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Obres de la variant C-148
El pont de la variant C-148 a
l’alçada del barri del Secà de
Balaguer, estarà finalitzat a
finals d’aquest any

Ermitanyos 2004
El proper diumenge 24
d’octubre tindrà lloc la
popular trobada ciclista que
recorre les ermites de la
comarca de la Noguera

415

Plantes de purins
Un total de set consells
comarcals i la Diputació s’han
adherit al manifest del sector
ramader, en defensa de les
plantes de cogeneració

Segona quinzena
octubre · 2004

• Implantació Norma

   ISO 14000

• Gestió de purins

• Gestió fertilitzants

• Avaluacions ambientals

   ramaderes
C/ St. Crist, 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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sumari

Què en penseu?...
A la fi s’ha conegut el dèficit acumulat pel

patronat de la fundació Margarita de
Montferrato. Les mesures que pretenen per
eixugar-lo han posat en alerta la ciutadania de
Balaguer. La mobilització popular és un fet
positiu, encara que lamento que només siguem
capaços d’actuar quan les coses van a mal
dades. Sigui com sigui, el poble ha estat capaç
de fer reaccionar la classe política a
comprometre’s  en la mesura de les seves

possibilitats, que són moltes, davant
d’aquest fet. Encara que dolgui, els
balaguerins i les balaguerines ens
hem vist en la necessitat de prendre-
hi part. Aquesta fundació, malgrat ser
privada, gestiona un legat d’un senyor
que, per testament, està destinat, a
gaudi i a enriquiment cultural dels
habitants d’aquesta noble ciutat. Si
no s’aconsegueix, voldrà dir que els
temps encara no han canviat...
suficientment...

Josep M. Simón i Auberni

PARCEL.LES A GERB

2a FASE A LA VENDA

Zona tranquil·la destinada a cases unifamiliars.
Parcel·les individuals i urbanitzades de diferents dimensions.
Tots els serveis: aigua, llum, clavegueram, gas, telèfon, etc

Per a més informació:
Promocions Gerb, S.L.

Tels. 627 408486 - 973 443750 - 973 445973

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

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 !

El Paco de Cal Marvà

Per aquest popular nom es coneixia a
Balaguer, al Francesc Vilalta, un homenot
culte, senzill, i sobretot, sempre disposat a
treballar en tot allò que fes referència al món
teatral. Malauradament ens va deixar fa uns
mesos, però ens va deixar un llegat impor-
tant. Durant aquests dies Balaguer celebra
el 50è aniversari del GER, grup teatral de la
que en Francesc Vilalta en va ser l’ànima du-
rant molts anys. Fundador, director, actor, tra-
moia, i el que fes falta, perquè en Francesc
Vilalta estimava el teatre en totes les seves
vessants.

Però anant més enllà, segurament ell té
part de “culpa” que avui , la nostra ciutat si-
gui la capital del teatre a les comarques de
Ponent. La seva tasca al davant del GER va
servir per que d’aquesta companyia en sor-
tís actors com en Jesús Agelet, avui actor de
la companyia Els Joglars, entre tants d’altres
que continuen al GER o en d’altres compa-
nyies de la ciutat.

Amb aquesta tasca ha anat creixent l’es-
tima pel teatre de molts balaguerins, que re-
corden amb nostàlgia aquelles obres que el
GER representava al Teatre Condal.

En portada:
Firauto 2004

BALAGUER
Tècnics i regidors de

Perpinyà visiten el Centre
Històric de Balaguer

L’Institut Gaudí exposa una
mostra sobre els riscos

laborals en la construcció

COMARCA
Aprovats 10 nous projectes
del programa Proder de la
Noguera

Set consells s’uneixen amb la
diputació per treballar sobre el
tema dels purins

CULTURA
La història dels 75 anys del

centre escolar Àngel Guimerà
en una exposició

El proper 30 d’octubre arriba
el Correllengua 2004 per

tercer any consecutiu

ESPORTS
El Balaguer suma 15 punts i
encara no coneix la derrota en
aquesta temporada

Balaguer tindrà una nova
escola de bàsquet a partir del
proper 30 d’octubre

Un cop retirat dels escenaris, en
Francesc Vilalta va defensar la construc-
ció d’un nou teatre i un cop fet no es va
perdre cap actuació teatral al Municipal,
on s’hi trobava com a casa, orgullós de
que la seva ciutat tingués una infrastruc-
tura com la que té.

Potser d’aquí un temps, el Teatre de
Balaguer podria portar el nom de Teatre
Municipal Francesc Vilalta. Tant sols és una
idea, però potser vàlida com qualsevol
altra.
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L’Ajuntament de Perpinyà

visita el Centre Històric
Regidors i tècnics de la població

francesa van visitar Balaguer i Lleida

El passat dijous, va tenir lloc a la ciutat de
Balaguer una visita oficial per part d’una delegació
de representants de l’Ajuntament de Perpinyà cons-
tituida per regidors i tècnics de l’Àrea d’urbanisme
del Consistori de la població de la Catalunya Nord
que han passat uns dies a les comarques de Ponent.

Durant el matí, els visitants del Sud de França
van participar  en unes Jornades d’Urbanisme a la
ciutat de Lleida i varen visitar la Fira de Sant Miquel
aprofitant la seva celebració.

Més tard van desplaçar-se a Balaguer on van
dinar amb l’Alcalde de la ciutat, Miquel Aguilà, el
Regidor d’Urbanisme i l’Arquitecta municipal i
posteriorment van fer un recorregut pel Centre
Històric tot intercanviant propostes i inquietuts
envers les rehabilitacions d’aquests nuclis de
població, i exposant experiències d’ambdos
municipis que tenen centres històrics importants.

Les obres de la variant al seu pas pel

barri del Secà avancen a bon ritme
El Conseller de Política Territorial i Obres de la Generalitat, Joaquim

Nadal visitarà properament, les obres d’aquesta carretera

Les obres de la variant de la C-148 al
seu pas pel barri del Secà continuen a bon
ritme, i ja s’ha iniciat el pas elevat que evita-
rà la cruïlla amb la sortida del barri cap a la
variant, i l’arribada de la carretera de Lleida
per Corbins cap al mateix barri.

Les obres han suposat importants mo-
viments de terra en tota la zona i ha aixecat
força curiositat entre els veïns del barri.

En aquest sentit, el Conseller del Depar-

tament de Política Territorial i Obres Públi-
ques de la Generalitat de Catalunya, Joaquim
Nadal, visitarà la ciutat de Balaguer en els
propers dies, per tal de veure la marxa
d’aquestes obres, i entrevistar-se amb l’al-
calde de la ciutat per parlar d’altres punts
d’interès de la població, relacionats amb el
seu departament, com és la nova Llei de
Barris o les reiterades demandes de millora
de comunicacions de Balaguer amb la N-II.

Un dels objectius principals del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya és el de millorar la qualitat de vida percebuda pels
usuaris del sistema sanitari. Una de les actuacions que es duran a
terme dins aquest context anirà dirigida a millorar l’accessibilitat a
l’assistencia primària amb la intenció de reduir les llistes d’espera
per tal de ser atesos.
D’aquesta manera i a partir del proper dia 2 de novembre, el
Departament de Salut de la Regió Sanitària de Lleida ampliarà les
places de medicina general i diplomat d’infermeria del CAP de
Balaguer. S’incorporaran la Dra. Pilar Biendicho i la D.U.I. Carme
Gómez. Així, el nombre d’Unitats Bàsiques d’Atenció ( U.B.A. )
passaran de sis a set.
Una altra novetat que podrem veure a partir també del dia dos de
novembre serà el fet que algunes unitats passaran visita tant en
horari de matí com en horari de tarde, segons es mostra en el quadre
adjunt.
Per a qualsevol dubte podeu contactar amb la Unitat d’Atenció a
l’Usuari del CAP de Balaguer o bé fer-ho per telèfon en el número
973 44 60 28, des de les 08:00 fins les 20:00 hores. No hi ha
canvis en l’atenció pediàtrica.

INFORMACIÓ SANITÀRIA MATÍ TARDA
DILLUNS Dr. T. Alonso / DUI M. Gardeñes Dra.M.  Aragón / DUI T. Estrada

Dr. J. Rufach / DUI. Pilena Naval Dra. P. Biendicho / DUI C. Gómez
Dra.E. Revuelta / DUI S de Gadeo Dr. J. Llurdés / DUI M. Oliver
Dr. J. Cortés / DUI R.  Salat

DIMARTS Dr. T. Alonso / DUI M. Gardeñes Dra.M.  Aragón / DUI T. Estrada
Dr. J. Rufach / DUI. Pilena Naval Dra. E. Revuelta / DUI C. Gómez
Dra. P. Biendicho / DUI C. Gómez Dr. J. Cortés / DUI R.  Salat
Dr. J. Llurdés / DUI M. Oliver

DIMECRES Dr. T. Alonso / DUI M. Gardeñes Dra.M.  Aragón / DUI T. Estrada
Dr. J. Rufach / DUI. Pilena Naval Dra. P. Biendicho / DUI C. Gómez
Dra. E. Revuelta / DUI S. de Gadeo Dr. J. Llurdés / DUI M. Oliver
Dr. J. Cortés / DUI R.  Salat

DIJOUS Dr. T. Alonso / DUI M. Gardeñes Dr. J. Cortés / DUI R.  Salat
Dr. J. Rufach / DUI. Pilena Naval Dra. P. Biendicho / DUI C. Gómez
Dra.E. Revuelta / DUI S. de Gadeo Dr. J. Llurdés / DUI M. Oliver
Dra. M.  Aragón / DUI T. Estrada

DIVENDRES Dr. T. Alonso / DUI M. Gardeñes Dra.M.  Aragón / DUI T. Estrada
Dr. J. Rufach / DUI. Pilena Naval Dra. P. Biendicho / DUI C. Gómez
Dra. E. Revuelta / DUI S. de Gadeo Dr. J. Llurdés / DUI M. Oliver
Dr. J. Cortés / DUI R. Salat
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Tot ja és a punt per tal d’obrir les portes d’una
nova edició de Firauto.

El certamen firal que es troba al 100%
d’ocupació s’inaugurarà oficialment el dissabte, dia
16 d’octubre a les 12 del migdia, davant els
pavellons Firals. L’obertura de la Fira tindrà lloc a
les 10 del matí.

Aquest cap de setmana, els cotxes

d’ocasió seran protagonistes a Firauto
Més de dos-cents cinquanta models de totes les marques estaran

exposats els dies 16 i 17 als pavellons firals de Balaguer

L’acte serà presidit per Jaume
Gilabert, Delegat del Govern de la
Generalitat a Lleida, i es clourà el
diumenge, dia 17, oficialment a les
20 h a càrrec de Vidal Vidal, Director
dels serveis Territorials de Comerç
i Turisme de la Generalitat a Lleida,
tot i que la Fira no tancarà fins les 9
del vespre.

El diumenge tindrà lloc, a la
carpa del club slot Balaguer, situada
davant dels pavellons firals, un
campionat d’escalèxtric on tots els
nens i nenes que ho desitgin hi
podran participar.

Firauto, està més que
consolidada com una Fira del vehicle
usat, amb una oferta tan de vehicle
utilitari com de luxe i industrial, cada
cop més compler ta. Enguany
gaudirem d’una exposició de més de

dos-cents cinquanta  vehicles.
Per segon any consecutiu, Firauto disposarà d’una Unitat

d’I.T.V. Mòbil, davant dels pavellons, per tots els visitants de la
fira que vulguin aprofitar per passar la revisió  del seu vehicle.
Els horaris de la serivisió serà el dissabte i diumenge de 10h
a 14h i de 17h a 21h.

La inauguració oficial de la mateixa tindrà lloc, davant els
pavellons firals, el dissabte a les 12 del migdia i presidirà
l’acte Jaume Gilabert, Delegat del Govern de la Generalitat a
Lleida, acompanyat de l’Alcalde de Balaguer,  Miquel Aguilà, el
Vicepresident Executiu de l’IMPIC i regidor de l’Àrea de
Promoció Econòmica, Josep M. Escoda acompanyats per  la
resta d’autoritats locals i comarcals.
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ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

Desplaçaments per a grups, comiats de solters, etc...

Tels. 973 446 055 - 606 105 223

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

- 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

L’Institut Gaudí de la Construcció i el
Servei de Prevenció Gaudí, en col·laboració
amb l’Institut Municipal Progrés i Cultura
(Impic) de Balaguer, van presentar el passat
dia 6 d’octubre l’exposició itinerant Cons-
truïm Seguretat, un projecte orientat a di-
fondre i ensenyar el concepte de la Preven-
ció de Riscos Laborals a fi de conscienciar
sobre la seva importància i la seva necessi-
tat absoluta en el món de la construcció.

La mostra estava adreçada a tot el
públic en general i especialment a

L’Institut Gaudí de la Construcció

mostra l’exposició “Construim seguretat”
L’exposició s’ha pogut veure del 6 al 10 d’octubre a Balaguer i estava

adreçada, especialment, als treballadors de la construcció

treballadors, empresaris i joves que es
vulguin incorporar al mercat laboral del
sector de la construcció.

Un total de 23.400 persones de
diferents municipis catalans han visitat ja
l’exposició, la qual viatja ara per terres
lleidatanes. Durant aquesta setmana que
ha estat a Balaguer, més de cinc-centes
persones l’han visitat entre el dia 6 i el dia
10 d’octubre a l’Avinguda dels Països
Catalans. L’exposició visitarà Vic i Berga i
tanca la seva itineració per Catalunya.

Reafirmat l’agermanament

entre Balaguer i l’Alguer

Miquel Aguilà, Alcalde de Balaguer  va reunir-se
amb el Síndic de L’Alguer, Marco Tedde, per tal de
poder reforçar els lligams entre les dues poblacions
que des de fa anys tenen vincles d’agermanament i
relacions culturals. L’entrevista va tenir lloc a la ciutat
de l’Alguer durant els dies 9 i 10 d’octubre, en el
decurs dels actes de l’homenatge a Joan Pais,
músic, poeta i gramàtic, que va néixer a l’Alguer
l’any 1875, i va musicar l’himne alguerès i  propugnà
l’estudi de les normes gramaticals de la parla
algueresa i de la grafia catalana. Fou autor d’una
Gramàtica del dialetto moderno d’Alghero, escrita
el 1899.
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GERB

Casas pareadas de NUEVA
CONSTRUCCIÓN. 231,40
m2, 2 porches, 4 hab., 1 con
vestidor, 2 baños, terraza, bu-
hardilla. ACABADOS DE PRI-
MERA CALIDAD. 2 plazas de
parking y jardín. Consulte pre-
cios. Ref. 1005.

BALAGUER

Buena zona

Alquiler de almacén de 60m2

y parking de ralla. Consultar
precio. Ref. 1004.

CASTELLÓ DE

FARFANYA

Patio de 400 m2. Dispone de
contador de agua y servicio de
alcantarillado. Precio: 43.272,88
euros. Ref. 1008.

BALAGUER

Zona nueva

Apartamento de 1 hab. doble, 1
baño, cocina americana. Suelo
de parket, terraza. Parquing y
trastero opcional. De nueva
construcción. Precio: 66.712,34
euros. Ref. 1021.

BALAGUER

Zona nueva

Piso de 100 m2. 4 hab. (3 do-
bles), baño con hidromasaje y
aseo. A/A. Todo amueblado.
Parking y trastero opcional.
Balcón y galeria cerrada.
Seminuevo. Precio: 128.616,59
euros. Ref. 1020

CONSULTE NUES-

TRAS OFERTAS

De apartamentos en 1ª y 2ª
linea de mar

973 445 356 - 667 471 961

El Correllengua 2004 arriba a la ciutat

de Balaguer, el proper 30 d’octubre
Els actes organitzats pel Casal Pere III- Ateneu de Balaguer

comptaran amb la participació d’un bon nombre d’entitats culturals

Per tercera vegada arriba el Correllengua
a Balaguer. Enguany serà el dissabte 30
d’octubre, tancant el correllengua abans del
Correllengua final que es fa, com cada any
a Perpinyà el primer dissabte de novembre,
després que s’iniciés a Organyà, passant per
nombroses poblacions dels Països Catalans.

A la capital de la Noguera, els actes co-
mençaran a les 8 del vespre al Mercadal,
amb l’encesa de les torxes i tot seguit amb
cercavila fins a la Plaça Pau Casals on es

llegirà el manifest, a càrrec d’Anna Auberni
Torné, i en acabar l’audició del himne dels
Països Catalans, la Muixeranga d’Algemesí
amb la interpretació de Maria Àngels
Armengol al flabiol i Jordi Amorós al trombó
de vares, en una harmonització per a l’oca-
sió d’en Francesc Amorós. Gegants, músi-
ca i dansa clouran la primera part de la fes-
ta. La festa continuarà amb un sopar-casta-
nyada al local del Casal Pere III- Ateneu de
Balaguer al carrer Santa Anna, 12.

Balaguer acull una reunió

informativa sobre el nou

Estatut d’Autonomia

El passat divendres, dia 8 d’octubre va tenir lloc
una reunió informativa sobre la redacció del nou
Estatut d’Autonomia , organitzada conjuntament pel
Departament de Relacions Institucionals i
participació de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Balaguer. La xerrada va anar a
càrrec de Fernando Pindado, Subdirector General
de Foment de la participació ciutadana, unitat que
depèn de la Direcció General de Participació
Ciutadana.

Fernando Pindado va explicar la necessitat de
reformar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que es
va aprovar ara fa 25 anys i va encoratjar tothom
que participés activament en proposar temes que
poden ser d’interès en la seva nova redacció, abans
de ser aprovat pel Parlament de Catalunya.
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PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
DE ELS TERRES DE LLEIDA
DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Universitat de Lleida

Generalitat de Catalunya
Servei d�Ocupació de Catalunya

FONS SOCIAL EUROPEU

Aproven 10 nous projectes

del Programa Proder
La Junta del Programa Proder de la Noguera ha

aprovat un total de 10 ajudes més per a l’exercici
del 2004 amb una inversió sol·licitada de
1.072.469,70 euros i uns ajuts aprovats de
194.924,22 euros.

D’aquests deu projectes aprovats, sis
corresponen al municipi de Balaguer, dos a Montgai,
un a Bellcaire i un altre a la Sentiu de Sió.

Des del principi, a l’any 2002, s’han presentat
un total de 109 projectes. D’aquestes sol·licituds,
65 ja han estat aprovades amb una subvenció total
de més de 1,7 milions d’euros, mentre que les
inversions que suposen aquests projectes són de
vora 7,6 milions amb un total de 123 llocs de treball.El passat 7 d’octubre es va aprovar l’ad-

hesió del Consell al Conveni marc de col·-
laboració entre la Diputació de Lleida-Cen-
tre Europeu d’Empreses i Innovació a Lleida,
i els consells comarcals per a la tramitació
de microcrèdits per a emprenedors. Aquest
crèdits aniran dirigits a aquells emprene-
dors que tinguin un nou projecte empresa-
rial i facin inversions en actius fixos. Les
característiques i condicions econòmiques
de la línia de microcrèdits és d’un import
màxim de 15.000 euros per crèdit, a un
termini de 4 anys i amb un tipus d’interès
fix del 5,5%, sense comissions ni avals per-
sonals.

D’altra banda, es va aprovar la

El Consell Comarcal i la Diputació
donaran microcrèdits a emprenedors

D’un màxim de 15.000 euros, al 5,5% d’interès fix, a retornar en 4
anys als emprenedors amb nous projectes empresarials

declaració com a béns culturals d’interès
local, per a ser inclosos en el Catàleg del
Patrimoni Cultural Català, l’església de Sant
Pere i l’Ermita de la Santa Fe de Tudela de
Segre, i l’Ermita de Sant Pere de Queralt
ubicada al municipi de Les Avellanes i Santa
Linya.

El Consell ha signat també el conveni
amb el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, amb un import
d’1.147.000 euros, per al finançament de
les competències delegades en el Consell
Comarcal en matèria d’ensenyament, com
són el transport escolar, els ajuts individuals
de desplaçament i el servei de menjador
escolar per al curs 2004-2005.
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Set consells comarcals es reuneixen per

solventar el tema dels purins
Adherint-se al manifest que defensa la búsqueda de solucions

Els consells comarcals de la Noguera, del Segrià,
de les Garrigues, del Pallars Jussà, de la Segarra,
del Pla d’Urgell i de l’Urgell, juntament amb la
Diputació de Lleida, s’han adherit al manifest que
defensa la búsqueda de solucions en referència a
l’aprofitament dels adobs orgànics i naturals, donant
total recolçament al sector ramader i als responsa-
bles de gestionar plantes de tractaments de purins.

A més, els set consells comarcals, reunits a la

seu del Consell Comarcal de la
Noguera, van afegir al manifest,
tres peticions: Que la prima acor-
dada sigui el suficientment
adequada per a que les plantes de
cogeneració amb purins siguin ren-
tables; que les plantes que no
estiguin construides i són
necessaries per a solucionar el
tema dels purins en les zones on hi
hagi excedents, s’incloguin en la re-
forma d’aquest decret amb les
mateixes condicions que les plan-
tes ja construides, i per últim que
es faci constar en la reforma
d’aquest decret que la prima
sol·licitada tingui una viabilitat de
15 anys mínim.

A la Noguera hi ha 4 projectes i
segons el consell comarcal en faria
falta un més per la perfecta gestió
dels purins que es generen a la co-
marca.

Creu Roja inicia el

programa “avis solidaris”
Creu Roja afegeix als seus serveis el “d’avis

solidaris”, convingut amb 7 residències de la No-
guera: Sant Domènec, Santa Maria i Comptes
d’Urgell a Balaguer, Cal Tomeu a Cabanabona, i les
residències municipals d’Artesa de Segre, de Ponts
i d’Os de Balaguer. El projecte en qüestió presenta
als avis/ies la possibilitat de participar com a mem-
bres-voluntaris actius en la Creu Roja Noguera i
pretén mostrar la capacitat de treball i de partici-
pació social de la que són capaços.
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Després del gran èxit as-
solit en les quatre primeres
edicions de la prova ciclista
«Ermitanyos», arriba la cin-
quena edició, a la que s’es-
pera la participació de més de
500 ciclistes d’arreu de
Catalunya, el proper diumen-
ge 24 d’octubre, organitzada
pel Club Radical Interesport de
BTT amb el suport de la regi-
doria d’Esports de l’Ajunta-
ment de Balaguer.

La prova consisteix en un
recorregut de prop de 90 qui-
lòmetres per camins de la
nostra comarca, en un recor-
regut que surt de Balaguer i
recorre un total de tres ermi-
tes de la nostra comarca,
com són la de Cérvoles, al
terme municipal d’Os de

La Ermitanyos 2004 espera
superar els 500 ciclistes en

la prova del 24 d’octubre
Organitzada pel Club Radical Interesport de
BTT amb el suport de la regidoria d’esports

de l’Ajuntament de Balaguer

Balaguer i que es troba apro-
ximadament al quilòmetre 26
de la prova, l’ermita de
Montalegre a Vilanova de la
Sal, que s’hi arriba transcor-
reguts un total de 48 quilò-
metres, i la darrera, la de Sant
Jordi a Camarasa, al quilòme-
tre 70 de la prova Ermitanyos.

Els participants podran
recollir els dorsals durant tot
el dissabte 23 d’octubre a
l’Interesport de Balaguer i a
partir de les 7 del matí del
diumenge al parc de la Trans-
segre. La sortida serà lliure
entre les 7,30 i les 9 del matí,
des del parc de la Transsegre.

Els ciclistes hauran d’es-
tar a les 10 del matí a l’ermi-
ta de Cérvoles, on l’organit-
zació els té preparat un es-

morzar a base de torrons, pa amb tomata i
embotit i diferents tipus de begudes, per tal
de recuperar forces i poder continuar cap a
la segona de les ermites, la de Montalegre,
on els participants rebran un avituallament,
sobre les 12 del migdia. Després de fer la
darrera de les ermites, la de Sant Jordi de
Camarasa, els participants hauran de retor-
nar cap al parc de la Transsegre, on els es-
perarà un suculent dinar  per recuperar for-
ces.

Un cop dinats, els participants a la
Ermitanyos 2004 retornaran cap als seus
respectius punts d’origen.

La inscripció a la prova Ermitanyos és

Els organitzadors esperen superar
els cinc-cents ciclistes participants
així com rebre un gran nombre de

familiars i acompanyants

L’edició d’enguany s’ha
professionalitzat i s’ha obert a tots
aquells ciclistes d’arreu de l‘Estat

que vulguin participar

de 18 euros anticipada, i 21 euros el mateix
dia de la prova.

Els acompanyants que es vulguin quedar
a dinar, hauran d’abonar 4 euros més per
persona.

En les anteriors edicions van reunir-se fins
a 250 ciclistes, tot i que la prova només es-
tava oberta a Balaguer i comarca, i en aques-
ta edició s’ha professionalitzat i s’ha obert a
tots aquells ciclistes d’arreu de l’Estat que
vulguin  participar-hi.
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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. 629 359 238

Exposició col·lectiva en

benefici de l’Estel

Sota el lema “És una mostra més, però de ge-
nerositat” la sala d’exposicions de l’Ajuntament de
Balaguer obrirà les portes el dia 16 d’octubre a les
7 de la tarda amb una mostra de diferents artistes
balaguerins i lleidatans. Tots han cedit la seva obra
gratuïtament per tal de recollir diners en benefici
de l’Associació de disminuïts L’Estel. Entre els ar-
tistes participants a la mostra destaquen Rosa Siré,
Joanpere Massana, Antoni Collado, Josep Mateu,
Joan Caballé, Andrés Saiz, Josep Ma Llobet, Joan
Carles Ballesté, Montse Farré, Gemma Rufach, Rosa
Agustí, Rosa Ma Sauret, Emili Monge, Marcel·lí
Bergé i Carme Serradell, entre altres. També han
volgut col·laborar les guanyadores de la darrera
edició de la Mostra d’Art Jove, Vanessa Duch i
Montse Miralles, la ceramista Elisenda Franquet i la
galeria Amat de Lleida. L’encarregada de presentar
l’acte serà l’artista lleidatana Rosa Siré.

El passat dia 3 d’Octubre el Teatre
Municipal de Balaguer va ser testimoni
d’excepció de la Presentació del 5O
Aniversari del Grup Escènic Recreatiu G.E.R.
Un cop més el grup va pujar a l’escenari per
a retre un homenatge dirigit per Josep Ma
Llobet i adreçat a tots aquells que d’una
forma o altra van col·laborar perquè el teatre
a Balaguer fos una realitat, i que ja no van
poder gaudir d’aquest espectacle en el que
Francesc Vilalta tornava a ser protagonista,
representant-los a tots ells, com a màxim
impulsor d’aquesta companyia.

L’acte va esdevenir un lloc d’encontre
de les diferents generacions d’actors que
s’han anat succeint al llarg d’aquests 50
anys i que van reviure per unes hores la

El GER va retre un emotiu homenatge a un
dels seus fundadors, Francesc Vilalta

En un acte que va comptar amb la presència de 500 persones i van
presentar-se les obres del 50 aniversari de la companyia teatral

etapa mes daurada del G.E.R.. L’homenatge
es va concretar en una representació molt
carregada d’emotivitat, sovint alternada
amb sorpreses i ensurts escènics que van
delectar als espectadors.

L’actuació de l’Escola de Dansa va afegir
un regust de tendresa i alhora de dinamisme
plàstic a la representació.

Unes cinc centes persones,
representants de diverses generacions, van
omplir l’aforament del Teatre.

Finalment, el G.E.R. va oferir una
aquarel·la realitzada per Josep Ma Llobet
a la viuda de Vilalta i l’alcalde de Balaguer li
va lliurar una placa commemorativa en nom
de la ciutat en agraïment a tot una vida
dedicada a l’activitat teatral.
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• Especialitat en esportistes

• Exploracions adults/infants

• Estudis computeritzats de

la marxa

• Plantilles personalitzades

• Cirurgia ungueal

• Control a diabètics

Av. Pere III, núm. 10-13 alt. 1r A
BALAGUER • Tel. 676 08 33 28
HORES A CONVENIR

• Ulls de poll

• Ungles clavades

• Berrugues

• Reflexologia

Al setembre del 1929 es van obrir les
aules de la primera escola pública de
Balaguer i des d’aleshores han estat molts
els balaguerins i balaguerines que han pas-
sat pel Centre.

Durant aquest curs se celebra el 75è
aniversari per aquest motiu s’han organitzat
tot un seguit d’actes, entre els que destaca
una exposició fotogràfica que romandrà
oberta a la Sala d’Exposicions de
l’Ajuntament del 5 al 14 de novembre.
Aquesta vol ser un recordatori de totes les
persones que han passat per l’escola, tant
mestres com alumnes.

L’exposició s’ha organitzat en tres blocs:
l’escola d’ahir, l’escola d’avui i l’escola de
demà.

A “l’Escola d’ahir” podreu trobar moltes
fotografies que us ajudaran a recordar el
vostre pas per les aules de l’Àngel Guimerà,
i ben segur que coneixereu familiars, amics,

Una exposició fotogràfica mostrarà els
75 anys de l’Escola Àngel Guimerà

L’exposició fotogràfica es podrà veure des del proper 5 de novembre
a la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de Balaguer

veïns... i, fins i tot, aquells professors i
professores que van marcar una part de
les vostres vides.

A “l’Escola d’avui” observareu que el
Centre s’ha transformat en un CAEP (Centre
d’Atenció Educativa Preferent) on conviuen
diferents ètnies. La comunitat educativa
està formada per uns 180 alumnes i 16
professors i professores. Aquests alumnes
són majoritàriament d’ètnia gitana i àrabs,
a més a més de paquistanesos, romanesos,
xinesos, sud-africans, sud-americans...

L’edif ici també acull els Serveis
Educatius de la comarca de la Noguera
(CRP, EAP, CREDA i LIC).

A “l’Escola de demà”  podreu veure el
projecte del nou edifici del CAEP Àngel
Guimerà, que està previst comencin les
obres durant l’any 2005 i que significarà la
renovació total d’aquest centre escolar
històric a les comarques de Lleida.

Curs d’Auxiliar

d’Assistència Social
Taller Ocupacional organitzat per

l’Escola Taller Minerva de Balaguer

El passat 14 d’octubre va tenir lloc la inauguració
del Taller D’ocupació d’Auxiliar d’assistència Social
adreçat a dones aturades majors de 25 anys,
organitzat per l’Ajuntament de Balaguer.

La durada total del taller és de 12 mesos, amb
data de finalització el 14 d’octubre en el qual hi
participaran 8 dones demandants d’ocupació majors
de 25 anys i del municipi de Balaguer. A més a més
de la formació específica del curs, les alumnes
rebran formació compensatòria, tècniques de
recerca de feina, informàtica, medi ambient i
prevenció de riscos laborals. Les alumnes també
realitzaran practiques laborals, per la qual cosa
tindran  un contracte de formació que els suposarà
un sou d’1’5 vegades el salari mínim interprofesional.
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El C.F. Balaguer es mostra com un dels

equips revelació de la categoria
L’equip que entrena Emili Vicente continua sense perdre cap partit,

després de disputar-se la setena jornada del campionat de lliga

Golejadors del F.C. Balaguer

1.Santboià ............. 19

2.Hospitalet ............ 15

3. Balaguer ........ 15

4.Mataró ................ 14

5.Peralada ............. 13

6.Palamós .............. 13

7.Sant Andreu ........ 12

8.Cornellà .............. 10

9.Reus ..................... 9

10.Banyoles ............. 9

11. Barcelona C. ....... 9

12. Granollers .......... 9

13. Rubí ................... 8

14. Figueres ............. 8

15. Castelldefels ....... 7

16. Vilassar de Mar ... 6

17. Gavà .................. 5

19. Manresa ............. 5

19. Vilanova ............. 3

20. Tàrrega .............. 3

Classificació Tercera Divisió

1.Iban Parra ................. 5

1.Sisco .......................... 3

1.Campabadal .............  3

1.Carlos Martínez..........  1

El Balaguer, amb els

gols aconseguits davant

el Vilassar de Mar, (Sisco

i Campabadal) i el gol

aconseguit davant el

Figueres, de Campaba-

dal, és el quart equip

més golejador de la

categoria, mentre que

és el tercer, menys

golejat.

Iban Parra continua

essent el pitxitxi de

l’equip amb 5 gols,

seguit de Sisco i Jaume Campabadal

Fins i tot els més optimistes haurien

signat, a finals del mes d’agost, que el

Balaguer estigués, després de les set

primeres jornades, amb 15 punts, en el ter-

cer lloc de la classificació, empatat amb el

segon, i sense haver perdut ni un sol partit.

L’equip d’Emili Vicente ja sap que pot guanyar

qualsevol equip de la categoria, ja que davant

d’equips amb un pressupost molt més elevat

i farcits de jugadors de molt de nom, els

balaguerins s’hi han imposat amb lluita,

il·lusió i fermesa en el joc.

Per Emili Vicente, el secret d’aquest equip

és el conjunt, ja que el fet de seguir amb el

bloc de la passada temporada, ha fet que

l’equip se senti molt motivat, estigui molt

integrat i molt involucrat amb el projecte del

club i de la Junta Directiva.

Dins del vestidors hi ha bones

sensacions i els resultats són una causa-

efecte d’aquesta unió fora del camp.

En la darrera quinzena, el Balaguer va

aconseguir una treballada victòria davant el

Vilassar de Mar per 2-1 i va aconseguir un

empat davant el Figueres, tot i jugar amb

un home menys des del minut 20 de la pri-

mera part, per l’expulsió de Toni Menchón.

En el partit davant el Figueres va debu-

tar el central Chupi, que ha estat cedir per

la Unió Esportiva Lleida, fins a finals de tem-

porada, ja que Rubio no comptava amb ell

per aquesta temporada.

Campabadal que s’han

posat amb tres gols.

L’equip d’Emili Vicen-

te continua en ratxa, i ha

aconseguit marcar en

tots els encontres, a

exepció del derbi davant

el Tàrrega.
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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

Li comprem el seu pis al
COMPTAT.

Passi per les nostres
oficines i informi�s sense

cap compromís

BALAGUER
REF. 024193
ACOLLIDOR ESTUDI

D�OBRA NOVA.
Ascensor, calefacció i

terra de parquet.

P.V.P: 63.000 euros.

LA RÀPITA
REF. 24201
CASA AFILERADA
D�OBRA NOVA
4 hab., 2 banys complerts
i lavabo. Jardí posterior,
gran garatge.TRUQUI I
INFORMI�S

BALAGUER
REF. 000862E
PIS NOU A
ESTRENAR
Ascensor, calef. indi-
vidual, 4 dormitoris.
P.V.P: 102.573 euros

BALAGUER
REF. 24200
PIS TOTALMENT

REFORMAT
3 dormitoris, terrassa,

calef. Gas natural.

ENTRADA: 600 euros.

VALLFOGONA

LA SENTIU
REF. 24194
FANTÀSTICA CASA
D�ESTIL RÚSTIC
Gran saló amb llar de
foc, 4 habitacions
NO SE LA DEIXI
ESCAPAR!!

REF. 24159
GRAN PIS AMB VIS-
TES AL RIU. 120 m2,
terra de parquet,
amplia terrassa.
MOLT BON PREU

BALAGUER

BALAGUER
REF. 24207

CÈNTRIC PIS

TOT REFORMAT.

3  dormitoris, traster.

ENTRADA: 600 euros.

BALAGUER
REF. 000111A,
AMPLIA CASA
TOTALMENT
REFORMADA.
Zona casc antic,
acabats de 1ª qualitat.
MOLT BON PREU

BALAGUER
REF. 24187
PLANTA BAIXA

TOTALMEN REFOR-
MADA. Calef. Gas

natural i terrassa.

VINGUI I INFORMI�S.

BALAGUER
REF. 24197
CÈNTRIC PIS A
REFORMAT
3 dormitoris, bany
amb plat de dutxa.
ENTRADA: 600 euros

BALAGUER
REF. 24199
MAGNÍFIC PIS SEMI
NOU AMB VISTES AL
RIU. 3 dormitoris, 2 banys
complerts, ascensor,
calef.GARATGE TANCAT,
TRASTER. VINGUI
A VEURE�L!!

BALAGUER

REF. 24202
ACOLLIDOR PIS TOT
REFORMAT
Calefacció gas natural,
3 dormitoris.
ENTRADA: 600 euros

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

BALAGUER
REF. 24206
PIS TOTALMENT
REFORMAT
2 dormitoris, cuina
office, terra de gres.
ZONA SECÀ

BALAGUER
REF. 24195

TERRENY RÚSTIC

DE SECÀ.

13.140 m2.

P.V.P: 18.000 euros.

ARTESA
REF. 24139
CASA AL CENTRE
REFORMADA
160 m2, calefacció,
garatge, terrassa.
IMPECABLE.

REF. 24203
GRAN CASA A
R E F O R M A R . D u e s
vivendes independents,
baixos i esgolfes amb
t e r r a s a . M O L T E S
POSSIBILITATS

El Cristec Balaguer empata a 6 gols a la pista

de la penya Blaugrana de Castelldefels, en partit

corresponent a la 3a jornada de la Nacional “B”.

Els balaguerins, en el seu millor partit del que

portem de temporada, van acabar empatant un

encontre que dominaven per 4 a 6 a manca de un

minut per a la conclusió.

El Cristec aconsegueix els dos primers

punts amb dos empats consecutius
Davant el Castelldefels i el Montsant, l’equip de Jaume Canal millora

el seu rendiment i aconsegueix dos meritoris empats

La primera meitat va ser força

igualada, amb alternatives per

ambdós bandes, arribant-se amb

empat a 2 a la conclusió del període,

amb gols de Víctor i Txlolo pel

Cristec.

A la segona part, malgrat que

va començar avançant-se el conjunt

barceloní, un estelar Cristian, que va

marcar 3 gols en 7 minuts, va ficar

el 3 a 5 en el marcador. Els de casa

van tornar a retallar distàncies al 34,

però Capi als 38 va marcar de

doblepenal el 4 a 6 que semblava

sentenciar l’encontre.

El Castelldefels es va llançar a

la desesperada contra el marc

balaguerí i així, a manca d’un minut,

i després d’una clara falta local que

l’àrbitre no va xiular, va marcar el 5

a 6 i poc després, a manca de 30

segons per la f inal ització de

l’encontre, va establir el definitiu empat a 6 gols.

El Cristec va poder desfer l’igualada quan el cronòmetre

ja estava a 0, però Capi va enviar fóra un llançament de

doblepenal.

D’altra banda, el passat dissabte 9 d’octubre, el Cristec

va rebre al Pavelló Poliesportiu, davant la seva afició al

Montsant. El partit va ser força entretingut tot i que els visitants

sempre van anar per davant en el marcador, després d’avançar-

se 0-2 al descans. El Balaguer va retallar diferències i a falta

de tres minuts, el marcador assenyalava un empat a 3 gols.

En uns segons de desencís pels locals, el Montsant va avançar-

se altre cop per 3-5, però en el darrer minut, el Balaguer va

saber tenir la sang freda i va aconseguir marcar dos gols de

Capi i Txolo, aconseguint un empat a cinc gols.
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Oficines - Pàrquings - Façanes - Vidres - Rètols

Establiments comercials - Comunitats de veïns

Neteges de piscines - Neteja d’habitatges particulars

Naus industrials - Neteges final d’obra

Servei a Lleida
i provincia

Gran paper de les jugadores del C.T.T.

Balaguer al Campionat de Catalunya
Anna Biscarri i Anna Gatnau van classificar-se en tercer lloc en el

Campionat per equips, representant la comarca de la Noguera

El C.B. Balaguer aconsegueix

la primera victòria
L’equip de Sergi Fernàndez deixa la cua

de la classificació davant el Vilanova

El Club Bàsquet Balaguer va assolir la primera

victòria de la temporada, aquest dissabte, al pavelló

poliesportiu de la capital de la Noguera davant el

Vilanova i la Geltrú, després d’haver perdut els tres

primers partits de lliga.

La setmana anterior va caure derrotat davant el

Sant Cugat. Tot i plantar cara en el partit disputat a

la ciutat barcelonesa, els balaguerins van acabar

perdent per 93-84.

L’equip de Sergi Fernández va millorar conside-

rablement el seu joc, desenvolupat en anteriors par-

tits i va aconseguir una important victòria per 93-83

davant el Vilanova i la Geltrú tot i que continua a la

zona baixa de la classificació.

Després d’aquesta victòria, el Balaguer suma una

victòria i tres derrotes, i el proper cap de setmana

intentarà aconseguir la primera victòria fora de casa,

el que donaria força moral de cara als propers com-

promisos.

El passat cap de setmana, 2 i 3 d’octu-

bre, es va celebrar a la localitat de Parets

del Vallés el XXIIè Campionat de Catalunya

de Comarques amb una important partici-

pació lleidatana. En fèmines, les represen-

tants van ser el CTT Balaguer-Villart Logís-

tic i el CTT Sant Guim, mentre que en

categoria masculina van participar el CTT

Mollerussa, CTT Lleida i CTT Sant Guim.

Els resultats més destacables són els

aconseguits en equips femenins pel CTT

Balaguer-Villart Logístic, format per Anna

Biscarri i Marta Gatnau, que va aconseguir

la tercera plaça en cedir a semifinals per

3 punts a 1 davant el CN Mataró.

En individuals, només Anna Biscarri

va aconseguir pujar al podi en vèncer a

quarts de final a la recent sots-campiona

d’Espanya Sub-21 i una de les favorites

del torneig, Ona Orra de l’EPIC de

Terrassa, per 3-2. No va tenir tanta sort

a la ronda de semifinals on va caure també

per un ajustat 3-2, adjudicant-se la 3a

plaça del campionat.
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 Balaguer acull una Escola de Bàsquet

per a nens i nenes de 4 a 11 anys
Els entrenaments començaram el proper 30 d’octubre al Pavelló de

l’Escola Pia de Balaguer, sota la direcció de Jaume Roigés

EMIS Sports és una escola esportiva que neix

amb la vocació d’oferir una altra oferta esportiva a

la nostra comarca, i per poder fer arribar l’esport a

tots els joves que en vulguin practicar.

Per això vol començar amb la creació de la

primera escola, que serà  la de Basquetbol.  Aquesta

iniciativa surt d’un grup de balaguerins molt

relacionats amb el món de l’esport  sota la direcció

de Jaume Roigés, entrenador del Club Bàsquet

Navàs i molt lligat al bàsquet

balaguerí, la idea se centra a

Balaguer tot i que no es descarta

la possibilitat de poder fer escoles

a d’altres municipis, sempre hi

quan hi hagi un grup mínim de nens

per poder desenvolupar l’activitat.

L’escola de bàsquet esta

adreçat a nens i nenes nascuts

entre el 1993 i el 2000, i tots els

entrenaments es desenvoluparan

al Pavelló de l’ Escola Pia.

Els monitors de l’escola de

bàsquet son entrenadors titulats i

llicenciats amb INEF.

L’inici dels entrenaments serà

el Dissabte dia 30 d’Octubre 2004

i es faran els dilluns, dimecres i

divendres de 6 a 7,30 de la tarda,

i els dissabtes de 10 a 12. Els

alumnes podran escollir la seva

assistència, un, dos, tres o quatre

dies a la setmana.

Excel·lent paper del Club

Escacs Balaguer
En el primer  torneig oficial, el Campionat Pro-

vincial Individual de ràpides, el Club Escacs Balaguer

debuta com a campió del torneig a l’adjudicar-se la

primera posició el GM Román Hernández.

El gran mestre cubà, del Balaguer quedà pri-

mer amb 9.5 punts dels 11 disputats. A més, el

sots-campionat fou pel jugador balaguerí Aitor

Ramoneda, que va aconseguir 9 punts. El quart

classificat absolut fou Marc Guirao, obtenint 8.5

punts.

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 rodali-
es.
- Al c/ Barcelona amb 3 hab.
- Al c/ Balmes amb 4 hab. 649 euros
mes.
- Àtic al c/ Bellcaire
- C/ Sant Crist amb Noguera Pallare-
sa, 3 dorm, aseo i bany
- Pl. Mercadal, 2 dorm, bany, reformat
- Pl. Mercadal, 3 dorm, bany, reformat
- C/ Gregori Marañon, 325 euros al
mes, moblat.
- C/ Gregori Marañon, 275 euros al
mes, 3 hab.

PISOS DE LLOGUER
- C/ La Plana
- PIs a la Pl. Mercadal

ALTELL EN VENDA
- Avd. Pere III

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.
- Lloguer C/ Tarragona
- C/ Dr. Fléming, 2 places.

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

Jacint Verdaguer.
Totalment equipats.
Financiació al 100%

PROPERA PROMOCIÓ DE PISOS EN
VENDA AL CARRER URGELL

MAGATZEMS EN LLOGUER
- Magatzem al c/ Barcelona, 45m

2
.

- Magatzems al c/S. Crist, un de 125m
2
.

- C/ St. Lluís xanfrà c/ Sant Crist
- Locals comercials al c/ Gaspar de Por-
tolà.
- 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
- Es traspassa botiga en ple rendiment
al c/ Sant Lluís, totalment equipada.

MAGATZEMS EN VENDA
- C/ Pere III de 200 m

2
.

- C/ Urgell de 170m
2
.

- C/ Barcelona
- C/ Francesc Macià

CASES EN VENDA
BALAGUER
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes ne-
gociables.
- Casa barata al c/ Diagonal

Degut a la gran demanda de

vivendes de lloguer,

sol.licitem als propietaris

que posseeixin pisos desocu-

pats als qui els interessi te-

nir una rendabilitat en lloguer

o en venda, es dirigeixin a les

nostres oficines, on se'ls in-

formarà ampliament del sis-

tema d'arrendament o

financiació.

- Parcel·la per construcció de 240 m
2
.

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

2
 de solar i 210 m

2

de casa.
LA RÀPITA
- Parcel·les edificables amb projecte bà-
sic
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, 210.000 euros.
IBARS DE NOGUERA
- Casa de 120m

2
 amb pati, 60.500 eu-

ros.
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Del xalet Gramunt
Hi ha pobles que tenen mala sort.
Alguns pobles o ciutats compten entre els seus veïns

persones que, afavorides per la fortuna i pel seu treball, han
volgut deixar al seu poble una part d’aquesta fortuna com a record
i estímul del seus conciutadans. Són els mecenes que han regalat
teatres, observatoris, camps de futbol o han instituït fundacions
que donen beques, o han posat en marxa projectes que redunden
en benefici de la seva ciutat.

A Balaguer no hem tingut pas tanta sort. Aquí, fins on sabem,
els quatre rics que tenim s’han dedicat a aprofitar-se de la ciutat,
sistemàticament, des de la seva situació de privilegi, dins la més
estricta legalitat, faltaria més.

Un home va voler ser-ne l’excepció. El Sr. Manel Gramunt va
voler deixar a la ciutat un important llegat. Va instituir una fundació
i ho va deixar tot ordenat per tal que, a la seva mort, la seva
casa sigués la seu d’un museu, una escola especialitzada o una
biblioteca al servei i profit de la ciutat.

Dissortadament, però, la fundació havia de tenir un patronat
i ell personalment el va triar entre les persones de més
anomenada de la ciutat. Fins i tot va triar com a president del
Patronat a qui era llavors l’Alcalde de la ciutat, en representació
dels ciutadans. Aquí la va espifiar el Sr. Gramunt, perquè, amb el
pas del temps, s’ha demostrat que el tal patronat ja no té la
lloable intenció del fundador i en un parell d’anys tot i que “...la
Fundación no ha llevado a cabo ninguna de las actividades
especificadas en su fin social...” s’han cruspit bona part del
patrimoni.

I ara, com a remat final, es volen vendre el xalet i tot. Aquesta
darrera voluntat sí que està ja dins la tònica habitual dels mecenes
balaguerins de tota la vida perquè encara que ho vulguin maquillar
una mica, es tracta d’una brillant operació immobiliària de primer
ordre.

Tenen tot el dret del món perquè en són propietaris legals i
en aquest país nostre l’única cosa sagrada que queda és la
propietat privada. I ben segur que és tot legal i ho tenen tot
apamat perquè al patronat actual hi ha tres o quatre advocats i
cal suposar que coneixen perfectament la llei i el seu funcionament
i la lletra petita i tot.

En resum, que no sabem si per moltes firmes que recollim i
per molts actes públics que es facin, podrem aturar la venda del
Xalet Gramunt, per la nostra part farem tots els possibles, i és
que com hem dit en començar: hi ha pobles que tenen mala
sort.

ERC Balaguer-secció local

Indesinenter
Tenim mitja lluna,
i un eixam d’ocells parlant esvalotats
per sobre les cases
cantaven la tardor i l’últim tomb
d’un dia feiner.
S’ha mort el panís. La verdor del juny
s’ha tornat daurada i el camp ja té el color
térvol i serenós del fred de l’hivern.
Ara, s’ha guarnit el cel
de castells finíssims,
de llums artificials i pluges de foc
que fan mirar amunt.
Qualsevol petita cosa,
em parla i em commou.
Qualsevol punt de la terra té el seu cel
i mirem i mira el cel
qualsevol punt de la terra.

Miquel Trilla

En el Ple del passat Setembre em va suc-
ceïr un fet ben agradós. Tots els que portem
ulleres en la major part del temps ens agrada,
perquè ens dóna un rar descans, apretar-nos
els ulls quan els tenim tancats. Vet aquí, que
estant així, en aquest tràngol, ben assentat,
còmode quasi diria, em vaig sentir rejovenir
quatre mesos almenys. I com?, potser us po-
deu preguntar, sí, tornava a escoltar la mateixa
veu, els mateixos arguments, les mateixes acu-
sacions i desqualificacions que la cap de l’opo-
sició feia a l’alcalde. Mal gestor, mal adminis-
trador, falta d’idees, deixant-se podrir la ciutat
de bruta que la tenim. Sense cap impuls per
revitalitzar-la, en fi, no sé quantes coses més,
però això sí, repetides des del primer ple
d’aquest actual Ajuntament. Ah somni dels som-
nis!, quan vaig obrir els ulls érem el dia que
era, i el rellotge del temps ni un minut enrera
havia corregut per la meva desgràcia.

Què es pensava CiU que el PSC i ERC, ana-
ven junts per si sortien rovellons? Per a què
tanta indignació, és que ells no han estat fent-
ho durant tots els anys que han manat? És que
aquí a Balaguer no recordem al Carrión i al
Pedra? Vinga Sra. Pallé, la seva capacitat ha de
donar per a més que per una intervenció
mitinesca. Amb el do de paraula que vostè té,
pot desenvolupar amb brillantor altres temes
que ens faran els plens més sucosos. Això sí
sempre que hi dediqui temps, que per ara em
sembla se l’emporta la Diputació. És just, d’allà
surten els euros del seu sou.

M’han regalat uns números vells d’ACCIÓ, i
m’ha xocat en el número 350 corresponent a
l’1 d’agost de 1989, l’entrevista on un desta-
cat membre d’aquella CiU victoriosa reconeixia
que un alcalde per guanyar tres cops ja havia
d’ésser molt bo. Quantes vegades a guanyat el
Sr. Aguilà?. Ah! No puc oblidar que el que així
parlava era el President del Consell comarcal;
Sr. Borràs. La meva  nota ha de prendre’s com
un simple apunt.

Coses que passen

No cal gratar-nos el cabell ni desespe-
rar-nos, potser vindran dies que els nos-
tres ulls i les nostres orelles es podran re-
crear amb una oposició ferrenya, original,
esgotadora pel que mana. Avui no ho és.

Ara, no cal parlar del tema que ens ha
indignat els darrers mesos. Davant de tota
la informació, i de l’èxit de BalGuera el dia
2/10/04 en poder reunir en persona i en
propòsits a totes les forces polítiques de
Balaguer, amb el testimoniatge de tots els
balaguerins que van poder cabre a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament, s’ha de donar
temps al temps. També s’ha de dir que el
mateix dia 2-10 a La Mañana hi havia una
nota de la Fundació que no pot citar-se en-
lloc com a modèlica si és autènticament
seva.

La tàctica de la culpa als morts, pot
ser molt pràctica, però és poc elegant i
molt menys educada. La custòdia de l’he-
rència del Sr. Manel Gramunt s’ha fet mala-
ment i l’obra cultural pitjor, per quant no se
n’ha fet cap. S’ha administrat amb les mans
foradades i del control dels diners malme-
sos no cal parlar-ne. És la tragèdia de la
limitació personal.

Les proposades i fallides cooperacions
amb l’Ajuntament, arribarà un dia en què
se sabrà en què podien consistir. Tot el pla
de futur, en aquest cas, ha de començar
per frenar la disbauxa dels sous per la fei-
na que fan, aleshores el que més en sàpi-
ga , que més digui. Jo estic segur que s’aca-
barà venent malgrat tot, els “Montferrato
boys” ho tenen decidit i no poden canviar.

C.G.A.

P.S. -Parlo de futur per la referència de la
nota citada, però com voleu que s’hi pugui
creure quan cada any ha estat pitjor que
l’anterior. De quin futur parlen?
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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

N O V A O D I R E C C I Ó

Primer Cicle de Cinema Infantil al Teatre

Municipal de Balaguer
Es projectaran un total de cinc pel·lícules de cinema infantil, totes

doblades al català, a partir del 16 d’octubre a les 6 de la tarda

La ciutat de Balaguer des de fa uns

mesos no té programació de cinema a con-

seqüència del tancament de l’únic cinema

que exhibia pel·lícules a la ciutat.

Fins que no hi hagi cap distribuïdora o

entitat privada que realitzi aquesta activitat

d’oci, l’Institut Municipal Progrés i Cultura

(IMPIC) serà l’organisme que, en la mesura

de les possibilitats pressupostàries i de la

resposta de públic, anirà organitzant

periòdicament Cicles de Cinema a Balaguer.

Aquests Cicles de Cinema és realitzaran al

Teatre Municipal de Balaguer, fet que

condicionarà més o menys que hi hagi una

regularitat d’aquests cicles de cinema, ja

que les dates de les projeccions de les

pel·lícules s’hauran d’adaptar a la

disponibilitat del Teatre, perquè el teatre,

la música i la dansa continuaran sent els

gèneres artístics principals d’aquest

equipament cultural.

Per començar s’ha optat per fer un cicle

de cinema infantil de pel·lícules doblades

en català amb el suport de la Secretaria

General de Política Lingüística de la

Generalitat de Catalunya. Totes les

pel·lícules són estrenes de la temporada

passada. En tot cas, i sempre depenent de

la resposta de públic, s’intentarà de

programar pel·lícules d’estrena, tant per a

infants com per a adults.

La programació del 1r cicle de cinema

infantil al teatre acollirà les projeccions de

les pel·lícules infantils: Shrek 2; Pinotxo

3000;  Germà ós;  Shin Chan operació

rescat i Scooby Doo 2. La primera serà el

dissabte 16 d’octubre amb Shrek 2, a partir

de les 6 de la tarda. El preu és de 3 euros.
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 Loquillo, Betagarri i Top Manta, a les

Festes del Sant Crist de Balaguer
La carpa jove de la Festa Major, també acollirà les actuacions dels

grups locals La Vanda i Hot Numbers i una sessió de DJ’s

Del 4 al 9 de novembre, Balaguer reviurà una

nova edició de les Festes del Sant Crist, la Festa

Major de Balaguer, que per als joves, enguany repe-

tirà la iniciativa de la Carpa Jove, amb actuacions de

grups musicals i DJ’s.

Les actuacions per als joves començaran el di-

vendres 5 de novembre amb  la presència de Loquillo

i la seva banda, que presentaran el seu nou treball

tot recordant les velles cançons

que el van donar a conèixer fa uns

anys. El cantant Loquillo actuarà als

pavellons firals, que acolliran l’en-

velat, a partir de les 12 de la nit, i

el preu de l’entrada serà de 12 eu-

ros.

Les actuacions a la carpa co-

mençaran el dissabte, amb la pre-

sència dels grups Betagarri i Hot

Numbers, mentre que el diumenge

li tocarà el torn als amants de la

musica enllaunada, amb una ses-

sió de DJ’s.

El dilluns a la nit arriba l’hora

de les versions amb el grup Top

Manta, un dels més reconeguts del

moment, que actuaran juntament

amb el grup local La Vanda.

La Carpa Jove s’instal·larà al

carrer Noguera Pallaresa, a pocs

metres de l’envelat.

Pepe Daza ensenya a fer

els típics panellets
Els propers 21 i 22 d’octubre tindrà lloc a la Sala

Polivalent del Xalet Montiu, un curs d’elaboració de

panellets a càrrec del mestre pastisser Pepe Daza.

Aquest curs tindrà una durada de 6 hores, en

les quals tots els seus participants podran aprendre

tot el procés de creació dels panellets, des de saber

quins són els productes necessaris, fins a

l’elaboració, i guarnició d’aquests.

L’horari del curs serà de 6 a 9 de la tarda

ambdós dies, i a un preu de 15 euros per persona.
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A BALAGUER

Residencial
Urbà

INICI 4a FASE

Propera construcció de vivendes unifamiliars de 130m2 aprox. útils de vivenda al
c/ Almatà, entre el c/ Riu Corb i el c/ Franqueses

T.V., Tels. 973 446 011 - 629 725 009

LLOGUER LOCAL COMERCIAL, 12 METRES DE
FAÇANA, XAMFRÀ C/ BARCELONA C/ LA PLANA.

115m2, 2 NIVELLS. Tel. 973 448 273

CASAS UNIFAMILIARES EN CAMARASA 3ª FASE

2 ÚLTIMAS CASAS
Garaje para 3 coches · Comedor con fuego a tierra
Cocina · Aseo · Baño · Despensa · 4 habitaciones

Patio trasero para jardín según parcela y con piscina individual

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

Garaje para 2 coches · Comedor con fuego a tierra
Cocina · Aseo · Baño · Despensa · 4 habitaciones

Patio trasero para jardín de 130 o 240 m2 según parcela
Vistas al Pantano de Sant Llorenç

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE
CASAS UNIFAMILIARES

EN SANT LLORENÇ DE MONTGAI 1ª FASE

ES VEN

LOCAL COMERCIAL
al c/Barcelona

cantonada c/La Plana,

600 m2 aprox. Divisible.

Tel. 629 725009

A què esperes?

Aux. de Biblioteca
molt fàcil accès des de Graduat Escolar

LLOCS LLIURES
TOTES LES SETMANES
en ajuntaments, Diputacions,

Universitats, etc.

Informa’t
Trucada gratuïta 900 308 308

Centenars d’ofertes de treball

en Ajuntaments de la teva Comunitat

900 308 308

Auxiliars

Administratius

Des de Graduat Escolar
Informa’t - trucada gratuïta

Es precissa personal
des de 18 anys i certificat d’escolaridat

Ajudants Residència, Llimpiadors,
Conductors, Jardiners o Ajudants
Jardineria, Conserges, porters

OFERTA PÚBLICA DE TREBALL

Informa’t
Trucada gratuïta 900 308 308

PROFESSORA amb molts
anys d’experiència dóna:
REPASSOS i CLASSES
de millora de nivell de

Física, Química, Matemà-
tiques, Electrotècnia i
Mecànica. Nivell: Eso i
Batxillerat. Interessats

660 301366

ES LLOGA local comercial al
C/ Barcelona. Obra nova. Dos
nivells. Raó 973 448273.

ES BUSCA  noia per
compartir pis a Barcelona.
Trucar nits 934414390 o
609360097.

ES LLOGUEN parquings
tancats al C/ Barcelona i al c/
Sanahuja. Interessats tel.
973448273 / 667476172.

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

PRECISO COMPRAR de
particular a particular, piso o
casa con o sin muebles en
Balaguer. Interesados 610
456836.

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

DES DE CERTIFICAT ES-
COLAR. Treball fixe a l’Admi-
nistració Pública. Aprofita
aquesta oportunitat. Prepara’t.
900315315, trucada gratuïta.

VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume Bal-
mes, 11 de Balaguer. Raó als
tels. 973446161-
629310479.

SI T’AGRADEN ELS LLI-
BRES, tens Graduat Escolar i
busques feina per a tota la
vida: treballa com a auxiliar de
Biblioteques. Amb la garantia
de ser funcionari. Informa’t ja
al 900150191, trucada gratu-
ïta.

ES VEN carabana Adria 380
EN. Bon estat. Amb estabilit-
zador i avancer nou. Raó tel.
609407125.

TRASPASO rentador de

vehicles. Raó 647235803.

ES BUSCA peluquera amb
experiència i canet de conduïr.
Raó  973 186392 i 628
794468.

CONSTRUCCIONS GER-
MANS VIDAL, 20 anys al ser-
vei 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 pàrking tancat al
C/ Barcelona. Interessats Tel.
973 448273.

IMMINENT INCORPORA-
CIÓ BANCS i CAIXES.
Aconsegueix el teu lloc. Pre-
paració garantitzada. Informa’t
ja 900150191 trucada gratu-
ïta.

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.

T’AGRADEN ELS NENS?
prepara’t i accedeix a un lloc
fixe com a Tècnic Educador en
Escoles Infantils. A què espe-
res! Informa’t ja en el
900315315, trucada gratuïta.

ES LLOGA pàrking tancat de
2 places al C/ Bellcaire de
Balaguer. Raó 973238325 a
partir de 20h.

L L I C E N C I A T S
UNIVERSITARIS amb molta
experiència docent, fem
classes particulars tots els
nivells i assignatures.
Preparació First Certificate i
traduccions d’anglès. Raó

973 450558.

TREBALLA D’AGENT RU-
RAL en la teva comunitat.
Contínua oferta de places.
Informa’t 900150191, truca-
da gratuïta.

ES PRECISSEN BIDELLS,
UIXERS, SUBALTERNS...
etc per a Ajuntaments,
Diputacions... Treballa de
funcionari. Preparació
garantitzada. Informa’t
900315315, trucada gratuïta.

ES LLOGA apartament a
l’Avd. Països Catalans, nou. 2
hab., aire acondicionat, cuina-
menjador, bany i traster amb
safareig. Totalment equipat i
moblat. Raó 973 448822 i
679469579.

ES VEN de particular a
particular pis al C/ Barcelona,
54 de Balaguer. 3 hab.,
quartet de planxa o vestidor,
2 banys complerts i calef.
central. Gran terrassa
exterior, recent reformat i
totalment moblat i equipat.
Raó 676 502688.

ES VEN/ LLOGA places de
parking tancat al C/
Barcelona. Raó tel.
973450841.

ES VEN Ordinador XP 2100
Mhz, GeForce 4200, 125 Mb,
512 RAM 333, HD 40 GB,
Placa Asus, monitor 17
pulgades, teclat i ratoli etc...
Preu: 500 euros. Raó 628
605685 de 15.00 a 22.00 h.

ES VEN atomitzadora Makato
de 1500 litres en bon estat.
Preu: 2100 euros. Raó 973
447872.

ES NECESSITA  montador
de mobles de cuina. Raó 973
450841.

ES VEN Honda CBR 600
nova. Preu: 9000 euros.
Interessats Tel. 661 245574.
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SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.50 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.45 LLEIDA diari excepte diumenge
07.48 " feiners
07.55 " 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-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.50 SOLSONA dilluns, dimarts

dijous, divendres  feiners
16.40 “ divendres, calend. escolar
13.50 PONTS feiners
19.50 PONTS dimecres feiners
17.09 ESTERRI D'ÀNEU feiners
13.17 AGRAMUNT feiners
19.47 AGRAMUNT de dill. a div. feiners
14.00 ÀGER feiners excepte

                     dill., dmart. i dij. calen. escolar
17.00          "dill., dmart. i dij. calen. escolar
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 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 (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700
GUÀRDIA URBANA 973 450000
CONSELL COMARCAL 973 448933
BOMBERS 973 445080
CAP II 973 446028
SERVEI D'URGÈNCIES 973 447714
I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MEDIC DE RECONEIXEMENTS 973 448113
CREU ROJA 973 445796
RENFE 973 445503
ALSINA GRAELLS 973 445476
TAXIS PÚBLICS 973 445022
CORREUS 973 445826
JUTJAT N.1 973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2 973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS 973 451177

DESPATX PARROQUIAL 973 445342
ESGLÈSIA EVAN. PENTECOSTAL 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044
973 445786 - 629 447113 -973 390862
BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT 973 586005
DISPENSARI MÈDIC 973586249
CAMARASA
AJUNTAMENT 973 420009
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT 973 428007
CUBELLS
AJUNTAMENT 973 459005
GERB
AJUNTAMENT 973 446099
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC 973 445018
MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005
METGE 973 430107

MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
TÉRMENS
AJUNTAMENT973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE 973 180213
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 438004
METGE 973 438003
A.T.S. 973 438062
ESCOLES 973 438061
RESIDÈNCIA 973 438169
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC 973 420003
LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055

F A RM ÀC I E S OD E O T O RN

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

De les 8 de la tarda del 14 d’octubre a les 8 de la tarda del 21 d’octubre MARCH

De les 8 de la tarda del 21 d’octubre a les 8 de la tarda del 28 d’octubre ALDAVÓ

De les 8 de la tarda del 28 d’octubre a les 8 de la tarda del 4 de novembre CLAVER

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

ES NECESSITA

ELÈCTRIC
Requisits

CARNET DE CONDUIR
amb il·lusió d�aprendre noves tecnologies

Interessats poseu-vos en contacte amb
SO i IL·LUMINACIÓ SIRE, SL

C/ Pompeu Fabra, 17 (Zona Industrial HOSTAL NOU) BALAGUER
Tel. 973 447 268  ·  C.V. Fax 973 446 443

HORARI D’OFICINA:
Matí de 9 a 14h, tarda de 16 a 20h.

PARQUETS
SESETS S.L.

Instal·lacions de
PARQUETS, TARIMES,

FLOTANTS i ESTERIORS

Pol. Ind. Camp Llong- C/ Vallfogona, 40

25600 BALAGUER - a/e: sesets@hotmail.com

Fax 973 450 525  Mòbil 687 449 890

NOIA!!!

vine al SOTANO

oportunitats úniques

stocks de fàbriques

Pantalons, camises,

jerseis i samarretes

Accessoris

6
3

Avall, 2  •  25600 Balaguer

Tel. 973 450 259

euros

euros
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