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Nous accessos a Balaguer
S’han iniciat les obres dels
nous accessos  per la ctra.
de Menàrguens en direcció
al Secà i a la variant

Final de temporada emocionant
El Club Futbol Balaguer es juga
l’ascens a Tercera Divisió en
una darrera jornada plena
d’emoció

406

IV Premi Jove Emprenedor
El Consell Comarcal ha
convocat la IV edició del
premi Jove Emprenedor dotat
amb 2.000 euros

Segona quinzena
maig · 2004

• Implantació Norma

   ISO 14000

• Gestió de purins

• Gestió fertilitzants

• Avaluacions ambientals

   ramaderes
C/ St. Crsit, 27-29 altell | 25600 Balaguer

Tel.: 973 448 459 | www.ambiens.info
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C/ Hostal Nou, 19 · Tel. 973 445438 · BALAGUER

Salud Automoció, S.L.
des de 1931
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Què en penseu?...
Sembla ser que el nou departament de

Comerç de la Generalitat pretén regularitzar i
també sancionar els comerços que
incompleixen la normativa vigent. Sigui quina
sigui la infracció (no respectar els horaris, ven-
da indiscriminada de productes sense tenir en
compte qüestions com la higiene que requereix
la manipulació o l’edat a qui va adreçat...)  no
pot quedar com si res. Tots som iguals davant

la llei, i complir-la d’igual manera és el
fet més clar de tracte igualitari,
d’indiscriminació i d’integració. Em
resulta estrany com l’Administració
local i/o autonòmica pugui atorgar
l l icències d’obertura sense un
seguiment anterior i posterior a la
inauguració. D’aquesta manera
s’evitarien haver de  reaccionar quan
s’acumulen les denúncies i haver de
prendre mesures delicades.

Josep M. Simon i Auberni

En portada:
Open de Tennis

BALAGUER
Clausurat el curs per a

Joves emprenedors de la
ciutat de Balaguer el

passat 15 de maig

400 nens i nenes a la X
Fira de Jocs de Pati

COMARCA
Es celebra un nou Aplec a
l’ermita de Sant Llubí a la
vall d’Àger

Actes commemoratius de
571 aniversari de la mort
del Comte Jaume d’Urgell

CULTURA
Prop de cent dimonis

participen en la 1a Trobada de
Diables de Balaguer

Una seixantena de gegants
d’arreu de Catalunya a la

II Trobada de Balaguer

ESPORTS
El Club Bàsquet Balaguer es
juga la permanència en la
categoria aquest dissabte

Es celebra la 36 edició de les
XXIV hores de Bàsquet a
Balaguer els dies 29 i 30

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

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 !

Quan arriba la primavera, igual que fan

els caragols, les activitats de tota mena

proliferen cada vegada més. El bon temps

ens convida a sortir de casa.

Un cop acabada la Fira, sembla que

aquesta hagi donat el tret de sortida per a

que la gent del carrer es bellugui. Trobades

de gegants i diables, sortides,

concerts, festes de barri,

cursos... tot allò que a

l’hivern és més difícil de fer.

Però quan arriba el bon

temps, també arriba un

problema que, malgrat tota

la informació que es dóna,

també cal la col·laboració

ciutadana i aquesta no

acaba d’estar a l’alçada.

Sí, ens referim a les

males olors que fan els

contenidors, tot i que es renten

periòdicament i malgrat les campanyes

cíviques que es fan cada any, anunciant

l’horari en que es poden llençar les

escombraries i les possibles sancions que

podem rebre, en cas de que els membres

de la policia local ens enxampin incomplint

aquesta norma senzilla i bàsica com és la

de deixar les escombraries a partir de les 8

del vespre i abans de que passi el camió de

recollida.

El resultat del bon compliment

d’aquesta norma, només beneficia a la

ciutadania, a tots nosaltres que durant

l’estiu, hem de patir i suportar

aquelles angunioses i males olors

causades per un grup de

ciutadans, que encara que són

pocs, molesten, i molt a la

gran majoria. No val a dir com

a resposta al fet que, “com

hi ha gent que ho fa, jo també

ho puc fer”. Hem de ser un

tant més humans i saber

integrar-nos i conviure com a

col·lectivitats com a tal.

Ara que arriba la calor, i les

temperatures fan pujar el mercuri

dels termòmetres dins dels contenidors, i

això suposa un escalfament de les deixalles

dipositades en hores no correctes, cal que

tots fem un esforç i, sense males olors,

puguem conviure com a bons ciutadans i

veïns.

Comportaments cívics?
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 Inicien les obres de l’entrada a

Balaguer per la carretera de Corbins
El projecte preveu la connexió amb la variant i amb el barri del Secà,

que connectarà amb la futura variant de la carretera d’Ager

Les obres dels dos nous

accessos a Balaguer ja s’han

iniciat durant els darrers dies,

després que la Generalitat de

Catalunya, hagués adjudicat

a l’empresa Corsán-Corviam

Construcción, S.A. per un to-

tal de 6,8 milions d’euros, la

seva construcció.

 L’adjudicació va fer-se a

través de l’empresa pública

Gisa, segons va explicar el

cap del servei de Carreteres

a Lleida, Jordi Benet.

Benet va explicar que es

tracta tant de la carretera de

nova creació que està pre-

vista per connectar la C-12

amb la C-26 (De Balaguer a

Alfarràs) al barri del Secà,

com del nou accés a la tra-

vessia urbana de Balaguer

per la Banqueta, que facilita-

rà l’entrada a la ciutat per la

nova zona d’expansió de La

Miranda.

La carretera sortirà des

de la coneguda Torre Ticó i

enllaçarà amb la carretera

d’Alfarràs al barri del Secà,

amb una rotonda tancada, i

tindrà una longitud d’uns dos

quilòmetres, mentre que l’en-

trada a la Miranda tindrà un

quilòmetre.

L’empresa adjudicatària

va inciar els treballs previs de

topografia fa un mes i actu-

alment ja s’està treballant en

el gruix de les obres del tra-

çat de la nova connexió.

El termini d’execució de

les obres de la nova carrete-

ra és d’aproximadament d’un

any.

Clausuren el curs per a

Joves emprenedors de la

ciutat de Balaguer
Organitzat per l’IMPIC i subvencionat

per l’empresari Joan B. Renart

El passat dissabte 15 de maig, va clausurar-se el

segon curs Jove Emprenedor, subvencionat per l’em-

presari balaguerí, Conseller Delegat de l’empresa Vichy

Catalán, Joan B. Renart, organitzat per l’Institut Muni-

cipal Progrés i Cultura i impartit per professors de

l’Escola Superior de Marketing i d’Adminstració (ESMA).

El curs que va iniciar-se durant el passat mes de

febrer, s’ha celebrat a la Sala Polivalent del Xalet Montiu,

tots els dissabtes a la tarda, amb sessions de 4 ho-

res, amb professorat especialitzat.

El Curs ha pretés mostrar aquelles estratègies i

tècniques empresarials a aquells joves d’entre 20 i 35

anys que es volen iniciar en l’aventura empresarial o

que ja hi estan treballant i volien millorar algun dels

aspectes formatius de direcció i gerència de l’empre-

sa.

L’organització ha valorat positivament l’assistèn-

cia d’una vintena de joves emprenedors.

L’acte de clausura va estar presidit per l’empresa-

ri Joan B. Renart i per l’alcalde de Balaguer, Miquel

Aguilà.
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La VIII Festa de la Coca va repartir-ne

més de 300 quilos, el passat diumenge
Èxit del Primer Concurs popular de Coques de Samfaina i de Recapte

400 nens i nenes a la

X Fira de Jocs de Pati

Vora 400 nenes i nens de tots les centres esco-

lars de Balaguer, van participar, el passat dijous 20 de

maig a la X Fira de Jocs de Pati i Carrer, organitzada

dins el Pla Municipal de Dinàmica Educativa, per l’IMPIC

i el Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera,

amb la col·laboració dels centres escolars de la ciu-

tat. Els participants van poder gaudir practicant aquells

jocs tradicionals, gairebé oblidats i que es volen recu-

perar.

El passat diumenge 23 de maig, la Plaça del Mer-

cadal de Balaguer va tornar a ser l’escenari, un any

més, de la VIII Festa de la Coca, amb el repartiment de

més de 300 quilos d’aquest preuat producte gastro-

nòmic noguerenc, i vora 500 litros de sangria del

Mercadal, elaborada especialment per aquesta festa

organitzada per l’IMPIC, amb la col·laboració de Creu

Roja Joventut, els voluntaris de la qual s’encarregaren

de repartir els vora dos mil talls de coca entre tots els

participants.

La coca, de seixanta metres

de llargada i vuitanta centímetres

d’amplada estava confeccionada

per diferents pastissers de la nos-

tra ciutat.

D’altra banda, la VIII Festa de la

Coca va servir per presentar el Pri-

mer Concurs popular de Coques

de Samfaina i Recapte de Balaguer,

amb la participació d’una dotzena

de pastissers amateurs que van

presentar diferents coques, i que

ho van posar força difícil als mem-

bres d’un Jurat especialitzat format

per gastrònoms, pastissers i mes-

tresses de casa.

Al final, el premi a la coca més

bona de gust va ser per Albert

Delsams, mentre que la més vis-

tosa i original va ser la presentada

per Laura Biscarri Puigpelat.
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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
- Venda o canvi de gran pis i local a
un poble entre Fraga i Lleida, per pis
o casa a Saragossa, Pamplona o ro-
dalies.
- Al c/ Barcelona amb 3 hab.
- Al c/ Balmes amb 3 hab.
- Àtic al c/ Bellcaire
- C/ Sant Crist amb Noguera Pallare-
sa, 3 dorm, aseo i bany
- C/Montroig, pis duplex de més o
menos 90 m

2
, 3 dorm, bany, A.A., ca-

lefacció
- Pl. Mercadal, 2 dorm, bany, reformat
- Pl. Mercadal, 3 dorm, bany, reformat

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

2

i de 90m
2
.

- PIs a la Pl. Mercadal

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

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

MAGATZEMS EN LLOGUER
- C/ Sant Crist.
- Magatzem al c/ Barcelona.
- 1 magatzems al c/ S Crist, un de 125 m

2
.

- C/ St. Lluís xanfrà c/ Sant Crist
- Locals comercials al c/ Gaspar de Portolà.
- C/ Tarragona
- C/ Pare Sanahuja xamfrà Pere III
- C/ Alguer i al C/ Montroig
- Pl. Alguer
- Gasolinera el Faro 400 m

2

- Local en lloguer Av. Pere III

Pisos nous d’1, 2 i 3
habitacions a la Ctra.
de Camarasa xamfrà

Jacint Verdaguer.
Totalment equipats.
Financiació al 100%

PROPERA PROMOCI� DE PISOS
EN VENDA AL CARRER URGELL

MAGATZEMS EN VENDA
- C/ Pere III
- C/ Urgell de 170m

2
.

- C/ Barcelona

CASES EN VENDA
BALAGUER
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes
negociables.
- Casa barata al c/ Diagonal
CAMARASA
- Garatge doble amb possibilitat de
construir a sobre. Bona situació.
- Parcel·la per construcció de 240 m

2
.

CASTELL� DE FARFANYA
- Gran garatge per 2.500.000 ptes
- Casa totalment moblada amb jardí.
LA SENTIU DE SI�
- Partida el Tosal de les Forques. Casa
amb jardí de 1080 m

2
 de solar i 210 m

2

de casa.

Degut a la gran deman-
da de vivendes de llo-
guer, sol.licitem als pro-
pietaris que posseeixin
pisos desocupats als
qui els interessi tenir
una rendabilitat en llo-
guer o en venda, es diri-
geixin a les nostres ofi-
cines, on se'ls informa-
r� ampliament del siste-
ma d'arrendament o
financiaciÛ.

LA R¿PITA
- Parcel·les edificables amb projecte
bàsic
ALGERRI
- Parcel·les en venda
- Casa moblada a la Pl. Andaní.
10.000.000 ptes.
TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m

2
 amb terrassa,

traster i parquing.
IBARS DE NOGUERA
- Casa de 120m

2
 amb pati.

 L’Associació Dones d’Almatà visita els

monestirs de Rueda i de Piedra
Durant la visita a la comunitat aragonesa dels dies 8 i 9 de maig

El cap de setmana del 8 i 9 de maig, seguint amb

el programa de sortides que intenta combinar l’oci i el

coneixement de gents i espais, l’Associació Dones

d’Almatà de Balaguer va organitzar una visita a les

Terres veïnes de l’Aragó.

Les sòcies de l’entitat cultural van sortir al migdia

del dissabte direcció cap a Calatayud, fent una obliga-

da parada al Monestir de Rueda, que va sorprendre

les visitants, de manera agradable pel procés de res-

tauració i recuperació d’aquest mo-

nument. Anant cap a Calatayud van

poder admirar la sinuositat del riu

Ebre i van poder notar l’anomenat

«aire del Moncayo».

Van fer nit a la històrica ciutat

manya, més concretament a l’esta-

bliment «El mesón de la Dolores»,

en honor a l’heroica jove de llegen-

da.

El diumenge 9 de maig, les par-

ticipants a la vista cultural van poder

dedicar-lo al Monasterio de Piedra, i

el seu parc de terra, pedra i aigua.

Una bellesa natural admirable i que

de ben segur és una de les joies

més preuades de la comunitat ara-

gonesa.

Actualment, l’Associació ja està

treballant en l’organització de noves

sortides culturals destinades

bàsicament a les sòcies de l’entitat

balaguerina.

Cicle de conferències del

Centre Excursionista

Amb la conferència «Gestió d’un paratge natural»

a càrrec del zoòleg Jordi Sargatal, Director de la Fun-

dació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya, acaba el

cicle de conferències d’aquest mes de maig organit-

zat pel Centre Excursionista de Balaguer, i que ha

girat al voltant de la Serra del Montsec. La conferèn-

cia es celebra el divendres 28 de maig, a 2/4 de 10

del vespre a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de

Balaguer.
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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

Presenten les activitats del

programa Estiuesport 2004
Una de les novetats és el programa

“Temps afegit” fins el 10 de setembre

La Regidoria d’esports de l’Ajuntament de
Balaguer presenta una nova edició de les activitats
Estiuesport 2004, per tal de que els joves escolars
de la nostra ciutat, passin unes vacances d’estiu
més distretes i profitoses.

Estiuesport continua amb el programa Triaesport,
amb dos torns del 21 de juny al 9 de juliol i del 9 al 27
d’agost, per als participants de 4 a 16 anys, amb
horari de 9 del matí a 2 de la tarda.

Les estades esportives arribaran també amb dos
torns del 12 al 23 de juliol i del 26 de juliol al 6 d’agost,
amb dues modalitats, de 5 a 12 anys i de 10 a 16.

Una de les novetats d’enguany és el programa
Temps Afegit amb col·laboració amb l’IMPIC, que es
farà del 30 d’agost al 10 de setembre, de 9 del matí
a 2 de la tarda, per nens i nenes de 5 a 16 anys. En
aquest programa, els joves, a més de practicar els
esports habituals podran fer música, plàstica,
manualitats, biblioteca, teatre, informàtica, etc.

D’altra banda, el proper 12 de juny s’obriran les
piscines d’estiu del Secà i restaran obertes fins el 12
de setembre, mentre que les del Polisportiu s’obriran
el 19 de juny i es tancaran el 29 d’agost, per poder
començar la piscina coberta el 13 de setembre.

L’Associació l’Estel  continua amb els actes

culturals del 25è aniversari de l’entitat

Inicien l’enjardinament del Xalet Montiu, seu de

l’Institut Municipal Progrés i Cultura (IMPIC)
Des del passat dijous, 20 de

maig, els operaris de jardineria de
l’àrea d’obres i serveis de l’Ajunta-
ment de Balaguer estan realitzant
l’enjardinament del Xalet Montiu,
actual seu de l’Institut Municipal Pro-
grés i Cultura de Balaguer.

Les obres de restauració
d’aquest singular i històric edifici de
la capital de la Noguera, d’estil mo-
dernista, va acabar-se durant l’any
2003, i el passat mes de novembre
va traslladar-se les oficines de
l’IMPIC a l’edifici del Passeig Àngel
Guimerà.

Actualment, temps idoni per
l’enjardinament, s’està duent a ter-
me la plantada de diferents arbres i

L’Associació  l’Estel organitza, el proper dissabte
29 de maig, unes Jornades de l’Associació Lleidata-
na pro minusvàlids, ALLEM, amb seu al Consell Co-
marcal de la Noguera, des de les 9 del matí fins a les

2 del migdia, i que estan adreça-
des, bàsicament, als tècnics de les
diferents entitats de tota la provín-
cia de Lleida, i que enguany es cele-
bren a Balaguer, per tal de comme-
morar el 25 aniversari de l’Associa-
ció l’Estel. D’altra banda, el passat
26 de maig van organitzar una xer-
rada sobre l’envelliment de la per-
sona amb discapacitat intel·lectual.

Dins dels actes per commemo-
rar aquesta efemèrides el proper
12 de juny, organitzaran una revet-
lla popular al marge esquerra del riu
Segre amb l’Orquestra Glacé i el
grup local La Vanda, a partir de les
11 de la nit.

de la gespa que cobrirà bona part del jardí d’aquest
edifici públic que connecta l’Àngel Guimerà amb  l’Avin-
guda Francesc Macià, a la zona del marge dret del
riu Segre.
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“L’espai del mal”, tema

central de la Càtedra

d’Estudis Medievals 2004
Inaugurada per l’historiador polonès

medievalista Bronislaw Jeremek

El Consell Comarcal va presentar un nou Curs
d’Estiu de la Càtedra d’Estudis Medievals que en-
guany versarà sobre «l’espai del mal».

La Càtedra, que se celebrarà els propers dies 7,
8 i 9 de juliol serà inaugurada pel expresident del
parlament polonès i fundador del sindicat Solidarnos,
Bronislaw Jeremek. El polític, a més, és un prestigi-
ós medievalista que ha estudiat a fons la qüestió de
la marginalitat i la delinqüència a l’edat mitja i moder-
na amb llibres de referència com «La Piedad i l’Horca»,
o «l’Estirpe de Caín».

El curs, un dels millors d’Història Medieval dels
que s’organitzen arreu de l’Estat Espanyol, analitza-
rà el concepte del mal a l’època medieval a través de
diferents conceptes com la bruixeria, el pecat, les
guerres o la criminalitat. Per fer-ho comptarà amb
prestigiosos historiadors de les principals universi-
tats d’arreu d’Europa.

El Curs d’Estiu de la Noguera està dirigit pel Ca-
tedràtic d’Història Medieval de la Universitat de Lleida,
Flocel Sabaté.

El Consell Comarcal de la Noguera va pre-
sentar la passada setmana la Quarta edició
del Premi Jove Emprenedor, dotat amb dos
mil euros de premi per aquell jove, menor de
35 anys, de la comarca de la Noguera, que
hagi creat o sigui soci principal de la seva
pròpia empresa.

L’objectiu d’aquest premi, tal i com ho va
indicar el president de l’ens comarcal, Josep
Roig, és el de fomentar l’esperit empresarial
entre els joves de la nostra comarca, a la
vegada que s’estimula i promou els valors
que distingeixen les empreses i les activitats
econòmiques en general.

Una de les innovacions d’enguany, a més
de l’import del premi, es que poden presen-

El Consell Comarcal dota amb 2.000

euros el Premi Jove Emprenedor 2004
La Quarta edició d’un premi per aquells joves de la nostra comarca,

menors de 35 anys, que han creat la seva pròpia empresa

tar-se aquelles empreses que tinguin com a
titular, promotor o soci principal un jove que
no superi els 35 anys d’edat en 31 de de-
sembre de 2004.

Els interessats poden presentar la sol·-
licitud al Consell Comarcal de la Noguera abans
del proper 30 de juliol, amb una memòria ex-
plicativa amb la descripció de l’activitat em-
presarial, l’evolució de la inversió, la factura-
ció i els beneficis, així com els diferents as-
pectes relacionats amb la innovació i
sostenibilitat.

El premi es lliurarà durant els mesos de
setembre o octubre d’aquest mateix any un
cop el jurat hagi escollit el millor projecte dels
que s’hagin presentat.
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OBRA NOVA - BALAGUER
PISOS DE NOVA PROMOCIÓ
Disposem d’apartaments, estudis, pisos

de 3 i 4 habitacions, i aparcaments.

Acabats de Primera qualitat
des de 45.000 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

Celebració d’un nou Aplec a l’ermita de
Sant Llubí, a la Vall d’Àger

Com és habitual cada primer diumenge del mes de juny

Cada primer diumenge del mes de juny i de se-
tembre s’organitza un aplec a l’ermita de Sant Llubí
(Millà-Ager).

Aquesta ermita data de l’any 1778, quan per la
devoció que tenia al Sant, el Sr. Narvel de Montoliu i
Boixadas, la feu construir.

Per arribar a l’ermita hem d’agafar la carretera
d’Àger, i desviar-nos cap a Agulló, i a partir d’allí pren-
drem  el camí cap a l’esquerra que hi ha a l’entrada del

poble. Seguint la carretera, es deixa
el poble de Millà a la dreta, i final-
ment s’arriba a l’ermita. El camí està
arreglat i disposa d’una zona d’apar-
cament per als cotxes.

Actualment, aquest aplec està
organitzat pels fills dels pobles de
Millà i dels Masos de Millà, i la finali-
tat de la trobada és passar un matí
de diumenge entretingut, fent petar
la xerrada amb els coneguts o gau-
dint de la bellesa que ofereix l’entorn
de l’ermita i el paisatge en general
de la Vall d’Àger, una de les més bo-
niques de les comarques de Lleida.

Durant el matí, els organitza-
dors repartiran coca per a tots els
assistents. A partir de les 12 del
migdia es celebrarà la Missa en ho-
nor al Sant, i a continuació els assis-
tents seran obsequiats amb un
panet i vi, tal com marca la tradició
que segueix el poble.

Exposició de vestits de

núvia antics a Menàrguens

La recentment creada Associació de Dones La
Clau de Menàrguens va organitzar una exposició de
vestits de núvia, comunió i bateig antics, durant la
Setmana Cultural de la localitat, per Sant Jordi.

L’exposició va reunir una cinquantena de vestits,
els més antics de principis de segle XX.

L’Associació que compta amb més de cent sòci-
es ha programat cursos de ioga, de fotografia i de
pintura pels propers mesos.

BALAGUER

REF. 000869E
OCASI� MAGNÕFIC PIS

TOT REFORMAT I

EQUIPAT.

FINANÇAT AL 100%

ENTRADA : 600 euros

REF. 000104
IMPECABLE PIS SEMI
NOU. 3 hab, 2 banys
complets, ascensor, calef.
parquing opcional.
MOLT BONA ZONA

BALAGUER

BALAGUER

REF. 22547
ACOLLIDOR PIS TOT

REFORMAT

Zona centre, calefacció gas

natural.

BON PREU!!!!

BALAGUER

REF. 24174
ACOLLIDOR PIS DE 4
HABITACIONS
Calefacció. Llest per entrar
a viure.
ENTRADA: 600 euros.

BALAGUER

REF. 24172
APARTAMENT

SEMI NOU EN ZONA

IMMILLORABLE.

Calefacció, A.A, ascensor

DE PRESTIGI.

BALAGUER

REF. 24177
CASES AFILERADES
DíOBRA NOVA
4 hab, 2 banys complets i la-
vabo. Jardí posterior, garatge.
ZONA TRANQUILA

BALAGUER

REF. 24159

AMPLI PIS DE 120 m2.

A reformar, terra de

parquet.

VISTES AL RIU

BALAGUER

REF. 24168
PIS SEMI NOU EN ZONA

IMMILLORABLE.

Calefacció i ascensor.

�NO SEíL DEIXI

ESCAPAR!

BALAGUER

REF. 000866
PIS NOU A ESTRENAR DE

3 HABITACIONS

FINANÇAMENT AL 100%.

AL MES TAN SOLS

450 euros.

BALAGUER

REF. 000106-A

ACOLLIDOR PRIMER PIS

AMB CALEFACCI�.

Entrada: 600 euros

P.V.P: 60.400 euros.

LA SENTIU

REF. 24165
GRAN CASA SEMI
REFORMADA
220 m2, calefacció, aire
condicionat
REFORMES DE 1a
QUALITAT

LA SENTIU

REF. 000180A
FANT¿STICA CASA
DíESTIL R�STIC
Gran saló amb llar de foc, 4
habitacions.
NO SE LA DEIXI
ESCAPAR!!!

BALAGUER

REF. 22511
LOCAL SEMI NOU A LA

ZONA ESCOLA PIA

50 m2, lavado,

terra de gres.

TRUQUINíS I INFORMIíS!

CORBINS

REF. 24141

GRAN MASIA AMB 8 Ha DE

TERRENY REGADIU

Disposa de tots els serveis.

VINGUI I INFORMIíS
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L’Associació “Acció Cultural Jaume d’Urgell” or-
ganitza un any més, els actes commemoratius del
571 aniversari de la mort del Comte Jaume d’Urgell,
durant el proper cap de setmana, del dissabte 5 al
diumenge 6 de juny.

Els actes començaran el dissabte 5 de juny a
partir de les 12 del migdia, amb la reunió del jurat per

Actes commemoratius del 571 aniversari

de la mort del Comte Jaume d’Urgell
Se celebraran durant els dies 5 i 6 de juny, organitzats per Acció
Cultural Jaume d’Urgell amb el suport de les diferents institucions

a deliberar sobre l’atorgament del XV
Premi Jaume d’Urgell, a la persona o
entitat que més ha destacat durant
els anys, per la seva labor en pro dels
Països de llengua catalana.

A partir de les 8 del vespre, la Sala
d’Actes del Consell Comarcal de la
Noguera acollirà la conferència “El
català en el conjunt de les llengües
romàniques” a càrrec d’Aitor Carrera
i Baiget, Professor del Departament
de filologia de llengua catalana de la
Universitat de Lleida. L’acte serà pre-
sentat pel Director de l’IMPIC, Josep
Maria Angerri.

Els actes continuaran el diumen-
ge  6 de juny amb la celebració d’una
Missa al recinte del Castell Formós, a
partir de 2/4 d’11 del matí, amb
l’acompanyament de l’Orfeó Arpa.

A partir de les 12 del migdia, hi

haurà l’Ofrena Floral al  monument del Comte Jaume d’Urgell
seguit del parlament de les diferents autoritats assistents a
l’acte.

A partir de la 1 del migdia, l’Orfeó Arpa oferirà un concert a la
Sala d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer i els actes finalitzaran
amb un dinar de germanor al claustre de Sant Domènec a partir
de 2/4 de 3 de la tarda.

Tots els interessats poden reservar els tiquets al Sr. Joan
Torres, al telèfon 973 445750, 973 44 8413 i al Sr. Jordi Vidal,
al telèfon 973 445235.

Als actes, organitzats per Acció Cultural Jaume d’Urgell,  hi
col·laboren l’Ajuntament de Balaguer, el Consell Comarcal de la
Noguera, i l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
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El Dia Internacional dels

Museus presenta una vista

de la ciutat de Balaguer
Ha estat adquirida recentment pel

Museu de la Noguera

Aquesta vista de Balaguer, s’ha d’incloure dins el
marc de la Guerra dels Segadors, que tingué lloc a
Catalunya a mitjans del segle XVII. Fou realitzada per
encàrrec de les tropes franceses que, comandades
pel comte d’Harcourt, virrei francès de Catalunya,  van
entrar a la ciutat el 19 d’octubre de 1645.

Els francesos recuperaven la ciutat de Balaguer
que havia perdut el general Essars a mans de les
tropes del rei d’Espanya, Felip IV. L’ocupació francesa
de la ciutat durà fins l’any 1652, moment en què el
governador de Lleida atacà i guanyà novament la
ciutat, amb l’ajuda dels propis ciutadans. Aquesta
gesta li valgué a Balaguer el títol de “Molt Lleial”.

L’autor del gravat fou, probablement, Sébastien
Pontault, cavaller de Beaulieu, enginyer i mariscal de
camp del rei Lluís XIV de França.  El cavaller de Beaulieu
va realitzar el dibuix de totes les ciutats i pobles que
foren conquerides en nom d’aquest rei.

En el gravat es pot veure el retrat del comte
d’Harcourt, que presideix una vista frontal de la ciutat.

La peça forma part de la col·lecció d’art del Museu
de la Noguera i ha estat adquirida recentment.

Exposició “Claudi Gómez i la ceràmica

negra de Verdú” al Museu de Balaguer
L’exposició gràfica del fotògraf, fetes en gran part a mitjans del segle

XX, estarà fins al 6 de juny a la Sala d’Exposicions Temporals

Claudi Gómez Grau  fou
un pioner de la fotografia i,
sobretot, del cinema
amateur a les nostres ter-
res. En les seves fotografi-
es, amb uns continguts et-
nogràfics notables, s’inte-
ressà pels paisatges i la gent
més propera, va realitzar
reportatges sobre les feines
del camp, les fires i els mer-
cats, les colles de gitanos o,
com en el cas que ara ens
ocupa, sobre el procés d’ela-
boració de la terrissa a Verdú.

Durant els anys vint i la

primera meitat dels trenta
del segle XX hi havia més
de vint forns actius a Verdú.
Després de la guerra, a ini-
cis dels anys quaranta, el
nombre de terrisseries s’ha-
via reduït considerablement.
L’objectiu de Claudi Gómez
Grau capta un Verdú que
conserva encara l’essència
del treball tradicional de la
terrissa: els torns encara
són de peu i veiem com tota
la família intervé en el pro-
cés de fabricació. El fotògraf
documenta algunes de les

fases més significatives de
la fabricació de la terrissa
negra: el tornejat de la peça,
dels brocs i de les nanses;
el guarniment; l’assecatge
de les peces abans de la
cuita; la decoració de les
peces de terrisseria artísti-
ca; el tancament del forn,
els magatzems de terrissa
i la seva comercialització en
una parada molt possible-
ment durant una fira de
Verdú.

L’exposició romandrà
oberta fins el 6 de juny.

C/ SANT LLUÍS, 18-20   •   BALAGUER   •   TEL. 973 446 601

ESTIU 2004
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Més d’un centenar de diables van partici-
par a la Primera Trobada de Diables de
Balaguer del passat dissabte 22 de maig,
amb la presència dels grups de Viladecans,
Alella i el grup «Bèsties Ferèstiques» de
Balaguer, amfitrió de la Trobada.

Malgrat la pluja que va caure durant el
vespre, la Festa va poder-se desenvolupar
amb tota normalitat a partir de les 11 de la
nit, amb la sortida dels diables de la Plaça

Vora cent dimonis participen a la

Primera Trobada de Diables de Balaguer
Organitzada pel grup “Bèsties Ferèstiques” de Balaguer va comptar

amb la presència dels grups de diables de Viladecans i Alella

Pau Casals, en direcció cap al Centre Histò-
ric, passant pel Pont, amb un espectacle de
llum i so, digne de veure.

Un cop al Centre Històric, els diables van
fer les delícies dels amants d’aquest «esport
de risc» com és el córrer davant i darrera,
animant als membres dels diferents grups
de diables.

Centenars de persones van participar en
aquesta primera trobada, que tindrà continu-
ïtat en els propers anys.

El correfocs va finalitzar amb una sorollo-
sa traca al parc de la Transsegre, i tot seguit
es va iniciar el concert amb els grups Hot
Numbers de Balaguer, i el grup de rock «Som-
nis d’un pagès».

Els organitzadors de la primera Trobada
de Diables van indicar que “per ser la primera
vegada, i que la pluja ha fet perillar la seva
celebració, estem satisfets de la resposta
de la gent , ja que la festa ha estat un èxit”.

Exposició de fotos i

material bèl·lic sobre el

“cap de pont de Balaguer”
L’exposició s’inaugura el proper dia 29

de maig a la localitat de Camarasa

L’Associació d’Estudiosos del Front del Segre ha
organitzat una exposició per recordar els fets que van
succeir el 10 d’abril de 1938, quan l’exèrcit nacional
va establir el cap de pont a Balaguer que abarcava un
total de 9 quilòmetres i que va ser l’escenari de durs
combats que van causar fins a deu mil baixes.

L’exposició que s’inaugurarà el proper 29 de maig
a Camarasa, dins dels actes que anualment celebra
els membres de la Quinta del Biberó, està formada
per una sèrie de mapes i planells explicatius en els que
es detalla com es va crear la infiltració a Balaguer i
quin paper jugaren ambdós bàndols.

El cap de pont de Balaguer es desplegava pels
termes municipals de Balaguer, Camarasa, la Sentiu,
Bellcaire i Vallfogona.

La mostra conté moltes fotografies de l’època,
una mostra dels models d’avions que van ser utilit-
zats, fotografies del bombardeig del pont de Sant
Miquel, així com unes 200 peces bèl·liques de l’època
trobades a la zona: uniformes, telèfons de campanya,
bitllets dels pobles de la comarca, bombes, màsca-
res antigàs, i fusells entre d’altres.
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Una seixantena de gegants d’arreu de

Catalunya a la II Trobada de Balaguer
Durant la trobada es van batejar tots els gegants de Balaguer

Unes dues mil persones van participar dels dife-
rents actes de la II Trobada Gegantera organitzada
per la Colla Gegantera de Balaguer, el passat diumen-
ge 16 de maig, a la capital de la Noguera, amb la
presència de vora una seixantena de gegants proce-
dents d’Alcarràs, Térmens, Borges Blanques, Lleida,
Matadepera, Mora d’Ebre, Taradell i Vallfogona de
Balaguer entre molts altres municipis catalans.

Acompanyaven els diferents grups de gegants

molts capgrossos i grups de gra-
llers que amenitzaren les ballades i
el cercavila de gegants.

Després d’una plantada al mar-
ge esquerre del riu Segre, els ge-
gants van sortir amb un cercavila
pels principals carrers de Balaguer,
que finalitzà a la Plaça del Mercadal,
on els nou gegants de la nostra ciu-
tat van ser batejats, apadrinats pels
Gegants de Vallfogona, i tingueren
de testimonis els diferents gegants
assistents.
L’alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà
va lliurar a totes les colles presents
una reproducció en miniatura de la
Comtesa Aurembiaix d’Urgell.
El grup de Diables de Balaguer «Bès-
ties Ferèstiques» van posar el punt i
final de la festa amb una impressio-
nant traca. Després tots els
geganters i assistents a la festa van
dinar plegats als pavellons firals.

Nova Mostra de Bonsais al

Passeig de l’estació

El proper diumenge 6 de juny el Club Bonsai
Balaguer torna a organitzar una nova Mostra de
Bonsais al Passeig de l’estació, i on es celebrarà tam-
bé el II concurs de noves promeses en categoria d’ho-
me i dona, entre els socis del Club.

També hi haurà el tradicional mercat de Bonsais
on es podrà comprar o intercanviar bonsais de dife-
rents classes entre els assistents, ja siguin del ma-
teix club o forarins.
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La novel·la juvenil a la Biblioteca

Municipal Doménec Carrové
Recomanacions de lectura per als joves ususaris de la biblioteca

Novel·la juvenil o novel·la
simplement, no polemitza-
rem sobre la qüestió, el que
sí que diem és que a les bibli-
oteques la novel·la per a jo-
ves té una secció pròpia i que
inclou novel·les de diversos
gèneres literaris, però amb
protagonistes joves perquè
el lector se senti més identi-
ficat amb el personatge i la
història.

Les darreres novetats
de la bibl ioteca ens
presenten temàtiques
diferents i moltes d’elles de
molta actualitat com en
L’infern de Marta de Pasqual
Alapont que parla de la
violència de gènere, Abril en

la basura de Jacqueline

Wilson, del món de l’adopció
i la problemàtica dels nois i
noies adoptats i La banda de

placeta d’Anna Tortajada que
parla dels grups juvenils.

D’un altre caire són La

noia de les taronges de Jostein
Gaarder i El regne de Kensuke

de Michael  Morpurgo.
Mentre el primer gira a
l’entorn d’una carta que el
pare del protagonista li va
deixar abans de morir, l’altre
ens narra el viatge per mar i
naufragi que va sofrir en
Michael i que hores després
es desperta en una illa on
un misteriós habitant
japonès serà el seu únic aliat.

La història també es fa
present en la novel·la juvenil
i en destaquem aquests tres
títols: El sot del cavall de Ton
Creus, Malka Mai de Mirjam
Pressler i La guerra oblidada

de Joan Portell. El primer
ens porta a l’edat mitjana,
on la natura imposa la seva
llei i on els boscos, els llops,
la fam i el fred amenacen
contínuament la vida
humana; al segon és la
segona Guerra Mundial el
marc on es desenvolupa
l’acció d’aquesta història real
entre una mare i una filla que

s’han de separar i on la
supervivència és l’únic que
compta; i el tercer és una
guerra carlina el motiu per
explicar la història d’uns
adolescents d’un poble de la
plana de Vic on s’hi instal·la
l’exèrcit, i on els conflictes
que se’n deriven marquen
els esdeveniments.

Bé, i per als amants de
la novel·la fantàstica, us
recomanen Coraline de Neil
Gaiman i Mala bèstia d’Antoni
Garcia Llorca. El primer  amb
ingredients de terror i el
segon pren l’essència de
l’home llop.

Esperem que us
agradin.

Indesinenter

Miro la llunyania
dibuixant l’embruix d’un futur invisible,
indefinit i opac,
i clar i nebulós alhora.
M’hi condueix la força
del faust adolescent que genera projectes
i aconsegueix victòries
al crit de la il·lusió.
Si parlo amb ell,
de què li puc parlar que no sigui de tu?
És un farcell de somnis,
un hàlit intuïtiu que no sé definir
i la vida el defineix.
Conjuro intimitats
i l’empenta generosa del temps jove,
de l’amor en degoteig,
conduint totes les nits
a fer nit a casa nostra.

Miquel Trilla

EXPOSICIÓ DE PINTURES

Ana Gómez
Del 30 de maig al 30 de juny

Inauguració i vernissatge diumenge 30 de maig a les
20,30 hores, a càrrec del Sr. Andrés Viola

Horaris: de dilluns a divendres de 20 a 22,30h
Dissabtes, diumenges i festius de 12,30 a 14,30

i de 20 a 22,30 h.

Ps. de l’estació, 12 - balaguer

Tels. 973 445 712 - 973 447 901 - 973 445 415
www.artinversion.com/pintora/e.valls.palau



15

El Balaguer amb opcions d’ascens fins a

la darrera jornada davant el Pomar
L’equip d’Emili Vicente ha de guanyar el Pomar a casa, i esperar que

el Masnou empati o perdi a casa davant el Tortosa de Sergio Ruiz

Després de la important victòria del

Balaguer davant el Pubilla Casas del passat

diumenge 23 de maig, junt amb la derrota

del Prat al camp del Pomar i l’empat del

Masnou al camp de l’Horta, el Balaguer torna

a la quarta posició de la taula, empatat amb

el tercer, el Masnou, però amb pitjor goal

average, fet que fa que aquests dos equips

s’ho juguin tot en la darrera jornada d’aquest

diumenge 30 de maig.

Per a que el Balaguer sigui equip de Ter-

cera Divisió la propera temporada, ha de gua-

nyar el seu encontre davant el Pomar aquest

proper i últim diumenge de la temporada, i

esperar una ensopegada del Masnou davant

la seva afició amb el Tortosa, que es troba en

la dinovena posició. Equip que compta en les

seves files amb el davanter Sergio Ruiz, molt

conegut de l’afició balaguerina, ja que va dis-

putar diverses temporades amb l’equip de la

capital de la Noguera.

La directiva espera que el Municipal torni

a omplir-se aquest diumenge, per tal d’inten-

tar assolir l’objectiu de pujar de categoria, i

acomiadar els jugadors que han fet una tem-

porada molt bona, independentment de que

aconsegueixin l’ascens.

L’entrenador Emili Vicente ha renovat una

temporada més com a entrenador del pri-

mer equip.

Golejadors del F.C. Balaguer

1.Santboià. .............. 74

2.Rubí ...................... 70

3.Masnou ................. 58

4.Balaguer ....................... 58

5.Prat ...................... 57

6.Pubilla Casas ......... 57

7.Morell ................... 56

8.Horta .................... 56

9.Pobla Mafumet ....... 55

10.Premià. ............... 51

11. Pomar ............... 51

12. l’Hospitalet .......... 50

13. Guíxols ............... 48

14. Júpiter ............... 46

15. Badalona ........... 43

16. Poble Sec ........... 43

17. Ripollet ............... 42

19. Tortosa .............. 38

19. Santa Eulàlia ....... 32

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

Classificació Primera Catalana

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

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

3.Ermengol ..................... 8

4.Parra ........................... 8

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

6.Menchón ...................... 3

7.Gomila ........................ 2

8.Figuerola ..................... 1

9.Isma ............................ 1

10.Martínez .................... 1

El Balaguer , amb una

gran segona part, i el re-

sultat advers de 2-0 pel

Pubilla Casas, i jugant

amb un home menys,

donada l’expulsió del da-

vanter Ermengol, en el

minut 58 de partit, va

aconseguir capgirar el

marcador, fent embogir

els pocs seguidors que

van desplaçar-se a

l’Hospitalet el passat diu-

menge 23 de maig, per

tal d’animar els homes

d’Emili Vicente, que al fi-

nal del partit no es creia

el que havien fet els seus

jugadors. Gomila

Isma i Gomila, que en

aquest partit reapareixia

després de moltes jorna-

des sense jugar, van

aconseguir amb dues re-

matades de cap, empa-

tar el partit, davant la de-

sesperació dels locals. En

el darrer minut del partit,

Tenorio va agafar una pi-

lota a la frontal, la va ele-

var per damunt la defen-

sa, buscant Parra, que

ben col·locat va rematar,

aconseguint el 2-3, que

torna a col·locar el

Balaguer amb possibili-

tats.
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 El 29 i 30 de maig es celebren les finals

del Campionat Futures de Tennis
Jordi Arrese, capità de la Copa Davis, va presenciar la fase prèvia

Aquest dissabte 29 de maig, a partir de les 5 de la

tarda, es disputarà la final de dobles del Campionat

Futures, puntuable per l’ATP, i XI Trofeu «Ciutat de

Balaguer», mentre que el diumenge 30 de maig, a

partir de 2/4 d’1 del migdia es disputarà la final indivi-

dual entre els dos finalistes del campionat que es dis-

puta a les instal·lacions del Club Tennis Balaguer.

En total es repartiran 10.000 dolars en premis,

en un campionat que celebrà la fase prèvia del 21 al

23 de maig, amb la presència de

128 jugadors, dels quals 32 han

format part del quadre gran que es

disputa del 24 al 30 de maig.

Entre els participants a la fase

prèvia es va poder veure el jugadors

balaguerins Albert Bergadà, David

Villar, Francisco Calavera i Gifré

Ricart.

Destacar la presència el passat

dissabte 22, durant la celebració de

la fase prèvia, del capità de la Copa

Davis, Jordi Arrese.

El Campionat Futures, a

diferència del Circuit que es

disputava els altres anys, no obliga

als jugadors a participar en tots els

campionats, poden triar,

individualment en els tornejos que

participen, fet que  augmenta la

qualitat dels participants als diferents

campionats que se celebren a

Catalunya.

36 edició de les 24 Hores

de Bàsquet a Balaguer

Els dies 29 i 30 de maig del 2004 es celebrarà al

pavelló polisportiu la XXXVIena edició de les 24 hores

de bàsquet ciutat de Balaguer, amb la participació de

tots els centres escolars de Balaguer, Vallfogona,

Pont de Suert i comarca amb nens i nenes des d’edats

de 7 anys fins equips sèniors.

En el transcurs de la competició hi haurà concurs

de triples i mates que es faran el dissabte a les 19:00

hores.
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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 238MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

El Cristec va deixar es-

capar una bona oportunitat

d’intentar salvar la categoria,

el passat dissabte al

Poliesportiu Municipal de

Balaguer, al caure derrotat

per la mínima, 7-8, davant el

Teruel, en un partit en que els

balaguerins van ser incapa-

ços de mantenir un resultat

favorable de 6-2 a la mitja

part, amb una renda favora-

ble de 4 gols.

Amb aquesta derrota,

l’equip que entrena Rafa

Martínez continua a la zona

de descens, a tant sols un

punt de la salvació i amb dos

partits per endavant per in-

tentar subsanar aquesta de-

licada situació. L’equip ha de

 El Cristec es complica la permanència al

perdre davant el Teruel per 7 a 8
Els homes que entrena Rafa Martínez van arribar a gaudir d’una

diferència de 4 gols al seu favor a la mitja part de l’encontre (6-2)

soritr a guanyar els dos par-

tits que li queden per acabar

la temporada, davant el Fon-

tana i el Rigar, si vol conser-

var la categoria.

El partit del passat dis-

sabte va ser molt intens, i

els balaguerins van sortir

molt conscienciats del que

es jugaven. Va començar

marcant el Cristec, i tot i que

pocs minuts després el

Teruel aconseguia empatar,

a un gol, amb deu minut bri-

llants, el Cristec aconseguia

marcar cinc gols consecu-

tius, abans del descans, tot i

que a falta d’un minut, el

Teruel aconseguia marcar el

seu segon gol, posant-se 6-

2 en el marcador.

En la segona part, la his-

tòria va canviar totalment, i

el Teruel va passar de domi-

nat a dominador, i en el mi-

nut 35, el Teruel ja havia acon-

seguit empatar el partit, i

posteriorment va marcar el

6-7. El Cristec amb un gran

esforç va aconseguir empa-

tar però a falta de vint se-

gons el Teruel va aconseguir

el 7-8 definitiu, davant la des-

esperació del jugadors locals

i el públic assistent.

El Cristec va deixar
escapar una bona

oportunitat per
mantenir la categoria

La piscina coberta acosta el

submarinisme al gran públic
A través de cursos que se celebren els
dissabtes amb monitors especialitzats

La piscina coberta del polisportiu de Balaguer està

acollint unes jornades d’iniciació al submarinisme.

Varen començar el passat dissabte 15 de maig i

continuaran al llarg de tota la temporada d’estiu.

Aquest esdeveniment està organitzat

conjuntament per la regidoria d’Esports de

l’Ajuntament de Balaguer i per l’escola Diving Team

de capbussadors esportius.

L’objectiu que s’ha marcat aquest equip

d’instructors és apropar a les terres de l’interior un

esport cada vegada amb més acceptació i

desmitificar la idea de que és un esport perillós, difícil

i minoritari. Per aconseguir el seu objectiu, han

dissenyat un curs d’iniciació d’una durada de 3 hores,

en les quals, els participants reben informació sobre

equilibris de pressió, respiració , material...,  i finalment

es realitza una pràctica sota l’aigua.

També estan programats cursos complerts de

buceig, de primer nivell amb un sistema novedós.
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El pilot Sergi Rodríguez va imposar-se

en la categoria vermella, la més dificultosa

del IV Trial Ciutat de Balaguer, celebrat el

passat diumenge 16 de maig, i puntuable

pel campionat provincial de Trial.

Sergi Rodríguez guanya el IV Trial “Ciutat

de Balaguer”, puntuable pel provincial
La proba va celebrar-se el passat diumenge 16 de maig, en tres

categories segons la dificultat del circuit marcat per l’organització

Sergi Rodríguez amb 4 penalitzacions,

va ser molt superior al segon classificat

Nazario Garcia amb 9 penalitzacions i el ter-

cer Roger Vinyals amb 32 peus.

En la modalitat blava, el gunayador va

ser Jaume Rovira amb 6 peus, seguit de

David Renales amb 9 i Joan Pareta amb 15.

En la modalitat més fàcil, la groga, el

guanyador va ser el pilot Ramon Cases amb

un total de 14 penalitzacions. El podi el van

completar els pilots Miquel Pedrós amb 15 i

Vicenç Trepat amb 21 peus.

La proba balaguerina va constar d’un

recorregut de vuit zones que els pilots van

haver de superar dues vegades cadascuna.

En total hi van participar 26 pilots.

El Club Bàsquet Balaguer es

juga la permanència aquest

dissabte a casa
Davant el C.B. Roser, en el tercer i

definitiu partit del play-off

El Club Basquet Balaguer es juga la permanència

a la categoria, aquest dissabte 29 de maig, a partir

de les 18,30 hores al Poliesportiu de Balaguer, davant

el C.B. Roser, en el tercer i definitiu partit del play-off

per evitar el descens, entre ambdòs equips.

El Balaguer va guanyar el primer encontre d’aquest

play-off el passat dissabte 15 de maig, a casa, per un

contundent 104-90 en un gran partit dels locals. En

el segon encontre, jugat a la pista barcelonina, el

Balaguer va acudir amb moltes baixes, i només amb

8 efectius, i al final van perdre per 86-77, forçant un

tercer partit.

Es dóna la coincidència que aquest tercer partit

que es disputa aquest dissabte 29 de maig, coincideix

amb la celebració de les 24 Hores de Bàsquet Ciutat

de Balaguer, i s’espera que sigui nombrós el públic

assistent per animar l’equip, que aconseguint una

victòria evitarà el descens de categoria.

- 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
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Als voltans del dia 10 de maig, va sorgir
la notícia que va fer que amb una rara unani-
mitat les converses a dins les cases, gires-
sin sobre un únic tema; la puja dels preus
dels carburants. Amb un impost legal i es-
caient del tot a la determinació de les autori-
tats autonòmiques. La nostra, serà pel que
es veu ara, la tercera en decidir imposar-lo.

El motiu encara que just i necessari, és
també i serà, insuficient i antipàtic. És just
perquè es deuen diners. Necessari perquè
s’han de pagar. Insuficient perquè ja veurem
com no n’hi haurà prou, i antipàtic perquè la
gent (jo inclòs), no creu que el mètode dels
que governen sigui l’encertat per solucionar-
ho. La gent, el poble ras, pensa que men-
trestant que qualsevol pugui tenir assistèn-
cia sanitària, sense col·laborar al seu cost i
crear despesa, podrà ésser molt solidaria,
molt humana, molt progressista!! aquesta
política, però està creant un greuge compa-
ratiu amb totes aquelles persones que han
pagat, paguen i pagaran a tot el llarg de la
seva vida.

Un il·legal, li podeu donar tota l’extensió
que us plagui a la paraula, que comença per
un acte de desobediència a unes lleis, no té
perquè tenir unes avantatges del país al que
burla. Tenim una policia autonòmica que ja
ha aprés a girar el cap per no veure al que no
convé veure. De la municipal no cal ni parlar-
ne, prou fa en encarar-se amb qui sap no li
crearà problemes. Ells no poden donar més.
Ja fan prou vivint. A què ve aquest al·legat
contra els agents d’ordre? Ve a què ens agra-
daria saber quantes vegades han demanat
la documentació en un any, termini llarg com
veieu. I tots, nosaltres, policies, il·legals, le-
gals i la mare superiora, tenim el casal de la
medicina obert. Tots volem més. Tots ens
queixem. Tots diem que el servei no corres-

pon al que es paga,  i mai ningú diu una
paraula per bé. Jo avui i aquí, vull dir-vos que
en aquests dies que he tocat la Seguretat
Social, no he trobat sinó amabilitat, rapide-
sa, eficiència i ganes de servir. En uns pocs
dies -catorze-, tots els papers han estat a
les meves mans, i vuit dies més tard els
plàstics (targes). Per tant, s’hauria d’esbri-
nar on es falla.

Ara, és de preveure que els serveis ofi-
cials s’han d’espatllar, tota masificació ho
comporta per si mateixa.

Però.. Ai!, la paraula fam que tan curta
és, té una significació llarga. Nosaltres no
la coneixem, ni crec que sigui el nostre de-
sig conèixer-la, per tant, reclamar papers
per a tots és una «carrinclonada» per que-
dar bé i afavorir la creació d’un problema de
difícil solució al govern del color que sigui.
Però sí que s’hauria de tenir comprensió
per tots aquells que es veuen obligats a
cometre una il·legalitat. La fam és una mala
consellera, i són els polítics els que han de
solucionar-ho, prescindint de determinats
llenguatges que creen confusió i conduiran
a situacions que seran greus a no dubtar-
ho.

Progressismes, solidaritats, igualtats i
llibertats, quasi sempre xoquen quan és
hora d’aplicar-los amb una idea sensata de
«la economia», per allò, de que no hi ha
més carn que la que es cou. És fàcil camu-
flar-se de solidaris amb l’esquena ben co-
berta, tant com de comunista amb uns in-
gressos sanejats, però el que de veritat
faria efecte és que tots plegats no abusés-
sim del que avui és gratuït.

Del cert estaríem més sans.

C.G.A.

Ja comencem

Tres miracles de Sant Antoni

a Balaguer

No es tracta pas de ressuscitar un mort, de trobar un nuvi
plantat per una noia que es vol casar, o trobar qualsevol cosa
perduda, com algunes llegendes atribuïen a sant Antoni en el
seu temps.

Em refereixo més aviat a tres circumstàncies constructives
que s’esdevén a Balaguer per intercessió de sant Antoni de Pàdua.

La primera, la tradicional processó que es farà com cada any
pels carrers. Enguany, però, serà a la vigília, dia 12, dissabte,
donat que el dia 13 se celebra la festa litúrgica de «Corpus Christi»
i no seria lògic fer dues processons el mateix dia i a la mateixa
hora.

El segon petit miracle és que, malgrat l’absència definitiva
dels franciscans a la nostra ciutat, els tindrem presents el dis-
sabte per presidí la missa de la vigília i la processó, i així mateix el
diumenge, dia 13, per celebrar la solemne Eucaristia de les 10
del matí a intenció del gremi de la construcció, en la que es
distribuiran els tradicionals panets beneïts de sant Antoni.

I el tercer petit prodigi -no tant petit- és que a Balaguer
continuen funcionant dues obres socials antonianes: la del «Pa
dels Pobres» en benefici dels més necessitats, i el «magatzem»
de roba en bon estat que lliuren persones generoses per ajudar
també a aquells i aquelles que passen estretors econòmics.

Si en els programes informatius de premsa, radio i televisió,
sembla que només delegen per anunciar calamitats de tota mena,
caldria demanar a sant Antoni un quart miracle: que se’ns infor-
més de les obres bones que es fan cada dia a tot el món, al
nostre país i també a la nostra ciutat de Balaguer.

Francesc Gamissans

Més consideracions sobre la

celebració del 25è Aniversari de

l’Escola de Música de Balaguer

Amic Òscar Freixes. I què et pensaves? Que convocarien els
alumnes que han passat per l’escola confiant rebre una formació
musical correcta, i que si han volgut fer carrera en música han
hagut de revisar des de la base els estudis fets?

Què creies? Que convidarien als membres de les juntes de
l’AMPA que van gestionar la legalització de la mateixa, la van
dotar d’estatuts, van formar el consell escolar i que no van
parar fins aconseguir un local adequat? Si ni tan sols es va
reconèixer la feina feta en el seu moment!

Convidar als actes del 25è aniversari als ex alumnes i als ex
membres de les juntes de l’AMPA?  Per a què?

Què vols que celebri una institució, la direcció de la qual, en
25 anys no ha aconseguit formar una cobla estable, no ha
estat capaç de formar una banda de música, ni ha sabut
mantenir una orquestra de cambra, i que així continuarà mentre
tingui el beneplàcit de l’administració?

A la vista de tot això comprendràs per què no s’ha celebrat
el 25è aniversari d’una institució, sinó que s’ha celebrat el 25è
aniversari d’un càrrec, com tu molt bé dius.

Francesc Amorós i Prat
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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
El Tricicle porta la seva “Dinamita” al

Teatre Municipal, el proper 12 de juny
L’obra està formada pels millors esquetxos de la sèrie de televisió

Dinamita, líder d’audiència setmana rera setmana, a TV3

El Teatre Municipal de Balaguer acollirà el

proper dissabte 12 de juny, a partir de 2/4

d’onze de la nit, l’obra Dinamita del Tricicle.

Sota la direcció d’aquest popular grup tea-

tral, Carlos Heredia, Toni Rodríguez, Ricard

Borràs, Katy Solivellas, Vicventa Ndongo i Mia

Esteve interpretaran els millors moments dels

56 capítols de la sèrie televisiva que porta el

mateix nom.

Tricicle escriu i dirigeix aquesta sèrie de

televisió que ara ha adaptat al teatre. Són

esquetxos basats en situacions quotidianes i

surrealistes com la vida mateixa. Cada

esquetx es composa d’una sèrie de gags in-

dependents l’un de l’altre, però units per un

tema comú amb reflexions filosòfics que con-

viden a reflexionar sobre temes realment ab-

surds.

Dinamita al teatre, són els millors 60

esquetxos que duren 90 minuts de les gaire-

bé 23 hores de gravació i que, setmana a

setmana, han estat líders d’audiència a TV3.

Com diuen els propis membres de Trici-

cle, Dinamita al Teatre «va començar sent

una «idea de cafè» i ha acabat sent una rea-

litat perquè cada cop que l’hem comentada,

ens ha animat a portar-la a terme. I aquí es-

tem, embolicats i fent votacions per dirimir

quin esquetx és millor que l’altre».

Durant la primera quinzena de juny s’es-

trena aquesta obra amb una mini gira esti-

uenca, abans de començar la temporada al

Teatre Victòria de Barcelona el proper mes

d’octubre.

Amb aquesta representació s’acaba el

cicle de primavera del Teatre Municipal, tot i

que el divendres 18 de juny hi haurà una re-

presentació infantil «Els nens de la meva es-

cala» de Joan Salvat Papasseit al pati de la

Biblioteca Margarida de Montferrat.
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XVII campionat de billar

amercià del bar Fleming
La taula classificatòria es manté igual

Quinzena amb molt poc mobiment, ja que en la

classificació provisional no hi ha hagut canvis.

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 conti-

nuen J. Pedra i J. Planes, amb 5 i 3 punts respectiva-

ment.

LLOC PUNTS J. JUG
1. M.ALARCON ..... 27 ....... 21
2. P. ESTRUCH JR .. 22 ....... 15
3. P. ESTRUCH ....... 17 ....... 14
4. JM. MARQUÉS .. 17 ....... 14
5. J. OLIVES .......... 16 ....... 14
6. M. LIZASO ........ 15 ....... 16

LLOC PUNTS J. JUG
7. X. ESTRUCH ...... 14 ....... 12
8. O. SALVADÓ ..... 14 ....... 20
9. S. MUÑOZ ......... 11 ....... 17
10. A. OLARTE ........ 7 ....... 10
11. J. PEDRA ........... 5 ....... 11
12. J. PLANES ......... 3 ......... 4

Desprès de l’èxit aconse-

guit amb la jornada de rock ,

el MC Jaguars de Lleida , vol

consolidar encara més

aquesta festa, i és per això

que ha decidit crear anual-

ment a la ciutat de Balaguer

una trobada motorista sota

el nom  “Rock Motard Festi-

val”, que es celebrarà a

Balaguer el proper dissabte

5 de juny.

En aquesta primera

edició del Rock Motard

Festival s’ha volgut con-

centrar totes les activitats

en un sol dia, per a que els

visitants puguin gaudir de

totes les activitats des de les

10 del matí i fins a la nit de

forma ininterrompuda. Així

tots el visitants que vinguin

 El proper 5 de juny, torna el Rock

Motard Festival al parc de la Transsegre
Organitzat pel Moto Club Jaguars, el festival constarà d’una fira, una

trobada motard i un festival de música rock al vespre

amb la seva moto podran

instal·lar les seves tendes

còmodament a la zona

d’acampada durant el

divendres, i el dissabte

assistir al festival.

El diumenge podran

aprofitar el dia per fer una

mica de turisme per la zona

o bé per descansar per al

viatge de tornada.

Els actes començaran

a les 9 del matí del dissabte

amb l’obertura de la zona

d’acampada. A  les 10 del

matí i al parc de la

Transsegre obertura del

festival  amb diferents

activitats com gimcames

amb motos, ruta turística

per Balaguer, toro mecànic,

etc.

Durant tot el dia també

hi hauran instal·lats al mateix

parc de la Transsegre

estants de roba i comple-

ments, exposició de motos

de diferents estils, i un

estant d’informació.

A partir de les 11 de la

nit comencen les actua-

cions amb el millor rock i

amb 3 grups en directe. A

més durant el concert,

també es farà un sorteig i

obsequis de diferents regals

i trofeus per a els assis-

tents.

Cal recordar que  durant

tota la jornada hi haurà servei

de bar, i a la nit per sopar es

farà un espectacular “asado

criollo” argentí al mateix

recinte.
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ES VEN LOCAL

COMERCIAL AL

C/ BARCELONA

CANTONADA

C/ LA PLANA, 600 M2

APROX. DIVISIBLE.

TEL 629 725009.

LOCAL COMERCIAL

LLOGUER
C/ PERE III, TOTALMENT

CONDICIONAT

ACABATS EN FUSTA

BON PREU

973 450 407

LOCAL COMERCIAL EN LLOGUER
C/ BARCELONA, 115m2, 2 NIVELLS

OBRA NOVA - Tel. 973 448 273

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
parkings 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. Intere-
sados 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 rega-
ta 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 domici-
lio vendo piso económico en
Balaguer. Interesados llamar
600 402319.

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

ES VEN 50 bigues de
formigó de 18 i 22 cm de
gruix i de 3,50, 4 i 5,50 m
llarg per teulada o vallar una
finca, planxes d’uralita de 2,5
i 3 m i visenfí per vedells de
25 m llarg amb tub de 100
mm de diametre i motor
trifàssic. Raó 973447872.

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 Co-
marca. Raó al Tel.
609360714.

SE VENDE hamburgue-
seria  Anagrama, C/ Avall 23
de Balaguer. Inte. llamar 973
450372.

ES VEN moto Suzuki Lin-
do 50 c.c. Molt bon estat.
Raó Tel. 647 745892.
Manel.

ES LLOGA PIS de 85 m2

útils, 3 hab., una de
matrimoni gran, cuina,
menjador, lavabo. Tot exte-
rior. C/ Aprestadora 139.
Hospitalet de Llobregat. Raó
619723426 o 610267908
Joan o Josep.

ES TRASPASSA botiga
de roba en ple rendiment per
no poder atendre, preu a con-
venir amb o sense gènero.
Interessats trucar 647
444855.

COMPARTIR PIS amb
estudiant a Barcelona, prop
metro Vall d’Hebron,
autobusos 17-19-27. Raó
932121974 i 677008352.
Nits 22h, Meritxell.

ES VEN Audi 100 gasoli-
na, matrícula L-J. Bon estat.
Preu: 1200 euros, no nego-
ciables. Raó 659095891.

EMPRESA SITUADA A

BALAGUER necessita
operaris per responsabi.
diverses per la seva planta
d’ensamblatge. Raó 973
443564.

S’OFEREIX NOIA per cui-
dar nens i tasques de la llar
sense dependència d’horaris.
Raó 680900236.

ES LLOGA PIS a Salou, 2
habitacions i piscina. Durant
els mesos de Juliol i Agost.
Raó 636571389 i
977381143.

SALOU LLOGO APAR-

TAMENT prop de platja, 6-
8 persones. Terrassa. Zona
comunitaria amb jardí i pisci-
na. Raó Tel. 973 430245,
Sra. Cecilia.

S’OFEREIXEN DOS

NOIES joves per a fer feines
de llar de neteja i/o cangurs.
Raó 619540705 -
676139019.

ES VEN Yamaha Neo’s de
50 c.c. homologada dos
passatgers pràcticament
nova, 3.500 km. Raó Tel.
973 447297 migdies o nits.
Preguntar per Raquel.

ES BUSCA NOIA per
compartir pis a Barcelona.
Trucar a les nits als Tel. 93
4414390 i 609360097.

SE VENDE PISO de 140
m2 para acabar de reformar
en Balaguer. Razón 645
865385 y 647389677.

M O N T S E R R A T

VALDÉS VALLÈS servei
de cangur amb experiència.
Dia, nits i caps de setmana.
Raó 625918456 Àger.

ES VEN RENAULT

Megan Coupe Diesel, A.A, 4
airbags, carregador CD, etc.
Octubre 99. Bon preu. Raó
659499532.

S’OFEREIX SENYORA

per cuidar nens i/o passejar
gossos horari de mati i de
dilluns a divendres. Raó 973
450488.

ES FAN TOTA MENA

D’ARRANJAMENTS  es
modifiquen parcial o
totalment peces de roba,
s’escursen o allarguen peces
de roba, canvi de cremalleres
i altres. Raó 625918456
Àger.

SE OFRECE CHICA para
realizar trabajos domésticos
a horas. Busco piso amue-
blado para alquilar en
Balaguer. Razón
646067851.

ES PRECISSA

CAMBRER/A per servir
terrassa de cafeteria al
Passeig de l’Estació de
Balaguer. Contracte fins
Setembre en horari de tar-
des. Raó 973 451184.

ES VEN Tractor Jhon Deere
10.30 amb pala al davant,
5.000 hores reals. Preu:
6.000 euros. Raó 973
126136 i 609484416.
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F A RM ÀC I E S O D E O T O RN
De les 8 de la tarda del 27 de maig a les 8 de la tarda del 3 de juny SALA
De les 8 de la tarda del 3 de juny a les 8 de la tarda del 10 de juny MARCH
De les 8 de la tarda del 10 de juny a les 8 de la tarda del 17 de juny ALDAVÓ

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

B A L A G U E R

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

HORAR IOD ' AU TOBUSOS
SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.50 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " fe iners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " fe iners
07.45 LLEIDAdiari excepte diumenge
07.48 " fe iners
07.55 " de dilll. a div. feiners
07.56 “ fe iners
09.15 “ fe iners
10.45 LLEIDA diumenges
13.30 " calendari escolar

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
15.18 “ de dill. a div. feiners
17.55 “ d i a r i
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ d i a r i
16.35 " d i a r i
13.38 SOLSONA dilluns, dimar ts

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 AGRAMUNTde dill. a div. feiners
14.00 ÀGER feiners excepte

                    dill., dmart. i dij. calen. escolar
17.00          "dill., dmar t. 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 d i a r i
11.00 fe iners
12.30 fe iners
13.15 de dill. a div. feiners
14.45 calendari escolar
16.00 d i a r i
16.30 fe iners
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 L L E I D A

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

L L E I D A 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 9 7 3
447513
CENTRE MEDIC DE RECONEIXEMENTS 9 7 3
448113
CREU ROJA 973 445796
RENFE 973 445503
ALSINA GRAELLS 973 445476
TAXIS PÚBLICS 973 445022
CORREUS 973 445826
JUTJAT N.1973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2973 451162 / 973 451287

SALA DE PROCURADORS973 451177
DESPATX PARROQUIAL 973 445342
ESGLÈSIA EVAN. PENTECOSTAL 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP973 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
MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005
METGE 973 430107

MENÀRGUENS
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
RESIDÈNCIA 973 438169
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC 973 420003
LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973454213
MONTGAI

PERE SOLANS 973430110
OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136
VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151
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