallar distàncies fins al 2 a 4,
davant l’ànim de l’afecció des de
la grada. Van ser els millors minuts
d’un Cristec que va poder atansar-
se encara més en el marcador, va
enviar fins i tot 2 pilotes als pals,
però que no va estar afortunat en
la rematada. Un discutit doble
penalti marcat per Gavà, al minut
33, va frenar la reacció local i a
partir d’aquest moment els

visitants van tornar a dominar el partit i el
joc, arribant-se al contundent 2 a 8 final.

D’altra banda, el passat dissabte,
els homes de Rafa Martínez tornaren a
perdre, al camp de l’Indústrias Garcia
de Santa Coloma per un contundent 6-
2. Cal dir que el Cristec va comptar amb
les baixes de Alias, Ferran i Carles.
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El dia 2 d’aquest mes ens vam enterar
de bon matí, que ens havia deixat el Josep
Angerri, «el de les loteries». Un desgraciat
accident ens el va prendre. Als seus anys fa
que sembli no tenir una importància massa
gran la seva marxa. A l’assabentar-me’n em
van venir una gran quantitat de records. Els
setze anys de majoria que tenia respecte jo,
el feien un home quan jo era un xavalot ne-
guitós impulsat per les febres -ben normals
i sanes-, de l’adolescència.

Quan ja igualats sinó pels anys sí pels
temps -i els cabells blancs ens ho deien-, el
vaig tractar un llarg període. Mai va sorgir un
problema sense que li trobéssim una solu-
ció. La serietat en el tracte va ser deliciós. La
seva estabilitat un mirall per mirar-se. La rela-
ció d’ell com a inquilí, i jo com a propietari,
crec que podríem desitjar que totes fossin
iguals.

Però un recolzament tan seriosament
argumentat com vaig trobar en ell, durant la
«campanada» -em refereixo al greuge fet a
la campana vella- pocs en vaig tenir. L’es-
perit ecumènic de Joan XXIII, que ell deia
que la majoria de capellans volia desconèi-
xer per supèrbia, em van fer descobrir l’esti-
ma i la consideració que sentia pel Papa
Bo. Fidelitat que el va fer donar testimoni en
un temps de manca total d’aquesta sinceri-
tat. Ell va ser fidel a la seva convicció seglar
de fer apostolat.

I davant de tot va ésser un home valent i
decidit que va saber obrar justament i
d’acord amb el que ell creia i sentia. Res li
varen importat les xafarderies, les burles i el
dit en aquestes tertúlies tavernàries dels co-
vards i carrinclons de torn.

Descansi en pau aquest home que va
buscar la pau, que tan escarransida va és-

Ja passat, ja present

ser-li en molts moments de la seva vida. Adéu
Josep, t’estic agrait.

Farà uns dies, un bon amic m’ensenyava
un escrit on impulsava l’idea de què tota
aquesta neguitor social que es viu a Balaguer,
fes pinya i s’unissin en una sola plataforma.
És ben digne aquest propòsit, però és inge-
nu per la base, perquè malgrat el que es pu-
gui dir, si totes aquestes entitats existents ho
provessin de fer, s’armaria un «lio» que ni la
millor comèdia d’enredo ho podria superar.
Val més ni provar-ho. Segurament, la llista es
tindria de deixar oberta en primer lloc. Dintre
de poc temps en naixeran moltes més, i quan
millors resultats obtinguin més en sortiran. I
com que parlant clar, totes tenen un determi-
nat segell molt digne però antagònic a un
altre, la força es perdria en topades.

Jo no dubto que les seves finalitats vo-
len ser bones, però al cap d’un temps es
veurà que tenen una segona fi, i el seu fracàs
està cantat.

Uns personalismes inapropiats, que avi-
at suraran, farà que molts es refredin. L’em-
pènyer i recolzar a una sola persona com a
únic motor possible per Balaguer serà un va
intent. El divisme no frueix de massa culte a
Balaguer.

El voler ser el nadó al bateig, el nuvi al
casament i el difunt a l’enterrament, sense
ésser el nounat, ni el promès ni el mort, es va
acabar farà molts anys.

Quan el diàleg és només per escoltar. La
veritat un objectiu d’un sol color. L’aplaudi-
ment l’únic gest per no enfrontar-se. I el fet
per Balaguer és citat contínuament, només
falta que un dia -per convèncer del tot- ens
leviti.

C.G.A.

Vaig llegir en un periòdic; l’Ajuntament de Barcelona ha
imposat més de 5000 multes per omplir d’enganxines i pinta-
des, les façanes i el mobiliari urbà.

Els balaguerins ens preguntem, encara no és hora que el
nostre Ajuntament actuí d’una manera similar?, tan incorrecta i
antipopular seria prendre una decisió  en aquest sentit?, hom
creu, que posar en pràctica aquesta iniciativa ajudaria a tenir
una ciutat neta i presentable a qualsevol fòrum, a més de fer-
nos sentir diferents.

No crec diferir gaire de la demés gent, principalment els
que estimen la Ciutat al dir que em fa mal als ulls veure a les
parets i al mobiliari urbà, cartells anunciant esdeveniments es-
portius o de qualsevol altra mena, també actes i festes pròpi-
es i fins i tot de llogarets de fora de la nostra comarca, uns
altres cartells fent-nos saber que en Joan i la Pepeta es casen,
i tampoc ens hem d’oblidar de les pintades mal sonant.

Crec que hem de tenir cura del que ens ha de venir, doncs
com Balaguer és ciutat oberta i cada dia creix en nombre
d’habitants principalment dels de llengua diferent a la nostra,
qualsevol dia ens veurem a les parets i enganxat a les faroles,
pintades i cartells amb àrab, polonès o romanès i fins i tot
xinès (perquè també en tenim a Balaguer).

I com des del Municipi els hauran donat la titularitat de
balaguerins de fet i de dret, ja podran gaudir dels mateixos
privilegis que la resta de ciutadans, i fins i tot també podran
desobeïr les Ordenances tal com fins ara ho estan fent alguns
autòctons mancats de civisme, però haurem de callar i aplau-
dir, sempre és clar que des del Municipi i per part de l’autoritat
competent no es preguin mesures disuasories.

Balaguer que és una ciutat oberta compta amb tota mena
de situacions, sortosament algunes son afavoridores encara
que altres sortosament les menys siguin degradants i menys-
preables.

Ja fa dies vam llegir al diari un fet deplorable, es tracta d’un
xicot conciutadà nostre, que ha estat vàries vegades acusat
per atracaments i robatoris, deia la nota que després de sortir
de la presó, sols en 25 dies se l’hi havien comptabilitzat més
de 10 delictes.

Un fet d’aquesta naturalesa no tan sols hauria d’estar pe-
nat per la llei de l’estat, sinó també per la llei de règim local, el
Municipi hauria de prendre dràstiques mesures doncs aques-
ta mena de veïns no ens afavoreix gens, si a certs llocs hi ha
uns cartells on diu «reservat el dret d’admissió», perquè a la
ciutat no s’aplica aquest precepte.

Als ciutadans de Balaguer o al menys a la gran majoria no
ens plau conviure amb desaprensius d’aquesta naturalesa,
caldria pensar què s’ha de fer per eradicar aquest tipus i altres
de similars que en tenim, als que malauradament no se’ls
coneix feina estable i que ni tan sols la busquen i molt menys
tenir ganes de reingressar a la societat en què conviuen.

Els balaguerins confiem en la nova direcció municipal sor-
tida de les urnes, com tots els polítics al seu dia van prometre
lluitar per aconseguir una ciutat estable, ara és el moment
d’actuar, que no es facin enrera, i com fets d’aquesta naturale-
sa son intolerables, la ciutadania esperem la conjunció de
totes les forces polítiques per aconseguir uns resultats satis-
factoris.

Volem i necessitem política ciutadana de veritat, per això
paguem impostos.

Emili Monge i Gili

Una ciutat com cal
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XAVIER RÚBIES RÚBIES
A.E.P.I. n. 300
CORREDOR DE FINQUES

Jacint Verdaguer, 19 baixos Tel. 973 44 79 58 - Fax 973 45 07 97 - BALAGUER

PISOS EN VENDA
- Pis a l’Av. Pere III, de 5 habitacions
- Pis al C/ Montroig moblat
- Venda o canvi de gran pis i local a un
poble entre Fraga i Lleida, per pis o
casa a Saragossa, Pamplona o rodali-
es.
- Pis a Lleida de 3 habitacions.
- Pis al c/ Balmes, 4 hab., bany, aseo,
balcó i terrassa de més de 100m2.
- Pis a Lleida de 2 habitacions.
- Pisos nous d’1, 2 i 3 habitacions a la
Ctra. de Camarasa xamfrà Jacint
Verdaguer

PISOS DE LLOGUER
- Àtics al c/d’Avall a estrenar, de 110m2

i de 90m2.

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

MAGATZEMS EN LLOGUER
- C/ Sant Crist.
- Magatzem al c/ Barcelona.
- 1 magatzems al c/ S Crist, un de 125 m2.
- C/ St. Lluís xanfrà c/ Sant Crist
- Locals comercials al c/ Gaspar de Portolà.
- C/ Tarragona
- C/ Pare Sanahuja zamfrà Pere III
- C/ Alguer

PISOS NOUS EN VENDA
AL C/ BALMES DE 90m2.
TOTALMENT EQUIPATS.
FINANCIACIÓ AL 100%

PROPERA PROMOCIÓ DE PISOS EN
VENDA AL CARRER URGELL

PÀRQUINGS
- Venda c/ Sanahuja, tancat 1.800.000
- Venda/lloguer al c/ Urgell.

MAGATZEMS EN VENDA
- ALTELL en venda a la Pl. de l’Alguer.
- C/ Pere III
- C/ Urgell de 170m2.

CASES EN VENDA
BALAGUER
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes
negociables.
- Casa barata al c/ Diagonal
SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
CAMARASA
- Venda de parcel·la de 225m2 per 5
milions de pessetes.
- Garatge doble amb possibilitat de
construir a sobre. Bona situació.
- Parcel·la per construcció de 240 m2.
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Gran garatge per 3.000.000 ptes
- Casa totalment moblada amb jardí.
ALGERRI
- Parcel·les en venda
- Casa moblada amb baixos i boardilla
al c/ Andaní. 5.500.000 ptes.

Degut a la gran demanda
de vivendes de lloguer,
sol.licitem als propietaris
que posseeixin pisos des-
ocupats als qui els interes-
si tenir una rendabilitat en
lloguer o en venda, es diri-
geixin a les nostres ofici-
nes, on se'ls informarà
ampliament del sistema
d'arrendament o
financiació.

- Casa moblada a la Pl. Andaní.
10.000.000 ptes.
LA RÀPITA
- Parcel·les edificables amb projecte
bàsic
TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m2 amb terrassa,
traster i parquing.
ELS MONJOS
- Casa adosada per 25 milions de ptes.
IBARS DE NOGUERA
- Casa de 120m2 amb pati.

En resposta a la carta publi-
cada al Groc numero 391, amb
el títol “100 dies després de les
eleccions municipals i... tot
segueix igual”, volem des del
Grup Municipal Socialista, deixar
ben clares les següents
qüestions:
1.- L’Equip de Govern de la ciutat,
amb el seu Alcalde al capdavant,
continua treballant amb rigor per
Balaguer i els seus ciutadans
igual com abans de les
eleccions.
2.- Tot continua, com molt bé
diuen vostès, igual. És el que els
ciutadans van escollir amb el seu
vot: continuar amb el mateix al-
calde i premiar amb un regidor
més a aquell grup, ERC, que des
de l’oposició va aportar coses
positives per la ciutat, en
detriment de CiU, que, igual que
ara, només va fer una oposició
destructiva i de posar pals a les
rodes.
3.- No és cert que les obres del
Xalet Montiu hagin costat tres
vegades més del que estava

millora a l’Escola l’Estel i a la Llar d’Infants
Patufet. On és la seva preocupació i
responsabilitat per l’educació dels col·lectius
més vulnerables?
7.- Insinuar que a Balaguer hi ha hagut un
increment de la inseguretat ciutadana en els
darrers temps, és d’una baixesa moral i d’una
irresponsabilitat política que clama al cel. No
és cert i vostès ho saben. No es pot fer
demagògia en un tema tant seriós que afec-
ta a la sensibilitat de les persones, llançant
falses acusacions. Ens remetem a les
reunions periòdiques entre l’Alcaldia i els
comandaments dels Mossos d’Esquadra en
les que queda palès que el nivell d’inseguretat
de la nostra ciutat és dels més baixos de
Catalunya.

Senyors de CiU, no aprenen la lliçó ni
després d’uns resultats electorals en els que
la ciutadania els va dir de forma claríssima
que per aquest camí no anaven enlloc; que
l’estil que tenen a Balaguer de fer política no
és el correcte i que valdria més que
comencessin a fer una oposició més cons-
tructiva pel bé de Balaguer.

Pel que fa al compliment de les promeses
electorals fetes per l’Alcalde a la ciutat, no es
preocupin, els socialistes som els més
interessats en complir-les, és el que hem fet
sempre i per això els ciutadans ens han
renovat, tantes vegades, la seva confiança.

Grup Municipal Socialista

La doble moral de CiU a Balaguer
En relació a la informació

apareguda en el darrer número
d’aquesta revista i que fa referència
a l’esmena presentada en el ple de
l’ajuntament de Balaguer pel grup
d’Esquerra Republicana de
Catalunya, volem fer la següent
puntualització: La diferència entre
una ambulància medicalitzada i un
vehicle d’assistència medicalitzada
( V.A.M. ) rau en que la primera és la
típica ambulància que tots
coneixem però que s’ha dotat de
més material mèdic. En canvi, el
V.A.M. és un vehicle que transporta,
fins al lloc on sigui necessari, per-
sonal qualificat (metge i infermera,
bàsicament), a més a més de tot
aquell material necessari per tal de
prestar una atenció eficient. El
V.A.M., a més a més, no disposa
d’espai suficient com per traslladar
cap pacient, tasca aquesta reser-
vada a les ambulàncies tradicionals.

Sectorial de Sanitat d’ERC
de La Noguera

previst. Tot al contrari, el que s’ha
fet és tres vegades més obra de
la que inicialment estava previs-
ta.
4.- Pel que fa als vestidors del
poliesportiu, l’increment del
pressupost, totalment justificat
pels tècnics, és degut a la
introducció de millores i
ampliacions sobre el projecte ini-
cial.
5.- Al col·legi Gaspar de Portolà
saben molt bé que l’Ajuntament
va executant, en la mesura de lo
possible, totes les obres de
millora que reclama la comunitat
educativa.
Ben al contrari del que fa la
Generalitat, que hi penja un cartell
anunciant obres abans de les
eleccions i quan ens interessem
per saber quines millores es
faran, ens diuen que és el cartell
d’unes petites obres que es van
fer ja fa molt de temps.
6.- El que no explica CiU és la
seva actitud en els darrers plens
de l’Ajuntament oposant-se a
que es puguin fer obres de

Aclariment
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Ps. l’Estació, 35
BALAGUER

www.salaplaneta.com
Si ens vols
conéixer
més,
connectat
amb
nosaltres

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

Què fer? Què fer? Què fer?

Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER

LOCO-DANCE-CLUB

PLAÇA PAU CASALS, s/n
BALAGUER

Comença la tardor amb nosaltres. Continuem tant frescos com a l’estiu

 Els caps de setmana a Balaguer tenen un nom. Sala Planeta

Una nova dimensió a MUNDO. La millor música, 2 ambients, una direccio renovada,
noves idees i propostes...

Divendres 17 d’octubre HOUSE CATS CLUB, amb Dj. Oscar Millan de Morgana Club
Dissabte 18 d’octubre SEX NIGHT 2, espectaculars Gogos, amb showgirls amb un
impresionat espectacle a la barra i estreptease.
Divendres 24 d’octubre HOUSE CATS CLUB, amb Dj. Robert Hernando
Dissabte 25 d’octubre Estiguis a la guait. T’informarem

Gaudeix de la bona música i el bon ambient.

MERCANTIL CUBATERA

SALA PLANETA

MUNDO CANÍBAL

SALA CATS

COYOTE

“Mamaaá” de Paco Moran i Joan Pera, al
Teatre Municipal el proper 10 de novembre

El proper diumenge 5 d’octubre, a partir de les 6 de la tarda

Una dona gran, malalta crònica,
sembla que és a punt de morir...
Aquesta nit el seu fill, amb qui viu i
que dedica la seva vida a tenir-ne
cura, truca al seu germanastre (fill
d’un altre pare però de la mateixa
mare) perquè aquesta vegada
sembla que sigui la definitiva. I
comencen a parlar del que no havien
parlat mai: de l’herència. I aquí és
on comencen els embolics... Per
morir-se, però de riure!

I què és ¡Mamaaá!? és,
sobretot, la història de dos homes.
Dos pobres homes amb els seus
problemes, les seves mesquineses,
les seves misèries.

Dos personatges del carrer,
reconeixibles, que, com gairebé
tots nosaltres, intenten treure el cap
i tirar endavant de la millor manera

possible. Una comèdia, és clar.
Aquesta història està interpretada pels dos actors

amb més èxit del teatre a Catalunya dels darrers anys,
Paco Moran i Joan Pera, dirigits, com sempre, per Àngel
Alonso i pensada i escrita per Jordi Sánchez i Pep
Anton Gómez.

L’obra es representarà a l’escenari del Teatre Muni-
cipal de Balaguer, el proper dilluns 10 de novembre,
durant les Festes del Sant Crist, i dins del cicle teatral de
tardor, a partir de les 10 del vespre.

El cicle de tardor continuarà el 23 de novembre
amb l’actuació musical de l’Orquestra Polifònica de
Puig-Reig dirigida per Ramon Noguera.

Mamaaá arriba el dilluns 10 de novembre dins
dels actes de les Festes del Sant Crist.

La Polifònica de Puig-Reig continuarà el cicle de
tardor el proper diumenge 23 de novembre
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Durant la Festa Major s’instal·larà la carpa
Balaguer... jove! al carrer Noguera Pallaresa
Durant els quatre dies de la Festa major del

Sant Crist, els joves de Balaguer i comarca
comptaran amb una nova carpa, que s’instal·larà al
carrer Noguera pallaresa i que des del divendres, 7
de novembre fins al dilluns 10, oferirà diferents

concerts i activitats per a joves, totalment
gratuïts.

El divendres començarà l’actuació
nocturna amb una sessió de DJ’s, de
fama internacional, a partir de les 12 de
la nit.

El dissabte 8 de novembre hi haurà
un concert dels grups La Vanda i The
Companys, i el diumenge 9, actuarà el
grup de música tradicional Els Ministrils
del Raval.

Durant tots els dies, de 6 a 8 de la
tarda hi haurà un curs de DJ’s, mentre
que de 8 a 10 del vespre hi haurà
sessions de discoteca per a joves de
12 a 16 anys, on està totalment prohibit
el servei i la consumició de begudes
alcohòliques.

Els grups Dusminguet i La Carrau actuaran el
proper 1 de novembre als pavellons de la Cros

El proper dissabte 1 de novembre,
començaran els actes de les Festes del
Sant Crist 2003, amb un concert jove
als pavellons de la Cros, a càrrec dels
grups Dusminguet i La Carrau.

Dusminguet va néixer l’any 1995 i
començà tocant tex-mex, rumbes,
merengues, triutrant les músiques
populars. Dusminguet, canten en
català, castellà, francès, anglès, portu-
gués i arab, essent un dels
representants de l’anomenada música
mestissa, més conegut del moment.

Dusminguet presentarà el seu nou
CD, Go, amb noves melòdies variades
i plenes d’enginy.

Després d’actuar al Grec d’aquest
passat estiu, i de la seva gira pels

països del nord i centre d’Europa, arriben amb més
força que mai, per primera vegada a Balaguer.

El grup català La Carrau actuarà de teloner, amb
la seva música fresca, plena de vida i que de ben
segur farà les delicies del públic present al concert
que començarà a 2/4 de 12 de la nit.

XVI edició del campionat de
Billar Americà

Els tres primers llocs de la
classificaci´continuen igual

LLOC PUNTS J. JUG
1. JM. MARQUES .... 44 ....... 30
2. J. OLIVES ............ 43 ....... 30
3. C. ALCANTARA ... 42 ....... 28
4. P. ESTRUCH JR. .. 39 ....... 28
5. P. ESTRUCH ........ 32 ....... 26
6. M. LIZASO ........... 24 ....... 26
7. M. ALARCÓN ...... 22 ....... 26
8. X. ESTRUCH ....... 19 ....... 20
9. S. MUÑOZ ........... 17 ....... 17
10. O. SALVADÓ ...... 17 ....... 26
11. A. OLARTE ........ 15 ....... 20
12. J. PLANES ........ 13 ....... 21
13. M. MATEU ........... 7 ....... 12
14. R. CALVETE ......... 7 ....... 16
15. L. VILARDELL ..... 6 ....... 12
16. M. VALLVERDÚ ... 1 ....... 10

Josep M. Marques
i J. Olives ja han jugat
totes les jornades i es
situen en els dos
primers llocs de la
classificació. Només
falta que C. Alcántara
jugui les dues
jornades que li falten
per conéixer com que-
daran els tres primers
llocs de la clas-
sificació. La resta de
posiscions està per
decidir a manca de
vàries jornades.
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ES VEN Yamaha Neo’s de
50cc, homologada dos
passatgsrs, pràcticament nova.
3500 quilòmetres. Raó tel.
973447297, migdies o nits. Pre-
guntar per Raquel.

ES LLOGUEN parkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36. Ref.
Gestoria Cudós. Raó al tel.
973450555, Montse.

LOCAL COMERCIAL en llo-
guer, planta baixa més altell.
Gran façana. Raó DCASA tel.
973448273.

VENDA/LLOGUER de parkings
tancats al c/ Jaume Balmes, 11
de Balaguer. Raó als tels.
973446161-629310479.

ES BUSCA casa de poble o
masia. Raó al tel. 973454234.

ES LLOGUEN places de
parquings tancats al c/
Barcelona. Raó DCASA, tel.
973448273.

ES NECESSITA muntador de
mobles de cuina. Raó al tel.
973450841.

ES VEN mobiliari de perruqueria
totalment nou. Preu interessant.
Facilitats de pagament. Raó al
tel. 661238271.

ES LLOGA plaça de parking
amb línia al portalet, sortida a
peu al c/ Miracle. Raó al tel.
650399551.

190 m2, pis setè al c/ Barcelo-
na. Es ven. Directe del
propietari. Raó tel. 629725009.

Senyor de 68 anys, bona
presència, busca senyora per
formar parella. Raó al tel.
667823702.

SE TRASPASA Bar -Restauran-
te  en Balaguer céntrico y en
pleno funcionamiento. Precio a
convenir. Razón al tel.
615420226.

ES VEN moto Suzuki Lido 50
cc. Molt bon estat. Raó al tel.
647745892, Manel.

ES LLOGA parking tancat al C/
Bellcaire de Balaguer. Preu a
convenir. Interessats trucar Tel.
973 23 83 25.

ES PRECISEN cambreres per
a caps de setmana i per jorna-
da sencera a Balaguer. Raó al
tel. 635656303 de 9 a 11 de la
nit.

ES LLOGA botiga equipada al
c/ Avall. Raó al Tel. 973 450369
a partir del migdia.

PARTICULAR VENDE aparta-
mento nuevo a estrenar, exce-
lentes vistas, 1 hab., 4º planta.
54.000 euros. Razón Tel.
628739677.

COMPRO PISO en Balaguer
de particular a particular. Inte-
resados llamar al 687733927.

NECESITO PISO de alquiler en
Balaguer con o sin muebles.
Llamar al 619813038.

OPORTUNIDAD se vende piso
seminuevo por cambio de do-
micilio. Interesados llamar al
600402319.

ES VEN pis de 90 m2, 4 hab.,
traster, ascensor i calefacció in-
dividual. De particular a parti-
cular. Raó Tel. 973 424131,
migdia i vespres.

COMPRO de 4 a 6 puertas de
madera, bien conservadas para
colocarlas en una casa. Llamar
de 19 a 22 horas al Telf. 973 44
72 35.

SE OFRECE CHICA para cui-
dar personas de la tercera edat,
con título de geriatría, 3 años
de experiencia. Interesados lla-
mar a los telfs. 670472579 y
627798855.

ES LLOGA pis al C/ Marc Co-
mes de Balaguer. telf.
659574431.

LLOGO PIS de 3 habitacions,
bany i cuina renovats. Assolejat.
Possibilitat de parking. Bon preu.
Tel. 973445196.

ES LLOGA pis al Passeig de
l’Estació, edifici Caixa Penedés,
2 hab. Raó 600932155

ES LLOGA apartament amb un
bloc, 2hab. dobles, ascenssor,
calefacció eléctrica i aire
condiciont. Interessats Tel,
973441371.

NECESITO CANGURO de
5.30 a 9 de la mañana. Intere-
sados Tel. 973 44 62 48.

VENDA DE CADELLS raça
pastor Alemà. Preu a convenir.
Interessats trucar al Tel.
625659365 o 973445766.

ESTUDIANT DE
BATXILLERAT busca feina per
les tardes. Horari a convenir.
Interessats truquin al
651937608.

ES PRECISA esteticista per
ampliació de centre d’estetica
a Balaguer. Flexibilitat d’horari.
Màxima discreció per les
col·locades. Enviar currículum
amb foto recent a l’Apartat de
correus, 57-  25.600 Balaguer.

CASA EN VENTA en el Seca-
no, patio-jardín, garaje, calefac-
ción. Magníficas vistas. Intere-
sados 616771071.

RAMADER de 38 anys,
s’ofereix per treballar en granja
o similar. Preguntar per Javier
973449126 o 609484416.

ES VEN parking Plaça de
l’Alguer. Raó 636124043.

ES NECESSITA PERSONAL
per muntatge d’estructures i
cases de fusta, amb
experiéncia en el ram de la
construcció o fusteria.
Interessats trucar de 8 a  9 del
vespre al Tel. 973450051.

PARKING TANCAT es ven al
C/ Dr. Fleming, 49. Raó 973
450365 o 600468063.

ES VEN cotxe volkswagen Golf
GT de l’any 1997. Molt bon
estat. Raó Tel. 653992266.

SE TRASPASA pub Tram de
Balaguer. Interesados Tel. 973
448458.

ES NECESSITA ajudant de
perruqueria . Interressats Tel.
973 451350.

COMPRO POSTALS de
Balaguer, programes de Festa
Major, Grocs, etc.. Raó als Tels.
973 445403 i 676803205. Pre-
guntar per Josep.

VENTA DE CASAS UNIFAMILIARES
EN CAMARASA 2ª FASE

Garaje para 3 coches
Comedor con fuego a tierra

Cocina · Aseo · Baño · Despensa · 4 habitaciones
Patio para jardín trasero. Metros según parcela

VENTA DE PARCELAS EN
CAMARASA Y SANT LLORENÇ

urbanizadas de diferentes dimensiones, con todos
los servicios (para particulares y promotores)

ALMACEN EN VENTA
de 300m2 con oficinas en zona urbana

PARA MÁS INFORMACIÓN
Sr. Antonio,

Tels. 629 811 450, 973 447 906 , 973 420 216

ES NECESSITA PERSONAL per
muntatge d’estructures i cases de

fusta, amb experiéncia en el ram de
la construcció o fusteria.

Interessats trucar de 8 a  9 del vespre
al Tel. 973450051.
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SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.50 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.45 LLEIDA diari excepte diumenge
07.48 " feiners
07.52 " feiners
09.15 “ feiners
10.45 LLEIDA diumenges
13.30 " calendari escolar

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
15.18 LLEIDA de dill. a div. feiners
17.55 “ diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.38 SOLSONA dilluns, dimarts

dijous, dissabtes  feiners
16.35 “ divendres, calend. escolar
13.38 PONS feiners
19.50 PONTS de dill. a div. feiners
17.09 ESTERRI D'ÀNEU feiners
13.17 AGRAMUNT feiners
19.47 AGRAMUNT de dill. a div. feiners

14.00 ÀGER feiners excepte
dill., dmart. i dij. calen. escolar

17.00 "dill., dmart. i dij. calen. escolar
08.00 ANDORRA dis, dium i festius
09.30 ANDORRA feiners de dill a div.
SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
09.15 de dilluns a dissabte
11.00 de dilluns a dissabte
12.30 de dilluns a dissabte
13.30 de dilluns a divendres
16.00 de dilluns a diumenge
16.30 de dilluns a dissabte
19.00 de dilluns a divendres

H O R A R I O D E O T R E N S

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
07.55 08.25
14 .17 14..47
19.45 20..15

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LA POBLA
09.25 11.00
14.20 15.55
21.15 22.50

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
8.55 09.25
13.45 14.20
20.45 21.15

T E L È F O N S O Ú T I L S
BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700
GUÀRDIA URBANA 973 450000
CONSELL COMARCAL 973 448933
BOMBERS 973 445080
CAP II 973 446028
SERVEI D'URGÈNCIES 973 447714
I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MÈDIC DE RECONEIXEMENTS973 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
AJUNTAMENT973 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

F A R M À C I E S O D E O T O R N

F A R M À C I E S
ÀGER
F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455060
BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384
F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280
F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

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

De les 8 de la tarda del 16 d’octubre a les 8 de la tarda del 23 de setembre CLAVER
De les 8 de la tarda del 23 d’octubre a les 8 de la tarda del 30 d’octubre SALA
De les 8 de la tarda del 30 d’octubre a les 8 de la tarda del 6 de novembre ALDAVÓ

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

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

Instal·lacions

Electricitat · Fontaneria · Gas
Calefacció · Aire condicionat

C/ Urgell, 105, 1r - 1a     BALAGUER
Tel. 973 445820 - Mòbil 616 449820

Toni Figuera Mestres

NOUS HORARIS DE TRENS

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

Ctra. C-13, km. 24,7 · BALAGUER
Tel. 973 446 868

Portes basculants · Basculants i auomatismes
· Escales i baranes metàl·liques

· Serralleria i Forja · Estructures metàl·liques

C/ Barceloneta (davant bàscula)
Tel. 605 801 804 - 25617 LA RÀPITA

Metàl·liques

MORENO
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