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Pla d’Almatà
Amb els ajuts del
Departament de Treball ha
estat possible l’inici de les
excavacions arqueològiques
al Pla d’Almatà

Club Tennis Taula Balaguer
El CTT Balaguer aconsegueix
una important victòria davant
el Vic, un dels màxims
favorits de la Primera
Nacional

419

Parc Natural del Montsec
El conseller en cap Josep
Bargalló manifesta que el
projecte del Parc Natural del
Montsec serà una realitat l’any
2005

Segona quinzena
desembre · 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



2

C/ Hostal Nou, 19 · Tel. 973 445438 · BALAGUER

Salud Automoció, S.L.
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Què en penseu?...
Acabem l’any 2004 amb dues notícies que

he comentat quan només eren compromisos.
Avui ja són una realitat. Em refereixo a la
concessió d’una subvenció de 8 milions
d’euros, per part del departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat,
per rehabilitar el Casc Antic. I, també, a la
transferència definitiva de la línia de tren
Lleida-La Pobla de Segur a la Generalitat a
partir del proper 31 de desembre. Eren dues

reivindicacions que portaven molts
anys remenant-se pels despatxos.
Ara és el moment de mirar endavant
i acomplir-les tal com demana la
ciutadania. Per a  la primera,
l’Ajuntament necessita 8 milions
d’euros més. Esperem que els Mags
d’Orient enguany no ens deixin
només carbó, un carbó que esperem
no haver de necessitar per a la
segona. Aquest cop ens cal quelcom
més.

Josep M. Simón i Auberni

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 !

Trabajos de
ALBAÑILERÍA
en General
cocinas
baños
fachadas
reformas...

Telf. móvil 620 847 136

Telf. part. 973 451 311

Els serveis bàsics, els més importants

Quan estem a les portes de les Festes de
Nadal i de l’entrada d’un nou any, els veïns de la
Vall d’Àger ens han alertat d’una mancança que
pateixen els ciutadans d’Àger, Os de Balaguer i
Les Avellanes. L’entrada en servei del Vehicle
d’Assistència Medicalitzat a la comarca de la
Noguera, comporta el tancament del servei d’ur-
gències que gaudien fins ara. A priori, sembla
incongruent que l’entrada en servei d’una millo-
ra hagi de comportar el tancament d’un servei
útil i necessari, en una zona que per un altre
costat, s’està potenciant com a zona de destí
turístic, com a zona per la pràctica d’esports
d’aventura, i per tant, de risc.

Els veïns de la Vall diuen que ara, només
tindran el servei de consulta de 10 a 12, que-
dant-se desatesos durant 22 hores diàries, i tot
i que el VAM estarà a Balaguer i amb mitja hora
pot anar fins a Ager, creuen que hi ha moltes
urgències o necessitats mèdiques, que no cal
que siguin ateses per aquest vehicle
medicalitzat, i que amb un servei de metge o
d’infermeria seria suficient.

Esperem que les signatures recollides i l’en-

trevista amb els dirigents de la sanitat
de les nostres comarques, serveixin per
a trobar una solució. No pot ser que
ens gastem molts diners en el
potenciament turístic d’una zona, i des
de la mateixa administració, neguem
un mínim servei d’urgències.

No voldríem acabar aquesta edito-
rial sense desitjar-vos un bon Nadal i
un pròsper any 2005, a tots els lec-
tors de la revista Groc.

En portada:
Nadal 2004

BALAGUER
Unes 4000 persones

assisteixen al Mercat de
Santa Llúcia

Els dirigients de Fira
Balaguer assisteixen al

Congrés de Fires

COMARCA
El Consell aprova uns
pressupostos de més de 3
milions pel 2005

La VIII edició de Fira d’Àger
presenta els productes
artesans del Montsec

CULTURA
El Museu acull l’exposció de

75 anys del Centre
Excursionista de Balaguer

Toni Alcantara presentarà les
seves fotografies a la sala

d’exposicions

ESPORTS
El Balaguer continua en zona
de play-off després d’empatar
al camp del Rubí

El Cristec empata a 4 gols
davant l’Andorra, quan
dominava per 2-4
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 Ben aviat s’iniciaran les excavacions al

jaciment arqueològic del Pla d’Almatà
La intervenció està finançada pel Departament de Treball i el de

Recerca i Universitats, i serà dirigit per tècnics de l’Impic i del Museu

Properament s’iniciaran

excavacions arqueològi-

ques al Pla d’Almatà. Aquest

jaciment fou protegit legal-

ment amb la recent publica-

ció al Diari Oficial de la Ge-

neralitat de Catalunya, el

passat mes d’octubre, de la

incoació de l’expedient de

declaració com a Bé Cultu-

ral d’Interès Nacional.

Durant els propers sis

mesos un equip fix integrat

per dos arqueòlegs, dos

auxil iars tècnics i un

delineant intervindrà en

l’àrea urbana descoberta

durant les intervencions de

1992-1996  que van posar

al descobert restes de

catorze cases, carrers i

part de la muralla que

tancava la ciutat islàmica

abandonada l’any 1105.

L’esmentada zona es situa

al sector sud occidental del

jaciment prop del parc

IRYDA i cobreix uns

5.000m2.

El finançament de la

intervenció anirà a càrrec de

subvencions que venen del

S’electrificarà una àmplia

zona de l’Horta d’Avall
L’obra ha estat subvencionada pel Pla

d’Electrificació Rural de Catalunya 2004

L’Ajuntament de Balaguer ha tret a concurs pú-

blic les obres d’Electrificació d’una àmplia zona de

la Primera i la Segona Marrada, a l’Horta d’Avall, una

de les úniques zones que no tenien llum de l’horta

balaguerina.

El passat estiu, a petició dels veïns propietaris

d’aquesta zona, l’Ajuntament de Balaguer va presen-

tar el projecte a la Direcció General d’Energia, del

Departament d’Indústria de la Generalitat de

Catalunya, per tal d’incloure aquesta obra dins del

Pla d’Electrificació Rural de Catalunya, (PERC) del

2004.

L’obra ha estat admesa i subvencionada en un

total de 57.000 euros, mentre que la resta del pres-

supost, fins als cent mil euros de cost de l’obra,

estarà sufragat pels propis veïns de la zona.

Aquesta electrificació donarà llum a un total de

vint finques.

L’obra s’adjudicarà a finals d’aquest any i està

previst que estigui totalment acabada durant el pro-

per mes d’abril de 2005, un cop feta la instal.lació

de tots els serveis per part de l’empresa adjudicatà-

ria, i per part de FECSA.

Departament de Treball i del

Departament de Recerca i

Universitats de la Generalitat

de Catalunya.

La direcció científica

dels treballs i la seva

coordinació es duran a

terme des del Museu de la

Noguera i l’Impic.

El Museu treballa actual-

ment en un projecte de

consolidació i musealització

d’aquestes restes  per tal

que quedin definitivament

integrades en l’oferta turís-

tica de la ciutat de Balaguer.
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ZONA GERB

Casas pareadas de NUEVA
CONSTRUCCIÓN. 231,40m2,
2 porches, 4 hab., 1 con
vestidor, 2 baños. Terraza y
buhardilla. ACABADOS DE 1ª
CALIDAD. 2 plazas de parking
y jardín. Consulte precios. Ref.
1005.

ZONA FERIAL

Piso de 80m2, 3 hab., 1 baño,
1 balcón. Galería cerrada.
Reformado. Precio: 72.722,46
euros. Ref. 1012.

ZONA SECANO

Casa unifamiliar de 86 m2 en
planta baja. Con vivienda inde-
pendiente en la 2ª planta. Am-
bas totalmente equipadas. Ga-
raje y patio. Precio: 252.425,08
euros. Ref. 1006

ZONA BALAGUER

Piso céntrico de 87 m2, 3 hab., 2
baños, 2 balcones. Trastero.
Suelo parket. Preinstalación A/A.
Parking opcional. Vistas al río.
DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.
Precio: 156.865 euros. Ref. 1026.

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 galería cerrada.
Seminuevo. Precio: 128.616,59
euros.  Ref. 1020.

ZONA SECANO

Local en venta de 90 m2. Suelo
gres. Luz y agua. 1 baño. Cha-
flán. 2 puertas de acceso. Pre-
cio: 39.065,79 euros. Ref.
1001.

973 445 356 - 667 471 961

La Policia Local celebra la

Festa de la seva Patrona
El passat dimecres 8 de desembre,

festivitat de la Immaculada Concepció

Els membres de la Policia Local de Balaguer van

celebrar el passat dimecres  8 de desembre, el dia

de la seva Patrona, la Immaculada Concepció.

Per aquest motiu, el vestíbul de l’Ajuntament va

ser l’escenari de l’acte protocol.lari, quan l’alcalde

Miquel Aguilà va passar revista a tots els agents

uniformats, acompanyat del regidor de Governació,

Miquel Quílez i de representants de la resta de grups

municipals a l’Ajuntament de Balaguer. També va

assistir a l’acte el President del Consell Comarcal de

la Noguera, Josep Roig.

L’acte va acabar amb una Missa a l’església del

Miracle de Balaguer i un aperitiu al mateix Ajunta-

ment.

Més de quatre mil persones visiten el

tradicional Mercat de Santa Llúcia
Un any més, els porxos del carrer d’Avall van servir d’escenari
d’aquesta fira tradicional de productes típicament nadalencs

El passat dissabte 11 de desembre, els

porxos del carrer d’Avall de Balaguer van

tornar a ser l’escenari de la Fira Mercat de

Santa Llúcia. Des de primera hora del matí i

fins a les 9 del vespre, una cinquantena de

parades de tota mena de productes relacio-

nats amb el Nadal, van ser les protagonis-

tes d’un mercat de Santa Llúcia, que des

d’uns anys ençà, s’ha consolidat a la capital

de la Noguera, i compta amb la presència

d’expositors de la nostra ciutat, de pobla-

cions veïnes, però també d’arreu de les co-

marques catalanes.

La bona climatologia imperant durant tot

el dia, va fer que fossin més de quatre mil

les persones que van acostar-se al mercat

al llarg de tot el dia, superant-se també les

vendes previstes pels propis expositors, que

en la seva pràctica totalitat ja han assegu-

rat el seu interès per tornar a assistir al

Mercat del proper any. Els torrons, els orna-

ments nadalencs, els arbres i flors de Nadal,

la mel, els formatges i els embotits van tor-

nar a ser els productes més venuts.
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Plaça Pau Casals, 6 pral.  Tel. 973 450555  Fax 973 450809  25600 BALAGUER
Passeig de Ronda, 57 baixos  Tel. 973 282818  Fax 973 282989  25006 LLEIDA

Avda. Maladeta, 11  Tel./Fax 973 642699  25530 VIELHA

Passeig de l’Estació, 1 baixos   Tel.: 973 443 588   25600 BALAGUER

Els passats dies 2 i 3 de desembre, el

Vicepresident Executiu de l’Impic, Josep Ma Escoda

i la directora de Fira Balaguer, Antonieta Martínez

varen assistir al XI Congrés de Fires de Catalunya

que enguany va tenir lloc a la població de Tremp.

Durant dos dies, un total de cent quinze

professionals del món firal català varen poder

Representants de Fira Balaguer van

assistir al Congrés de Fires de Catalunya
Josep Maria Escoda, Vicepresident Executiu de l’Impic serà membre

del Consell Rector de la Federació de Fires de Catalunya

debatre  i compartir temes comuns

per tal de poder mil lorar i

reestructurar les més de 375 fires i

mostres que es celebren al llarg de

l’any a Catalunya.

El Congrés va estar organitzat

per la Fefic, federació de Fires de

Catalunya, amb el suport del

Departament de Comerç, Turisme i

Consum de la Generalitat de

Catalunya i l’encapçalava el lema

“construint les fires del futur”.

L’esmentat Congrés de Tremp va

estar estructurat en conferències

puntuals i debats temàtics simultanis

que tractaven temes tan importants

com “Com definir i arribar al públic:

objectiu de les Fires” o “Fires

multisectorials, present i futur”.

Durant el segon dia del Congrés

va tenir lloc la Constitució del Consell

Rector de la Federació de Fires de Catalunya del qual, presidit

pel Conseller de Comerç, Turisme i Consum, en formarà part

en Josep Ma Escoda i Mulet, com a representant de Fira

Balaguer.

Al llarg de l’any, Balaguer acull diversos certàmens firals,

tant monogràfics com multisectorials.

Fira Balaguer tindrà un representant al Consell
Rector de la Federació de Fires de Catalunya, tal i

com es va aprovar en el Congrés de Fires de
Catalunya de Tremp, dels passats 2 i 3 de desembre.
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Des de l’àrea de festes de l’Institut Mu-

nicipal Progrés i Cultura de Balaguer, s’es-

tà treballant en l’organització d’un nou pro-

grama «De Nadal a Reis 2004-2005» amb

un gran parc infantil, tallers didàctics, tea-

tre infantil, concerts, i com a fi de festa, la

gran Cavalcada dels Reis Mags d’Orient.

Els actes començaran el divendres 24

de desembre, vigília de Nadal, amb la po-

pular Cagada de la Soca al Teatre Munici-

Els pavellons firals acolliran el parc

infantil De Nadal a Reis 2004-2005
El grup Toc de Retruc serà qui animarà la popular cagada de la soca,

al Teatre Municipal, el divendres 24 de desembre

pal, amb el grup d’animació Toc de Retruc.

Del 27 al 31 de desembre i del 2 al 4 de

gener, els pavellons firals de la Cros acolliran

el gran parc infantil, amb inflables, la pista de

karts, el futbolí humà, etc. Atraccions per a

totes les edats de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 del

matí i de 2/4 de 5 a les 7 de la tarda.

A l‘exterior dels pavellons, els més pe-

tits podran gaudir  d’un trenet que passeja-

rà els nens i nenes pels diferents carrers

de Balaguer.

El tercer pavelló firal acollirà els tallers

didàctics de manualitats, i d’habilitats, com

una gran pista d’excalextric, taller d’escacs,

i tallers de tennis taula, així com el sector

de la biblionadal, ludoteca, videoteca i Hora

del Conte, que per tercer any, es portarà al

parc infantil.

El preu de l’entrada al parc infantil que

estarà ubicat als pavellons firals serà d’un

euro durant tot el dia.

Melcior, Gaspar i Baltasar

vindran el 5 de gener
A partir de les 6 de la tarda, estaran

davant de l’Estació de RENFE

El dimecres 5 de gener, a partir de les 6 de la

tarda, arribaran els Reis Mags d’Orient a l’estació de

trens de Balaguer, carregats de joguines i regals per

a tots els balaguerins. Acompanyats per la música i

la joia dels més petits, aniran fins a la Plaça Merca-

dal, on recolliran les cartes de tots els nens i nenes,

abans de repartir-les durant tota la nit màgica de

Reis.

 Melcior, Gaspar i Baltasar, també hi seran pre-

sents als diferents pobles de la comarca repartint

il.lusió i regals.



9

 Es posa en marxa un Pla de Salut entre

els centres escolars de la ciutat
Coordinat pels Serveis Educatius de la Noguera i l’Impic de Balaguer

Apropar els més joves els hàbits alimentaris a

models saludables i descriure les conseqüències del

consum de drogues són alguns dels objectius que

recull el Pla de Salut impulsat pels Serveis Educatius

de la Noguera i l’Ajuntament de Balaguer, a través

de l’Institut Municipal Progrés i Cultura, Impic, desti-

nat als nostres joves.

Aquest programa s’implantarà en els diferents

centres educatius de Balaguer i d’aquesta manera

es duran a terme tot un seguit d’ac-

tuacions, estratègies i recursos al

voltant de temes d’educació

nutricional, educació afectiva i se-

xual i prevenció de les

drogodependències i també de to-

tes aquelles conductes restants

que poden ser considerades de risc

i que acostumen a adoptar els més

joves.

Al cicle superior de primària, es

planificaran activitats encaminades

a treballar els hàbits higiènics i ali-

mentaris. Al primer cicle de l’ESO

es treballarà la prevenció del taba-

quisme i l’alcohol, mentre que al

segon cicle de l’Ensenyament Se-

cundari es treballarà la prevenció

del consum de les drogues. Tant a

batxillerat com als cicles formatius

es tractaran temes com l’educació

afectiva i aquells aspectes sexuals

que afecten als adolescents.

Premien el llibre sobre el

cafè i la cuina del cafè

El Llibre «El cafè i la cuina del cafè» d’en Jordi

Delsams i Josep Maria Morell ha estat guardonat en

el «Gourmand World Cookbook Awards 2004» dins

de la categoria de «Best single subject food book»,

escrit en llengua catalana i castellana.

El llibre va ser presentant ara fa un any a la ciutat

de Balaguer, i va ser publicat per Pagès Editors, dins

de la col.lecció Catxipanda, dirigida per l’escriptor

Vidal Vidal.
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Un grup de promotors balaguerins

renovaran més de 1400 m2 del Centre
Hi construiran dues plantes de pàrkings, diversos

locals comercials, pisos i apartaments

Un grup de promotors de la ciutat de
Balaguer construiran noves edificacions en
un dels punts del Centre Històric de més
repercussió a l’hora de conservar la silueta
de la ciutat. El conjunt de cases que s’en-
derrocaran estan situades a primera línia
del Riu Segre, just per sota de la perpendi-
cular de l’església de Santa Maria. D’aques-
ta actuació també se’n beneficiarà positi-
vament una de les zones comercials per
excel.lència del Centre Històric, el carrer
de Sant Jaume, ja que l’actuació prevista
afectarà la meitat esquerra d’aquest car-
rer, amb un total de sis immobles que van
des de l’alçada de la Reguereta fins a la
primera arcada del C/ d’Avall, a la Plaça de

Sant Jaume.
L’àmbit definit d’aquesta actuació

privada té una superfície d’aprofitament de
1.400 m². L’edificabilitat és de planta baixa
més quatre. Prop de 5.000 m² seran
d’habitatges, entre pisos, apartaments i
dúplex, 1.000 m² de locals comercials i
1.600 m² de pàrkings.

La promoció transformarà 35 metres
lineals de la façana que dóna al riu Segre i
29 metres del C/ Sant Jaume.

La inversió superarà els 4 milions d’euros
i s’executarà en dues fases. La primera fase
s’iniciarà amb l’enderroc de les finques
afectades durant el segon trimestre de l’any
2005, i estarà acabada a finals de 2006.

El Grup de Mestres de la

Noguera organitza un curs

d’ornamentació nadalenca
El passat 30 de novembre, per tal de

celebrar el Dia del Mestre

El dia 30 de novembre, al CAEP Àngel Guimerà
de Balaguer, es va fer una demostració d’ornamen-
tació nadalenca organitzada pel Grup de Mestres
de la Noguera amb la finalitat de celebrar el dia del
Mestre.

Hi van participar 48 persones que durant tres
hores van poder gaudir i agafar moltes idees per a
fer més vistoses aquestes festes de Nadal.

Centres de taula de diferents formes i mides, 
decoracions diverses per a arbres, arranjaments
de ponsenties, motius per ornamentar interiors i
exteriors, i diversitat de detalls que acaben de donar
el toc de distinció a tot aquest ambient festiu. Aquest
curset va estar impartit per la Montse de la floristeria
Farré que va omplir amb escreix les expectatives
que el curset havia desvetllat.
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El mestre pastisser Pepe Daza de Balaguer va
rebre el passat dimecres 1 de desembre de mans
del Conseller del Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca de la Generalitat de Catalunya, Antoni
Siurana, el guardó que l’acredita com a Mestre Ar-
tesà Alimentari, gràcies a la seva gran tasca crea-
tiva i qualitativa en el món de l’alimentació.

La Generalitat acredita al pastisser Pepe

Daza com a Mestre Artesà Alimentari
Va rebre el diploma de mans del Conseller del Departament

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, Antoni Siurana

Pepe Daza, molt estimat a la ciu-
tat de Balaguer, i a nombrosos po-
bles de les comarques de Lleida, on
porta des de fa molts anys, impar-
tint cursets de pastisseria, i per la
seva col.laboració en totes aquelles
festes gastronòmiques que se ce-
lebren a la capital de la Noguera.

Pepe Daza, a més d’un gran pas-
tisser, sempre s’ha caracteritzat per
la seva bonhomia i per la seva
col.laboració amb aquelles associa-
cions i grups socials més necessi-
tats, destacant la seva aportació
anual al Centre Obert de Sant Josep
del Molí, entre d’altres.

Actualment, Pepe Daza està re-
alitzant un seguit de cursos mono-
gràfics amb la col.laboració de l’Ins-
titut Municipal Progrés i Cultura de
Balaguer, amb una important assis-

tència d’alumnes que segueixen les seves classes de pastis-
seria.

Durant aquesta setmana, el mestre balaguerí ha ofert un curs
de pastisseria nadalenca a la Sala Polivalent del Xalet Montiu,
amb una vintena d’alumnes, que han assistit durant nou hores en
les que han aprés tot el procés de creació dels diferents tipus de
pastissos de Nadal, com els dolços o el tronc de Nadal.

D’altra banda, aquest dimecres, Pepe Daza serà rebut per
l’alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà, a l’Ajuntament de la ciu-
tat, per tal de felicitar-lo per l’acreditació com a Mestre Arte-
sà Alimentari, i també per la seva labor i col.laboració amb les
diferents associacions i festes gastronòmiques que s’organit-
zen a la ciutat al llarg de l’any.
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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

Us desitja unes Bones Festes

Un desig de Pau i Felicitat per aquestes Festes

El passat divendres 3 de desembre, va
encendre’s la il.luminació nadalenca d’aquest
any, a la majoria dels carrers comercials
de la nostra ciutat, gràcies a la col.laboració
de la majoria de comerços i veïns dels dife-
rents carrers, l’Associació de Comerciants
2021 i l’Impic de Balaguer.

Des de fa dos anys, aquesta il.luminació
nadalenca s’organitza conjuntament entre l’As-
sociació de Comerciants i l’Institut Municipal

La il·luminació dels diferents carrers i
places anuncien les festes de Nadal

Aquesta il·luminació de carrers, places i establiments, anuncia
una de les èpoques de més activitat comercial de tot l’any

Progrés i Cultura (Impic) i enguany s’han am-
pliat alguns carrers, així com que s’ha millo-
rat la il.luminació d’alguns carrers que no era
suficient en les edicions anteriors.

Paral.lelament, des de l’Ajuntament s’ha
instal.lat la il.luminació dels ponts que unei-
xen el Centre Històric amb la zona de l’Ei-
xample de la ciutat, i l’arbre de Nadal a la
Plaça del Mercadal, així com diferents de-
talls ornamentals a la façana de l’Ajunta-
ment i a la façana del Teatre Municipal.

L’acord entre l’Associació i l’Impic consis-
teix en que els comerciants es fan càrrec de
la instal.lació, mentre que l’Impic costeja el
consum de llum d’aquesta il.luminació nada-
lenca que durarà fins el proper 6 de gener.

La il.luminació nadalenca dóna vida als
diferents carrers comercials de cara a les
properes festes nadalenques. Aquestes fes-
tes proporcionen una de les èpoques més
comercials de l’any.

L’Associació de Comerciants

2021 sorteja un cotxe
L’Associació comercial reparteix

butlletes en els seus comerços associats

L’Associació de Comerciants 2021 de Balaguer
ha presentant la seva nova campanya de Nadal, que
presenta com a gran novetat, el sorteig d’un cotxe,
un vehicle model Kia Picanto, entre tots aquells cli-
ents de Balaguer i comarca que omplin les butlletes
que els oferiran en els diferents establiments asso-
ciats i que participen en aquesta promoció d’hivern
de l’Associació de comerciants.

En total participen a la campanya uns noranta
establiments comercials i de serveis de la capital de
la Noguera.

El sorteig del cotxe es farà el proper 4 de febrer,
davant notari, entre totes aquelles butlletes diposi-
tades a les urnes que hi ha als propis establiments
col.laboradors.

Telèfons 973 448 724 - 650 604 581
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Un nou abocador de runa

s’ubicarà a La Sentiu

L’empresa constructora Benito Arnó ha sol.licitat
a l’Ajuntament de La Sentiu el poder convertir la pe-
drera de la Serra de Moller en un abocador contro-
lat de runa de la construcció que donaria servei a
tota la comarca de la Noguera, ja que l’anterior ex-
plotació minera ha quedat totalment esgotada i ja
no resulta rentable l’extracció de graves en aquesta
gravera.

Amb aquest nou abocador de runa, l’empresa
constructora té prevista la restauració de la zona
d’excavacions.

En aquest sentit, l’Ajuntament de La Sentiu està
estudiant la proposta i ha iniciat els tràmits d’estudi
i aprovació del projecte, que està valorat en uns
320.000 euros i que haurà de tramitar-se davant de
la Comissió provincial d’Urbanisme i Medi Ambient.

Actualment, la comarca de la Noguera disposa
de dos abocadors de runa, un a la ciutat de Balaguer
i l’altre a Ponts, tots dos gestionats per l’empresa
Àrids Romà de Miralcamp.

Durant el mes de novembre, la Generalitat de
Catalunya va clausurar els abocadors de Gerb, Ivars
de Noguera i Àger, amb l’objectiu de centralitzar els
abocaments a l’abocador de Balaguer.

D’altra banda l’abocador de Ponts ha necessitat
una ampliació important en els darrers anys, donat
l’increment dels residus procedents, majoritàriament
del Principat d’Andorra.

El Consell Comarcal de la Noguera

aprova el pressupost per l’any 2005
L’ens comarcal presenta uns comptes que pugen fins a 3.143.785,98
Euros per al proper exercici, en el Ple ordinari de principis de mes

El Consell Comarcal de
la Noguera va aprovar els
pressupostos per al proper
any 2005, per un import que
supera els tres milions d’eu-
ros, durant el ple que va ce-
lebrar-se a la primera set-
mana de desembre.

El Consell però, està a
l’espera de poder consignar
dins del pressupost les
aportacions que aporta la
Generalitat de Catalunya a
través del Pla Únic d’Obres
i Serveis i de la Diputació de
Lleida, a través del Pla Es-

pecífic per a l’any 2005.
Segons fons del Con-

sell, aquest pressupost se-
gueix la línia endegada a
principis d’aquesta legisla-
tura, que es basa en la con-
tenció de la despesa cor-
rent per tal de garantir els
millors serveis, ja sigui per
delegació de competències
de diferents departaments
de la Generalitat, de la Di-
putació de Lleida o dels
propis ajuntaments de la
comarca.

En el mateix ple també

es va aprovar l’actualitza-
ció de les tarifes del ser-
vei del dipòsit comarcal de
residus de la construcció
de la Noguera per un im-
port de 3,67 euros per
tona de residus diposita-
da.

El Ple va demanar una
subvenció al Departament
de Governació de la Gene-
ralitat perquè es pugui fi-
nançar diferents serveis
d’assistència jurídica, eco-
nòmica i tècnica als muni-
cipis de la comarca.
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El Conseller en Cap de la Generalitat de
Catalunya, Josep Bargalló, va anunciar que a prin-
cipis del proper any 2005 s’iniciaran els treballs
que portaran a terme la creació del Parc Natural
del Montsec. Aquestes afirmacions les va fer en el
decurs de la reunió que va tenir lloc a la seu del
Consorci del Montsec, institució que presideix el
Conseller en Cap, i a la que també hi va assistir el

El Projecte del Parc Natural del Montsec

s’iniciarà a principis del proper any 2005
Tal i com ho va anunciar el Conseller en Cap de la Generalitat de

Catalunya, Josep Bargalló en la seva visita a la Vall d’Àger

conseller del Departament de Co-
merç, Turisme i Consum, Josep
Huguet.

La creació del Parc Natural del
Montsec, llargament reivindicada
per la gent de la Vall d’Àger i pels
diferents grups ecologistes del nos-
tre país, i ara, la Generalitat vol que
sigui un gran reclam d’alta qualitat
turística.

Josep Bargalló va indicar també
que aquest projecte ha de tirar enda-
vant a partir dels diferents acords que
es produeixin entre els municipis que
formen part d’aquesta zona de la No-
guera Alta i del Sud del Pallars Jussà,
tenint en compte les prevencions ne-
cessàries. Per Bargalló, aquest pro-
jecte ha de comportar la qualitat de
vida de la gent que viu en aquesta
zona, i ha de servir per millorar els

seus interessos, tant socials com econòmics.
Bargalló va proposar de fixar-se amb el treball que està

efectuant el govern aragonès a la part del Montsec de la pro-
víncia d’Osca, on els treballs ja estan més avançats, com a
punt de partida del projecte català. En aquest sentit va indicar
que seria molt positiu, que el Consorci exercís actuacions con-
juntes amb l’administració aragonesa per dur a terme el pro-
jecte, i a més, per potenciar altres aspectes de promoció
turística, de caràcter naturalista i de divulgació científica.

Aprofitant la seva visita a la Vall d’Ager, el Conseller Josep
Bargalló va visitar el Centre d’Observació de l’Univers, espai
formatiu i divulgatiu, que es preveu que estigui totalment ac-
tiu durant el primer semestre del proper any 2005.
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Us desitgem unes Bones Festes

Després de l’execel.lent acollida del Parc
de Nadal de Bellcaire d’Urgell realitzat l’any
passat per l’Agrupació de Jovent de la po-
blació, els joves de la localitat noguerenca,
volen repetir la iniciativa, amb l’organització
d’aquest Segon Parc de Nadal, que se cele-
brarà els propers dies 2 i 3 de gener de
2005, destinat a tots els nens i nenes que
vulguin passar una bona estona agradable
al poliesportiu de Bellcaire.

Durant els dos dies, els més petits po-
dran gaudir d’inflables amb un magnífic cas-

Bellcaire d’Urgell organitza el II parc de
Nadal els propers dies 2 i 3 de gener

Inflables, jocs, tallers i l’actuació del mag Centenarius i un berenar
de cloenda, centren les activitats del Parc organitzat pels joves

tell, activitats, jocs i tallers de tot tipus, i el
diumenge 2 de gener també hi haurà l’actu-
ació del mag «Centenarius» per entretenir a
tots els asssitents, mentre que el dilluns 3
de gener, els nens i nenes participants aco-
miadaran el parc de Nadal amb un bon be-
renar per a tots.

El parc de Nadal de Bellcaire estarà
obert el diumenge dia 2 i el dilluns dia 3 de
gener, de 4 de la tarda fins a les 8 del ves-
pre, i el preu per participar-hi serà de cinc
euros diaris.

El dinar contra el càncer

aplega 750 persones a

Vallfogona de Balaguer
Va comptar amb la presència del

Delegat del Govern, Jaume Gilabert

L’Associació «Lluita contra el càncer» de
Vallfogona de Balaguer va organitzar el passat di-
lluns 6 de desembre, un dinar benèfic al qual hi van
assistir més de 750 comensals, superant les previ-
sions. Al dinar hi va ser present el Delegat del Go-
vern de la Generalitat a Lleida, Jaume Gilabert.

Els organitzadors van agrair la participació
masiva de la gent, i esperen superar els 7.500 eu-
ros que es van recaptar en la passada edició de
l’any 2003. Aquests donatius van destinats a la in-
vestigació que es du a terme en la lluita contra aques-
ta malaltia que afecta molta gent.
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La vuitena Fira d’Àger de productes ar-
tesans i del Montsec, celebrada el passat
diumenge 5 de desembre, va acollir més de
sis mil visitants i una seixantena d’exposi-
tors d’arreu de les comarques catalanes i
aragoneses.

Aquest fet demostra la plena consolida-
ció d’un certamen firal en una vall, que tot i
tenir poca població, sempre s’ha caracterit-
zat pel seu fort dinamisme, tant cultural com

Més de sis mil persones assisteixen a la
VIII edició de la Fira de la Vall d’Àger

Una seixantena de parades presentaren els productes artesans típics
de les nostres comarques, de cara a les properes festes

econòmic.
Durant tot el matí, els visitants, vinguts

majoritàriament de les poblacions de la co-
marca de la Noguera, de Lleida i fins i tot de
les comarques barcelonines, van poder ad-
quirir els productes típics de la vall, i d’aques-
ta zona alta de la comarca de la Noguera,
com l’oli, els torrons, les ametlles garapi-
nyades, els embotits i formatges, el vi, la
mel, entre molts d’altres productes artesans.

La vuitena edició de la Fira d’Àger va
presentar com a principal novetat un any
més, a tots els visitants presents, la Mostra
d’Oficis Artesans, amb la presència a la Pla-
ça Major de la població noguerenca,  de di-
ferents oficis que s’estan perdent, o alguns
que ja s’han perdut, al menys en la seva
modalitat artesana, com van ser els mata-
lassers, les filadores, entre molts d’altres
oficis artesans que en molts pobles i viles
de Catalunya, s’estan mostrant tal com eren.

La Sentiu es solidaritza

amb la Marató de TV3

El passat diumenge dia 12, el poble de La Sen-
tiu va aixecar-se més solidari que mai. La cuina es
posar en marxa molt aviat... el sentiment de solida-
ritat també. Amb aquests ingredients el bon àpat
esta assegurat, i així va estar.  Tothom va fer de la
seva cuina la taula per a tots i pastissos, truites,
quitxés i dolços van ser objecte de mossegada.

La mossegada en aquest cas tenia un doble
gust; el gust d’un paladar agraït i per altra banda el
gust d’un sentiment satisfet, d’un sentiment solidari,
d’un sentiment responsable i entenedor envers un
col.lectiu que pateix  la malaltia del càncer.

Amb aquesta finalitat el poble de la Sentiu de
Sió es va reunir plegat al voltant d’una mateixa taula
per tal de fer un berenar solidari al Local Esportiu,
on cada mossegada tingués aquest doble gust.

L’acte organitzat per totes les entitats locals
(Ajuntament, Societat de caçadors, Club Futbol-Sala
de la Sentiu, Parròquia, Colla Ciclista, Associació
dones La Guardiola, Jovent, Llar de jubilats 60 i
mes), va comptar amb la col.laboració d’un gran
nombre de persones que de forma desinteressada
van  elaborar, com s’ha dit, tot tipus d’àpats amb la
finalitat de recaptar fons per la Marató de TV3,
quantitat que finalment va estar de 1.317.15 Euros
i que ha estat ingressada amb la voluntat de aportar
un petit gra de sorra en aquest projecte solidari.
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Térmens i Camarasa són dos dels molts muni-
cipis repartits per tota la geografia catalana que
preparen el seu Pessebre Vivent des de fa molts
anys. En aquests anys, les diferents organitzaci-
ons del pessebre sempre han volgut introduir can-
vis respecte d’anys anteriors, així s’ha anat ampli-
ant i millorant amb les aportacions rebudes.

Térmens i Camarasa ens acosten el Nadal
amb la representació del Pessebre Vivent

Ambdues localitats de la comarca de la Noguera ja fa anys que
ofereixen aquest espectacle amb la participació dels veïns del poble

La majoria de pessebres que
tenen un recorregut per carrers i
cases o en els nuclis antics dels
seus municipis, combinen les
escenes bíbliques amb la represen-
tació d’arts i oficis que avui en dia
ja no es troben, o si mes no, no són
quotidians. Per tant no únicament
l’esperit nadalenc és el que nodreix
i dóna forces a les diferents associa-
cions i comissions que preparen els
pessebres, sinó que l’esforç per
guardar, respectar i difondre les
tradicions i oficis dels nostres
avantpassats esdevé un dels factors
decisius alhora de respondre a la
pregunta de perquè, tot i l’esforç
que significa preparar un pessebre
vivent, hi ha tants municipis que
s’esforcen per tenir-ne un.

Així doncs, amb aquest esperit

de divulgació de la cultura i les tradicions forjades sota els
nostres propis peus, no és excessiu dir que són necessaris
tots els coneixements i records dels més ancians del municipi
així com qualsevol estri que pugui servir per recordar (per
uns) i conèixer de nou (per altres) els oficis i/o tradicions que
haguessin existit a Térmens, només amb aquesta col.laboració
aquest pessebre i qualsevol altre podran aconseguir el seu
objectiu meravellant a tots amb l’embolcall màgic del Nadal.

A Camarasa podem gaudir del Pessebre Vivent els dies
26 de desembre, 1, 6 i 9 de gener mentre que a la localitat de
Térmens, les representacions es faran els dies 26 de
desembre, i 1,2 i 6 de gener, amb dos torns que començaran
a 2/4 de 7 de la tarda, i a les 8 del vespre.
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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

Restaurant de
Camarasa

GRAN MENÚ DE CAP D’ANY
Gran coctail de gambes amb base de mitja pinya tropical

Crema tèbia Vichisoise

Ternasco al forn amb cebetes, prunes i pinyons

Copa de gelat de Xixona amb broxeta de fuites a la xocolata calenta

Vins, caves, cafès i licors

Bossa cotilló i raïm de la sort

BALL AMB MÚSICA SELECCIONADA

Places limitades. Informació i reserves tels. 625 582 858 / 973 292 060

Preu per persona (iva inclòs): 55 euros

La Diputació lliura els ajuts

als emprenedors de la

comarca de la Noguera

El passat dimarts 14 de desembre, el Consell
Comarcal de la Noguera va acollir l’acte de lliura-
ment dels 14 ajuts del Pla de Dinamització per l’Ocu-
pació del període 2001-2003 que la Diputació de
Lleida subvenciona a través del Patronat de Promo-
ció Econòmica. L’acte va ser presidit per la
Vicepresidenta del Patronat, Gloria Pallé i del presi-
dent del Consell Comarcal de la Noguera, Josep Roig.

Enguany s’han lliurat un total de 39.578,03 eu-
ros a 30 emprenedors de la Noguera. Aquestes 30
empreses han portat a terme una inversió de
779.209,68 euros i han generat un total de 37 llocs
de treball, creant, d’aquesta manera 30 nous nego-
cis i 7 que ja estaven en funcionament, i han ampliat
la seva capacitat productiva. Les poblacions benefi-
ciades són Ager, Albesa, Algerri, Balaguer, Bellcaire
d’Urgell, Butsènit, Castelló de Farfanya, Cubells,
Montgai, Térmens i Torrelameu.

Els alumnes de l’Escola de Capacitació

Agrària realitzen visites tècniques
Als camps d’assaigs de l’IRTA de Palau d’Anglesola, a la planta de
tractament de reciclatge de purins de Juneda i a la Fira Expoaviga

L’alumnat de segon curs del cicle d’Ex-
plotacions Ramaderes de l’Escola de Capa-
citació Agrària de Vallfogona de Balaguer,
dintre del programa d’activitats del crèdit de
Conreus extensius,  es va traslladar al Camp
d’assaig de panís de Palau d’Anglesola de
l’IRTA, on  es va veure les varietats i els pro-
jectes  que s’estan portant a terme a l’actu-
alitat. Es preveu fer diferents visites, al llarg
del curs, als camps d’assaig de l’IRTA de
conreus extensius.

Així mateix, els alumnes del curs
d’Incorporació a l’empresa agrària van
participar en la Jornada de Fruita Dolça,
organitzada per l’IRTA a Mollerussa. Dins el
sector agrari hi ha una gran preocupació

per evitar l’impacte negatiu en el medi
ambient  dels residus ramaders i agrícoles.
És per això, que els alumnes del curs
d’Incorporació a l’empresa agrària i els del
cicle d’Explotacions Ramaderes van visitar
la planta de reciclatge de purins Tracjusa
(Juneda), per tal de conèixer el procés que
segueix el purí des de la granja fins a la
total transformació.

El dia 23 de novembre, l’ECA de
Vallfogona va organitzar una sortida a
Expoaviga, fira ramadera i d’equipaments,
amb els alumnes del cicle d’Explotacions
ramaderes i de diversos cursos de formació
contínua, Incorporació de joves a l’empresa
agrària i Benestar Animal.
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75 anys d’historia de l’excursionisme

balaguerí, al Museu de la Noguera
El Museu acull l’exposició del Centre Excursionista de Balaguer,

“Paisatges Naturals, paisatges humans. 75 anys del C.E.B.”

En motiu del 75è aniversari de la fun-
dació del Centre Excursionista de
Balaguer,el Museu de la Noguera acull l’ex-
posició: “Paisatges Naturals, paisatges hu-
mans. 75 anys del Centre Excursionista de
Balaguer”.

La mostra s’estructura a partir de tres
itineraris que estableixen diferents parades
per als excursionistes. El discurs fa un
èmfasi especial en la transformació que
aquests paisatges han sofert al llarg
d’aquests 75 anys obrint una reflexió sobre
el que l’excursionisme representa com a
forma de donar a conèixer nous paisatges
i cultures i l’impacte actual d’aquestes

activitats sobre el medi.
Els itineraris són els següents:

De Balaguer a les Franqueses: una plana
de contrastos. Groc, sec i eixarreït a la vora
de verd, humit i frondós.

De la font de les Bagasses al
Barcedana: el Montsec, la muntanya de les
dues cares.

De Balaguer a l’Aneto: els Pirineus, més
amunt de 3000 metres.

L’exposició, recupera també en aquesta
mostra, imatges desconegudes dels
primers anys d’activitat del Centre.

Aquesta exposició podrà contemplar-se
fins el proper 27 de març.

L’Estel representen l’obra

“l’Alquimista” al Teatre
La representació tindrà lloc el dimarts

21 de desembre a les 4 de la tarda

El dia 21 de desembre els nois i noies del Cen-
tre d’Educació Especial i del Taller Ocupacional L’Es-
tel representen una adaptació de l’obra teatral “L’Al-
quimista”, de Pablo Coelho, al Teatre Municipal de
Balaguer. Aquesta representació teatral comptarà
novament amb la col.laboració d’alguns dels alum-
nes de l’Escola Municipal de Música de Balaguer
que per segon any consecutiu posaran música en
directe a l’obra que representen els nois i noies de
l’Estel al Teatre Municipal de Balaguer.

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
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 L’Orquestra de Cambra de la Noguera

acosta la música a les residències
Oferirà un total de 4 concerts , el proper divendres 24 de desembre

L’Ampa de l’Escola Pia

exposa un Pessebre

Com ja és habitual, l’Associació de Mares i Pa-
res d’Alumnes de l’Escola Pia de Balaguer ha
presentat un Naixement que pot contemplar-se al
vestíbul del Centre Escolar de Balaguer.

Hi han participat en la seva el.laboració, els
membres de l’AMPA, així com alguns alumnes i
professors del centre que hi han volgut aportar el
seu granet de sorra en la creació d’aquest Pessebre
de cara a les properes festes de Nadal.

L’Orquestra de Cambra de la Noguera (OCN)
oferirà el proper 24 de desembre quatre concerts
benèfics a les tres residències geriàtriques de la
ciutat de Balaguer com són la de Sant Domènec,
Santa Maria i la Comtes d’Urgell, així com a l’Hospi-
tal Jaume d’Urgell per tal d’acostar i celebrar el Nadal
amb els residents i els malalts que estan ingres-
sats en aquests centres geriàtrics i hospitalaris de
la capital de la Noguera.

Els components de l’Orquestra
de Cambra de la Noguera pretenen
amb aquests concerts benèfics
apropar la música en directe a un
col.lectiu de persones que per
diferents raons li és molt difícil
d’assistir a un concert de música
clàssica.

La totalitat d’aquests concerts
es realitzaran el divendres 24 de
desembre.

L’Orquestra de Cambra de la
Noguera (OCN) també realitzarà
durant aquestes festes nadalen-
ques diferents concerts on es
presentarà el nou repertori
d’aquesta formació, a diferents
localitats de les comarques de
Ponent, com són Corbins, Alpicat
i Balaguer. El concert a la nostra
ciutat serà el 8 de gener a les 8
del vespre, a l’església de Sant
Domènec.
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 La Fundació d’Ostòmia de Catalunya rep

un ajut de 20.000 euros de “la Caixa”
Signen un conveni per poder tirar endavant els projectes de l’entitat

El Mercat setmanal se

celebrarà els divendres 24

i 31 de desembre

La Fundació «la Caixa» dóna suport a una inici-
ativa de la Fundació d’Ostòmia de Catalunya, crea-
da a Balaguer i dirigida a donar suport psicològic a
aquelles persones de Balaguer, de la comarca de la
Noguera i de la resta de les comarques de Ponent
que han estat sotmeses a una ostòmia com a con-
seqüència d’alguna malaltia. L’ostòmia suposa la cre-
ació quirúrgica d’una obertura a l’abdomen que pos-
sibilita la sortida de les desfetes del cos mitjançant

una bossa adherida. Les persones
afectades presenten problemes
d’autoestima i experimenten mol-
ta por al rebuig social.

La Fundació d’Ostòmia de
Catalunya, presenta un programa
de sensibilització per a la creació
de grups d’ajuda mútua i teràpia
de grup pels afectats a les comar-
ques de Lleida. Es tracta d’ajudar
a què les persones ostomitzades
s’adaptin millor als seus canvis cor-
porals, mantinguin el seu equilibri
psíquic i emocional davant la nova
situació i segueixin tenint una vida
social activa.

Per tal de tirar endavant aques-
tes iniciatives i projectes de millora
per als seus socis, la Fundació
d’Ostòmia de Catalunya, rebrà un
ajut de 20.000 euros de la Funda-
ció «la Caixa», a través del conveni
que han signat ambdues fundacions.

Donat que els dies 25 de desembre, Nadal i l’1
de gener cauen en dissabte, el mercat setmanal
dels dissabtes es farà els divendres 24 i 31 de de-
sembre, respectivament, per no coincidir en aquests
dies assenyalats. El mercat de Balaguer només es
canvia quan coincideix amb el 9 de novembre, el
25 de desembre i 1 de gener.
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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

Glòria Pallé ofereix una conferència

sobre l’activitat econòmica a Lleida
Explica quines són les eines de suport que es donen des del Patronat

La vicepresidenta del Patronat de Promoció
Econòmica “Terres de Lleida” Glòria Pallé va expli-
car en una conferència als empresaris, emprene-
dors i comerciants de Balaguer les eines de suport
i servei que des del Patronat s’estan portant a ter-
me per afavorir l’activitat econòmica a les terres de
Lleida.

Glòria Pallé va dir que “el Patronat de Promoció
Econòmica es planteja tres grans objectius: El

primer transformar el patronat en
una empresa potent capaç de
generar creixement econòmic.
Segon seria orientar les polítiques
cap a la captació i creació de
noves inversions, i per tant generar
ocupació. I tercer convertir el
Patronat en una agència lleidatana
de captació de fons de la Unió
Europea.”

Glòria Pallé va valorar que “les
Administracions ens posem al
servei de la innovació productiva,
ja que segons ella, ara ens toca
substituir la producció de mà
d’obra intensiva per productes amb
un alt valor afegit, és a dir, per
intangibles. La solució segons
Glòria Pallé, “passa per introduïr
nous productes o reforçar aquells
que siguin competitius, reduint
costos, innovant i diferenciant-
nos.”

El fotògraf Toni Alcántara

presenta la seva obra

El balaguerí Toni Alcántara, cap de fotografia del
diari La Mañana oferirà una exposició fotogràfica a
la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de Balaguer.
Una exposició en la que el fotògraf ens mostra l’al-
tra cara de la notícia amb aquelles instantànies curi-
oses en les que es troba durant la seva tasca quoti-
diana de retratar la realitat del dia a dia, per les pà-
gines del diari. L’exposició podrà contemplar-se del
28 de desembre fins al 9 de gener.

BALAGUER
REF. 000117A
MAGNÍFIC PIS SEMI
NOU. 3 hab., 2 banys

complets, ascensor,

calefacció. ZONA
MOLT TRANQUIL·LA.

ARTESA DE S.

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

BALAGUER

REF. 24219
PROPERA

CONSTRUCCIÓ DE
PISOS
2 i 3 habitacions.

MOLT BONA ZONA

BALAGUER
REF. 24206
PIS TOTALMENT
REFORMAT

2 dormitoris, cuina

office, terra de gres.

ZONA SECÀ

REF. 24225
PIS SEMI NOU TOT
EQUIPAT. 3 hab., 2
banys complerts, calef.,
ascensor i traster.
LLEST PER ENTRAR
A VIURE.

BALAGUER

REF. 24222

PIS D�OBRA NOVA.

3 hab., 2 banys,

ascensor i calefacció.

OPORTUNITAT!!!

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

BALAGUER

REF. 24207

CÈNTRIC PIS

TOT REFORMAT.

3  dormitoris, traster.

ENTRADA: 600 euros.

BALAGUER

BELLMUNT
REF. 000875
XALET AMB
TERRENY DE 100 m2.
3 hab., calefacció, A/A,
garatge 4 places.
MAGNÍFIQUES
VISTES

BALAGUER
REF. 24213
PIS EN ZONA
IMMILLORABLE.
65 m2, 3 dormitoris,
terra de gres,
calefacció. VINGUI A
INFORMAR-SE.

REF. 24210
PIS SEMI NOU
90 m2, 4 habitacions,

2 banys, calefacció  i

traster.

MOLT BONA ZONA

BALAGUER ATENCIÓ

DISPOSEM DE
LOCALS

COMERCIALS EN
VENDA, EN

DIFERENTS PUNTS
DE BALAGUER.

BALAGUER

REF. 0001577

TERRENY

RÚSTIC DE 6.900 m2.

P.V.P. 30.200 EUROS.

BALAGUER

REF. 24223
MAGNÍFIC PIS SEMI
NOU DE 114 m2.
Acabats de 1ª qualitat,
p a r k i n g . D E
P R E S T I G I . Z O N A
IMMILLORABLE!!

BALAGUER
REF. 24178
CASA AFILERADA
D�OBRA NOVA.
4 hab., 2 banys i lava-
bo, jardí posterior,
g a r a t g e . Z O N A
TRANQUIL·LA

LA RÀPITA

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

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

LA SENTIU

BALAGUER



26

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.
- Carrer Gregori Marañon, reformat
amb 3 habitacions.
- Al c/ Barcelona amb 3 hab.
- Al c/ Balmes amb 4 hab. 649 euros
mes.
- Pl. Mercadal, 2 dorm, bany, reformat
- Pl. Mercadal, 3 dorm, bany, reformat
- 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.

PROPERA PROMOCIÓ DE PI-

SOS EN VENDA AL CARRER

URGELL

MAGATZEMS EN VENDA
- C/ Pere III de 200 m

2
.

- C/ Urgell de 170m
2
.

- C/ Barcelona
- C/ Francesc Macià

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/ 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
negociables.
- Casa barata al c/ Diagonal
- Parcel·la per construcció de 240 m

2
.

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.

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 so-

lar i 210 m
2
 de casa.

LA RÀPITA
- Parcel·les edificables amb projec-
te bàsic
ALGERRI
- Parcel·les en venda
- Casa moblada a la Pl. Andaní.
10.000.000 ptes.
TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m

2
 amb terras-

sa, traster i parquing, 210.000 euros.
IBARS DE NOGUERA
- Casa de 120m

2
 amb pati, 60.500 eu-

ros.
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El C.F. Balaguer arriba al descans

nadalenc en zona de play-off d’ascens
Els homes que entrena Emili Vicente empaten a un gol els

tres darrers partits, davant el Sant Andreu, el Gavà i el Rubí

Golejadors del F.C. Balaguer

1.Santboià ............. 34

2.Mataró ................ 32

3. Balaguer ........ 32

4.Sant Andreu ........ 32

5.L’Hospitalet .......... 31

6.Peralada (-1) ........ 30

7.Reus ................... 29

8.Palamós .............. 28

9.Rubí .................... 28

10.Figueres ............ 26

11. Granollers. ....... 26

12. Gavà ................ 25

13. Cornellà ........... 24

14. Manresa ........... 22

15. Barcelona C...... 20

16. Banyoles (-1) .... 19

17. Castelldefels ..... 16

19. Vilanova ........... 15

19. Vilassar ............ 13

20. Tàrrega ............ 12

Classificació Tercera Divisió

1.Iban Parra ....... 14

2.Sisco ................ 3

3.Campabadal .....  3

4.Chupi ................ 2

5.Juanjo ............... 1

6.Carlos Martínez . 1

7.Tenorio .............. 1

Iban Parra continua

mostrant-se implacable

davant les porteries dels

equips contaris. Ja por-

ta 14 gols en els 18

partits disputats, i con-

tinua manant a la

classificació de

Jaume Campabadal
El Balaguer arriba a finals del 2004 amb

un total de 32 punts, a dos punts del líder,

el Santboià i amb la consciència tranquil.la

d’haver fet les coses ben fetes. Ni els més

optimistes haurien pensat que  al final de la

primera volta, l’equip, recent pujat de Pri-

mera Catalana, i amb el mateix bloc que

l’any passat, faria la temporada que està

fent. L’equip d’Emili Vicente juga amb ga-

nes, amb convicció de que no hi ha rival

insuperable, i fruit d’aquesta lluita, l’equip

ha aconseguit empatar dos partits en el

darrer minut de joc, fora de casa, i davant

dos equips de molta entitats en la Tercera

Catalana, com són el Sant Andreu i el Rubí.

Per aconseguir aquests resultats cal

destacar la labor de conjunt. L’engranatge

de l’equip funciona de meravella, tot i que

si que cal destacar dos jugadors que han

mostrat una qualitat excepcional. Es tracta

del porter Eloi i del davanter Parra. El pri-

mer ha aconseguit que l’equip sigui el

menys golejat de la categoria. L’altre és el

màxim golejador.

golejadors de la Terce-

ra Divisió Catalana.

Sisco i Campabadal

continuen amb tres gols

cadascun, darrera del

golejador del Balaguer.
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El passat dissabte 11 de Desembre el

CTT Balaguer-Villart Logístic va aconseguir

la seva primera victòria a casa davant el

Fotoprix Vic TT per un contundent 4-1. 

L’equip de la Noguera va desfer-se cla-

rament de les que, fins al moment, encap-

çalaven la classificació de Primera Nacio-

nal.

La jugadora del Club Tennis Taula

Balaguer, Loredana Raduta va obrir el mar-

El Club Tennis Taula Balaguer guanya amb

claredat al Fotoprix Vic TT per 4-1
Les jugadores balaguerines van demostrar que poden aspirar a tot,

en la seva primera participació en la Primera Nacional

cador en guanyar Tània Riera per 3-0, se-

guida de M. Teresa Gimeno que també es

va desfer 3-1 de la vigatana Nadina Riera.

El tercer partit individual era clarament

el més complicat ja que Anna Biscarri s’en-

frontava a la millor jugadora del Vic, la rus-

sa Svetlana Skovkina, i, tot i el bon joc de-

mostrat, la balaguerina cedia el punt en un

partit molt ajustat. Amb un 2-1 al marcador,

Biscarri i Raduta eren conscients que calia

guanyar els dobles davant Riera-Skovkina i

així ho aconseguien per 3 jocs a 2. 

A continuació, Raduta guanyava a

Nadina Riera, adjudicant la victòria definiti-

va al CTT Balaguer-Villart Logístic i demos-

trant que, tot i ser el primer cop que un equip

lleidatà femení participa en una categoria

estatal, pot plantar cara i aspirar a jugar la

fase d’ascens.

La eliminatòria va jugar-se als pavellons

firals de Balaguer.

II Festival Full-Monty del

Club de Futbol Balaguer
Al Teatre Municipal, el proper dimarts 4

de gener, a partir de les 9 del vespre

El proper dimarts 4 de gener, el Teatre Municipal

de Balaguer acollirà el segon festival Scala en Hi Fi

dels jugadors del futbol base del Club de Futbol

Balaguer, des de les categories de l’escola de fut-

bol, fins a l’equip juvenil.

El festival, que començarà a les 9 del vespre,

finalitzarà amb un full-monty dels jugadors de l’equip

amateur i del primer equip del Club Futbol Balaguer,

organitzador d’aquest festival, en el que hi partici-

paran bona part dels 220 jugadors del club, així com

d’altres entitats convidades.

El preu de l’entrada d’aquest festival serà de 5

euros, i la quantitat que es recapti anirà destinada a

les despeses que comporta el manteniment de l’Es-

cola de Futbol i el futbol base de Balaguer.

D’altra banda cal destacar que els dies 23 i 24

de desembre, el Club de Futbol Balaguer organitza

el II Torneig de Nadal «Ciutat de Balaguer», destinat

a les categories de Prebenjamins, Benjamins, Ale-

vins, Infantils, Cadets i Juvenils de Futbol 5.

Els partits es disputaran durant tot el dia 23,

mentre que les finals es disputaran el matí del dia

24, als Pavellons firals de la Cros.
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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

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

• Menjars casolans

•Menú diari

• Carta

Hostal Nou, s/n  -  25680 Vallfogona de Balaguer
Tel. 973 44 50 59

El nou “fitxatge” del Club Escacs
Balaguer per a la present temporada ha
acomplert les expectatives que sobre ell
tenia el club: guanyar el campionat Indivi-
dual Provincial de la temporada. Hernández
queda campió amb 8 punts guanyats de les
nou rondes disputades. És el segon campi-
onat que s’adjudica Hernández aquesta tem-
porada, doncs recordem que també va que-
dar campió al campionat de ràpides pro-
vincial celebrat a Ponts.

Marc Guirao queda cinquè de la
classificació amb 6.5 punts del total, fent
així un excel .lent campionat tenint en
compte que és jugador de 16 anys, fet que
li augura tot un exitós futur per endavant
com a jugador i jove promesa.

Roman Hernández guanya el Campionat

Individual Provincial d’Escacs
El flamant fitxatge del Club Escacs Balaguer compleix amb les

expectatives dipositades en ell per part del club balaguerí

Jordi Coll queda tercer del grup C amb
un total de 5.5, un excel.lent tercer lloc per
al sots-campió juvenil actual lleidatà i només
amb 11 anys.

El grup E se l’adjudica el Club Escacs
Balaguer, doncs Laia Barbosa queda
primera de grup i Cristina Coll segona,
ambdues amb un total de 4.5 punts.

Quant a la resta dels jugadors
balaguerins, la classificació queda de la
següent manera: Moran amb 5.5 punts vintè
de la general, Marcel Barbosa 89è, i li
segueixen Lara, Meda i Luengo.

Aquests resultats confirmen el bon
moment i excel.lent nivell dels jugadors del
Club Escacs Balaguer, moment que volem
consolidar en la competició per equips.

Bona actuació del Club

d’Escacs al Campionat

Provincial d’Actius
El campionat provincial es disputa a la

localitat de Sanahuja

El passat dia 12 de desembre començà el
Campionat Provincial d’Escacs “Actius” de la
temporada a la localitat de Sanahuja.

El campionat, prova oficial per a federats en el
calendari oficial de la Delegació Territorial d’Escacs
de Lleida, es juga a 9 rondes de 25 minuts per
jugador. El passat dia 12 es jugaren quatre
d’aquestes rondes.

Set jugadors del Balaguer participen en aquest
campionat, d’un total de 52 participants. Els
resultats foren els següents:

Aitor Ramoneda, segon taulell del Club, va fer
quatre punts de quatre, el que el situa en el tercer
lloc de la classificació general. Jordi Coll, Gisela
Ramoneda i Cristina Coll van guanyar dues rondes
de les quatre disputades, i els germans Ivanov una.
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El Cristec Balaguer goleja per 9
gols a 2 a l’Ametlla de Merola en
partit corresponent a la 13a jornada
de la Nacional “B”.

Els balaguerins es va imposar
sense problemes en un partit en el
qual els 3 punts en joc eren vitals
per ambdós equips per tal de sortir

El Cristec guanya amb claredat a

l’Ametlla Merola per 9 gols a 2
L’equip de Jaume Canal es refà dels mals resultats del
principi de temporada, i recupera posicions a la taula

de la zona peri l losa de la
classificació.

Els homes de Jaume Canal van
sortir a la pista molt concentrats i
de seguida van començar a crear
perill a la porteria contraria, mentre
que el rival no inquietava massa l’àrea
ben defensada pel porter local
Manolo. Al minut 7 es va trencar
definitivament el partit ja que Cristian
i David van avançar el Cristec per 2
a 0 en només 30 segons. A partir
d’aquí els balaguerins ja no van tenir
rival, marxant al descans amb un clar
3 a 0 al tornar a marcar Txolo de
nou pels locals en els instants finals
del període.

A la segona meitat el Cristec,
l luny de conformar-se amb el
resultat, va continuar controlant el
partit amb una molt bona circulació
de pilota i ràpides jugades de

combinació. Cristian en dos
ocasions, Edu i Joan van fer pujar el
7 a 0 en el marcador quan encara
restaven 10 minuts per a la fi del
partit. A partir d’aquí va arribar la
lògica relaxació local, aprofitada per
l’Ametlla per marcar els seus 2 gols,
encara que Gómez pel Cristec va
tancar el marcador amb 2
espectaculars xarxes, la darrera des
de la seva pròpia àrea en veient el
porter visitant avançat.

D’altra banda, el passat dissabte
el Cristec Balaguer va empatar a 4

gols a la pista del Sant Julià
andorrà, corresponent a la 14a
jornada.

Els balaguerins, que no
coneixen la derrota en les 4 darrers
jornades disputades, van deixar
escapar la victòria al deixar-se
empatar un partit que dominaven
per 2 a 4 quan mancava només
minut i mig per a la seva conclusió.
L’equip ha millorat força en els
darrers par tits i ara espera
continuar la bona ratxa a partir del
proper dissabte 8 de gener.
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 Bon paper de les gimnastes

balaguerines al Campionat d’Espanya
El campionat estatal va celebrar-se a Gijón, del 4 al 7 de desembre

Les gimnastes són Aurea Niubó, Naira Escolà,
Sara Fernández, Núria Guiu, Belen Garcia, Lídia
Sanpietro i Júlia Luna han participat del 4 al 7 de
desembre al Campionat d’Espanya de Gimnàstica
Rítmica de conjunts, amb un paper més que
destacable, per ser la primera vegada que el Club
de Gimnàstica Rítmica Annabel Serra de Balaguer,
participa en un campionat d’aquesta entitat.

Aquestes noies, que practiquen aquest esport

L’Escola de Tennis compta

amb 50 participants

Uns cinquanta joves tennistes de Balaguer  par-
ticipen en l’Escola de Tennis que ofereix el Club Ten-
nis Balaguer tots els dissabtes, des del passat 18
de setembre.

Cada dissabte els joves alumnes de l’esport de
la raqueta es desplacen amb autobús cap a les
instal.lacions del club per passar des de les 9’15
fins a les 13’15, aprenent a jugar a tennis entre d’al-
tres activitats lúdiques, esportives i educatives.

des de ben petites, sempre han
destacat en totes les
competicions en les que han
participat. Han competit a nivell
provincial de Catalunya i a nivell
d’Espanya.

En categoria aleví, l’equip en
el que participava la jove Júlia
Luna, va fer un meritori cinquè lloc
de la classificació final, mentre
que l’equip balaguerí en categoria
infantil, format per la resta de
participants de la nostra ciutat, va
quedar vintè, d’un total de 40
equips participants.

Un bon paper i una gran
experiència per aquestes joves
esportistes d’aquest club
balaguerí que han gaudit de 4 dies
de competició a la ciutat de Gijón,
i que esperen poder repetir en la
propera edició del Campionat
d’Espanya.
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Quan tingueu aquests Groc a les
mans, faltaran tres dies per ser Nadal.
Festa entre les festes. La més gran de
totes. La d’un contingut amb el sentit
humà amb més tendresa. Crec no equi-
vocar-me si dic que és la Festa que s’iden-
tifica amb la família, en la seva unió i re-
unió, i en tot l’Occident en un suposat
desig de benestar i felicitat per a tothom.
Jo amb sinceritat us desitjo el millor, ja
és molt que el sentiment que inspira
aquesta Festa amb una forma tan vella
pugui ésser tant viva. Quan el món ten-
deix a igualar-se per la part més desa-
gradable i en els aspectes més lleitjos.
Que visqui per sempre és un desig meu i
em suposo que vostre.

Amb el recolliment de la tardor, vaig
anar al ple de l’Ajuntament corresponent
al mes de Novembre, i dintre dels as-
sumptes tractats, vam poder veure que
fins i tot Balaguer volia Seleccions Cata-
lanes, i també vam veure com el Sr.
Sampedro donava una lliçó magistral del
que era el sentit pràctic tan diferent del
sentit polític, que alguns es desviuen per
confondre’ls. La lliçó la portava ben apre-
sa, i la part contraria no en sabia un bor-
rall, el seu silenci va ser agobiant i amb
tot el significat d’un aplastament total.
Això sí dintre unes formes molt educa-
des. Certament avui l’oposició la fa
aquest senyor en solitari, encara que
només sigui per demostrar que la demo-
cràcia és viva si es treballa.

No vaig trobar bé que davant d’unes
peticions fetes pel Sr. Bonet, amb edu-
cació i la mesura normal en ell, se li res-
pongui amb un determinat estirabot del
seu origen a l’Ajuntament. Ell no pot i no
és el responsable del fer i les maneres

Una nadala més

que hagués pogut tenir l’únic alcalde que
CiU ha tingut. I és que per mi s’han de con-
siderar tan dignes les il.lusions com les re-
alitats, i CiU estava tan acostumada a ma-
nar i a l’aplaudiment que avui no pot deslli-
gar el seu límit del seu neguit. Tot els hi va
malament, les topadetes ja hi comencen a
ser-hi i aquest any vinent, les veurem aug-
mentades i corretgides a l’alça, i ni als seus
propis els poden tenir tranquils. La seva
cançó és la de la cucut que amb el seu cant
etern va dient “No puc no puc”, i és trist dir-
ho però el partit que més deu a Balaguer i
als seus electors no pot ni podrà guanyar
sinó fa uns actes de cara a ell mateix. Avui
la seva vida a Balaguer té tot l’esplendor
funerari que es pugui tenir. Els hi demano
perdó si els trenco les oracions, però sem-
pre he preferit ser atacat de realista que no
de badoc.

Ratificant el que he dit del Sr. Sampedro,
he llegit la seva carta al Z.P. i he pensat
com un home pot encertar el que molts
pensem de les darreres actuacions del Pre-
sident i del seu equip de Govern. Dóna la
impressió d’anar a cercar pel propi peu l’em-
bolic que li estan preparant uns altres. Ja
ho veurem. Ara n’hi ha prou veient al
Moratinos, recoi!! fa bons a tots els anteri-
ors en la seva cartera.

I amb olor al nas de la sopa que em
menjaré per Nadal, de colzes ben grossos
amb pilotetes de carn, us diré que certs
temes no vull tocar-los en aquests dies. Val
més deixar-los per l’any vinent, que no cal
dir-ho us desitjo venturós i amb salut, i en
concret a aquells que deixaran d’ésser un
malalt per passar a ser un jubilat. Arribada
l’hora que sigui bona.

C.G.A.

Contes municipals
El nostre origen

(Balai, Balatus, Bargusia, Balagaium, Balagarium,
Balaguivum, Mâdina Balagî, Balage... BALAGUER)

Fa molt, molt de temps, en una balma situada prop d’un
riu, uns irreductibles ilergetes, o vés a saber qui, fundaren
sense saber-ho el que avui en dia coneixem per Balaguer. No
se sap amb certesa l’època, el que sí que sembla del tot cert
és que el naixement de Balaguer va ser en aquell indret, el Pla
d’Almatà. Un terreny feréstec, envoltat de timons, de fonolls i
d’algun esbarzer. Terra aspra i de secà.

En aquest auster tossal i en els seus vessants s’hi veuen
encara ara vestigis de parets, encodinats, sitges, muralles i
alguna torre o baluard. L’intercanvi, el comerç, la subsistència,
les guerres, segurament van fer que pel Pla d’Almatà hi
passessin diversos pobles que van conquerir a cop d’espasa
o de pedra aquell indret.

Pels vols de l’any 711, un exèrcit de sarraïns envaeix la
Península ibèrica. En molt poc temps els sarraïns, amb Mussa
al capdavant, arriben al riu Ebre, frontera natural amb el que
avui és Catalunya. Allí un dels últims nobles visigots, anomenat
Akhila, s’enfronta als fills del desert per mantenir el seu petit
però orgullós regne heretat del seu pare Witiza. La batalla va
ser sagnant, però les ordes sarraïnes van acabar vencent el
ferotge però reduït exercit d’Akhila.

La fugida del cabdill visigot no es va fer esperar. Ell i una
cinquantena dels seus fidels soldats emprengueren la retirada,
i van evitar així una inútil execució. L’estratègia d’Akhila era
fugir cap a ponent perquè hi havia pobles amics que unirien
les seves forces per lluitar contra els homes de la mitja lluna.

En la seva fugida, Akhila va reunir un nou exèrcit. Els últims
homes que s’hi van unir eren els d’un poblat emmurallat, situat
damunt d’una balma, molt a prop del riu Segre. Era un poble
fort, valent. El consell d’ancians es va reunir i va escoltar Akhila.
Els nobles ancians es van adonar que els invasors no tardarien
i es van preparar per a la guerra.

Era un matí de febrer de l’any 714. La boira cobria tota la
plana. De sobte, l’avís d’alarma es va fer sentir per tot el Pla,
al fons de la balma un gran exèrcit avançava cap al poblat.

Després d’un setge de gairebé un mes, Akhila i el cabdill
del Pla van decidir sortir a lluitar fora del poblat. Era lluitar o
morir de set i gana. Va ser una massacre, l’exèrcit musulmà
va exterminar tots els homes d’aquell llogaret. Aquesta fou la
fi d’Akhila i del poble del Pla. Els musulmans es van establir en
aquella petita ciutat i la van anomenar Almatà.

Avui, aproximadament 1.300 anys després, al Pla d’Almatà
encara hi ha els vestigis d’aquell passat sarraí. Ceràmica,
fonaments, restes de muralla, fan possible determinar aquell
indret històric, les nostre arrels.

Des d’aquest senzill i humil conte vull felicitar l’Associació
de Dones d’Almatà i els tècnics i balaguerins que han fet
possible que la Generalitat de Catalunya s’adoni de la
importància del Pla d’Almatà i iniciï els tràmits per declarar-lo
bé cultural d’interès nacional.

Ara espero i desitjo que es passi de les paraules als fets i
que no tinguem aquest tema encantat, esperant que l’erosió
natural o moto-artificial i/o altres facin malbé el que en queda
sense que ningú, ni el govern local, hi faci res. Posem-hi seny,
tot i sabent que qui mana, mana.

Al Pla d’Almatà hi ha un iber, un visigot i un musulmà i
diuen que aquest conte s’ha d’acabar.

Josep Lluís Bonet i Juárez
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Interessos

Arran del treball fet per BalGuera en torn al dèficit
de la Fundació Margarida de Montferrato i la venda del
Xalet Gramunt, hi ha hagut alguns ciutadans que pel fet
de mostrar-nos tan “bel.ligerants” en aquesta qüestió,
s’han preguntat quins  són  els interessos que tenim
darrera.

Volem deixar clar que no ens mou cap força oculta,
ni estranys interessos econòmics. En el cas de la
Fundació “Margarida de Montferrato”,  ens mou el
considerar que el llegat Gramunt és per al gaudir de la
ciutat de Balaguer, del qual el Patronat de la Fundació
n’és tan sols el gestor del patrimoni. Com a ciutadans i
ciutadanes que som de Balaguer considerem que, en
aquest cas, els nostres interessos són els comuns de
tots els ciutadans en front dels interessos privats d’uns
pocs. El treball desenvolupat pel nostre Col.lectiu ens
ha permès recollir la documentació que prova la nefasta
gestió econòmica que ha dut a terme el Patronat al
menys fins al moment,  ens ha confirmat que els
membres del Patronat no demostren cap intenció de
canviar de manera d’actuar, i per últim ens ha demostrat
que la majoria de ciutadans i ciutadanes de Balaguer
no són insensibles a les qüestions que afecten a l’interès
públic.

També en la recerca d’aquests fantasmagòrics
interessos ocults de BalGuera, algú s’ha preguntat
quines són les nostres fonts de finançament. Li hem
contestat dient que les nostres fonts de finançament
es defineixen clarament mitjançant una expressió
castellana: “a escote”. Cadascun dels membres del
Col.lectiu ens paguem el cafè quan ens reunim, paguem
el sopar quan volem anar a sopar plegats (per cert, no
es demana xampany francès als nostres sopars) i ens
repartim les despeses que s’originen en els actes públics
que hem organitzat al llarg de la història del nostre
Col.lectiu.

La nostra única regla de funcionament és tan senzilla
com eficaç, es tracta de debatre en profunditat les
qüestions que els seus membres posen sobre la taula
fins a aconseguir la unanimitat sobre el punt de
referència. Una vegada hi ha unanimitat, l’opinió de
BalGuera, única i exclusivament es manifesta a través
d’escrits com aquest. A l’utilitzar el sistema d’unanimitat,
no ens cal cap tipus d’estructura jeràrquica, ni disposar
de personalitat jurídica pròpia, doncs els membres del
Col.lectiu som abans que res, ciutadans/es que a títol
individual volen participar en la resolució dels problemes
de la Ciutat que a la fi són de tots/es, i que utilitzem
l’eina del Col.lectiu per tal de sumar les experiències i
coneixements de cadascun dels que hi participem.

Hem treballat, treballem i treballarem per tal de que
la nostra ciutat sigui la “Balaguer, ciutat tropical” del
anys 80, i hem lluitat, lluitem i lluitarem per tal que no
sigui mai més la Balaguer tensa i crispada dels anys
90. Us recordem que per  què això sigui així, el Col.lectiu
BalGuera resta obert a totes les persones que vulguin
participar, a qui sols es demana que vinguin amb la
intenció de col.laborar per tal de millorar en el que
modestament puguem envers la nostra Ciutat i comarca.

Col.lectiu BalGuera

Benvolgut senyor:
Després de llegir en la passada publicació

de Groc el seu article anomenat “Perspectives”,
on posava de manifest la seva inquietud exaltiva
vers el nou govern presidit per ZP, li voldria fer
palès que en les seves afirmacions rauen algunes
llacunes que a continuació li aclariré.

En primer lloc, vostè parla de pèrdues
econòmiques desorbitades per deixar d’aliar-nos
amb el país presidit per l’amigo Bush. Per a
començar li diré que la retirada de les tropes no
fou res més que una PROMESA electoral
justificada, ja que el 80% de la població espanyola
(fonts del CNI) era totalment contrària a la
intervenció d’Espanya a l’Iraq. Es va participar en
la conferència de donants i de material però,
díguim, Sr. Sampedro: invertiria vostè la seva
empresa en un lloc tant inestable?

En segon lloc, també comenta que les
relacions actuals amb llatino-amèrica no estan
sent d’allò més fluides, tenint en compte que
durant els 8 anys de govern popular només es
van aconseguir millorar les relacions amb Mèxic,
governat per un altre polític neo-lliberal,
conservador, catòlic i en pro dels EEUU. Curiós.
A l’Argentina també s’hi van fer amics: la política
d’empreses espanyoles com Repsol o Telefònica
en van ésser la causa.

El que ja em sembla intolerable és la crispació
que mostra davant d’un govern que pacta amb
nacionalistes i comunistes; amic Sampedro:
benvingut a la -per a vostès desconeguda- era
del diàleg.

I, encara així, pretenen fer-nos creure que
els atemptats terroristes de l’11-M van tenir un
altre rerafons pel que fa a l’organització i
preparació d’aquella sagnant tragèdia? És
lamentable i lleig haver d’emprar el terrorisme
d’ETA amb finalitats partidistes.

El canvi de govern, doncs, no ens havia de
sobtar. En citaré només alguns exemples, com
ara: l’augment exponencial de l’IPC; ministres que
asseguren que “si pugen els preus immobiliaris
és perquè els espanyols s’ho poden permetre”.
Se’n recorda d’aquells  filets de plastilina que
giravoltaven per les costes de Galicia, (on s’hi
replegaren milers de voluntaris per a combatre
una catàstrofe ecològica d’incalculable magnitud)
mentre els màxims dirigents del seu partit gaudien
d’un emocionant dia de cacera? Clar que un país
que no acompleix els tractats de Kioto, com
hauria de respectar una cosa així? Què me’n diu
de la manipulació maquiavèl.lica dels mitjans de
comunicació (en alguns canals televisius només
hi mancava el NO-DO abans d’emetre un film). I
de la discriminació territorial o l’efectiva política
d’estrangeria? Una altra idea ecològica: el
transvasament de l’Ebre, sota el lema “Agua

para...” per a quin motiu, si no? Altres “obres”
com l’especulació del sòl en importants
infrastructures com ara l’AVE; la discriminatòria

Carta obert al Sr. Sampedro

Indesinenter
Nadal 2004

Sempre Nadal ens transforma,
ens atreu i se’ns endu,
ens ve com un filtre màgic,
ens abraça, ens enamora.

És el rumb, la meva marca,
el senyal de milers d’anys,
la mateixa fe al voltant,
la claror, l’estel, la infància.

Fa dies que vull fer un vers
on digués allò que em diuen
el Nadal i aquestes festes,
i no ho puc aconseguir.

Nadal m’ho dicta fluixet
i quan sóc a repetir-ho,
se me’n va sobtadament
i ja no tinc temps d’escriure-ho.

Deu ser que sóc massa avall
per contar coses tan altes.
Us desitjo un bon Nadal
i també bones vacances.

Miquel Trilla

Ley de Calidad; les subvencions milionàries
del Ministeri de Cultura cap a la Fundación
Francisco Franco (i moltes escoles encara
avui mancades d’ordinadors...); deixar de
banda els drets dels no-heterosexuals; la
confecció i els conseqüents homenatges a
banderes de 300 metres per tal d’enaltir
l’espíritu nacional. I, per a posar-hi la guinda,
participar en una guerra injusta i il.lícita.

Sr. Sampedro: amb actuacions d’un
govern com aquestes no ens ha de
sorprendre que un partit acabi fora; prova
d’això n’és la posició que ocupen actualment.

Per últim, el convidaria a ser un xic més
educat i respectuós en els seus articles ja
que, deixant de banda els arguments poc
sòlids dels que parla, s’autodesqualifica
personalment. I, tal i com es demostra
filològicament, si vostè hagués volgut escriure
en valencià -que estic convençut de que el
coneix i el practica- l’haguéssim pogut
entendre la resta de catalans. Per què serà?
Apa, bones festes!!

Josep Maria Porte
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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

CONTRACTACIÓ: Carles Felip. Tels. 650 399 551 - 973 448 198

Durant els passats dies 17, 18 i 19 de

desembre, el Poliesportiu de Térmens va

acollir la primera edició del Térmens Lan

Party, una concentració d’amants de les

noves tecnologies que van conviure durant

els tres dies entre els ordinadors d’uns dos-

cents participants i com a mitjà de comuni-

cació entre ells.

La festa ha estat possible gràcies a que

una associació de gent de Térmens ha co-

Els amants de la informàtica es

reuneixen a la Térmens Lan Party
La Trobada, que compta amb més de dos-cents participants va tenir

lloc del 17 al 19 de desembre al Poliesportiu de Térmens

ordinat una xarxa inalàmbrica feta per ells

mateixos i que han decidit organitzar una

trobada amb l’objectiu de promocionar el

poble.

El Térmens Lan Party ha estat un espai

per tots aquells aficionats al món de la in-

formàtica que han pogut jugar a tot tipus

de jocs, escoltar música, veure les

pel.lícules més novedoses o senzillament

parlar amb tot tipus de gent amb els ordi-

nadors com a nexe d’unió.

En el decurs del Térmens Lan Party

s’han organitzat tot tipus d’activitats com

una conferència sobre la creació d’un De-

partament de la Informàtica a la Generali-

tat de Catalunya, tallers informàtics, un

concurs de Modding i un de fotografia, i

diferents tornejos.

L’acte va iniciar-se el passat divendres

17 a les 4 de la tarda, i van clausurar-se el

diumenge 19 a les 7 del vespre.
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 L’Orfeó Balaguerí i la Bellpuig Cobla

oferiran dos concerts durant les festes
El Grup Escènic Recreatiu representarà Els Pastorets al Teatre

El proper 26 de desembre, l’Orfeó balaguerí ofe-

rirà el seu tradicional Concert de Nadal a les 8 del

vespre a l’Església de Sant Domènec. Des de fa anys,

els cantaires de l’Orfeó Balaguerí ofereixen aquest

concert nadalenc, essent una cita ineludible per tots

els amants de la música tradicional i popular catala-

na. El preu de l’entrada és de 5 euros, tot i que l’en-

trada serà gratuïta per tots aquells socis de l’Orfeó

Balaguerí que presentin el carnet a l’entrada.

D’altra banda, la Bellpuig Cobla

s’encarregarà del tradicional Con-

cert de Cap d’Any, el proper dia 1

de Gener al Teatre Municipal a par-

tir de les 7 de la tarda, amb entra-

da gratuïta per a tot el públic.

Aquest concert està coorganitzat

per l’Impic i les Colles Sardanistes

de la capital de la comarca de la

Noguera.

Durant els dies 25 i 26 de de-

sembre, el Teatre Municipal acolli-

rà la representació dels tradicional

Pastorets d’en Folch i Torres, amb

la participació d’un bon nombre

d’actors i actrius de la nostra ciu-

tat, a càrrec del Grup Escènic Re-

creatiu. Les representacions es fa-

ran el dissabte 25 de desembre, a

partir de 2/4 de 8 del vespre, i el

diumenge 26 a partir de 2/4 de 6

de la tarda. El preu de l’entrada serà

de 6 euros.

XVII campionat de billar

amercià del bar Fleming

LLOC PUNTS J. JUG
1. P. ESTRUCH JR. .. 28 ....... 20
2. M. ALARCON ...... 27 ....... 21
3. JM. MARQUÉS .... 24 ....... 17
4. P. ESTRUCH ........ 18 ....... 15
5. X. ESTRUCH ....... 18 ....... 16
6. J. OLIVES ............ 16 ....... 14

LLOC PUNTS J. JUG
7. M. LIZASO .......... 15 ....... 16
8. O. SALVADÓ ........ 14 ....... 20
9. S. MUÑOZ ........... 11 ....... 17
10. A. OLARTE .......... 7 ....... 11
11. J. PEDRA ............ 5 ....... 11
12. J. PLANES ........... 3 ......... 7

Les partides que falten per jugar del campionat,

es disputaran a principis de l’any vinent i posterior-

ment es fara l’entrega de trofeus. Fins el moment,

la classificació queda de la següent manera:
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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

TREBALL FIXE?

Conserge, Bidell,
Ordenança, Porter, etc.

PREPARA’T PER A

MOSSO
D’ESQUADRA
Properes incorporacions
Generalitat de Catalunya

900 308 308
Informa�t

Trucada
Gratuïta

SÍ, en Ajuntaments, Diputacions,
Ministeris, etc., com a

Milers de llocs ofertats l’any

Auxiliar

Administratiu

900 308 308
Informa�t

Trucada
Gratuïta

TREBALLA ARA

com a

Incorporació immediata

900 308 308
Prepara�t

Trucada
Gratuïta

PROFESSORA AMB
MOLTS ANYS D’EXPERIÈNCIA

DÓNA: REPASSOS i

CLASSES DE MILLORA DE
NIVELL DE FÍSICA, QUÍMICA,
MATEMÀTIQUES, ELECTRO-

TÈCNIA I MECÀÀNICA.
NIVELL: ESO I BATXILLERAT
INTERESSATS 660 30 13 66

PROFESSORA AMB MOLTA
EXPERIÈNCIA. PREPARACIÓ

D’EXAMENS INTENSIUS.
MATEMÀTIQUES, FÍSICA,

QUÍMICA, EMPRESARIALS,
INDUSTRIALS I AGRÒNOMS.

INTERESSATS
660 301 366

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

DES DE CERTIFICAT
ESCOLAR. Treball fixe a
l’Administració Pública.
Aprofita aquesta
oportunitat. Prepara’t
900315315, trucada
gratuïta.

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 comerci-
al al C/ Barcelona. Obra
nova. Dos nivells. Raó 973
448273.

POR CAMBIO de domici-
lio vendo piso económico
en Balaguer. Interesados
llamar 600 402319.

T’AGRADEN ELS
NENS? Prepara’t i
accedeix a un lloc fixe com
a Tècnic Educador en
Escoles Infantils. A què
esperes! Informa’t ja al
900315315, trucada
gratuïta.

COMPRO CASA al casc
antic de Balaguer. Raó 696
633509.

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

SI T’AGRADEN ELS

LLIBRES, 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
gratuïta.

E s q u i z o f r è n i a ,

transtorns bipolar i de
personalitat, depressió,

agorafòbia . Ajuda,
informacio i suport per als
afectats i el seu entorn,
familiars i amics. Agrupació
de Balaguer i La Noguera.
Telf. de contacte: Salut
Mental Ponent, 610 260
221 - 973 221 019.
sampon@suport.org

ES LLOGUEN places de
pàrking tancat al C/
Bellcaire. Raó 973
238325.

ES VEN/LLOGUER

places de parkings tancats
al C/ Bacelona de Balaguer.
Raó 973 450841.

ES VEN pis moblat al C/
Urgell de Balaguer amb
opció de parking tancat.
Raó 973 450541.

TREBALLA COM AGENT
RURAL a la teva
comunitat. Contínua oferta
de places. Informa’t
900150191, trucada
gratuïta.

VENDA/ LLOGUER de
parkings tancats “als
parkings de les Monjes”.
Raó 973 450541.

ES PRECISEN fontaners
per empresa de Balaguer.
Raó 973 450841.

ES PRECISEN BIDELLS,

U I X E R S ,

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

ES TRASPASSA Pub a
Castellserà de 100 m2,
despatx, cuina i magatzem.
En ple rendiment i totalment
condicionat. Preu: 27.000
euros. Raó 973 610 106 i
639 887255.

ES LLOGA casa de poble
totalment reformada a Santa
Maria de Meià. Capacitat 10
persones. Interessats 620
811484.

ES LLOGA local a la plaça
Mercadal amb més de 100
m2. Totalment condicionat
bomba calor/ fred. Raó 973
445235.

ES PRECISA noi d’entre
20/27 anys per a feines de
comercial. Imprescindible
carnet de conduir i parlar
català. Inter. 973 451257.

ES LLOGUEN pàrkings
tancats per places de Moto
o similar al C/ Bellcaire. Raó
973 238325.

MATRIMONIO con
experiencia en tierras y
arboles desearían encontrar
casa de campo para cuidar
y vigilar. Interesados 973
348003.

NO BUSQUIS MES!

Treballa com Auxil iar
Administratiu al teu
Ajuntament, Diputació... i
guanya 1.100 euros/ mes
aprox. Fàcil accés. Informa’t
ja 900315315, trucada
gratuïta.

DE PARTICULAR  a
particular. Venda de pis,
zona residencial La Miranda.
87 m2 ,3 hab., 2 banys,
traster. Parquet, pre-
instal.lació. A/A. Tot exterior.
Obra nova, bon preu. Per
trasllat de feina. Raó 661
739947.

ES VEN raqueta de tennis
nova. “Head Liquidmetal
Radical Mid Plus” Preu: 115
euros. Raó 667 961205 a
partir de les 21h.

ES LLOGA apartament al
C/ Tarragona, 2 hab., cuina
separada, menjador, bany i
traster. Calefacció amb
acumuladors. Sense
mobles. Raó 973 450564.

LLOGUER de nau de 400
m2 a La Ràpita. Ideal per
pàrking de camions.
Interessats 609 939547.

ES PRECISA personal per
empresa de neteja. Àmbit
de treball a Balaguer i
rodalies. Inter. 686 473026.

ES VEN  equip de moto
Dainesse; pantaló i jaqueta.
Talla: 44. Preu: 180 euros.
Inter. 973 446493.

ES VEN vitrina de 4,5 m. casi
nova, talladora de fiambres,
trinxadora, envasadora,
embotidora, 2 bascules de 50
Kg. Per separat. Molt bon
preu. Inter. 973 445941 i 973
446813.



39HORAR IOD ' AU TOBUSOS
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
CASAL GENT GRAN 973 446259
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 23 de desembre a les 8 de la tarda del 30 de desembre CLAVER

De les 8 de la tarda del 30 de desembre a les 9,30 de la tarda del 6 de gener de 2005 SALA

De les 9,30 de la tarda del 6 de gener a les 8 de la tarda del 13de gener MARCH

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.

PER ANUNCIS EN AQUESTA SECCIÓ DIRIGIR-SE A
DOSSIERP&M

C/ Sant Lluís, 36-30, 25600 BALAGUER (Lleida)

PARQUETS
SESETS S.L.

Instal·lacions de
PARQUETS, TARIMES,

FLOTANTS i EXTERIORS

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

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

Fax 973 450 525  Mòbil 687 449 890

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
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