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Fira Balaguer 2004
La Fira d’engunay ha comp-
tat amb més de vuitanta mil
visitants i reivindica un nou
pavelló

Open Internacional de tennis
El Club Tennis Balaguer
tornarà a viure un nou Open
Internacional
del 21 al 30 de maig

405

Subvencions del Proder
El Proder de la Noguera
porta aprovats prop de 1,5
milions d’euros en
subvencions

Primera quinzena
maig · 2004

Barcelona, 69-71 · 25600 BALAGUER
Tel.: 973 443 505 · Fax: 973 443 622

E-mail: balaguer@attassessors.com
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1. Podran participar totes les persones més grans de 12 anys i que no siguin
professionals del món de la gastronomia.
2. L’organització podrà exigir en tot moment la documentació que ho acrediti.
3. Els concursants realitzaran la coca a casa seva i hauran de portar-la a la
plaça del Mercadal entre 2/4 de 7 i les 7 de la tarda.
4. La coca podrà ser solament de samfaina o de recapte, amb els ingredients
que es vulguin: bolets, carn, bacallà... a Iliure elecció de cada concursant.
5. La coca presentada al concurs davant el jurat será responsabilitat de
l’entitat organitzadora.
6. Les persones que vulguin inscriure’s ho hauran de fer a la seu de l’lmPiC,
al Xalet Montiu situat al c/Àngel Guimerà, 3 de Balaguer, o bé al telèfon 973
446 606, de 8 a 15 h. El darrer dia per inscriure’s al concurs serà el 20 de
maig de 2004.
7. Cada concursant rebrà, a I ‘inscriure’s, un número per la seva coca. El
Jurat no sabrà els noms dels concursants fins després del veredicte.
8. Es donaran dos premis: Un, a la coca més bona (gust i qualitat) i l’altre, a la
més original (productes utilitzats en el recapte) de 150 euros en efectiu,
respectivament i un obsequi a tots els participants.
9. El veredicte dels membres del Jurat es farà públic a la plaça del Mercadal
i serà inapel·lable.
10. La coca que a les 7 de la tarda no estigui a l’espai reservat per aquest acte
no entrarà en el concurs.
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sumari

Què en penseu?...
L’altre dia, mentre feia estona  per  donar

una conferència en un centre educatiu de l’Alta
Ribagorça, vaig entrar en una pastisseria.
Ràpidament la mestressa es va adonar que
era forani. Em va preguntar si era de Lleida, i jo
li vaig dir que de Balaguer. En sentir aquest
mot, digué tota contenta: “Quina categoria té
el seu alcalde. Podrà  assistir a la boda”. No
vaig saber què respondre-li, perquè  no ho con-

sidero cap privilegi. És més, em
recorda un dissortat fet històric i el
meu pensament és ben diferent.  Vaig
somriure,  no fos cas que desencisés
aquella senyora tan il·lusionada. En
sortir, vaig pensar, com a mal menor,
treure’n un rendiment econòmic. Les
deficitàries arques municipals ho
agrairien. Qui no es resigna és perquè
no vol.

Josep M. Simon i Auberni

En portada:
Festa de la Coca

F O R M A C I Ó   P R O F E S S I O N A L

Sant Lluís, 50 · Tel./Fax 973 445 912 · BALAGUER

Cicles Formatius de Grau Mitjà

CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

ACSER S.C.C.L.
(ACADÈMIA SERRA)

Cicles Formatius de Grau Superior

• Gestió Administrativa
• Cures Auxiliars Infermeria

• Administració i Finances

Si no has aprovat l’ESO i no tens cap titulació
� Pla de Garantia Social

� Auxiliar d�oficina amb informàtica
� Preparació per a la prova d�accés als cicles Formatius

Subvencions a fons perdut del Proder

El Consorci per a l’execució del Proder de
la comarca de la Noguera continua repartint
els seus ajuts a través de subvencions a fons
perdut, que oscil·len entre el 20 i el 35 per
cent de la inversió realitzada, a totes aquelles
iniciatives i projectes empresarials, comerci-
als o industrials de bona part dels municipis de
la nostra comarca, que signifiquin una millora,
ampliació i/o creació de nous llocs de treball.

Unes ajudes provinents de la Unió Euro-
pea, el Departament d’Agricultura i el Ministerio
de Agricultura i que segons sembla, no són
prou conegudes pels usuaris, tot i la molta
publicitat que s’en fa en els diferents mitjans
de comunicació.

Moltes vegades, és tal la desconfiança que
els ciutadans tenen cap a l’Administració, que
es pensen que aquestes ajudes sempre van a
parar als mateixos, o bé que “a nosaltres no
ens les donaran”.

En aquest cas, les ajudes del Proder, se-
gur que no és cert. S’en poden beneficiar tots
aquells projectes que tingueu en ment, ja si-
gui d’ampliació del negoci, la informatització,

la compra de nova maquinària, o l’adequació
dels serveis del vostre comerç o industria, o
la pròpia creació d’una empresa.

De totes formes, tot és provar-ho. És la
millor manera de poder-se convèncer un ma-
teix si en aquest tema l’administració perti-
nent compleix els ajuts esmentats o no. Val
a dir que els ajuts es poden demanar fins el
30 de juny de 2005, però és clar, tot té un
límit, així que més val presentar els projec-
tes ara que de moment sembla que hi ha
diners, que no esperar-nos a l’últim moment.

BALAGUER
Joan Ganyet es compromet
a invertir al Centre Històric

de Balaguer

Els comerciants de
Balaguer presenten una

nova campanya comercial

COMARCA
Cubells celebra el V Simposi
mediambiental de geologia i
mineria

Els Escoltes Catalans es
reuneixen a Mas Portal, en
la trobada Piosfera

CULTURA
Crisi Perpètua convidada

 a la Fira Nacional de
Teatre Amateur

Descobert el claustre de
Santa Maria de les

Franqueses de Balaguer

ESPORTS
El Balaguer encara té opcions
d’aconseguir l’ascens a
Tercera Divisió

El Club Bàsquet haurà de
disputar el play-off per la
permanència amb el Roser
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 Nova urbanització d’habitatges i

equipaments a la vora del Centre de l’Or
El projecte d’urbanització, amb un pressupost de 610.000 euros va
ser aprovat pel Ple Municipal i s’iniciaran abans de finalitzar l’any

El Ple Municipal de l’Ajun-
tament de Balaguer celebrat
el darrer dijous del mes
d’abril va aprovar el projecte
d’urbanització dels tres car-
rers que es troben a la vora
del futur Centre de l’Or, ubi-
cat on abans hi havia el Molí
de l’Esquerrà.

Les obres, que compten
amb un pressupost de més
de 600 mil euros podrien ini-
ciar-se a finals d’aquests
mateix any, consistint en
l’obertura de nous trams dels

carrers Cervantes, Josep
Maria de Segarra i Marius
Torres, amb la corresponent
nova zona d’equipaments de
més de vuit mil metres qua-
drats destinats a zona de
serveis, aparcaments pel
Centre de l’OR, i també con-
templa una àmplia zona ver-
da.

Les obres d’urbanitza-
ció inclouen una gran espai
edificable de 21.400 metres
quadrats que permetran la
construcció d’uns 150 ha-

bitatges, distribuïts en plan-
ta baixa i cinc plantes.

Amb aquestes obres
d’urbanització es forma una
nova zona d’expansió de la
ciutat de Balaguer, junta-
ment amb la coneguda com
Davant Balaguer, a la zona
que comprèn entre la carre-
tera de Camarasa, la via del
tren i el riu Sió, i en la qual es
preveu la construcció de
vora mil habitatges més, i
en la que ja fa mesos si està
treballant.

Ganyet assegura que la

Generalitat invertirà al

Centre Històric
Es crearà una comissió mixta de

seguiment de les diferents actuacions

El Director General d’Arquitectura i Paisatge de
la Generalitat de Catalunya, Joan Ganyet, va visitar la
capital de la Noguera per reunir-se amb l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà i diferents regidors i tècnics
de la ciutat per tal d’avaluar l’estat del Centre Històric
de Balaguer.

Ganyet va confirmar que el Centre Històric reu-
neix les característiques objectives per ser un dels
barris que la Generalitat prioritzarà, un cop hagi es-
tat aprovada la llei de Barris o d’Intervenció Integral,
amb una problemàtica social acusada. Aquesta llei,
que es preveu s’aprovi el proper mes de juny al Parla-
ment de Catalunya, contemplarà un important ajut
econòmic per a que 40 barris de les diferents ciutats
de Catalunya, siguin totalment rehabilitats i regene-
rats.

En breu, es crearà una comissió mixta de segui-
ment formada per tècnics municipals, de la Genera-
litat de Catalunya i veïns del centre històric que ela-
boraran un projecte sobre la reforma que necessita
aquesta zona.
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OBRA NOVA - BALAGUER
PISOS DE NOVA PROMOCIÓ
Disposem d’apartaments, pisos de 3 i 4

habitacions, i aparcaments.

Acabats de Primera qualitat

des de 73.324 euros

FINANÇAMENT A MIDA

SI NECESSITA EL 100% LI OFERIM LA
MILLOR FINANCIACIÓ BANCÀRIA

TIPUS DE SORTIDA 3% FINS A 35
ANYS

I SI NECESSITA REFINANCIAR
LA SEVA VIVENDA TRUQUI�NS AL

TEL. 973 448 159

LA SENTIU
REF. 24165
GRAN CASA SEMI
REFORMADA
220 m 2, calefacció, aire
condicionat
REFORMES DE 1a
QUALITAT

BALAGUER

REF. 000866
PIS NOU A ESTRENAR DE

3 HABITACIONS

FINANÇAMENT AL 100%.

AL MES TAN SOLS 450

euros.

BALAGUER

REF. 000867
CENTRIC PIS DE 3

HABITACIONS.

Moblat.

ENTRADA: 600 euros.

AL MES: 259 euros.

BALAGUER

REF. 000860E
PRIMERPIS TOTALMENT
REFORMAT.
Zona centre.
ENTRADA: 600 euros.

LA SENTIU

REF. 24137

MAGNÕFIC XALET

Terreny ajardinat de 700 m2

amb barbacoa

�IMPECABLE!

REF. 24148

ACOLLIDORA CASA.

100 m2, totalment

 reformada, garatge.

P.V.P. 63.500 euros.

BALAGUER

CORBINS
REF. 24140
CASA SEMI NOVA
270 m2, 4 banys, calef.
parquet, garatge 3 places,
pati posterior, grans
esgolfes habitables.
DE PRESTIGI

BALAGUER
REF. 24161
TERCER PIS LLEST PER
ENTRAR A VIURE
Zona centre, reformat,
calefacció gas natural.
MOLT BON PREU.

BALAGUER

REF. 24168
PIS SEMI NOU EN ZONA

IMMILLORABLE.

Calefacció i ascensor.

�NO SEíL DEIXI

ESCAPAR!

BALAGUER

REF. 000106-A

ACOLLIDOR PRIMER PIS

AMB CALEFACCI�.

Entrada: 600 euros

P.V.P: 60.400 euros.

ST. LLORENÇ
REF. 24146
ACOLLIDORA TORRE AMB
TERRENY DE
1000 m2. Piscina, llar de foc,
terra de gres.
IDEAL PER CAPS DE
SETMANA.

BALAGUER

REF. 000104
IMPECABLE PIS

SEMI NOU

3 hab, 2 banys complets,

ascensor, calefacció.

MOLT BONA ZONA.

BALAGUER

REF. 24159

AMPLI PIS DE 120 m2.

A reformar, terra de

parquet.

VISTES AL RIU.BALAGUER
REF. 000001
APARTAMENT NOU A
ESTRENAR.
Acabats de primera qualitat.
AL MES TAN
SOLS  350 euros.

 Fira Balaguer amb més de vuitanta mil

visitants reivindica un nou pavelló
La Fira va ser inaugurada per Conseller de Governació, Joan Carretero

Fira Balaguer ha tancat la seva 43ena edició amb
la visita de més de vuitanta mil persones, que durant
els tres dies del certamen firal han omplert de gom a
gom el recinte firal de més de vint-i-quatre mil metres
quadrats. Tot i l’amenaça de pluja constant durant els
tres dies, el temps va respectar la celebració de la fira
que va ser inaugurada pel Conseller de Governació
Joan Carretero, que va destacar el gran nombre d’ex-
positors de la fira, uns dos-cents, i la qualitat de l’ex-

posició firal.
El Conseller de Treball, Josep

Maria Rañé va ser el responsable de
presidir el sopar de l’Expositor, cele-
brat el dissabte 1 de maig, amb la
presència de bona part dels exposi-
tors de Fira Balaguer.

Un any més, ha quedat palès la
necessitat de millorar el recinte firal,
amb un nou pavelló que pugui engo-
lir tots els sectors comercials i d’ex-
posició interior, per evitar els col·-
lapses de circulació que es produei-
xen per l’alta presència de visitants
de fora de la nostra ciutat.

Els expositors s’han mostrat
molt satisfets del certamen, desta-
cant-ne el nombre de contactes fets,
sobretot amb veïns i visitants d’al-
tres comarques i que durant el cap
de setmana s’han volgut acostar a
Balaguer per conèixer l’oferta firal de
la capital de la Noguera.

Ramon Oliveras guanya el

IX Concurs de Paletes

La novena edició del Concurs de Paletes de les
Terres de Lleida, organitzat per l’IMPIC, dins del marc
de Fira Balaguer, va ser guanyat per la parella formada
per Ramon Oliveras i Josep Ribes de Vilobí d’Onyar,
mentre que el segon classificat va ser la parella for-
mada per Marià Ventosa i Joan Mestre de La Gornal.

La tercera parella classificada van ser els
noguerencs de Ponts, Josep Vidal i Josep Tugues. El
concurs va acabar amb un dinar de tots els participants.
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ZONA GERB
Casas pareadas de NUEVA CONSTRUC-
CIÓN. 231,40 m2, 2 porches, 4 hab., 1 con
vestidor, 2 baños, terraza, buhardilla, 2
parquings y jardín. ACABADOS DE PRIME-
RA CALIDAD. 2 plazas de parking i
jardín.Precio:168.283,33 euros. Ref. 1005.

ZONA MEN¿RGUENS
Casa vieja de 210 m2 con patio de 100m2 para
reformar (disponemos de planos). Precio:
33.055,67 euros. Ref. 1009.

ZONA LA SENTIU
Casa de 250 m2, bodega, garaje y terraza. Vis-
tas al Montsec. 3 hab., 2 baños. Fuego a tierra.
Amueblado. PARA ENTRAR A VIVIR.
Consultar precio. Ref. 1021.

ZONA BALAGUER BARRIO NUEVO
Piso de 63 m2, 3 hab. 1 baño. TODO REFOR-
MADO. OCASIÓN. PARA ENTRAR A VIVIR.
Ref. 1010.

ZONA BALAGUER SECANO
Almacén de 300 m2.Oficina en 1º piso de
60 m2. Posibilidad subir una planta. Muy
luminoso. 2 aseos. Precio: 125.491,32
euros. Ref. 1013.

ZONA TORRELAMEU ALQUILER
Nave diáfana de 800 m2 con posibilidad de
dividirse en 2 de 400 m2 cada una. Dispone
de 1 oficina con baño. Precio: 901,51 euros
POR NAVE. Ref. 1024

C/ Miracle, 11
973 246 850

BALAGUER

Les famílies
ORTIZ - PÉREZ

agraïm les mostres de condol
rebudes per la pèrdua de la

nostra estimada

ISABEL ORTIZ PEDROSA

El proper diumenge 23 de maig, la Plaça
del Mercadal acollirà, un any més, una nova
edició de la Festa de la Coca de Samfaina.

Pastissers de Balaguer elaboraran una
coca de samfaina de 60 metres de llargada
per 80 centímetres d’amplada, i d’un pes de
vora 300 quilos que serà presentada i de-
gustada a partir de les 7 de la tarda.

La coca estarà acompanyada per prop
de 500 litres de sangria del Mercadal, una

Nova edició de la festa de la Coca el

proper diumenge 23 de maig
Es realitzarà a la plaça del Mercadal i enguany comptarà amb un

concurs de coques de samfaina

beguda de recepta secreta, que va ser crea-
da per aquesta festa en concret.

La Festa de la Coca, que espera l’assis-
tència d’uns dos mil visitants, està organit-
zada per l’Institut Municipal Progrés i Cultura,
amb la col·laboració de Creu Roja Joventut de
Balaguer i  l’Associació Gastronòmica i Cul-
tural del Comtat d’Urgell.

Una de les novetats de la Festa d’enguany
serà la inclusió d’un concurs de coques de
samfaina i de recapte elaborades per aque-
lles persones de Balaguer i comarca que hi
vulguin participar.

Els interessats en participar en aquest
primer concurs de coques de samfaina i de
recapte, hauran d’elaborar una coca i dur-la a
la Plaça del Mercadal, on seran exposades i
degustades per un jurat gastronòmic que
decidirà quina és la millor coca de recapte del
concurs i la més original per tal de decidir-ne
el guanyador del concurs.

Pepe Daza ensenya a fer

coques de recapte
En un curs organitzat per l’IMPIC  i amb

la presència de vint alumnes

Els passats dies 6 i 7 de maig, la sala polivalent de
l’IMPIC va servir de marc per un curs d’elaboració de
coques de samfaina i de recapte, a càrrec del mestre
pastisser de la nostra ciutat, Pepe Daza, que va en-
senyar, a una vintena d’alumnes els secrets per fer
bones coques amb tot tipus de guarniments.

El curs va comptar una vegada més, amb la pre-
sència de les càmeres de TV3, a través del programa
En Directe, que no va voler perdre’s l’oportunitat de
gravar Pepe Daza explicant la manera de confeccio-
nar la pasta i de com guarnir amb diferents productes
frescos, aquestes coques que han fet famosa la nos-
tra comarca, arreu de Catalunya.

Pepe Daza, va animar les participants al curs de
coques, a que participin al primer concurs de coques
de samfaina i de recapte que se celebrarà el proper
diumenge 23 de maig, en el decurs de la celebració
de la vuitena Festa de la Coca de Samfaina, a la Plaça
del Mercadal.

Un jurat especialitzat format per pastissers i gas-
trònoms decidirà quina és la coca més bona i més
ben feta de totes les que es presentin al concurs i que
per tant s’endurà el premi.



7

NOTA D�AGRAÏMENT

Les famílies
Sabanés Puyal i Rodríguez Ros,

agraïm les mostres d’afecte
rebudes durant aquests dies per la
pérdua del nostre estimat Josep.

Laboratori

Dr. M. PEREMIQUEL i LLUCH
Metge
Especialista d'Anàlisis Clíniques
ALÈRGIA - BIOQUÍMICA - HEMATOLOGIA
BACTERIOLOGIA - HORMONES - IMMUNOSEROLOGIA

HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER

Infermera

NÚRIA TRIBÓ
Presa de tensió arterial

Injeccions (Consulta o domicili)

El Pla d’Almatà serà Bé

Cultural d’Interès Nacional
Tal i com ho va anunciar la Consellera

de Cultura Caterina Mieres

L’Alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà i la Consellera
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Caterina
Mieres van entrevistar-se el passat dijous a Lleida,
per tal d’exposar-li els diferents temes que preocu-
pen del Patrimoni cultural de la capital de la Noguera.

En el decurs de l’entrevista, l’alcalde de la ciutat
va marcar com a prioritari, la Declaració de Bé Cultural
d’Interès Nacional del Pla d’Almatà, així com la
intervenció en aquest jaciment arqueològic, un dels
més importants del món islàmic a Catalunya.

D’altra banda, l’alcalde també va incidir amb el
deteriorament que pateixen constantment, les
Muralles, el Convent de Santa Maria de les
Franqueses, l’església i el claustre de Sant Domènec,
i les restes arqueològiques del Castell Formós.

Mieres es va comprometre que ben aviat, el
Director General de Patrimoni Cultural de la
Generalitat de Catalunya, visitarà Balaguer, per tal de
redactar un pla director i marcar les prioritats de
cara a les possibles intervencions del Departament
de Cultura a la ciutat de Balaguer.

Aguilà també va plantejar un nou conveni per a
l’Arxiu Històric Comarcal de Balaguer.

Nova campanya de fidelització de clients de

l’Associació de comerciants 2021 de Balaguer

Un treball realitzat per Virgi Castel publicat en

una revista especialitzada a nivell internacional
Diferentes fotografies sobre un

treball realitzat per la firma de
Balaguer Virgi Castel perruquers, ha
estat publicat en una revista inter-
nacional especialitzada en el sector
de la perruqueria i estètica.

Aquesta publicació de gran
prestigi s’edita en quatre idiomes i
es distribueix i llegeix a més de 63
països, on col·laboren centres de
perruqueria de tot el globus, des de
Paris, Londres, Dublin, Itàlia, passant
per Nova York i fins Australia.

És doncs un motiu de satisfacció
el poter veure com un dels treballs
realitzats per professionals de
Balaguer, han estat seleccionats per
ser publicats en una revista de tal

L’Associació de comerciants 2021 de Balaguer
va presentar el passat dilluns la nova campanya per
fidelitzar clients, a la que s’hi han adherit un total de
40 establiments de la ciutat. La campanya preveu

una sèrie de descomptes i la crea-
ció de la targeta de client preferent,
amb la que els usuaris podran com-
prar i canviar punts acumulats en
les seves compres.

Així, el sistema Fidec, permetrà
als clients acumular el 1 per cent
de les seves compres en punts,
canviables per euros en qualsevol
dels establiments que participen en
aquesta campanya comercial.

Aquesta campanya vol ser in-
definida i s’espera que poc a poc
s’hi vagin afegint més establiments
de l’Associació, que actualment
compta amb 180 associats. Els
establiments participants ho anun-
ciaran amb un logotip als aparadors.

àmbit i prestigi.
El treball ha estat selecccionat per la seva

innovació, fantasia, i gràcies a l’esperit jove i dinàmic
de la firma balaguerina.
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Bellcaire celebra la Festa

Major del 15 al 17 de maig
Amb una programació plena d’actes

lúdics, esportius i culturals

El proper dissabte 15 de maig començarà la
Festa Major de primavera de la localitat de Bellcaire
d’Urgell amb una programació plena d’activitats per
a tot els gustos i totes les edats.

El dissabte al matí començaran els actes festius
amb una matinal de futbol amb la participació dels
equips més joves de l’Escola de Futbol Urgell, al Camp
d’Esports Municipal.

La Cobla orquestra Blanes serà la responable de
posar les notes musicals a partir de la 1 del migdia
amb una ballada de sardanes, el concert de mitja
tarda, i les sessions de ball de tarda i nit, al pavelló
poliesportiu.

L’agrupació de dones Isabelines organitzen una
exposició de bonsais i manulaitats durant tota la tar-
da.

Els actes continuaran el diumenge, amb la Missa
a partir de les 12 del migdia i el ball de tarda amb
l’Orquestra Eivissa.

El dilluns al matí, el Servei Català de Trànsit oferirà
una Jornada técnica d’educació viària infantil pels
carrers del poble. Finalitzarà la festa amb una
demostració d’esport rural basc a les 7 de la tarda.

La Junta executiva del Consorci per a l’exe-
cució del programa Proder a la Noguera, del
passat 7 de maig va aprovar la proposta d’un
total de 16 ajuts pel 2004, amb una inversió
sol·licitada de més d’un milió i mig d’euros, i
un ajuts aprovat de 356.000 euros.
D’aquests 16 projectes, 10 corresponen a
Balaguer, 4 a Albesa, un a Bellcaire i un altre a
Térmens.

Des de l’inici del Proder l’any 2002, s’han
presentat un total de 97 sol·licituds, 25 l’any
2002, 58 el 2003 i 14 en el que portem d’any,
de les quals, 49 ja han estat aprovades amb
subvencions que sumen 1.478.000 euros,
mentre que les inversions que suposaran
aquests 49 projectes són de 6,5 milions

El Proder de la Noguera porta aprovats

vora 1,5 milions d’euros en subvencions
En un total de 49 projectes, 26 dels quals estan localitzats a Balaguer

i que comporten la creació de 98 nous llocs de treball estables

d’euros, i suposaran la creació de 98 llocs de
treball estables.

D’aquests 49 expedients, 26 correspo-
nen a Balaguer, 5 a Albesa, 2 a Bellcaire, 4 a
Torrelameu, 3 a Montgai, 2 a Térmens i Cu-
bells, i un a Castelló, Penelles, Vallfogona,
Menàrguens i Cabanabona.

D’aquests 49 expedients, 21 han estat
resolts pel DARP, 11 estan justificats i
d’aquests ja s’ha pagat la subvenció a 6 be-
neficiaris.

Cal recordar que tots els interessats en
rebre informació per beneficiar-se d’una
d’aquestes subvencions ha de presentar el
seu projecte al Consell Comarcal de la No-
guera.
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Perquč corregir la posició de les dents no és cap luxe,

sino una necessitat. Per aconseguir una bona salut oral, així com

una estčtica adequada de la boca i de la cara del pacient.

SERVEI D’ORTODŇNCIA per adults i infants

ODONTOLOGIA GENERAL • CIRURGIA ORAL

Dr. Pere Roig Cubino
C/ Molí del Comte, 11 • 25600 BALAGUER

Tel. 973 44 78 05

El passat dissabte 1 de maig, la localitat
d’Os de Balaguer es va vestir de festa per
rebre la visita de José Figueres Olsen,
expresident de Costa Rica ,i fill del també ex-
president d’aquest país llatinoamericà Pepe
Figueres, originari d’aquesta localitat
noguerenca, i que sens dubte, ha estat un
dels millors presidents que ha tingut Costa
Rica. Amb ell, el país va aconseguir la demo-

L’expresident de Costa Rica, José

Figueres visita Os de Balaguer
El seu pare, Don Pepe Figueres, també expresident de Costa Rica en

tres ocasions, era originari d’aquesta població noguerenca

cràcia i un dels fets més importants que van
caracteritzar el seu mandat al front del go-
vern va ser l’abolició del exèrcit constitucional
i dedicà els pressupost que estaven desti-
nats a l’exèrcit a l’ensenyament i la sanitat.

José Figueres Olsen va recordar aquest
fet en el transcurs de la seva visita a Os de
Balaguer, manifestant que “aquesta política
dedicada a l’educació, l’investigació, les
infraestructures i el desenvolupament ha por-
tat al país cap a una economia diversificada,
i és per això que les principals exportacions
de Costa Rica es basen en el terreny de l’alta
tecnologia”.

Figueres també recordà amb afecte una
anècdota del seu pare quan va visitar Os de
Balaguer, l’any 1956, essent President de
Costa Rica. En aquell moment, Don Pepe Fi-
gueres va realitzar tot el seu discurs en llen-
gua catalana, sense fer cas de les recoma-
nacions del règim franquista.

400 escoltes catalans es

reuneixen a Mas Portal
En l’anomenada Piosfera, trobada a

nual de joves entre 15 i 17 anys

El darrer cap de setmana del passat mes d’abril
van reunir-se a Mas Por tal, mes de 400 «pioners»
d’Escoltes Catalanes d’arreu de Catalunya.

La Piosfera, així és com s’anomena a les diferents
trobades de pioners d’Escoltes de Catalunya va reunir
400 joves d’entre 15 i 17 anys per portar a terme tota
una sèrie d’activitats al llarg del cap de setmana.

La piosfera es planteja com a eix central, treballar
el temps d’oci dels joves, desenvolupant una sèrie de
temes de gran actualitat, com són les drogues, la
sexualitat, les tribus urbanes, l’esport, la implicació
política i social dels joves, el consum crític i el voluntariat.
Aquests eixos o objectius es treballen a partir de les
diferents dinàmiques dels educadors, plantejant pro-
moure diferents reflexions sobre aquests grans te-
mes, per tal d’arribar a conclusions finals que es
debateixin entre tots els presents a la Piosfera.

Les Trobades d’Escoltes de tot Catalunya es cele-
bren periòdicament en cada etapa educativa amb l’ob-
jectiu de crear espais comuns de coneixement entre
els joves de la mateixa edat. Escoltes Catalans divi-
deix el seu projecte educatiu en cinc etapes: els follets
de 6 a 8 anys, els llops de 9 a 11 anys, els raiers de 12
a 14 i els pioners de 15 a 17 anys.
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L’ajuntament de Cubells
va acollir el V Simposi Llatí
sobre medi ambient,
geologia, mineria i societat
els passats dies 7, 8 i 9 de
maig.

Aquest és el tercer que
es realitza al municipi i el
vuitè que sobre la temàtica
de Medi Ambient, Geologia,
Mineria i Societat es porta
cap a les Terres del
Marquesat.

Cubells va acollir un
nombre notable d’estudiosos
i d’alumnes d’arreu dels
Països Catalans, de l’Arc
Mediterrani i de l’àmbit llatí
en general, els quals, a més
de les sessions científiques i
de divulgació i reflexió, van

 Cubells va acollir el V Simposi Llatí sobre

medi ambient, geologia i mineria
Durant el  V Simposi es va presentar el llibre de l’escriptor Joan

Bellmunt, “500 històries i llegendes de les Terres de Lleida”

poder gaudir dels encants
que tenen, tant el poble de
Cubells, com els pobles del
seu entorn.

Durant el Simposi el
conegut estudiós de les
terres de Lleida, Joan
Bellmunt i Figueres va fer  la
presentació del seu darrer
l l ibre “500 històries i
llegendes de les terres de
Lleida” amb el seu estil
alhora senzill i amè.

Isidre Roma, president
de l’Associació “Les Terres
del Marquesat”, va
presentar el  “Llibre d’Actes
del 3r Simposi Ibèric sobre
Geologia, Mineria, Medi
Ambient i Societat”, en que
es recullen totes les

comunicacions i confe-
rències que es van realitzar
en el darrer Simposi de
Cubells, llibre que l’Ajun-
tament de Cubells ha editat
amb cura i ha enriquit amb
una col·lecció de fotos en
color del nostres pobles.

D’altra banda, el Dr.
Josep Maria Mata-Perelló,
impulsor d’aquests simposis
de geologia i mineria, va
parlar sobre el llibre “El
Patrimoni miner de Cata-
lunya”, en el que Cubells és
un exemple de restauració
del Patrimoni d’Arqueologia
Industrial i Minera, en la
recuperació de l’antiga
Teuleria per tanyent als
segles XV-XVIII.

Tiurana inicia la

construcció del nou poble
Amb la construcció de 19 cases de

nova planta a la vora de Solès

El nou poble de Tiurana situat vora l’ermita de Solès,
al peu de l’embassament de Rialb ja comença a ser
una realitat després de que tres habitatges ja estan
acabats i 16 més estan en fase de construcció.

La primera fase de construcció del nou poble
noguerenc contempla la construcció de 25 habitat-
ges i al final, el nou poble pretén tenir un centenar
d’habitatges que formaran el nou poble de Tiurana,
després que les aigües del Segre, amb l’embassa-
ment de Rialb inundés el poble històric de la Noguera.

Actualment, el consistori està treballant en la
modificació de les normes subsidiàries de planeja-
ment, el que suposarà una ampliació de zones verdes
i d’espais oberts. En els darrers anys, s’ha restaurat
l’ermita de Solés, a la vora del nou poble, i s’ha construit
el nou Ajuntament i actualment s’està construint el
local social de la població.

Per tal de promoure el turisme en aquesta zona
del pantà de Rialp, està prevista la construcció de dos
embarcadors que es construiran durant els anys 2005-
2006, així com la construcció de cases destinades al
turisme rural, tot i que aquesta possibilitat depèn de la
iniciativa privada. El turisme és una de les sortides
econòmiques que té aquesta nova població.
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El Grup Art 4 vol

promocionar els joves

artistes de Balaguer
Ho van anunciar en el decurs de la
presentació de les seves activitats

L’Associació Cultural Grup d’Art 4 de Balaguer va
presentar la passada setmana, el seu calendari d’ac-
tivitats per aquest any 2004.

La novetat principal d’aquesta programació és el
programa «podiums musicals», que consistirà en ce-
dir el local de l’Associació cultual a grups musicals de
la ciutat que es vulguin donar a conèixer.

Quant al programa d’activitats cal destacar la pri-
mera de les exposicions que acollirà la sala entre el 15
i el 30 de maig. Aquesta exposició de ceràmica artís-
tica i escultura en favor de Mans Unides comptarà
amb els artistes Orobitg, Miriam Angulo, Carme
Marsé, Magi Sambola, Elisenda Franquet, Ramon Ruiz
i Teresa Bosch. La recaptació que es faci d’aquesta
exposició es destinarà per ajudar a la construcció d’un
centre de formació professional a la localitat brasilera
de Itaquera.

La següent de les activitats que organitzarà el
Grup  d’Art 4 serà del 12 al 16 de juliol, amb el Curs
Internacional de Cant Germans Pla que comptarà com
a directora i professora del curs amb Enriqueta Tarrés.

L’artista Talamonte, exposa a la Sala

d’Exposicions de Balaguer del 21 al 30 de maig
El conegut pintor Talamonte

presentarà una nova exposició a
Balaguer del 21 al 30 de maig, a la
Sala d’Exposicions de l’Ajuntament
de Balaguer.

L’exposició es podrà veure tots
els dies feiners de 7 a 9 de la tarda,
i els dissabtes i festius de 12 a 2 del
migdia i de 6 a 9 de la tarda.

Paral·lelament, el pintor exposa
a la sala Satchmo i al Cafè del Teatre
de l’Escorxador de Lleida, del 8 de
maig fins al 14 de juny.

L’artista balaguerí Xema presenta el seu nou

espectacle per aquesta temporada d’estiu
«Portátil varie-tres» és el nou

espectacle que l’artista balaguerí
Xema presenta per aquesta nova
temporada. És un clàssic de les va-
rietats, és a dir, diferents gèneres
barrejats oferint varietat i diversió.
La fòrmula d’aquest espectacle està
en poder presentar-lo en qualsevol
tipus d’aconteixement, des d’una
convencció d’empresa, setmana o
jornada cultural, sopar d’amics, fes-
tes majors, places, etc...

L’equip està format per sis per-
sones, tres artistes, dos tècnics i
un conductor. Xema fa les funcions
de coordinador, presentador, humo-
rista i màgic. Ramon, és el cantant
de l’espectacle, procedent de dife-

rents grups orquestrals, i amb un repertori suficient-
ment ampli per satisfer qualsevol demanda. I per últim
una super vedette, Sheila, procedent del desaparegut
teatre El Molino de Barcelona.
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Balaguer acollirà, aquest diumenge 16
de maig  la II Trobada de Gegants  organitza-
da per la Colla Gegantera de la capital de la
Noguera, i que en els darrers anys ha vetllat
per la difusió i la promoció dels gegants de
Balaguer arreu de la geografia catalana, en
les diferents trobades i ballades en que ha
participat.

Aquest any però, la festa serà més gran

S’esperen més de quaranta gegants a la

II Trobada d’aquest diumenge 16 de maig
Organitzada per la Colla Gegantera de Balaguer, la Trobada servirà

per batejar a totes les parelles de gegants de la nostra ciutat

que en l’anterior edició, perquè batejaran tots
els nostres gegants, que seran apadrinats
per altres procedents de diversos indrets
dels Països Catalans.

Algunes de les colles que assistiran a la
trobada són les de Matadepera, Taradell,
Fraga, Borges, Seròs, Bellcaire, Vallfogona,
Térmens i la majoria de colles de  Lleida.

La festa començarà a les 10 del matí
amb l’arribada de les colles i la plantada dels
gegants al Parc de la Transsegre.

A les 11 s’iniciarà la cercavila per
diversos carrers de la ciutat amb
l’acompanyament dels grups de grallers.

A les 12 del  migdia arribaran a la Plaça
Mercadal on hi haurà el bateig de tots els
gegants. Després de cada bateig, cada
parella farà un ballet amb els que l’han
apadrinat. Tot seguit s’entregarà al públic
assistent el recordatori d’aquest bateig.

L’acte finalitzarà amb un ball de gegants.

Crisi Perpètua a la Fira

Nacional de Teatre Amateur
Que se celebrarà els dies 14, 15 i 16

de maig a Pineda de Mar

La Companyia de Comèdies Crisi Perpètua de
Balaguer ha estat convidada a participar en la Sego-
na Fira Nacional de Teatre Amateur que se celebrarà
els propers dies 14, 15 i 16 de maig a la localitat de
Pineda de Mar.

Aquesta invitació que ha estat una sorpresa per
la companyia balaguerina que l’any passat va fer vint
anys d’història damunt dels escenaris, és un just
premi al a seva labor i sobretot arrel de l’èxit de la
representació de l’obra «Anem de bolos» presentada
a la passada Fira del Teatre de Tàrrega.

En aquest sentit, el passat divendres 7 de maig,
la van presentar amb força èxit a la Cafeteria Slavia
de Les Borges Blanques.

«Anem de bolos» és una sèrie d’esquetxos de
tema molt variat però que compten tots amb una
important càrrega còmica i satírica.

Aquesta obra es va presentar a la Fira del Teatre
de Tàrrega i va tenir una magnífica acollida per part
del públic. Posteriorment l’han presentat a diverses
altres localitats i també han rebut sempre crítiques
molt favorables tant per part del públic assistent com
per part de la crítica teatral.

C/ SANT LLUÍS, 18-20   •   BALAGUER   •   TEL. 973 446 601
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Els treballs de seguiment arqueològic que s’es-
tan realitzant en els treballs d’obres de drenatge del
Monestir de Santa Maria de les Franqueses de
Balaguer han posat al descobert, aquesta mateixa
setmana, una cantonada del claustre cistercenc del
segle XIV.

La troballa prova l’existència d’un claustre que fins

Els arqueòlegs descobreixen el claustre

de Santa Maria de les Franqueses
Prop de dues-centes persones participen a l’Aplec d’aquest monestir

cistercenc de Balaguer, celebrat el passat diumenge 9 de maig

al moment era totalment descone-
gut, tot i que es preveia la seva exis-
tència ja que tots els monestirs
d’aquest estil i d’aquesta època,
comptaven amb aquesta
infraestructura.

Segons els arqueòlegs que es-
tan duent a terme l’obra, «la troballa
és molt important, sobretot el fet d’ha-
ver trobat l’angle de la cantonada, ja
que permet fer-se una idea de les di-
mensions que pot abarcar el claus-
tre», i en aquest sentit han manifes-
tat que aquest podia tenir uns 23
metres de costat i que segurament
presenta un aspecte rectangular.

El claustre compta amb un mur
de tancament que se suposa connec-
tava amb les dependències del con-
vent i un altre mur que delimita el pati
interior del claustre.

D’altra banda, en les excavacions arqueològiques realitza-
des a la vora del monestir, s’han trobat diferents materials que
indiquen l’existència d’algun assentament de poblat iber romà,
tot i que de moment només són indicis i que cal un estudi molt
més profund en aquest sentit per avaluar exactament la seva
identitat.

Aquestes troballes arqueològiques van poder ser observa-
des pels dos-cents participants que el passat diumenge 9 de
maig van assistir a l’Aplec que va celebrar-se al Monestir de
Santa Maria de les Franqueses, amb la celebració d’una Missa i
d’un dinar.

Durant la Missa van presentar-se el Goigs de la Mare de Déu
de les Franqueses.
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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

V. X. ADSUAR

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

Agència Oficial
Venda de vehicles nous i usats

Mercedes-Benz

Al mal temps... bona música!!,

recomanacions de la Biblioteca
La biblioteca presenta les novetats musicals de la temporada

En aquesta ocasió, us
volem donar a conèixer i
comentar algunes de les
darreres novetats musicals
de la nostra biblioteca.
Recordeu però, que aquí no
podem pas comentar-ho tot.
És per això, que ja teniu a la
vostra disposició la guia de
novetats, on sí que hi figuren
totes.

Per a aquells a qui us
agradi la música feta en
llengua francesa, us
recomanem: Quelqu’un m’a
dit, de la model Carla Bruni.
De ben petita, Carla Bruni, ja
sabia que volia ser cantant,
però no ha estat fins fa poc
que ha pogut treure el seu
disc. De ben segur, que la
seva música l’heu escoltada
en cert anunci publicitari.

Si sou més exòtics i us
agraden les fusions, la
música electrònica suau i
amb aire oriental heu
d’escoltar: Buddha-bar VI de
Dj Ravin. Aquest disc és
ideal per crear un ambient
singular i diferent. Ara bé, si
el que voleu és escoltar la
música en directe, us podeu
desplaçar fins a París o Milà
on hi ha l’autèntic buddha-
bar. Us podeu fer una idea
de com és si mireu el llibret
que acompanya el disc on hi
ha una fotografia
impressionant.

Per als amants del jazz,
també en tenim. Una mica
de jazz pop amb Rebekka
Bakken i el seu disc The Art
of how to fall.

Hom diu que els vells
rockers mai moriran…
Potser és ben cert.
Comproveu-ho vosaltres
mateixos amb l’últim de Lou
Reed: Love at first serenade.

Són moltes les
pel·lícules on la música s’ha
convertit amb l’autèntica
protagonista. Si us agraden

les bandes sonores heu
d’escoltar Monsoon Wedding
de Michael Danna de la
pel·lícula, evidentment,  La
boda del monzón. Tant la
pel·lícula com la música les
podeu trobar a la Biblioteca
Margarida de Montferrat.

Us agrada la música
minimalista? No heu escoltat
mai aquest tipus de música?
Doncs, la resposta a
aquestes dues preguntes
és: Wim Mertens amb
Skopos.

Bé, melòmans fins aquí
la presentació de les
novetats. Recordeu! A la
Biblioteca n’hi ha més i les
podeu escoltar tranquil-
lament a casa durant una
setmana.

Indesinenter

Quí sap per què el començo aquest poema!
Quí sap si dintre d’ell hi pots ser tu,
o bé senzillament no hi ha ningú.
M’agradaria dir
que tot allò que dic és de tothom.
Defujo complicitats.
És el zen, el meu zen la meva arcàdia,
i el brum d’aquesta afecció
és un àmbit fantasiós
que pot ser que no t’agradi.
Còctel de records i un gran planell
de pau se m’endú lluny.
Em transporta a terres altes,
on s’hi van reproduint a cor que vols
aquells costums antics quan tots desàvem
el calçat davall del llit i no a l’armari.
Escric ara mateix sobre la cara
impresa d’una jove
que veig ara al diari.
M’agrada el fons perfecte.
Ningú no ho diu mai tot, m’apunta ella.
Tot de tot em plau, i cada tot
l’esmicolo sempre fort per fiar-me’n
bé del tot. M’agradaria veure’m
del desig molt més enllà.
Més que res, m’encanta com te’n rius,
perquè el sol et lluenteja
com si el duguessis a dins.

Miquel Trilla
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Manteniment i neteja de:

Comunitats de veïns • Pàrquings
Oficines • Establiments comercials
Rètols • Vidres • Façanes
Naus industrials
Neteges final d’obra
Neteges en general

Tel. 973 448 724

650 604 581

25600 BALAGUER
E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

NOU CICLE FORMATIU DE

GRAU MITJÀ D’INFORMÀTICA
per alumnes que acabin l�ESO o bé que tinguin superada la

prova d�accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà

Per a mes informació:
IES ALMATÀ Parc del Reial s/n - Balaguer (La Noguera)
Tel./Fax 973 44 56 91
e-mail: iesalmata@centres.xtec.es    Web: www.almata.es

L’IES Almatà pioner a Lleida en la

participació als mòduls de joieria
Una alumna del centre participarà en un curs de 300 hores que

s’impartirà aquest estiu a Barcelona, juntament amb 24 alumnes més

L’alumna Irene Barril i Trepat del Cicle
Formatiu de Grau Superior de Gestió Comer-
cial i Màrqueting de l’IES Almatà de Balaguer,
és una dels 25 nois i noies de Catalunya ins-
crits en el curs d’especialització en el sector
de la joieria, i que està organitzat pel Depar-
tament d’Ensenyament i el Col·legi de Jo-
iers, Orfebres, Rellotgers i Gemmòlegs de
Catalunya.

El Col·legi Oficial de Joiers veu la
necessitat de professionalitzar el sector i
aposta per una proposta pionera a Catalunya
que s’inicia amb la signatura del nou conveni
de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament i la preparació de 300 hores

de formació teòrico-pràctica que realitzaran,
a par tir del 7 de juny, els alumnes
seleccionats amb un perfil personal adient a
l’activitat comercial del sector, a proposta
del professorat dels centres educatius que
cursen els CFGM i CFGS de Comerç.

L’esmentat curs es realitzarà a
Barcelona, durant l’estiu i serà impartit per
diversos professionals especialistes en les
diferents matèries que engloba el món de la
joieria.

L’IES Almatà de Balaguer, és l’únic Centre
educatiu de les comarques de Lleida que
s’ha implicat en aquest projecte formatiu de
joieria.

L’IES Ciutat de Balaguer

guanya dos premis
Dos premis d’abast nacional amb dos

treballs de recerca educativa

L’alumna de Segon de Batxillerat de l’IES Ciutat de
Balaguer, Carla Vilaseca, sota la tutela de la professo-
ra Dolors Domingo amb un reportatge documental
sobre Balaguer i els alumnes de primer de batxillerat
amb la creació d’un noticiari també sobre l’actualitat
de Balaguer, han estat premiats amb dos premis edu-
catius d’abast nacional, amb els respectius Treballs
de Recerca treballats i presentants durant el curs que
ara finalitza.

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. 627 408486 - 973 443750 - 973 445973



16

Dr. Josep Ma Lara Nieto
Horari de visites: dimarts i dijous

d’11 a 13h del matí, i de 18 a 20h tarda

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER • Tel. 973 448 332

URGÈNCIES i domicilis 24 hores al tel. 629 359 238

El Balaguer ensopega a casa amb el Prat

i és cinquè a dos punts del tercer
Tot i la derrota, l’equip continua tenint totes les opcions per
aconseguir l’ascens, si guanya els tres partits que queden

El Balaguer va deixar escapar una gran
oportunitat de continuar en la tercera posició
de la classificació de Primera Catalana, des-
prés de perdre per 1-3 davant el Prat, el pas-
sat diumenge al Camp Municipal de Balaguer,
en el primer dels dos partits consecutius que
l’equip disputa davant de la seva afició.

Després de la derrota, l’equip que entre-
na Emili Vicente es cinquè a dos punts del
tercer classificat, el Pubill Casas, equip que
s’enfrontarà al Balaguer el proper diumenge
23 de maig, en el penúltim partit de la tempo-
rada, i que de ben segur serà important de
cara al resultat final de la lliga.

Aquest diumenge, el Balaguer rep la visi-

ta de la Pobla de Mafumet, un equip molt jove
però amb molta tècnica, i que representarà
el primer dels tres esculls que l’equip vermell
té davant seu per intentar aconseguir la ter-
cera plaça.

Tres autèntiques finals esperen un
Balaguer que ha fet una magnífica segona
volta i que espera arrodonir amb l’ascens a la
Tercera Divisió.

La directiva del club ha agrait el suport de
l’afició en el partit del passat diumenge i es-
pera que aquest diumenge, 16 de maig, tor-
ni a omplir-se el camp per animar l’equip da-
vant l’equip tarragoní.

Golejadors del F.C. Balaguer

1.Santboià. .............. 73

2.Rubí ...................... 64

3.Pubilla Casas .........57

4.Masnou .................56

5.Balaguer ....................... 55

6.Horta .................... 55

7.Prat ...................... 54

8.Pobla Mafumet .......52

9.Morell ...................52

10.Premià. ...............47

11. l’Hospitalet .......... 46

12. Pomar ...............45

13. Guíxols ...............45

14. Júpiter ...............43

15. Badalona ...........41

16. Ripollet ...............40

17. Poble Sec...........39

19. Tortosa .............. 37

19. Santa Eulàlia .......31

20. Sants .................17

Classificació Primera Catalana

1.Juli .............................. 9

2.Tenorio ........................ 9

3.Ermengol ..................... 7

4.Parra ........................... 7

5.Juanjo .......................... 5

6.Menchón...................... 3

7.Figuerola ..................... 1

8.Gomila ........................ 1

9.Martínez...................... 1

El Balaguer va tenir
mala sort el passat
diumenge en el partit
davant el Prat, ja que no
va aconseguir marcar en
cap de les moltes
ocasions que van tenir
durant els 90 minuts de
joc. Els pals, que fins a
tres vegades van treure

Eloi

la pilota, i la bona actuació
del por ter Víctor, van evi-
tar una victòria local.

Juanjo Tenorio i el
davanter Juli continuen
encapçalant la llista de
golejadors de l’equip, amb
9 gols cadascun.
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El Cristec va perdre a la pista de l’Hospitalet
Bellsport, per 4 gols a 2, en partit corresponent a la
26a jornada de la Nacional “A”.

Els balaguerins, que van afrontar el partit amb 6
baixes per diversos motius, va tenir que jugar durant
els 40 minuts amb el mateix 5 inicial, el qual va
supeditar el seu joc i va ser clau en el tram final de

El Cristec es complica la permanència

després de perdre 2 partits consecutius
Els homes de Rafa Martinez van caure a la pista de l’Hospitalet per 4-2
ia casa davant la Penya Blaugrana Montserrat per un contundent 3-7

l’encontre quan el desgast físic va
començar a passar factura.

Rafa Martínez, tècnic del Cristec,
va plantejar el partit amb una línia
defensiva tancada, intentant sortir a
la contra en moments puntuals i
evitant el desgast dels seus
jugadors. Aquest plantejament va
donar els seus fruits fins als darrers
instants, als quals es va arribar amb
empat a dos gols i amb un Cristec
que fins i tot va enviar 3 pilotes al pal.

Fins aquest moment, la gran
actuació de Manolo a la porteria, la
solidés defensiva de Xolo, les ràpides
sortides a la contra de Míguel, els
dos gols de Genís i el desgast ofensiu
i defensiu de Jordi, havien sorprès un
Hospitalet que tenia molts problemes
en superar la tàctica visitant. Però a
manca de 6 minuts va arribar  la

jugada clau del partit, el Cristec va gaudir d’un doblepenalti que
va desaprofitar per a avançar-se en el marcador, i en la següent
jugada els locals van marcar el 3 a 2. Poc després a un nou
doble errat pel Cristec, aquesta vegada per empatar el partit,
va seguir el 4 a 2 que va sentenciar el resultat final malgrat
l’esforç èpic dels jugadors balaguerins.

D’altra banda, aquest passat dissabte, el suport de l’afició
balaguerina en el Pabelló municipal no va ser suficient per aixecar
un partit important pel Cristec, que va tornar a perdre davant la
Penya blaugrana Montserrat per un contundent 3-7 que col·loca
els balaguerins en la zona de descens. L’equip va sor tir a per
totes però un penalt inexistent que va servir als visitants per
igualar el marcador i els pals van evitar un millor resultat.

CENTRE FISCAL, JURÍDIC, LABORAL, COMPTABLE, GESTORIA i ASSEGURANCES

Plaça Pau Casals, 6 pral.  Tel. 973 450555  Fax 973 450809  25600 BALAGUER
Passeig d eRonda, 57 baixos  Tel. 973 282818  Fax 973 282989  25006 LLEIDA

Ctra. de Gausac, 2 baixos  Tel. 973 643232  Fax 973 642699  25530 VIELHA

NOVA SECCIÓ DE COMPRA, VENDA, LLOGUER i GESTIÓ DE PATRIMONIS

Ens trobarà a: Passeig de l’Estació, 1 baixos  Tel. 607 088193  25600 BALAGUER
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA
CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

Victòria agònica i merescuda del
Balaguer contra un rival directe, el Reus
Ploms, per 83-78 en la lluita per evitar la
promoció per no baixar de categoria.

El partit no va decebre a les expectatives
i va ser en tot moment un frec a frec entre
dos equips que s’hi jugaven la vida i que en
tot moment van lluitar per endur-se la victòria
cap a casa seva.

El partit es va resoldre en els últims 3’

El C.B. Balaguer ha de disputar el play-off

per la permanència davant el Roser
L’equip ha de disputar-lo ja que va caure derrotat a la pista de l’Olesa

per 82-78 en el darrer partit disputat d’aquesta temporada

quan els locals van saber estar més
concentrats que mai en defensa i van poder
posar un joc més ràpid en atac a partir de
les pilotes que recuperaven en defensa, el
que va provocar que el Reus no pogués aturar
la millor velocitat del Balaguer i que aquests
trobessin millors posicions de llançament, el
que va fer encistellar algunes cistelles fàcils
que van trencar el partit ja que el Reus va
tenir que jugar a remolc.

Cal destacar el partit realitzat pel quartet
Farran; Pastor; Galceran i Rúbies, autors
respectivament de 18, 15, 17 i 13 punts
que van guiar el seu equip cap a la victòria.

El passat diumenge, el Balaguer va
perdre per 82-78 davant el Finques Olesa i
ara ha de disputar la promoció de
permanència contra el Roser de Barcelona
al millor de 3 partits amb el factor pista a
favor de Balaguer, a partir d’aquest dissabte
15 de maig.

El Club Tennis Balaguer viurà

un nou Open Internacional del

21 al 30 de maig
Dins del Campionat Futures puntuable
per l’ATP, amb 10.000 $ amb premis

El Club Tennis Balaguer ja està treballant en l’or-
ganització d’un nou Open Internacional de Tennis, el
Campionat Futures, puntuable per l’ATP, i XI Trofeu
«Ciutat de Balaguer». A diferència dels altres anys, el
campionat d’enguany no està organitzat com a cir-
cuit, i per tant, els jugadors poden escollir en quins
campionats volen assistir i a quins no. En aquesta
modalitat del campionat Futures «es poden veure ju-
gadors de molta qualitat, ja que no estan obligats a
participar en tot el circuit», segons manifestà el presi-
dent del Club Tennis Balaguer, Antoni Bergadà.

En total es repartiran 10.000 dòlars en premis,
en un campionat que celebrarà la fase prèvia del 21 al
23 de maig, amb la presència de 128 jugadors, dels
quals 32 formaran part del quadre gran que es dispu-
tarà del 24 al 30 de maig.

El dissabte 29 de maig es disputarà la final de
dobles, mentre que la individual serà el diumenge 30.
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• TxF

- Paleta
- Pintura

• CURSOS OCUPACIONALS

• ESO

- Primer Cicle
- Segon Cicle

• BATXILLERAT

- Humanitats i Ciències Socials
- Ciències de la Naturalesa i Salut
- Tecnològic

• CICLES FORMATIUS

• DE GRAU MITJÀ
- Soldadura i Caldereria
- Equips i instal·lacions electrotècniques
- Gestió Administrativa1

- Comerç
- Explotació de Sistemes Informàtics. Nou!

• Dos cursos acadèmics
• Tècnic/a en Explotació de Sistemes Informàtics
• 310 hores de Formació en centres de treball

• DE GRAU SUPERIOR
- Administració i Finances2

- Gestió Comercial i Màrqueting
- Desenvolupament d’aplicacions Informàtiques

IES ALMATÀ
Parc del Reial s/n - Balaguer (La Noguera) - Tel./Fax 973 44 56 91

e-mail: iesalmata@centres.xtec.es    Web: www.almata.es

Oferta educativa

1 S’alterna amb Comerç          2 S’alterna amb Gestió Comercial i Màrqueting

Calendari de preinscipció i
matriculació. Curs 2004-2005

Batxillerats i Cicles Formatius
- Dates de preinscripciÛ: del 13 al 28 de maig.
- Dates de matriculaciÛ: del 30 de juny al 7 de juliol

SERVEIS

• Biblioteca (amb préstec de llibres)
• Copisteria (enquadernació de tre-
balls, fotocòpies)
• Transport (Municipal i Comarcal)
• Menjador (Càtering)
• Bar-cantina
• Orientació Professional i Acadè-
mica
• Borsa de Treball
• Servei Català de Col·locació (Cur-
rículums)
• Convenis de Pràctiques amb em-
preses (alumnes de Cicles Forma-
tius)
• Estada a l’empresa (alumnes de
Batxillerat)

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Doncs bé, el temps que tot s’emporta, ha fet passar aquest
rar mes d’abril. Ens ha situat a un maig humit i frescot que fa
encertat el refrany castellà, i estant com estant les coses no
creureu pas que jo sigui prou agosarat de repetir-lo. No vull
córrer el risc de què la digna representació d’ERC a l’Ajunta-
ment em demani que torni algun títol que pugui tenir oblidat en
el «baúl de los recuerdos». Això sí, són uns trempats mentals.
Els hi va la marxa! Allò que a ningú preocupa, ni res soluciona,
ni es té en consideració en cent anys de pensar, ells ho agafen
i en foten una madeixa. Quan la tenen feta, la fiquen a l’abast
d’un gat i quan aquest cansat de jugar-hi la deixa, ells la tornen
a agafar. I sant torne-m’hi.

Un bon amic em donava la idea, de què ara que han ence-
tat les reclamacions a nivell local, se’n podria fer un altra abans
de què es refredi l’ànim. És aquesta; tots sabeu el trist paper
que va fer «San Vicente Ferrer» al Compromís de Casp en
contra del nostre comte Jaume. Es va abocar a defensar els
interessos castellans amb l’aigua beneïda i el foc de l’infern.
Aquest senyor (vull dir el frare), se li ha de retirar el títol de
Sant!, és humiliant pels balaguerins, és vergonyós pels ciuta-
dans i comarcans de la Noguera! Ai recoi! que se n’ha fet del
comtat d’Urgell, fins i tot, això ens ha fotut. A queixar-se to-
quen!

Una vegada satisfeta aquesta reclamació, que de segur,
el Vaticà considerarà, anirem passant llista a tot el que ha

perjudicat al poble català i en concret al bala-
guerí, i si no ens atenen que es preparin que de
mel i mató n’hi haurà i no per postres.

Passarem una escrupolosa mirada a la
canonització de Monsenyor Escrivà (que ni de
Balaguer era), i en què ens ha pogut humiliar
l’assistència de dos prohoms de Balaguer a la
cerimònia. Analitzarem totes les conseqüènci-
es psicològiques, d’imatge i monetàries d’aquell
fet. I si és just i convenient a rodar caps, encara
que en el seu dia ja es va fer justícia; un perdent
la militància i l’altre l’alcaldia.

Per la meva desgràcia em vaig perdre
aquest ple de l’Ajuntament, com l’anterior, les
trenta-dos persones que en van ser especta-
dors, devien marxar a casa feliços i contents,
sense cap dubte. Jo hagués dormit com un
sant al sentir que una força política «in
crescendo» es va fer seva la meva humiliació
històrica. L’ofensa, l’escarni va camí de rentar-
se, és solament el principi, anirem fins a la ba-
talla de Muret! I si ens assabentem que durant

la dominació àrab es va donar alguna coseta
a un Mustafà qualsevol, ja la pot tornar i ben
embolicada no estem per brocs.

L’altre dia llegia que el «chascarrillo» és
típicament aragonès d’origen, ho ignoro, però
puc signar en qualsevol lloc que si anem per
aquest camí la capital de l’acudit i de la facè-
cia pura i dura serà Balaguer.

Ai Déu! quina manera més inútil de fer el
ridícul, però de segur ha d’ésser una forma
més de cridar l’atenció, de demostrar que hi
ha fusta de vertader republicanisme. Com a
grup polític tenen tot el dret de presentar el
que cregui oportú, d’això no hi ha dubte. Més
aviat són uns altres aspectes els que em fan
sortir de polleguera, i em deixen interrogants
oberts.

C.G.A.

P.D. No cal dir que
no faltaré més a cap ple.

Desitjats somnis
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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

Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER

LOCO-DANCE-CLUB

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER
Balaguer acollirà la primera trobada de

Diables el proper dissabte 22 de maig
Organitzada pels Diables de Balaguer i amb la presència dels diables

d’Alella, Viladecans i Balaguer

El proper dissabte 22 de
maig, la ciutat de Balaguer
acollirà la primera Trobada de
Diables, organitzada pels
Diables de Balaguer i que
comptarà, a més del grup
local, amb la presència dels
Diables de Viladecans i els
Diables d’Alella.

Aquesta primera  Troba-
da, que vol tenir continuïtat
en els propers anys,
comptarà amb un total de
seixanta diables entre els
tres grups participants de
Balaguer, Viladecans i Alella,
que a partir de les 11 de la
nit sortiran de la Plaça Pau
Casals, es dirigiran cap al
Centre Històric on faran un
recorregut pels principals
carrers i places, per acabar
amb un gran espectacle a la

Plaça del Mercadal, abans
de retornar cap al marge
esquerre del riu, al Parc de
la Transsegre,  on se
celebrarà un concert per
acabar d’animar la vetllada
de foc, a càrrec dels grups
locals Hot Numbers i La

Vanda, amb la millor música
del moment.

El grup de Diables de
Balaguer s’ha consolidat
com un dels més actius de
les Terres de Ponent,
participant en gran quantitat
de trobades i correfocs
d’arreu de Catalunya, en els
darrers anys.

Els correfocs i les
actuacions de Diables són
típiques de la Nit de Sant
Joan, tot i que, de cada
vegada més, van ampliant-
se les seves actuacions a
d’altres jornades i
temporades al llarg de l’any.

Els Diables de Balaguer
tornaran a actuar a la nostra
ciutat, i com cada any, la
propera revetlla de Sant
Joan, el dimecres 23 de juny.
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XVII campionat de billar

amercià del bar Fleming
Durant aquesta quinzena no s’ha

disputat cap partida

Quinzena un tant atípica al no disputar-se cap de
les partides que falten per l’acabament del campionat.

M. Alarcón contínua líder provisional de la classifi-
cació amb 21 jornades jugades i 27 punts, seguit en
segon lloc Pere Estruch Jr, amb 22 punts i 15 jorna-
des, 5 punt menys que Alarcón però també amb 6
jornades menys disputades.

En els últims llocs continuen J. Pedra i J. Planes,
amb 5 i 3 punts respectivament, el primer amb 11
jornades jugades i el segon amb tant sols 4 jornades.

LLOC PUNTS J. JUG
1. M.ALARCON ..... 2 7 ....... 2 1
2. P. ESTRUCH JR.. 2 2 ....... 1 5
3. P. ESTRUCH ....... 1 7 ....... 1 4
4. JM. MARQUÉS .. 1 7 ....... 1 4
5. J. OLIVES .......... 1 6 ....... 1 4
6. M. LIZASO ........ 1 5 ....... 1 6

LLOC PUNTS J. JUG
7. X. ESTRUCH ...... 1 4 ....... 1 2
8. O. SALVADÓ ..... 1 4 ....... 2 0
9. S. MUÑOZ ......... 1 1 ....... 1 7
10. A. OLARTE ........ 7 ....... 1 0
11. J. PEDRA ........... 5 ....... 1 1
12. J. PLANES ......... 3 ......... 4

 La Transsegre fa història amb la

presentació de la vintena edició
Presenten el cartell i la samarreta del 2004, la vintena edició

La popular festa de la Transsegre arriba als seus
vint anys, i els organitzadors no volen deixar passar
aquest aniversari, sense celebrar-ho.

Per tal de commemorar aquests 20 anys, aquest
any s’ha suspés el concurs de dibuix i de cartells per
tal d’encomanar-ho a dos artistes balaguerins, Maties
Trepat, autor del cartell 2004, i Frederic Letamendo,
autor del dibuix de la samarreta, han estat els escollits
per disenyar l’edició d’enguany. A més de les

samarretes que ja estan a la venda
en molts dels establiments
col.laobradors de la ciutat que
llueixen una enganxina a la porta
d’entrada, l’organització també ha
editat una revista amb la història dels
vint anys, que es troba a la venda als
diferents quioscos de Balaguer, al
preu de 1,5 euros.

Una de les principals novetats
d’enguany, per celebrar l’efemèrides
és que la festa començarà el
divendres al vespre, amb un pregó
de festa que anirà a càrrec d’un
conegut presentador de TV3.

D’altra banda, els diferents cen-
tres escolars de Balaguer ja estan
treballant en la elaboració dels
murals que formaran part del
Transdibuis d’enguany, i que també
faran referència als 20 anys de la
popular festa aquàtica de la capital
de la Noguera.



22

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Tel. 973 447958

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

PRECISO COMPRAR de
particular a particular, piso o
casa con o sin muebles en
Balaguer. Interesados 610

456836.

VENDA/LLOGUER de par-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer. Raó

als tels. 973446161-
629310479.

ES LLOGA local comercial
al C/ Barcelona. Obra nova.

Dos nivells. Raó 973 448273.

SE VENDE CHALÉ
seminuevo con terreno por
cambio de domicilio. Interesa-

dos llamar al 619 813038.

C O N S T R U C C I O N S
GERMANS VIDAL, 20 anys
al servei de la construcció.

Nova empresa a Balaguer. Des
d’una regata fins a un xalet.
Paletes, electricitat i
fontaneria. Plaça Lope de
Vega, 6 6º 1º Balaguer. Tels

650 760006 i 973 426180.

POR CAMBIO de domicilio
vendo piso económico en
Balaguer. Interesados llamar

600 402319.

ES LLOGA places de par-
king tancat al C/ Barcelona.
Interessats Tel. 973 448273.

ES LLOGA botiga de 400 m2

al  C/ Avall de Balaguer. Ideal
per supermercat o botiga de
mobles. Facilitat de càrrega i

descàrrega.  Inter. Tel.  977
351425 i 606 135203.

ES PRECISA instal·ladors
d’electricitat  i fontaneria amb

experiència o sense per
treballar per Balaguer i Comar-
ca.  Raó Tel. 609 360 714.

SE VENDE hamburgueseria

Anagrama, C/ Avall 23 de
Balaguer. Inte. llamar 973
450372.

ES VEN MOUNTAIN
BIKE NOVA. BH  Expert,
equipació LX Odeore. Urgeix
vendre. Raó 647 389681.

SE REGALAN  gatitos
negros.Razón 973 292013.

ES LLOGA PIS de 85 m2

útils, 3 hab., una de matrimoni
gran, cuina, menjador, lavabo.
Tot exterior. C/ Aprestadora
139. Hospitalet de Llobregat.

Raó 619723426 o 610267908
Joan o Josep.

Sr. 66 años buena presencia y
sin problemas económicos de-

searía conocer señora para
formar pareja. Tel. 667
823702

ES TRASPASSA botiga de

roba en ple rendiment per no
poder atendre, preu a conve-
nir amb o sense gènero.
Interessats trucar 647 444855.

ES LLOGA apartament de 2
habitacions a l’Av. Pere III. Nou.
Raó al Tel. 973 445466 a par-
tir de les 16h.

SE PRECISA  comercial con
vehiculo propio. Personas
mayores de 30 años, preferi-
blemente zona de Balaguer.
Se ofrece, fijos, seguridad so-

cial y comisiones. Inter. 645
072050.

ES VEN Audi 100 gasolina,
matrícula L-J. Bon estat. Preu:

1200 euros, no negociables.
Raó 659095891.

CENTRE DE SOL
BALAGUER  precisa

aprenenta de perruqueria amb
mínims de experiència. Raó
973 447776.

LLICENCIADA QUIMICA
dona classes particulars:
Primària, E.S.O., Batxillerat i
Anglès amb experiència
docent. Raó 973 45 0558.

ES VEN PIS de 100 m2 amb
llar de foc, aire condicionat,
calefacció, 2 terrasses. Per
entrar a viure. Amb ratlla de
parking. Raó 617641606 a

partir de les 8 del vespre.

SE VENDE PISO de 90 m2

con terraza de 55 m2, 4 hab.
2 lavabos nuevo de hace 3

años. Acabados de 1ª calidad
y muy céntrico. Razón 659 125
869 y 676 042005.

ES VEN LOCAL

COMERCIAL AL

C/ BARCELONA

CANTONADA

C/ LA PLANA, 600 M2

APROX. DIVISIBLE.

TEL 629 725009.

S’OFEREIX PER SERVIR
TAULES  i/o barra cambrera
39 anys amb experiència

també de cuina per restaurant,
granja o bar de Balaguer.
Només de 9 a 17h i dilluns a
divendres. Jornada sencera o
mitja. Raó 610 467951.

SALOU, SE ALQUILA apar-
tamento para 5 personas con
piscina y cerca de la playa.
Junio 700 euros al més. Razón

609 369537.

ES VEN APARTAMENT
de 63 m 2. Parket, aire
condicionat a la Pl. de la

Sardana. Opció de parking.
Raó 619 119 136.

ES LLOGA PIS a Salou, 2
habitacions i piscina. Durant els

mesos de Juliol i Agost. Raó
636571389 i 977381143.

SE VENDE PISO totalmen-
te nuevo C/ La Plana, 3 hab.,

2 lavabos, 2 terrazas, traste-
ro y con calefacción individual.
Razón 655 838279.

ES VEN CARABANA Mas-

ter 400, 5 places. Avancer tol-
do estiu, antena Tv,
estabilizadors, water químic,
roda recanvi, retrovisors i
enfosquidors exteriors. Raó

973 121007 nits.

SALOU, LLOGO
APARTAMENT  prop de
platja, 6-8 persones. Terrassa.

Zona comunitaria amb jardí i
piscina. Raó Tel. 973 430245,
Sra. Cecilia.

ES VEN Volkswagen Polo

1.400, 3 portes any 1998. Bon
estat. Preu: 4.800 euros. Raó
619 802598.

PUNT DE CREU ara som a

les comunions, no us faria
gràcia tenir com a record
d’aquest dia tan assenyalat un
bonic dibuix amb les dades
incloses dels vostres fills o néts

estimats? Tot fet amb punt de
creu. Raó 617 292594.

ES VEN Yamaha Neo’s de 50
c.c. homologada dos

passatgers pràcticament
nova, 3.500 km. Raó Tel. 973
447297 migdies o nits. Pregun-
tar per Raquel.

LOCAL COMERCIAL

LLOGUER
C/ PERE III, TOTALMENT

CONDICIONAT

ACABATS EN FUSTA
BON PREU

973 450 407

CHICA NATIVA
ESPECIALISTA

en trenzas afro, rastas,
extensiones, etc..
para particulares y

peluquerias.
RazÛn

973 447783 y 600 879054.

LOCAL COMERCIAL

LLOGUER
C/ BARCELONA

115m2, 2 NIVELLS

OBRA NOVA

Tel. 973 448 273

ES LLOGUEN places de parking tancat al C/
Barcelona (Prop Escolapis). Interessats Tel. 973
448273.
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SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.50 " diumenges
07.30 TŔRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.45 LLEIDA diari excepte diumenge
07.48 " feiners
07.55 " de dilll. a div. feiners
07.56 “ feiners
09.15 “ feiners
10.45 LLEIDA diumenges
13.30 " calendari escolar

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
15.18 “ de dill. a div. feiners
17.55 “ diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDŔ 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'ŔNEU feiners
13.17 AGRAMUNT feiners
19.47 AGRAMUNT de dill. a div. feiners
14.00 ŔGER 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 diari
11.00 feiners
12.30 feiners
13.15 de dill. a div. feiners
14.45 calendari escolar
16.00 diari
16.30 feiners
18.30       de dill. a div. feiners (excepte juliol/agost)

19.00 de dill. a div. feiners

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 (URGČNCIES) 088
MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700
GUŔRDIA URBANA 973 450000
CONSELL COMARCAL 973 448933
BOMBERS 973 445080
CAP II 973 446028
SERVEI D'URGČNCIES 973 447714
I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408
QUINTA S ALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MČDIC 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 MČDIC 973586249
CAMARASA
AJUNTAMENT 973 420009
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT 973 428007
CUBELLS
AJUNTAMENT 973 459005
GERB
AJUNTAMENT 973 446099
LA RŔPITA
TELČFON PÚBLIC 973 445018
MENŔRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 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
RESIDČNCIA 973 438169
SANT LLORENÇ
TELČFON 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

FA RMÀC I E SO D EO T O R N

F A R M À C I E S
ŔGER

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

LES AVELLANES

RUBIES PRAT, NURIA 973454213
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 13 de maig a les 8 de la tarda del 20 de maig ALDAVÓ
De les 8 de la tarda del 20 de maig a les 8 de la tarda del 27 de maig CLAVER
De les 8 de la tarda del 27 de maig a les 8 de la tarda del 3 de juny SALA

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,

OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS

COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

C/ Almatà, 2 -   25680 HOSTAL NOU
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

Portes metàl·liques
Basculants i automàtiques

Escales i baranes metàl·liques
Serralleria i Forja

Estructures metàl·liques
C/ Barceloneta (davant bàscula)

Tel. part/Fax 973 450 167
Tel. 605 801 804 - 25617 LA RÀPITA

etŕl·liques

ORENO

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE CASAS
UNIFAMILIARES EN CAMARASA 3ª FASE

Garaje para 3 coches
Comedor con fuego a tierra

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

PARA MÁS INFORMACIÓN
OBRAS MONEDERO, SL · Telf. 629 811 450

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE CASAS
UNIFAMILIARES EN SANT LLORENÇ DE

MONTGAI 1ª FASE
Garaje para 3 coches

Comedor con fuego a tierra
Cocina · Aseo · Baño · Despensa · 4 habitaciones
Patio trasero para jardín de 120 o 220 m2 según

parcela

PARA MÁS INFORMACIÓN
OBRES SANT LLORENÇ, SL · Telf. 629 811 450

M Josep Rosiñol
Pintura i

decoració

C/ Botera, 10  2n - 2a
Tels. 973 443 195 � 615 169 169
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