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Trobada de pintors a Balaguer
Més d’un centenar de pintors
d’arreu de Catalunya van
reunir-se a Balaguer en la
seva trobada anual

Jornada olímpica escolar
El passat divendres 29 de maig
va celebrar-se la Primera
Jornada Olímpica escolar amb
més de 700 esportistes
participants

407

Per una Noguera neta, reciclem
El Consell Comarcal de la
Noguera, ha endegat una
campanya informativa sobre el
reciclatge de residus urbans
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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
I ARA TAMBÉ COMPRA, VENDA i LLOGUERS D’APARTAMENTS A LA PLATJA

Ens trobarà a: Passeig de l’Estació, 1 baixos  Tel. 607 088193  25600 BALAGUER

RENDA i PATRIMONI  -  EXERCICI 2003
Inici: 1-05-04 • Termini 30-06-04

TEL. DIRECTE DECLARACIONS DE RENDA: 973 443 586
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sumari

Què en penseu?...
Balaguer s’ha quedat sense cap cinema.

La notícia és del tot negativa, però era un fet
cantat des de fa molts anys. La irrupció dels
vídeos i ara dels DVD no crec que hagi  estat  la
causa principal del tancament, ja que
simultàniament a l’esdeveniment es feia públic
l’obertura de dues sales més, pertanyents a la
mateixa empresa, a Mollerussa.  No sóc qui
per immiscir-se en la gestió d’una propietat
privada, però com a consumidor d’un servei

opino que la poca afluència és deguda
a fets tan evidents com ultrapassar
el llindar de les dependències per
adonar-se’n. I ara què? I el sector co-
mercial d’aquesta ciutat no hi té res
a dir? Cal una intervenció de
l’Administració? Mentre es desvetllen
aquests i altres  interrogants no ens
queda més remei  que emigrar a
altres ciutats, ni que sigui per a unes
hores...

Josep M. Simon i Auberni

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

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 futur el tenim a casa
Permeteu-me que utilitzi com a titular aquest encertat

eslògan que el Club de Futbol Balaguer va presentar a

inicis de temporada, fent referència al canvi de política del

club vermell, de cara a potenciar el futbol base i els juga-

dors de casa. Pocs es pensaven que aquell grup de joves,

per alguns una mica insensats, que va decidir fer-se amb

el timó del club, després de la desfeta de la directiva ante-

rior, arribaria a consolidar un projecte de 4 anys, del qual

només han mostrat el principi i que no podia ser més fruc-

tífer.

Recollir el relleu del President Catalino Tenorio (un dels

millors de la història del club) i la seva Junta Directiva, no

semblava una empresa fàcil, i més si tenim en compte que

el primer equip havia baixat de categoria, i el futbol base

estava deixat de la “madedeu”. Els nous directius han de-

mostrat que la il·lusió i el treball constant dóna els seus

fruits i ells van aconseguir lligar una plantilla i un cos tècnic

que per damunt de tot, s’estimen els colors, han fet seu el

projecte del club, i se senten una peça més, i molt impor-

tant, d’aquest engranatge per fer un gran club, amb un

pressupost auster, a base de treball i il·lusió.

El resultat final no podia ser millor: el primer equip ha

assolit l’ascens a Tercera Divisió, quan ningú s’ho espera-

va. Felicitats.

Però ara, cal continuar treballant en la línia marcada

ara fa gairebé un any. Amb temps, amb ganes i amb la

satisfacció de saber que s’està

treballant bé, cal que tots els

estaments del club no oblidin el

principal objectiu: potenciar el

futbol base i l’escola de futbol.

Si tirem un cop d’ull a l’onze ini-

cial del darrer partit del Balaguer,

veiem que 6 jugadors han estat

formats al futbol base, i durant

el partit en van sortir dos més.

Fantàstic, i a continuar per

aquest camí.

En portada:
Ascens del C.F. Balaguer

BALAGUER
Èxit de la Mostra de
Bonsais del passat

diumenge 6 de juny

Tot és a punt per la
celebració d’una nova

Fiesta Rociera

COMARCA
Més de vint alumnes es
presenten als Premis de
Recerca Educativa

Tartareu celebra els 40 anys
de l’arribada de l’aigua
corrent a la població

CULTURA
Els alumnes d’Arts

Plàstiques presenten
l’exposció de final de curs

Tot és a punt per celebrar
una nova Revetlla de Sant

Joan, el 23 de juny

ESPORTS
L’equipo júnior femení del
Club Bàsquet Balaguer
campió provincial

El Cristec perd la categoria,
merntre que el Parador
assoleix l’ascens
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 Un centenar de pintors es reuneixen a

Balaguer en la 15 Diada del Pintor Català
Vinguts d’arreu de Catalunya, la Trobada va estar organitzada

pel Gremi de Mestres Pintors de les Terres de Lleida

Un centenar de pintors

d’arreu de Catalunya van re-

unir-se el passat dissabte 29

de maig a la capital de la co-

marca de la Noguera, per tal

de celebrar la 15a Diada del

Pintor Català.

Després d’un merescut

esmorzar, els participants a

la Trobada, que cada any se

celebra en una ciutat d’una

circumscripció diferent, van

poder gaudir dels atractius

turístics de la nostra ciutat,

fent un recorregut pels dife-

rents llocs d’interès de

Balaguer. El Santuari del

Sant Crist, el mercat setma-

nal, Santa Maria, el Centre

Històric i el Museu de la No-

guera van ser els llocs més

interessants pels pintors

presents a la Trobada cata-

lana, abans de la recepció

feta per l’Alcalde de la Ciutat,

Miquel Aguilà, abans del di-

nar.

La Trobada a Balaguer va

finalitzar amb un dinar de

germanor dels pintors pre-

sents a la Trobada, i una ses-

sió de ball.

En l’edició d’enguany, que

tocava a la Circumscripció de

Lleida, va ser el Gremi de

Mestres Pintors de Lleida qui

va organitzar aquesta 15

edició de la Trobada, i van es-

collir Balaguer per la seva ce-

lebració.

L’objectiu principal

d’aquestes trobades anuals

de tots els pintors del gremi

és «l’estrènyer llaços d’amis-

tat i compartir experiències».

Trobada de les promocions
64-65 i 66-67 de l’Institut

Ciutat de Balaguer
En motiu de la celebració del 50è

aniversari del centre educatiu

Un grup d’exalumnes de l’Institut d’Ensenyament

Secundari Ciutat de Balaguer, de les promocions

1964-1965 de Batxillerat elemental i 1966-1967 de

Batxillerat Superior, es van reunir el passat dissabte

15 de maig per tal de recordar la seva etapa al centre

educatiu de la nostra ciutat, en motiu de la comme-

moració, aquest any, del 50è aniversari de la seva

creació.

Durant la trobada d’aquest grup d’exalumnes, van

poder veure les instal·lacions de l’actual centre, i per

tant els importants canvis que l’Institut ha sofert en

els darrers  40 anys, i a la vegada van poder visionar

diapositives de l’època en que ells eren estudiants del

Ciutat de Balaguer.

La Directiva del Centre educatiu balaguerí va ani-

mar al grup d’exalumnes a recopilar el màxim de ma-

terial possible de la seva època d’estudiants per tal de

poder celebrar l’aniversari, amb exposicions d’aquests

materials. La Trobada va finalitzar amb un dinar en un

restaurant de la ciutat.
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 Balaguer celebra el centenari de la seva

veïna Isabel Puyal i Barluenga
Nascuda a la localitat d’Almuniente a la província d’Osca

Isabel Puyal i Barluenga, va néixer a Almuniente a

la província d’Osca, el 26 de maig de 1904. Allí va

viure la seva infantesa en un ambient rural i essent la

petita de cinc germans. A l’edat de 24 anys es va

casar amb Basilio Monesma, ferroviari de professió,

establint la seva residència a Saragossa, on va néixer

el seu primer fill, en Candido, l’any 1930.

La feina els va portar, pocs anys més tard a la

localitat de Zuera on va néixer la seva filla Pilar, l’any

1935, població on van patir els re-

sultats de la guerra civil espanyola.

A l’any 1941 es van traslladar a

Balaguer, cercant un entorn adient

degut als problemes de salut del seu

espòs, que va morir l’any 1944. Ví-

dua i amb dos fills, va decidir quedar-

se a la nostra ciutat, població que

els va acollir i on es va trobar plena-

ment integrada.

Actualment té tres nets i quatre

besnéts, que són el seu gran tresor.

Amb cent anys recent com-

plerts, la Isabel Puyal té una lucide-

sa mental poc comú a la seva edat,

i sempre està pendent de la seva

família i recordant-se de tots els

detalls de tots els darrers cent anys

de la seva vida.

El passat dissabte 29 de maig,

les autoritats locals i comarcals li

van fer entrega d’una placa com-

memorativa.

Èxit de participació i públic
a la Mostra de Bonsais
El passat diumenge 6 de juny, el Passeig de

l’Estació de Balaguer va ser l’escenari d’una nova

mostra de Bonsais, organitzada pel Club Bonsai

Balaguer, i que va comptar amb més d’un centenar

d’exemplars impressionants. Durant la diada, va cele-

brar-se el II Concurs de noves promeses en les

categories d’home i dona, entre els socis del Club.

Durant la jornada van ser molts els curiosos que

van acostar-se a la Mostra.
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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

El barri del Firal de Balaguer es prepara per

celebrar una nova edició de la Fiesta Rociera

150 motards participen al Festival Rock Motard

celebrat a Balaguer el passat dissabte 5 de juny

Uns 150 motards d’arreu de
l’estat van participar a la Trobada
Festival Rock Motard de Balaguer del
passat dissabte 5 de juny. Després
de la concentració al parc de la
Transsegre, i de fer diferents
recorreguts per la ciutat, els
participants van gaudir d’un sopar
campestre i d’un concert amb els
grups Tracy Turbo, Kalean i Arç Blanc.

L’acte fou gratuit i va disposar de
terreny d’acampada al marge
esquerre del riu Segre.

Els dies 12 i 13 de juny, el barri del Firal de Balaguer
reviurà la quarta edició de la Fiesta Rociera, que co-
mençarà el dissabte 12 a partir de 2/4 de 10 del
vespre amb les actuacions del grup de ball Al Andalus,

la cantaora Lorena Gómez i el grup
de flamenc Habaluna, amb les gui-
tarres d’Isidro Toro i Ramon Baureva
i la cantaora Susana Sobrino.

El diumenge 13 de juny continu-
arà la festa amb la celebració d’una
Missa Rociera, a l’església de Santa
Maria de Balaguer, a partir de les 5
de la tarda, i a partir de 2/4 de 7 de
la tarda, hi haurà les actuacions del
popular  Coro Romero y Jara i el grup
de ball Albeniz, i la seva professora,
la bailaora Alexandra Jiménez.

Els actes estan organitzats pel
Bar Pineda, i compta amb la col·-
laboració de la Hermandad Rociera
de la Noguera i la Casa de Andalucia
de Lleida.

Commemoren el 571

aniversari de la mort del

Comte Jaume d’Urgell
Amb una Missa al Castell Formós i un

acte institucional davant l’estàtua

El passat diumenge 6 de juny, l’Associació Acció
Cultural de Balaguer va organitzar els actes comme-
moratius del 571è aniversari de la mort del Comte
Jaume d’Urgell.

Els actes s’iniciaren amb la celebració d’una Mis-
sa al recinte del Castell Formós, que fou on va néixer el
Comte Jaume, i que comptà amb l’assistència d’un
bon nombre de ciutadans de la nostra ciutat. La Mis-
sa fou acompanyada pels cants de la Coral Arpa.

Acte seguit, els assistents a l’acte commemora-
tiu van adreçar-se a l’estàtua de Jaume d’Urgell, amb
l’assistència del president del Consell Comarcal de la
Noguera, Josep Roig, i l’Alcalde de Balaguer, Miquel
Aguilà, juntament amb el president d’Acció Cultural,
Jordi Vidal, que van protagonitzar l’acte institucional,
que donà peu al concert de la coral a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament.
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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 BALAGUER SECANO
Piso de 65 m2, 3 habitaciones, 1 baño, balcón
y galería. Listo para entrar a vivir.
Consultar precio. Ref. 1017.

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

ZONA BALAGUER BARRIO NUEVO
Piso de 63 m2, 3 hab. 1 baño. TODO RE-
FORMADO. 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.

C/ Miracle, 11
973 246 850

BALAGUER

21 empreses de la

Noguera reben ajudes del

Pla de Dinamització
S’han atorgat subvencions per un valor

total de 22.568,55 euros

Un total de 21 empreses de la comarca de la
Noguera s’han beneficiat de les subvencions que lliura
el Pla de Dinamització per a l’Ocupació de les Terres
de Lleida, creat arrel de la signatura d’un conveni en-
tre l’ens comarcal i el Patronat de Promoció Econòmi-
ca de la Diputació de Lleida.

Les subvencions que s’han atorgat sumen un to-
tal de 22.568,55 euros, dels quals la Diputació n’apor-
ta el 75 per cent, i el Consell Comarcal de la Noguera,
el 25 per cent restant.

Les empreses que s’han beneficiat d’aquestes
subvencions han realitzat una inversió total que supe-
ra els 410.000 euros.

D’altra banda, el Pla de Dinamització ha ajudat a la
creació de quatre llocs de treball i que un total de 20
emprenedors hagin posat en marxa el seu propi ne-
goci.

Aquestes subvencions estan emmarcades en el
Pla de Dinamització per l’Ocupació de les Terres de
Lleida, signat entre la Diputació i els sindicats UGT i
Comissions Obreres amb l’objectiu de promocionar
econòmicament les nostres comarques.

Carla Vilaseca Vilarasau, de l’IES Ciutat de
Balaguer ha estat la guanyadora del Premi
Comarcal de Recerca Educativa amb el tre-
ball «Creació d’un projecte audiovisual:
«Balaguer, ciutat històrica i de futur», sota la
tutela de la professora Dolors Domingo. Gal·-
la Altisent de l’IES Almatà s’emportà el segon
premi amb el treball «Projecte empresarial: la
botiga de maletes Koffer», sota la direcció del
professor Santi Ripoll, mentre que Anna
Galceran de l’IES Els Planells d’Artesa de Segre
va endur-se el tercer premi amb el treball «El
món del vi» sota la tutela del professor Josep
Maria Castellà.

El Jurat d’aquest 5è Premi Comarcal de

Carla Vilaseca guanya el 5è Premi

Comarcal de Recerca Educativa
El Jurat destaca l’alt nivell de la majoria dels treballs presentats al
Premi d’enguany, atorgant els tres premis i un total de 8 accèssits

Recerca Educativa, organitzat en el marc del
Pla Comarcal de Dinàmica Educativa, que
durant l’acte del lliurament dels premis va
destacar l’alt nivell de la majoria dels treballs
presentats, va atorgar un total de vuit ac-
cèssits a vuit treballs dels alumnes Tatiana
Cercós de l’IES Almatà, Gemma Amorós, del
mateix centre, Isaac Solanes de l’IES Ciutat
de Balaguer, Ivet Cercós de l’IES Els Planells,
Divina López de l’IES Almatà, Alba Boher de
l’IES els Planells i Josep Armengol i Núria
Guàrdia, ambdós de l’IES Ciutat de Balaguer.

Els premis van lliurar-se el passat 3 de
juny a la Sala d’Actes del Consell Comarcal de
la Noguera.
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X aniversari de les Terres

del Marquesat
L’associació presenta la nova activitat
promocional “El Marquesat Turístic”

L’Associació Cultural “Les Terres del Marquesat”,
va iniciar el proppassat dissabte 29 de maig l’inici de
la celebració dels seus 10 anys de dedicació a la
promoció de les Terres del Marquesat, de la Noguera
i de Lleida en general.

L’objectiu d’aquesta celebració, no vol tan sols
recordar aquests deu anys d’activitat ininterrompuda,
donant a conèixer d’una manera planera el nostre
patrimoni cultural i natural, sinó que, a més, vol
presentar una nova eina de dinamització del territori,
posant en marxa l’activitat “El Marquesat Turístic”,
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alòs de
Balaguer, Artesa de Segre, Camarasa, Cubells,
Foradada i Vilanova de Meià, l’Associació pretén
promocionar el Turisme Cultural i Mediambiental del
territori.

La celebració va consistir en una exposició
anomenada “Les Terres del Marquesat, on la Història
i l’Art conviuen amb la Natura, 10 anys d’activitat
ininterrompuda”.

L’acte fou inaugurat pel Sr. Josep Roig, alcalde de
Cubells i president del Consell Comarcal de La
Noguera, que explicà l’evolució de l’Associació des
dels seus inicis, ara fa deu anys.

“Per una Noguera neta, reciclem!” és

l’eslogan de la campanya del Consell
Una campanya informativa del Consell Comarcal de la Noguera

sobre la recollida selectiva de vidre, envasos, paper i piles

El Consell Comarcal de la Noguera ha
presentat aquesta quinzena, la seva nova
campanya informativa per tal d’incidir entre
els ciutadans de la comarca, sobre la recollida
selectiva de les deixalles, així com el
funcionament de la Deixalleria Comarcal, sota
el lema de «Per una Noguera neta, reciclem!».

Amb l’edició d’uns tríptics que es
repartiran per tota la comarca, i una campanya

informativa que es farà en els diferents mitjans
de comunicació, el Consell pretén que els
ciutadans, «cada cop siguin més conscients
de la importància de la recollida selectiva, i de
que han d’utilitzar els diferents contenidors i
serveis que l’administració els posa a l’abast».

Cal destacar que a la comarca de la
Noguera, s’ha passat de 471 tones de vidre
recollides l’any 2000 a 602 l’any 2003 amb
un increment anual d’un 6,2 per cent.

Quant al paper, s’ha passat de 106 tones
l’any 1998 a les 370 tones de l’any passat,
amb un increment anual del 38 per cent,
mentre que els envassos recollits l’any 1998
van ser 18 tones, xifra molt inferior a les 201
tones de l’any 2003.

La campanya tindrà una especial atenció
als centres escolars de la comarca.

El pressupost de la campanya és d’uns
14.000 euros finançats per les empreses
Ecoembres i Ecovidrio.
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C/ SANT LLUÍS, 18-20  •  BALAGUER  •   TEL. 973 446 601

ADOLFO DOMÍNGUEZOKY   COKY^ B R U N E L L A

El passat 8 de juny entre
les 7:30 i les 13:00 hores,
es va produir un trànsit de
Venus. És aquest un fet as-
tronòmic que es produeix 2
cops cada 120 anys, aproxi-
madament. Històricament
tenim documentats 6 tràn-
sits de Venus, l’últim d’ells
data de 1882.

Un trànsit és el pas d’un
planeta o de qualsevol altre

 El Parc Astronòmic del Montsec

retransmet en directe el trànsit de Venus
El fet es va produir el passat dimarts 8 de juny, entre les 7,30 i les 13
hores, i va ser retransmès per Internet amb la col·laboració de la UB

Tartareu commemora els

40 anys de l’arribada de

l’aigua a la població
L’aigua va arribar el 13 de juny de l’any

1964 provinent de la Font de la Mora

El proper 13 de juny, Tartareu commemorarà els
40 anys de l’arribada de l’agua a la població, amb una
sortida, a partir de les 8,30 del matí, de la Font de la
Mora, per seguir la canonada de l’aigua fins a la Mora.
Després d’esmorzar, els participants podran fer la vi-
sita a la cova de Joan de l’Ós.

A partir de la 1 del migdia hi haurà el dinar al que hi
poden participar tant els que han participat a la sortida
com els que hi vulguin anar amb cotxe des del poble.

Fent una mica d’història, l’inici de les obres de la
portada d’aigua a Tartareu va ser el 30 de gener de
1964 i quatre mesos més tard, arribava l’aigua a
totes les cases del poble des de la Font de la Mora.

astre per davant del Sol.
Dels planetes del Sistema
Solar, tan sols Mercuri i Ve-
nus poden transitar pel da-
vant del Sol, ja que es troben
més a prop d’aquest que la
Terra. La Lluna també pot
transitar pel davant del Sol,
però llavors el fenomen es
coneix com eclipsi de Sol.

No serà fins a l’any 2117
en que s’espera que Venus

torni a transitar davant el sol.
El Parc Astronòmic

Montsec va realitzar la
retransmissió en directe del
trànsit a través d’Internet,
en col·laboració amb el
Departament d’Astronomia
i Meteorologia de la
Universitat de Barcelona
des de la població d’Àger,
on es va aplegar un
nombrós public.
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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

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

Els alumnes de l’Escola Municipal d’Arts

Plàstiques mostren els seus treballs

Celebració del Dia Universal de la Sardana, el

proper diumenge 20 de juny, al Sant Crist

El proper diumenge 20 de juny,
el Santuari del Sant Crist acollirà, un
any més, els actes de celebració del
Dia Universal de la Sardana.

Els actes començaran a les 10
del matí amb la celebració d’una
Missa amb ofrenes sardanistes. En
acabar es farà un esmorzar de
germanor i una ballada de sardanes
a càrrec de la Cobla Juvenívola
d’Agramunt.

Els actes estan organitzats pel
Grup Sardanista Barres i Escacs.

Des de l’1 de juny, i fins el proper 12 de juny, la Sala
d’Exposicions de l’Ajuntament de Balaguer acull l’ex-
posició de final de curs dels alumnes de l’Escola Muni-
cipal d’Arts Plàstiques, en les modalitats de

Els documents de les

Avellanes dipositats a

l’Arxiu de Balaguer

Els documents del Monestir de les Avellanes tro-
bats l’any passat en un fals sostre de l’església de
Vilanova de la Sal quedaran dipositats a l’Arxiu Històric
Comarcal de Balaguer, per tal de garantir la seva cor-
recta custòdia i conservació, segons va afirmar el
Director General de Patrimoni Francesc Terrats.

Cal recordar que aquests documents ja estaven
dipositats a l’Arxiu Històric Comarcal de Balaguer des
d’un principi, tot i que l’Arxiu del Bisbat d’Urgell i el del
Monestir de les Avellanes també van incidir en la seva
custodia.

Finalment, la decisió del Departament de Cultura,
es basa en un informe dels Serveis jurídics i tècnics
del propi Departament en el que s’apunta que l’Arxiu
Històric ofereix les millors condicions i característi-
ques per la conservació d’aquests documents de titu-
laritat pública. El mateix informe diu que no es donen
les condicions necessàries per dipositar els documents
a l’Arxiu de les Avellanes, de titularitat privada.

manualitats, plàstica, pintura i ce-
ràmica i modelatge.

En l’acte inaugural, tant la di-
rectora de l’Escola, Meritxell Rodés
com el propi Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, van destacar la gran
labor feta pels alumnes durant el
curs, tasca que es veu reflectida en
la qualitat i el gran nombre d’obres
exposades en aquesta exposició
que té tres apartats ben diferenci-
ats. Un primer format pels diferents
treballs elaborats pels alumnes in-
fantils, una segona part dels alum-
nes de pintura, amb una quarante-
na de quadres exposats i els alum-
nes de ceràmica i modelatge, que
conformen l’exposició central.
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 Cursos d’estiu d’arts plàstiques i

tallers musicals per als més joves
Les estades infantils d’enguany es faran al col·legi Gaspar de Portolà

L’Institut Municipal Progrés i Cultura ofereix de cara
al proper mes de juliol, diferents opcions de cursos i
tallers culturals per a joves d’edats compreses entre
els 5 i els 16 anys.

Els aficionats a les arts plàstiques podran gaudir
dels cursos de pintura i de plàstica oferts per l’Escola
Municipal d’Arts Plàstiques, en dues quinzenes del
mes de juliol, cada dia de 10 a 12 del matí.

D’altra banda, els que s’estimin més participar en

els tallers musicals, ho podran fer
durant la primera quinzena de juliol a
l’Escola Municipal de Música.

Les inscripcions a ambdós cur-
sos poden realitzar-se a les oficines
de l’IMPIC a partir del proper 14 de
juny.

D’altra banda, durant la segona
quinzena de juliol i el mes d’agost,
es celebraran les Estades d’estiu
infantils per a nens i nenes de 1 a 5
anys. Enguany, donat que l’Escola
Patufet estarà en obres de
remodelació, aquestes Estades In-
fantils es faran a la Llar d’Infants del
col·legi Gaspar de Portolà, de 9 a 1
del matí, i dirigit per un grup de mes-
tres especialitzades en educació in-
fantil.

Les inscripcions a les Estades
Infantils podran fer-se a partir de l’1
de juliol a les oficines de l’Impic, al
Xalet Montiu.

Tanca les seves portes el

Cinema Comtes d’Urgell

El Cine Comtes d’Urgell, la única sala de cinema
que quedava a la capital de la comarca de la Noguera,
va tancar les seves portes el passat cap de setmana,
amb la projecció de les pel·lícules La Passió de Crist
de Mel Gibson i Godsen: el enviado.

El motiu d’aquest tancament és la pèrdua de públic
paulatina en els darrers anys, passant de 12.930
espectadors durant la temporada de l’any 2001, als
3.519 de la darrera temporada.
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C/ del Pont, 17, 1r. b  • BALAGUER • TelS. 973 446 955  /  686 944 887

ESTÈTICA
• Pell (psoriasis i dermatitis)
• Celulitis (produeix termolipolisis)
• Obesitat
• Problemes circulatoris funcionals

CIRURGIA (pre i post operatori)
TRAUMATOLOGIA i
MEDICINA ESPORTIVA

ALTRES INDICACIONS
• Antiestrès
• Hipertensió
• Hipotensió
• Aparell urinari
• Aparell digestiu
• Ginecologia
• Sistema nerviós
• FIBROMIALGIA

Els Diables tornaran a ser els

protagonistes de la nit de Sant Joan
El proper dimecres 23 de juny, amb un Correfocs que recorrerà els
principals carrers del Centre Històric de la capital de la Noguera

La Nit del proper dimecres 23 de juny,
tornarà a ser màgica amb la celebració de la
popular Revetlla de Sant Joan.

El solstici d’estiu arribarà amb una sèrie
d’actes que començaran a les 7 de la tarda,
amb l’actuació del grup d’animació infantil La
Troca a la Plaça del Mercadal, i que acabarà
amb un gran bany d’escuma per tal de re-
frescar tots els participants a la festa de la
tarda de la calor intensa que acostuma a fer
aquests primers dies de l’estiu.

A partir de dos quarts de 12 de la nit,
s’encendra la gran foguera de Sant Joan al
Parc de la Transsegre, i tot seguit comença-
rà la revetlla amb l’Orquestra Amarcord, i pos-

teriorment, el Grup de Diables de Balaguer
«Bèsties Ferèstiques» serà el protagonista
del correfoc que recorrerà carrers i carre-
rons del centre històric de Balaguer amb sor-
tida des de la Plaça Pau Casals i final a la
Plaça del Mercadal, amb una sorollosa traca
final.

Mentrestant, al parc de la Transsegre,
es repartirà la tradicional coca de Sant Joan
acompanyada de moscatell i continuarà la
revetlla amb el ball amenitzat per l’orquestra
Amarcord.

La revetlla de Sant Joan, organitzada per
l’IMPIC, compta, un any més, amb la col·-
laboració de l’Agrupament Escolta Balaquí.

La Galeria Mirall acull una

exposició de Ana Gómez
S’inaugurà el passat diumenge 30 de

maig i restarà oberta fins el 30 de juny

La Galeria Mirall de Balaguer acull des del passat
30 de maig i fins el proper 30 de juny, una magnífica
exposició de pintures de l’artista Ana Gómez.

L’acte inaugural va córrer a càrrec del Sr. Andrés
Viola i va comptar amb la presència entre els visitants
del President de Belles Arts de Lleida, Sr. Jaume Vilella.
Durant l’acte inaugural, molt concorregut va sortejar-
se un quadre de l’artista.

Ana Gómez es una pintora enamorada de la natu-
ra de tot el que transmet vida vegetal, des de camps
plens d’ametllers, roselles i bladars fins als estanys on
hi reposen nenúfars, a més dels tradicionals balcons
plens de hortènsies i geranis, tant propis de la nostra
terra.

Guanyadora de diferents premis en la seva dilata-
da carrera artística, Ana Gómez destaca pels seus
plantejaments pictòrics, la utilització de diferents tex-
tures, a mode collage, que van camí de convertir-se
en obres abstractes.



13



14

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

El Balaguer retorna a la Tercera Divisió

al quedar tercer de la classificació
L’equip d’Emili Vicente aconsegueix l’ascens a la primera oportunitat

que ha tingut, passant una sola temporada a la Primera Catalana

La tristesa de l’afició balaguerina a finals
de la passada temporada, quan l’equip
quedava últim de la classificació i baixava a
Primera Catalana, va convertir-se en alegria
en el darrer partit de l’actual temporada, quan
els balaguerins no van fallar, guanyant un
incòmode Pomar, per 3-2 i aconseguint altre
cop una plaça que dóna la possibilitat de dis-
putar el campionat de la Tercera Divisió Cata-
lana la propera temporada, acompanyant al
Santboià i al Rubí.

D’aquesta manera, el Balaguer complia
amb un dels objectius que s’han anat forjant
al llarg de la temporada, ja que a l’inici, l’objectiu
era el de poder mantenir la categoria, després

d’haver confeccionat una plantilla amb un
pressupost molt ajustat. L’equip, molt unit des
del principi i dirigit de manera magistral per
Emili Vicente, ha anat agafant confiança a
mesura que anaven passant les jornades, i
un cop assegurada la permanència, van anar
partit a partit, sumant punts, fins que al final,
es va veure la possibilitat de l’ascens,
aconseguit en la darrera jornada.

La Directiva vermella ja ha renovat el
tècnic Emili Vicente per la propera tempora-
da, i està treballant en la confecció de la plan-
tilla, i treballa en la programació i preparació
del futbol base i l’Escola de Futbol de cara a la
propera temporada.

Golejadors del F.C. Balaguer

1.Santboià. .............. 77

2.Rubí ...................... 73

3.Balaguer ....................... 61

4.Prat ...................... 60

5.Pubilla Casas ......... 60

6.Masnou ................. 59

7.Morell ................... 59

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

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

10.Premià. ............... 54

11. l’Hospitalet .......... 51

12. Pomar ............... 51

13. Júpiter ............... 49

14. Guíxols ............... 48

15. Badalona ........... 44

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

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

19. Tortosa .............. 39

19. Santa Eulàlia ....... 32

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

Classificació Final Primera Catalana

1.Juli ............................ 10

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

3.Parra ........................... 9

4.Ermengol ..................... 8

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

6.Menchón ...................... 4

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

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

9.Martínez ...................... 1

10.Isma .......................... 1

El Balaguer torna a
ser equip de la Tercera
Divisió Catalana després
del miracle del darrer
partit de la temporada,
en que els homes d’Emili
Vicente van guanyar per
3-2 al Pomar i, al camp
del Masnou, es donava la
carambola necessària
per l’ascens, ja que els
locals veien com el
Tortosa els empatava a
dos gols, i els deixava,
una temporada més, a
Primera Catalana.

A la finalització de la
temporada, el davanter
balaguerí i internacional Emili Vicente

per Andorra, Juli
Sánchez, s’ha proclamat
el màxim golejador de
l’equip amb 10 gols,
seguit  del capità, Juanjo
Tenorio i del davanter Ivan
Parra, aquest darrer
integrat a l’equip a
principis de la segona
volta, amb 9 gols
cadascun.

Ermengol amb 8
gols tanca la llista de
màxims golejadors de
l’equip que ha aconseguit
marcar 51 gols i n’ha
encaixat 40, en els 38
partits de la temporada.
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EL passat divendres 28 de
maig, Balaguer va convertir-se
en ciutat olímpica amb la cele-
bració de la primera Diada
Olímpica «Ciutat de Balaguer»,
dins de la campanya «Fes sa-
lut, practica esport», organit-
zada conjuntament per les re-
gidories de joventut i esports
de l’Ajuntament de Balaguer i
l’IMPIC.

Més de 700 alumnes dels
diferents centres educatius de
Balaguer, dels cursos de sisè
de primària i dels cursos
d’ESO, van participar en
aquests jocs olímpics escolars
que van disputar-se en els di-
ferents equipaments esportius
municipals com són el
Poliesportiu que va acollir el
bàsquet aleví i el Tennis Taula,

Més de 700 esportistes a la

Primera Diada Olímpica

“Ciutat de Balaguer”
Dels diferents centres educatius de Balaguer

dels cursos de 6è de Primària i d’ESO

la piscina coberta que acollí la
competició de natació, el Club
Tennis Balaguer amb les com-
peticions de tennis, el camp
de futbol Maracanà, amb el
Futbol 7, els pavellons de la
Cros que van acollir el bàsquet
infantil i cadet i la marató d’ae-
ròbic, mentre que el beisbol va
fer-se al marge esquerre del
riu, els esports d’aventura a les
rodalies del santuari del Sant
Crist i els Escacs, al local del
Club d’Escacs Balaguer.

En futbol 7 aleví, el gua-
nyador va ser el CEIP Gaspar
de Portolà seguit del CEIP La
Noguera, mentre que en ca-
tegoria infantil, el guanyador va
ser l’IES Ciutat de Balaguer
seguit de l’Escola Pia i en ca-
tegoria cadet, la victòria va ser

pel Nostra Senyora del Carme seguit de l’Es-
cola Pia.

En el bàsquet aleví, els guanyadors van
ser els components de l’equip del Nostra Se-
nyora del Carme seguit de La Noguera, men-
tre que en categoria infantil, els guanyadors
van ser l’IES Ciutat de Balaguer seguit del
Nostra Sra. del Carme. Per últim en la cate-
goria cadet va guanyar el Nostra Sra. del
Carme seguit de l’Escola Pia.

En la resta d’esports la competició va ser
global, individual, i en els casos del beisbol i els
esports d’aventura es feren equips barrejats
dels diferents centres educatius participants
que van ser el CEIP la Noguera, Àngel Guimerà

i Gaspar de Portolà, Escola Pia, Nostra Sra.
del Carme i els Instituts Ciutat de Balaguer i
Almatà.

El regidor d’esports, Juanjo Tenorio va des-
tacar l’esportivitat de tots els participants i
sobretot va voler agrair la col·laboració dels
mestres de tots els centres educatius, dels
monitors dels diferents clubs esportius de la
ciutat i de la tasca feta pels voluntaris de Creu
Roja i dels treballadors del servei d’esports i
de l’Impic.

En la Jornada Olímpica van
participar-hi esportistes de tots els

centres educatius de la capital
de la Noguera

La celebració esportiva va comptar
amb la col·laboració de Creu Roja i
dels docents de tots els centres

participants
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El Parador retorna a la

Divisió d’Honor de F. Sala
L’equip que entrena Josep Prior es

proclama campió del seu grup

El passat dissabte, dia 29 de maig, el Club de
Futbol Sala Parador “Ciutat de Balaguer” va
aconseguir un triomf davant La Sentiu, que els va
servir per classificar-se matemàticament campió de
Primera Provincial, a falta d’una jornada per acabar el
campionat.

El Club, amb més de vint anys d’història, retorna
així a la divisió d’honor, categoria en la qual van militar
durant molts anys.

Dels 30 partits  del campionat ,només n’ha perdut
4 i ha acabat essent l’equip més golejador  i alhora un
dels menys golejats.

De cara a la propera temporada, el tècnic Josep
Prior ha assegurat que el seu equip és prou
competitiu per quedar entre els primers classificats.

El Cristec Balaguer mal-
grat guanyar per 8 gols a 6
al Rigar de Saragossa, en
partit corresponent a la dar-
rera jornada de la Nacional
“A”, perd la categoria ja que
els seus rivals en la lluita per
evitar el descens també van
guanyar els seus respectius
partits.

Efectivament, les
victòries del Can Serra a la
pista del Granollers, tercer
classificat, per 3 gols a 7, i
la del Hospitalet a casa
contra el Santa Coloma, fan
inúti l el tr iomf dels
balaguerins, que retornaran
a la Nacional “B” després de
l’ascens de la passada
temporada.

 El Cristec, tot i guanyar 8-6 en la

darrera jornada, baixa de categoria
Els homes de Rafa Martínez havien de guanyar i esperar la derrota

d’un dels seus directes rivals, que no va produir-se en cap cas

Malgrat la bona temporada
de l’equip entrenat per Rafa
Martínez, el Cristec perdrà
la categoria malgrat haver
assolit 36 punts a la
classificació, puntuació que
les anteriors temporades
hauria servit per mantenir-
se sense complicacions,
però la igualtat de la
competició ha provocat que
la lluita per evitar el descens
fos més cara que mai.

Quant al partit, els
balaguerins es van
sobreposar al nerviosisme
inicial, perdien 0 a 2 als 10
minuts, però poc a poc van
millorar el seu joc i al
descans ja dominaven per 4
gols a 2. A la segona meitat

el partit es va igualar amb el
6 a 6, però el gran suport
del públic assistent va donar
l’empenta definitiva per a que
el Cristec acabés derrotant
un equip aragonès que va
causar molt bona sensació i
que en cap moment va jugar
relaxat. Els gols dels de casa
vas ser marcats per Miguel,
amb tres dianes, Cristian i
David, amb dos cadascú, i
Víctor.

D’aquesta manera el
Crsitec Balaguer tornarà la
propera temporada a jugar
a la Nacional “B”, categoria
que l’any passat els hi va
donar grans alegries, en fer-
los pujar a la Nacional “A”
que acaben de perdre.
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OBRA NOVA - BALAGUER
PISOS DE NOVA PROMOCIÓ
Disposem d’apartaments, estudis, pisos de

3 i 4 habitacions, aparcaments i trasters.

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

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.

HOSTAL NOU

REF. 22539

CASA  DE PLANTA BAIXA

Bon estat, calefacció,

terreny posterior.

MOLT BON PREU.

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

BALAGUER

BALAGUER

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

BALAGUER

REF. 000869E
OCASI� MAGNÕFIC PIS
TOT REFORMAT I
EQUIPAT.
FINANÇAT AL 100%
ENTRADA : 600 euros

BALAGUER

REF. 24172
APARTAMENT
SEMI NOU EN ZONA
I M M I L L O R A B L E .
Calefacció, A.A, ascensor
DE PRESTIGI.

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. 24148
ACOLLIDORA CASA

100 m2, totalment  reforma-

da, possibilitat de garatge.

ENTRADA: 600 euros.

P.V.P. 63.500 euros.

LA SENTIU

REF. 24137

MAGNÕFIC XALET

Terreny ajardinat de 700 m2

amb barbacoa. IMPECABLE.

PREU A CONVENIR.

BALAGUER

REF. 000109A
MAGNÕFIC PIS SEMI NOU.
90 m2, ascensor, calef., gas
propà.
IMPECABLE.

Li comprem el seu pis al
COMPTAT.

Passi per les nostres
oficines i informi�s sense

cap compromís

 Gabriel Trujillo guanya el Trofeu Futures

de Balaguer al vèncer a El Aarej
El marroquí va lesionar-se en el segon set i va haver d’abandonar

El tennista Gabriel Trujillo va proclamar-se campió

del Trofeu Futures Ciutat de Balaguer celebrat la dar-

rera setmana del passat mes de maig, al vèncer a la

final individual al marroquí El Aarej per 7-6 i 3-0 amb

abandonament de El Aarej per lesió quan perdia per 3-

0 en el segon set.

El primer set va ser molt disputat, donada la igual-

tat dels dos tennistes que arribaren en una forma

excepcional a la final. Trujillo va guanyar-lo en el tie-

break, després d’haver gaudit de

dues pilotes de set amb el 5-4 en el

marcador. al seu favor.

La final va disputar-se el diumen-

ge 30 de maig a la pista central de

les instal·lacions del Club Tennis

Balaguer, amb la grada plena d’afici-

onats que no volien perdre’s l’opor-

tunitat de veure la qualitat dels par-

ticipants del torneig d’enguany.

L’Alcalde de Balaguer, Miquel

Aguilà va lliurar el trofeu a Gabriel

Trujillo que l’acredita com a guanya-

dor del Torneig, i va encoratjar als

directius del Club Tennis Balaguer a

seguir amb la seva política

organitzativa de tornejos d’èlit a la

nostra ciutat.

Per la seva banda, el president

del club, Antoni Bergadà va agrair el

suport rebut per les diferents insti-

tucions i el comportament als parti-

cipants.

Recepció de l’Ajuntament

als equips guanyadors

L’Alcalde de Balaguer i el Regidor d’Esports, van

rebre el passat divendres 4 de juny als jugadors,

directius i técnics del Club Futbol Balaguer, del Club

Basquet Balaguer i del Club Futbol Sala Parador Ciutat

de Balaguer per tal de retre un homenatge a l’èxit

esportiu que han assolit en la temporada que tot just

ha finalitzat, amb l’ascens de categoria del primer

equip del futbol, del Parador i el Campionat provincial

de les fèmines del Club de Basquet.
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Vidres Viola precisa de:

PERSONAL DE MAGATZEM
AUXILIARS ADMINISTRATIVES

COL·LOCADORS

Interessats envieu C.V. a Pol. Ind. Eral, s/n
25617 La Sentiu de Sió,

o bé trucar al telf. 973 108 108

Alta participació a les XXIV

Hores de Bàsquet
Centenars d’esportistes de Balaguer

van participar a l’esdeveniment

El passat cap de setmana del 29 i 30 de maig,

centenars de joves, i no tant joves, esportistes de

Balaguer i comarca van compartir unes hores de

bàsquet, en el decurs de la celebració de les XXIV

Hores de Basquet Ciutat de Balaguer, organitzades

conjuntament entre la regidoria d’esports de

l’Ajuntament de Balaguer i el Club Bàsquet Balaguer.

Durant el mati del dissabte, van ser els benjamins

i infantils els que van deleitar al públic amb el

desplegament d’un joc força vistós per la joventut

dels participants. En aquesta edició, els equips de

Vallfogona van mostrar la seva superioritat guanyant

en ambdues categories.

L’alcalde Miquel Aguilà i el President del Club de

Basquet, Jordi Ribalta van presidir el lliurament dels

trofeus per als guanyadors.

L’equip júnior femení del

Club Bàsquet Balaguer ha

aconseguit proclamar-se

campió provincial de la seva

categoria.

La final a 4 es va disputar

a Andorra. En el primer partir

el CB Balaguer es va

enfrontar al CB Palau en un

partit poc brillant i amb un

resultat molt baix,  però que

donava la victòria a les

jugadores de Balaguer per

un ajustat marcador de 39/

37. Passat aquest partit

amb victòria va haver de

jugar la final davant l’Andorra.

Les jugadores de Balaguer

van saber aguantar molt bé

la pressió del públic, ja que

es jugava al Principat. El

 L’equip júnior femení del Club Bàsquet

Balaguer es proclama campió provincial
Per una altra banda, el primer equip del CB Balaguer  manté la

categoria després de véncer el tercer i definitiu partit davant el Roser

primer període va ser de clar

domini local. Les jugadores

de Balaguer es mostraven

nervioses i  l’Andorra cada

cop es motivava més. Però

en el segon i tercer període

les coses van canviar. Les

de Balaguer van defensar

molt bé en zona i els atacs

van ser encertats. Malgrat

això els tres primers

períodes van ser a favor de

les andorranes, i va ser en

el quart i últim període quan

les de Balaguer van trencar

la pressió andorrana que les

va conduir a la victòria final.

Una victòria molt

merescuda després d’un

bon treball en aquesta llarga

temporada.

Per una altra banda, el

Club Bàsquet Balaguer

continuarà una temporada

mes en la Primera Catalana

de Bàsquet al guanyar el

tercer i últim partit del play

off de permanència que es

va disputar el passat

dissabte 29 de maig en la

capital de La noguera.

El conjunt local, que havia

guanyat el primer partit i

perdre el segon en la pista

del rival, va patir fins al final

per assegurar la perma-

nència després de guanyar

per 72/69 al CP. Roser.  

Al final, el Balaguer va

aconseguir emportar-se el

tercer i definitiu partit davant

la seva afició.
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Escola Municipal de

Música de Balaguer

Voldria agrair a totes aquelles persones, que d’una forma
desinteressada, han col·laborat en la celebració del 25 aniver-
sari de l’Escola de Música de Balaguer.

El primer acte que es va dur a terme va ser el concert de
l’Orquestra Alemanya de Tübingen. El concert s’adreçà a la
població en general i als alumnes de 4art d’Esso i Batxillerats
(va sortir publicat en tota la premsa local, comarcal i TV3).

El segon fou el concert de Nadal, en el que intervingueren
tots els alumnes de la nostra Escola per felicitar les festes.
S’adreçà a tota la població en general (va sortir publicat en
tota la premsa local i comarcal).

El tercer, va ser la trobada d’escoles de Música de l’ACEM.
Les escoles que van participar varen ser Agramunt,
Mollerussa, Les Borges, Linyola, Arbeca i Balaguer. En aquesta
trobada van participar més de 300 alumnes en un concert
final conjunt amb orquestra i cors (va sortir en tota la premsa
local i comarcal).

El quart, va ser la presentació d’un CD gravat per ex-
alumnes de la nostra Escola. En la presentació, alumnes del
departament de vent i piano que actualment estan cursant
estudis en la nostra Escola, donaren la benvinguda amb mú-
sica. A continuació, es feu un breu parlament per part de la
Directora de l’Escola i el Senyor Alcalde, donant pas seguida-
ment a l’acte central del concert, que ens oferiren aquests
ex-alumnes (va sortir publicat en tota la premsa local i comar-
cal).

Per últim, tingué lloc un sopar organitzat per l’AMPA en el
transcurs del qual, el director del Centre de Recursos de La
Noguera, va fer la presentació d’un CD recopilatori d’aquests
25 anys. (Va sortir en tota la premsa local i comarcal).

Per si algú a pesar de tota la premsa escrita no s’ha
assabentat de tots aquests actes que s’han anat realitzant al
llarg de l’any des de l’organització ho lamentem sincerament.

Montserrat Cots

Directora de l’Escola Municipal de Música de Balaguer

Indesinenter

L’estiu d’enguany, els traços que andareja
segueixen matisos d’estètica estranya.
Dies prims i entremaliats descansen de gairell
entre el sol i l’aigua.
Ocupo cada dia alguna estona sotsobrant passats
on hi dorm la son de parets de tàpia
de deix centenari. Faig cap a l’infància,
a l’estiu, al batre. Dormíem a l’era
com tots els estius, durant les vacances.
Miràvem el cel estelat i pròsper.
El cant dels ocells, l’òliba a vegades,
sorolls de la nit, entraven fins al jaç
de palla i borrasses. Gira el tomb del cel
en mi mateix i tot era bonic. Era l’infància.

Miquel Trilla

Si m’haguessin jurat l’èxit de resposta
del passat escrit no m’ho hauria cregut. En
cap dels escrits, articles -o com els volgueu
batejar aquesta col·laboració en el Groc-,
tanta gent m’ha parlat de la Seguretat Soci-
al, sigui en la vessant de la Sanitat o de les
Pensions. Però he de dir, que la majoria es
queixen dels metges, com a mínim i per su-
aus, diuen que s’hauria d’acabar el
«pluriempleo» que estan fent. La rapidesa en
què es treuen als pacients del davant, i fins i
tot, la indiferència als dolors que ells (paci-
ents) voldrien explicar, fa que la queixa neixi i
prosperi. Clar això ens porta al clàssic met-
ge de casa, que es considerava un més de
la família. I que avui per desgràcia nostra es
va perdent.

La petulància de tota una ètnia davant
dels altres, i el respecte o temor que inspi-
ren per ésser tan donats a l’espectacle, tam-
bé és un altre tema que m’han citat, i fan que
tinguin un tracte de favor.

I així, amb tristesa penso que aquella
mesura presa pel govern del Felipe González,
de donar un mínim de pensió a tots els
vertaderament necessitats i l’assistència
sanitària a tothom no ha encaixat dins la
societat.

I jo almenys, la veig amb bons ulls i ne-
cessària si els elements de control funcio-
nen. L’esser humà no és una illa solitària, per
a mi és com una península que s’ha de co-
municar. I tenir uns ponts instituïts és bo per
una societat que diem avançada. No s’ha de
tornar als temps dels primats.

Ara ja sabem que els metges no fruei-
xen d’una bona nota. Però jo em pregunto;
perquè no usa el queixós els mitjans de re-
clamació? De segur que hi són. Aneu a sa-
ber?, potser encara a la memòria biològica
pesa el record de la històrica escena del
metge, el capellà, l’apotecari i el sergent de

Rum-Rum (s)

la Guàrdia Civil que fent rebotiga, eren els po-
ders fàctics de molts pobles.

S’ha de reconèixer que som jovents en la
democràcia i com deia un escriptor, l’home no
descendeix del mono sinó de la gallina per l’ús
del bec, que no para mai. Som tots un planter
de virtuosos de moral acomodatícia amb molts
quilòmetres a l’espatlla, que xerrem més del
que pensem. Sempre amb la paraula poca-
solta prop dels llavis i quasi mai per lloar i ale-
grar-nos amb el que tenim que és molt.

Balaguer és una ciutat meravellosa. Amb
un entorn que no hem sabut veure. Aigua,
muntanyes i una vallada fabulosa per fruïr, i no
acabar. Durant quatre divendres consecutius
el Centre Excursionista de Balaguer per cele-
brar els 75 anys d’activitats, ens ha fet es-
pectadors de la nostra pròpia incultura. Els
conferenciants, ens han fet veure l’esplendi-
desa de l’escenari que tenim, i del poc que en
sabem. Vergonya vaig sentir. Els coneixe-
ments, la il·lusió, el sentiment d’amor per la
nostra terra, les iniciatives per protegir l’en-
torn, tot s’ha desenvolupat amb unes xerra-
des plenes d’invitacions per poder-hi partici-
par fent salut. Què esperem doncs?

Balaguer també va plena d’unes
rumorositats que desconec com plantejar-les
sense ferir a ningú. En primer lloc parlem de
cal Fraret. Per a mi l’Ajuntament ja hauria d’ha-
ver intervingut d’una forma contundent i defi-
nitiva. Aquest cas no és una vergonya, és una
poca-vergonya com un piano. El senyor propi-
etari passa olímpicament de tots, per tant
d’ajudar res, que s’ho faci, com tu, com jo i
com tots. No hem d’ésser una O.N.G.

En segon lloc, la Fundació Margarida de
Montferrat; hauria de donar a conèixer la seva
voluntat i intencions, perquè va darrerament
pel rotlle i no és bo el que es diu.

C.G.A.
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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
Pepe Daza ofereix un curs d’elaboració de

coques de Sant Joan els dies 17 i 18 de juny

Bona música i pregó de festes en la XXena

edició de la popular festa de la Transsegre

L’Admiral’s Cup Lights, organit-

zadora de la Transsegre ha presen-

tat una espectacular programació

per la que serà la vintena edició

d’aquesta popular festa aquàtica que

s’ha convertit en la festa més parti-

cipativa de les que se celebren a les

comarques de Lleida, amb més de

dos mil mariners i més de quinze mil

espectadors durant tot el cap de

setmana.

Una de les principals novetats

d’enguany és que la festa comença-

rà el divendres 9 de juliol amb la lec-

tura del pregó per un personatge sor-

presa, des del balcó de l’Ajuntament,

a les 9 del vespre, amb un brindis de

cava de tots els presents per cele-

brar els vint anys de Transsegre.

Els grups musicals Mexico

Lindo, Ojos de Brujo i Hotel

Cochambre seran els responsables

dels diferents concerts del dissabte

al vespre. Mexico Lindo començarà

a les 10,30 de la nit acompanyant

Després de l’èxit assolit en els cursos monogrà-

fics de mones i de coques de samfaina organitzats

per l’IMPIC i oferts pel Mestre Pastisser de la nostra

ciutat, Pepe Daza, els dies 17 i 18 de juny, la Sala

Polivalent del Xalet Montiu acollirà un nou curs mono-

gràfic de coques de Sant Joan, apro-

fitant la demanda de molts partici-

pants als cursos anteriors i la proxi-

mitat de la festa del Solstici d’estiu

del proper 23 de juny.

Pepe Daza mostrarà en dues

sessions tots els secrets per tal

d’elaborar una bona coca de Sant

Joan, des de la pasta de briox fins a

la decoració amb la fruita confitada,

típica d’aquesta coca, així com to-

tes les variants possibles que es

realitzen en diversos punts de la

geografia catalana.

Els interessats en assistir al

curset, poden apuntar-se a les ofici-

nes de l’IMPIC, al Xalet Montiu, fins el

dia 16 de juny. Les places són limi-

tades.

una exemplar barbacoa per tots els presents. Des-

prés del tradicional espectacle piro-musical a càrrec

de la Pirotècnia Igual hi haurà l’actuació dels grups

Ojos de brujo i Hotel Cochambre.

El matí del diumenge estarà amenitzat per la xa-

ranga «Los labradores», que donarà peu al lliurament

dels premis, la mascletà fi de festa i al gran dinar

popular que enguany s’espera que superi tots els re-

cords.

La XXena edició de la Transsegre se celebrarà del

9 al 11 de juliol.
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XVII campionat de billar

amercià del bar Fleming
Quinzena tranquil·la en la classificació

Poques jornades han sigut les que s’han disputat

durant aquesta quinzena, però que no han fet moure

la taula classificatòria, en un campionat que com cada

any i quan arriba l’estiu li costa més de tirar endavant

per l’ausència dels participants.

Fins el moment continua com a líder provisional

Miquel Alarcón amb 27 punts i 21 jornades jugades,

seguit de Pere Estruch Jr. i Pere Estruch. Tanquen la

taula J. Pedra i J. Planes.

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 ......... 8
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

El mític «Medina Azahara» presentarà a

Balaguer el seu treball discogràfic «Aixa»

Els pavellons de la Cros es tornaran a

convertir en sala de concerts, aquest dis-

sabte 12 de juny, amb l’actuació del mític

grup cordovès «Medina Azahara», una

banda creada a principis dels 80 i que s’ha

mantingut al llarg d’aquests anys, amb un gran

nombre de fidels seguidors, i durant els quals

han tret al mercat un total de 15 discos entre

els quals cal destacar «Caravana española»,

«Sin tiempo», «Donde está la luz», «Tánger»

«Baladas» i el seu darrer disc que estan pre-

sentant en la seva actual gira «Aixa»

En aquest darrer treball discogràfic, el grup

andalús ha comptat amb la col·laboració

d’Antonio Orozco i de l’Orquestra de Còrdova.

Medina Azahara és un dels màxims expo-

nents del rock andalús que va prendre l’herèn-

cia d’un altre grup mític com Triana.

Es poden trobar entrades anticipades en

diferents bars i locals de Balaguer i d’altres po-

blacions de les comarques de Lleida i Osca, i

s’espera una bona assistència de seguidors.

Dues projeccions de Cinema de Muntanya

organitzat per la Fundació Caixa Sabadell
La Fundació Caixa Sabadell dóna

suport al Festival Internacional de

Cinema de Muntanya i Aventura de

Torelló que amb més de 20 anys

d’història és un dels més importants

a nivell mundial del seu gènere. Les

dues darreres pel·lícules guardona-

des en el festival, seran projectades

en deu poblacions catalanes, entre

les quals s’hi troba Balaguer, amb la

col·laboració del Centre Excursionista

de Balaguer.

Balaguer podrà gaudir d’aques-

tes dues projeccions els divendres

11 i 18 de juny, a la Sala d’Actes de

l’Ajuntament de Balaguer, a partir de

les 22 hores.

Les pel·lícules que es projecta-

ran són «Le Defi de Jamie», basada en el rescat de

dos homes d’una gelera al Mont Blanc, i «The big white»,

un intent de creuar l’Artic de Sibèria a Canada, pas-

sant pel Pol Nord, en solitari i sense ajut exterior.
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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

ES LLOGUEN pàrkings 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
pàrkings 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 pàrking
tancat al C/ Barcelona.
Interessats Tel. 973 448273.

ES VEN Tractor Jhon Deere
10.30 amb pala al davant,
5.000 hores reals. Preu: 6.000
euros. Raó 973 126136 i
609484416.

S’OFEREIX SENYORA per
cuidar nens, fer companyia a
gent gran, passejar gossos o
cuidar jardins. Horari a conve-
nir. Raó 669 567835.

ES NECESSITEN
venedores venta directa,
grans comissions. Inter. 615
117 353.

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 moto Suzuki Lindo
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 exterior. C/ Aprestadora
139. Hospitalet de Llobregat.
Raó 619723426 o 610267908
Joan o Josep.

ES VEN Audi 100 gasolina,
matrícula L-J. Bon estat. Preu:
1200 euros, no negociables.
Raó 659095891.

SALOU LLOGO
APARTAMENT prop de
platja, 6-8 persones. Terrassa.
Zona comunitària amb jardí i
piscina. Raó Tel. 973 430245,
Sra. Cecilia.

ES VEN Renault Clio Campus.
Matrícula: L-AC. En perfecte
estat. Bon preu. Raó 649
660779.

ES LLOGA PÀRKING
tancat de 2 places al carrer
Bellcaire de Balaguer. Raó
973 238325. A partir de  les
20 h.

SE VENDEN llantas de alu-
minio de 14 pulgadas con
tornilleria  y 4 agujeros para
Ford, Peugeot...y separadores
de 15 mm. Llantas: 200 euros.
Separadores: 100 euros. Ra-
zón 627 448721

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.

EMPRESA UBICADA EN
EL POLÍGON DE
BALAGUER necessita admi-
nistratiu. Es valoraran coneixe-
ments de compra i logística.
Jornada partida. Inter.
647650731.

ES BUSCA NOIA per com-
partir pis a Barcelona. Trucar
a les nits als Tels. 93 4414390
i 609360097.

SALOU, SE ALQUILA apar-
tamento para 5 personas con
piscina y cerca de la playa.
Julio, Agosto y Setiembre por
quincenas o semanas. Razón
609 369537.

S’OFEREIX NOIA per a fer
neteges i feines de la llar o
cuidar infants sense l ímit
d’horaris. Raó 690152288.

SE OFRECE CHICA AFRI-
CANA para realizar trenzas
precio muy económico. Razón
666 099 182.

ES LLOGA
APARTAMENT a la Pineda
-Salou davant del mar, amb A.A,
pàrking tancat i super equipat.
Raó  639 330 429.

CLASSES DE REPÀS,
informeca, informàtica i
manualitats a Micromon, C/
Sanahuja, 35. També servei de
cangur a domicil i, amb
experiència. Raó 973 445134.
Migdies i nits.

ES PRECISSA ajudanta de
perruqueria. Raó 973 451350

ES LLOGA Restaurant a la
Plaça Mercadal. (Deu
Pometes). Raó 973 445235.

SE ALQUILA CASA de
planta baja con patio. Sin mue-
bles, calefacción, 3 hab., co-
medor, cocina y baño. Zona:
50 m. colegio Gaspar. Razón
973 447859.

ES VEN moble cafeter, ca-
fetera Gaggia de dos mane-
gues i molinet de cafè Gaggia.
Preu:  600 euros a tractar. Raó
973 712427.

ES NECESSITA carnicer/
a. Enviar curriculum vitae amb
foto recent a l’Apt. de correus
núm. 7 de Balaguer.

ESTUDIANT FILOLOGIA
ANGLESA ofereix classes
particulars de repàs i amplia-
ció d’anglès. Tots els nivells.
Raó 660 949264.

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Tel. 973 447958

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.

LA SENTIU. Xalet en venda en

urbanització. Zona molt

tranquil·la. A 5 km. de Balaguer.

250m2 habitables, 1300m2 de

terreny. Planta baixa destinada a

garatge i traster. Vivenda

distribuida en 1a i 2a planta.

Camí privat d’accés a la

propietat. Raó tel. 973392122.
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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 SALUT 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
AJUNTAMENT973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE 973 180213

OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 438004
METGE 973 438003
A.T.S. 973 438062
ESCOLES 973 438061
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

F A RM ÀC I E S O D E O T O RN

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 10 de juny a les 8 de la tarda del 17 de juny ALDAVÓ
De les 8 de la tarda del 17 de juny a les 8 de la tarda del 24 de juny CLAVER
De les 8 de la tarda del 24 de juny a les 8 de la tarda del 1 de juliol 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

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
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