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Festa del Cavall
Un total de 125 cavalls van
participar a la sisena edició
de la Festa del Cavall de
Balaguer

Balaguer-Tàrrega: el derbi
El derbi lleidatà de la Tercera
divisió arriba en un gran
moment per als d’Emili
Vicente, davant del cuer de la
categoria

421

Aules universitàries
El proper mes de febrer
s’inicia una nova edició de les
aules d’extensió universitària
per a la gent gran

Segona quinzena
gener · 2005

• 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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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 amb 3 habi-
tacions.
- 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.
- Ps. Estació, 220m

2
.

PISOS DE LLOGUER
- C/ La Plana
- Pl. Mercadal
- C/ Molí del Comte
- Av. Països Catalans

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.
- 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
- Av. Països Catalans

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

Degut a la gran demanda de vivendes de lloguer, sol.licitem als propi-

etaris que posseeixin pisos desocupats als qui els interessi tenir una

rendabilitat en lloguer o en venda, es dirigeixin a les nostres oficines,

on se'ls informarà ampliament del sistema d'arrendament o financiació.

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
.

- C/ La Plana
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa a l’Av. Catalunya
LA SENTIU DE SIÓ
- Finca amb casa rural
LA RÀPITA
- Parcel·les edificables amb pro-
jecte bàsic
ALGERRI
- Parcel·les en venda
- Casa moblada a la Pl. Andaní.
10.000.000 ptes.
TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m

2
 amb ter-

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

2
 amb pati, 60.500

euros.
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Què en penseu?...
Una de les panoràmiques més boniques

de la ciutat la podem trobar des del pont de la
variant. La brevetat d’aquest espai no em
permet descriure amb total fidelitat i precisió
la bellesa que hom descobreix des d’aquest
punt determinat. Ara bé, si l’observador és
detallista s’adonarà d’un fet que trenca aquesta
harmonia. Les diferents crescudes del riu han
comportat que el cabal s’anés menjant cada

cop més els marges, fent evidents
uns solcs d’aigua entollada i uns
roquissars que potser denoten
deixadesa. L’última franja de roques
que travessa d’un costat a l’altre del
riu no facilita tampoc el pas de l’aigua.
Conscients del fet, crec que caldria
mirar d’arreglar-ho abans que el Parc
de la Transsegre, o com a mínim una
part, se’n vagi aigua avall com tantes
altres coses.

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

Formació i informació a l’abast de tothom

Durant aquesta quinzena s’han presen-
tat un parell de projectes, plenament con-
solidats, que segurament han passat des-
apercebuts per molta gent, però que te-
nen una notable importància per als veïns
de Balaguer i comarca.

D’una banda, s’han presentat les que
seran les Aules d’Extensió Universitària per
a la Gent Gran. Un projecte consolidat,
organitzat pel Consell Comarcal, l’Impic,
els Serveis Educatius de la Noguera i la
Universitat de Lleida que pretén formar,
però sobretot informar i posar a l’abast
de tota la societat, d’aquelles eines d’anà-
lisi per estudiar i comprendre millor el món
d’avui. La temàtica de les sessions és molt
diversa, des de temes de medicina, fins a

En portada:
Carnestoltes

BALAGUER
La transsegre convoca el

concurs de dibuix pel cartell i
la samarreta de la festa

Un centenar de tractors
particpen a la Festa dels Tres

Tombs de St. Antoni

COMARCA
L’Escola de Capacitació
Agraria organitza una jornada
de benestar animal

El Cercle de Promoció
Econòmica organitza unes
jornades econòmiques

CULTURA
La Fira Antiquaria avança les
dates de celebració al primer

cap de setmana de març

Inaugurat el Telecentre
que es troba ubicat a la

Biblioteca Carrové

ESPORTS
El Cristec comença bé la
segona volta amb una clara
victòria per 11-6

El Club Escacs Balaguer es
proclama campió de la Copa
Catalana d’Escacs

temes de dret, d’arqueologia i d’història,
amb professors d’un alt nivell.

L’altre programa que cal destacar és la
posada en marxa del Telecentre a la biblio-
teca Domènec Carrové. Un projecte que des
de l’Impic amb el suport del Departament
d’universitats, Recerca i Societat de la In-
formació de la Generalitat de Catalunya vol
acostar la xarxa d’internet als més joves,
però també a la gent gran, a través de dife-
rents cursos formatius i l’assessorament per
part dels seus tècnics de com utilitzar la
xarxa per buscar tota aquella informació que
necessitem.

Dos bones iniciatives per a que tothom
que vulgui ampliï els seus coneixements i
sàpigui utilitzar les noves vies d’informació.
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Més de sis mil persones assisteixen a

la VI edició de la Festa del Cavall
La Festa va acollir, amb un gran èxit de participació, el Primer Derbi

“Ciutat de Balaguer”, i una demostració de gossos d’atura

Més de sis mil persones van participar
dels diferents actes organitzats per l’Asso-
ciació d’Amics del Cavall de Balaguer el pas-
sat diumenge 23 de gener. Els actes van

iniciar-se amb el Primer Derbi «Ciutat de
Balaguer», al que hi van participar un bon
nombre de genets d’arreu de Catalunya i
França que van concursar en una pista, molt
digna, ubicada al parc de la Transsegre.

Una demostració de gossos d’atura,
controlant oques, ànecs i ovelles va donar
pas als Tres Tombs a Cavall, i la benedicció
dels animals al Mercadal, amb la presència
de les autoritats locals i comarcals.

Els actes van acabar amb un dinar de
germanor amb la presència dels més de cent
cavallistes que van assistir a la festa, i que
van consolidar una festa que arribava a la
seva sisena edició.

L’Ajuntament ret homenatge

al genet Albert Hermoso
El genet balaguerí ha aconseguit el
campionat d’Europa 2004 de salt

Durant el dinar de germanor fi de festa, al
qual hi van participar unes 250 persones, l’Alcalde
de Balaguer, Miquel Aguilà va felicitar els
organitzadors de la Festa per la consolidació de la
mateixa, i després d’agrair la presència dels
cavallistes  d’altres poblacions va fer el lliurament
d’una placa en nom de l’Ajuntament de Balaguer, al
genet balaguerí afincat a Os de Balaguer, Albert
Hermoso, pel seu recent títol de Campió d’Europa
de salt, i també per la seva col .laboració
desinteressada en l’organització d’aquest Primer
Derbi «Ciutat de Balaguer».

Durant el dinar, l’organització de la festa va
sortejar diferents regals, cedits pels diferents
establiments comercials de Balaguer, entre tots els
participants.

- 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
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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. 0001580
PIS EN ZONA IDEAL.
4 hab., 2 banys
complets, calef., i
ascensor, amplia
terrassa.  VINGUI I
INFORMI�S

BALAGUER
REF. 24206
PIS TOTALMENT
REFORMAT

2 dormitoris, cuina

office, terra de gres.

ZONA SECÀ.

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

complerts,ascensor,

calefacció. ZONA MOLT
TRANQUIL·LA

BALAGUER
REF. 24178
CASA AFILERADA
D�OBRA NOVA
4 hab., 2 banys  i
lavabo. Jardí posterior,
garatge.
ZONA TRANQUIL·LA

REF. 24223
MAGNÍFIC PIS SEMI
NOU DE 114 M2.
Acabats de 1a qualitat.
PARQUING.
DE PRESTIGI
ZONA IMMILLORABLE

BALAGUER

REF. 0001577
TERRENY RÚSTIC DE
6.900 M2

P.V.P. 30.200 euros.

BALAGUER

DISPOSEM
DE LOCALS

COMERCIALS
 EN VENDA, EN

DIFERENTS PUNTS
DE BALAGUER.

ATENCIÓ

REF. 23781
PIS SEMI NOU EN
ZONA EIXAMPLE
100 m2, 4 hab.,
2 banys complets,
ascensor, calef.
i traster. IMPECABLE.

BALAGUER

BELLMUNT

REF. 000875
XALET AMB
TERRENY DE 100 M2

3 hab., calef., A/C,
garatge 4 places.
MAGNÍFIQUES
VISTES!!

BALAGUER
REF. 24219
P R O P E R A
CONSTRUCCIÓ DE
PISOS.
2 i 3 habitacions.
MOLT BONA ZONA

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. 24222

PIS OBRA NOVA

3 hab., 2 banys,

ascensor i calefacció.

OPORTUNITAT!!!!

HOSTAL NOU

REF. 23776
MAGNÍFICA CASA DE
700 M2. 150 m2 de
vivenda, 100 m2 jardí,
magatzem 300 m2, bu-
hardilla útil. IDEAL PER
VIVENDA I NEGOCI.

BALAGUER

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

REF. 23782
AMPLI PIS DE 100 M2

4 hab., calefacció,

ascensor, traster

MOLT BON ESTAT I
MILLOR PREU

BALAGUER

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

2 banys, calefacció,

traster.

MOLT BONA ZONA

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

Pavimenten un tram del

carrer Sanahuja

Durant aquests darrers dies, el Servei d’Obres
de l’Ajuntament de Balaguer ha pavimentat el ferm
del tram del carrer Sanahuja que va del carrer Sant
Lluís fins al carrer Doctor Fleming.

Amb anterioritat, el mateix servei havia arranjat
les voreres d’aquest tram, així com renovat tota la
xarxa d’aigua potable i de clavegueram, ja que el
que hi havia tenia molts anys i estava força deterio-
rat.

Convocat el concurs de dibuix pel cartell

i la samarreta de la Transsegre 2005
Els participants poden presentar els seus originals abans del proper
11 de febrer a l’Ajuntament de Balaguer o a les oficines de l’IMPIC

L’Admiral’s Cup Lights, organitzadora de la po-
pular festa aquàtica de la Transsegre ha obert el
termini per presentar els dibuixos originals que s’es-
colliran per la samarreta i el cartell anunciador de la
propera edició de la Transsegre, que se celebrarà el
segon cap de setmana del mes de juliol.

Els originals, que s’han de presentar abans del
proper 11 de febrer, es poden dipositar a l’Ajunta-

ment de Balaguer, o a les Oficines
de l’IMPIC, al Xalet Montiu. El gua-
nyador es donarà a conèixer durant
la celebració de la propera Fira
Balaguer, els dies 29, i 30 d’abril i
1 de maig, i rebrà un premi de 123
euros.

Els dibuixos han d’incloure, tots
ells, el text «Transsegre 2005.
Balaguer», i el format dels originals
a tamany DINA4 a quatre colors.

El cartell i la samarreta també
es presentaran durant la propera
Fira, durant la qual començarà el
període d’inscripcions per a la XXI
edició de la popular festa que se
celebra entre les poblacions de
Camarasa i Balaguer, i que consis-
teix en baixar en barques prefabri-
cades pel riu Segre, en dos trams,
durant tot el cap de setmana, amb
festa nocturna inclosa.
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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 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.

ZONA CASTELLÓ

DE FARFANYA

Casa vieja de 3 plantas a refor-
mar toda. Precio: 15.025,30
euros. Ref. 1011.

ZONA LA RÀPITA

Casa adosada de nueva cons-
trucción de 231,35 m2, 3 plan-
tas, 4 hab., (hab. matrimonio
con vestidor y baño). 2 baños
completos. Despensa. Garaje
para dos coches. Jardín.
Preinstalación de A/A. Precio:
186.313,75 euros. Ref. 1000.

973 445 356 - 667 471 961

Presenten l’exposició

“Temps de pastura”
A càrrec del Grup Dona Rural, restarà

oberta del 17 al 30 de gener

Com ja és habitual, el mateix dia de Sant Antoni
Abat, el grup Dona Rural de Balaguer, organitza una
exposició amb materials tradicionals i sempre rela-
cionats amb la pagesia.

Enguany, Dona Rural presenta una interessant
mostra  amb el nom de la «Temps de Pastura» que
va obrir-se el passat 17 de gener durant els Tres
Tombs i podrà contemplar-se a la Sala d’Exposici-
ons de l’Ajuntament de Balaguer, fins el proper diu-
menge 30 de gener.

La Sala d’exposicions està oberta tots els dies
de 6 a 8 de la tarda, i els dissabtes i festius de 12 a
2 del migdia.

Un centenar de tractors a la popular

festa dels Tres Tombs de Sant Antoni
També hi van participar una dotzena de carrosses de les diferents
entitats agràries i centres educatius de la capital de la Noguera

Una dotzena de carrosses i més d’un
centenar de tractors i diferent maquinària
agrícola van participar el passat dilluns 17
de gener en la tradicional Festa dels Tres
Tombs, de Sant Antoni Abat, a la Plaça del
Mercadal.

Organitzada per la Confraria de Sant
Antoni Abat de Balaguer, la festa va comen-
çar amb la Missa en Honor del Sant i la be-
nedicció dels panets. Posteriorment, i en
processó, els assistents encapçalats per les
autoritats locals i comarcals van dirigir-se

cap a la Plaça Mercadal, des d’on van beneir
els tractors i carrosses, elaborades per di-
ferents col.lectius agraris i centres d’ense-
nyament de la nostra ciutat.

Un cop acabats els Tres Tombs, tots els
participants van gaudir d’un dinar de ger-
manor als pavellons firals.

Els actes festius van finalitzar el passat
dissabte al vespre amb la celebració d’un
sopar al Restaurant del Santuari del Sant
Crist en que van sortejar-se importants re-
gals.
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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

Manteniment i neteja de:

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

Telèfons

 973 448 724
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

• Menjars casolans

•Menú diari

• Carta

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

L’Ajuntament de Balaguer pavimenta els

principals camins de l’Horta d’Amunt i d’Avall

Durant aquest mes de gener,
l’Ajuntament de Balaguer ha pavi-
mentat bona part dels principals
camins tant de l’Horta d’Amunt com
de l’Horta d’Avall, amb la
col.laboració d’una aportació eco-
nòmica de 300.000 euros del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca de la Generalitat de
Catalunya.

La millora facilitarà el pas als
molts usuaris que utilitzen aques-
tes vies de l’Horta.

Curs de Bonsais a càrrec

del Club Bonsai Balaguer
Durant els mesos de febrer i març al
local social del club del carrer Major

Els propers dijous 10, 17 i 24 de febrer i 3 i 10
de març, el Club Bonsai Balaguer iniciarà un nou
curs de bonsais tant per a socis com no socis del
club de la Noguera.

El preu per als socis serà de 30 euros tot el
curs, mentre que per als que no són socis del club,
el preu serà de 60 euros.

El curs serà impartit per professorat especialit-
zat i el preu del curs inclou, a part de les classes, un
arbre, la safata, la turba i el filferro. Durant el curs
s’ensenyarà a formar, alambrar, transplantar i cuidar
un bonsai amb classes teòriques i pràctiques.

Tots els alumnes, a l’acabar-se el curs podran
emportar-se el bonsai que haurà treballat durant els
dos mesos que dura el curs.

Les classes del curs de bonsais s’impartiran al
local social que el club té als baixos del carrer Ma-
jor, 20, de 8 a 10 del vespre. Els interessats poden
inscriure’s trucant al 696 328334 o al 973 447807.

L’Associació de comerciants del carrer Major va

sortejar un xec de 600 euros entre els clients

L’Associació de comerciants del carrer Major de
Balaguer, van sortejar, per segon any consecutiu, un
xec per valor de 600 euros entre els clients dels 15
establiments associats que han participat en aques-

ta campanya de les passades fes-
tes nadalenques.

El premi es va sortejar el pas-
sat 22 de desembre i la condició
del premi és que el taló de 600 eu-
ros s’ha de gastar abans de Reis,
entre els establiments associats a
l’Associació de comerciants del
carrer Major.

En aquesta segona edició del
premi, l’agraciada amb els 600
euros va ser la veïna de la població
de Castellserà, Montse Solé, i l’es-
tabliment que va donar el premi va
ser la polleria Aguilà.

L’Associació valora positiva-
ment la campanya, que pensa re-
petir en properes edicions.
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Temàtica molt variada per

les Aules Universitàries
Història, economia, alimentació, dret
penal, i música en el curs 2004-2005

Les aules Universitàries d’aquest curs 2004-
2005 començaran el proper 2 de febrer a les 5 de
la tarda, amb la jornada inaugural a càrrec del Dr.
Xavier de Castro, Historiador i Crític musical del
diari Segre, amb el tema «Cançons i postguerra».
El mateix professor continuarà els dies 9 i 16 de
febrer amb els temes «Els anys seixanta: música i
revolució», i «la banda sonora de les acaballes del
franquisme». Els temes de medicina i salut es faran
els dies 23 de febrer i 2 i 9 de març, amb la Dra.
Antonieta Barahona, metgessa i especialista en
nutrició, i professora de tecnologia dels alumnes
de la Universitat de Lleida amb temes com els
Fonaments d’alimentació i nutrició; l’alimentació en
l’etapa de la maduresa i la relació entre alimentació
i malaltia.

Francesc Sapena s’encarregarà de les sessions
del dret penal, mentre que el geògraf balaguerí
Romà Pujades serà qui parlarà sobre els recents
canvis en l’economia de la nostra comarca, el 19
d’abril.

Les arqueòlogues Marta Monjo i Carme Alòs
intervindran el 27 d’abril i el 4 de maig aportant els
seus coneixements sobre la Balaguer islàmica i la
Conquesta de Balaguer.

La formació d’adults és una realitat en
l’àmbit educatiu català. En aquest marc es
van crear les Aules de Formació per la gent
gran de la Noguera que es defineixen com
una de les activitats de formació integral i
permanent dirigida al sector de població
noguerenca major de 55 anys.  El terme
“Aula” s’entén no com un espai físic sinó com
un espai didàctic, d’activitat formativa amb
entitat jurídica pròpia.

A part de la funció cultural les Aules tenen
altres objectius com: millorar la qualitat de
vida; ajudar a recordar o aprendre nous
coneixements; ajudar a fer una vida de
relació; evitar la solitud i l’aïllament i obligar
a mantenir-se intel.lectualment actius.

Presentada una nova edició de les Aules

d’Extensió Universitària per la Gent Gran
Organitzades conjuntament pel Consell Comarcal, l’IMPIC, els

Serveis Educatius de la Noguera, la Universitat de Lleida, i AFOPA

Amb aquest curs, plenament integrats
en les Aules d’Extensió Universitària per a la
gent gran de la Noguera, s’enceta un
projecte engrescador centrat en la temàtica
de la història comarcal i més concretament
en la commemoració del IX centenari de la
conquesta cristiana de Balaguer, sense
deixar de banda altres temes tant
interessants com Medicina i salut o aspectes
del dret penal.

Les activitats es duran a terme, els
dimecres, durant els mesos de febrer, març,
abril i maig al Consell Comarcal de la
Noguera. Les inscripcions es poden realitzar
al Consell Comarcal de la Noguera del 17 al
31 de gener.
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Dins el programa d’actes de les Festes
de Sant Antoni, el dijous 20 de gener va
tenir lloc, a la sala del Consell Comarcal,  la
primera jornada sobre Benestar Animal,
organitzada per l’Escola de Capacitació
Agrària de Vallfogona de Balaguer. Es va
comptar amb el suport de la  Confraria de
Sant Antoni, el Consell Comarcal de la No-
guera, l’Oficina Comarcal del DARP a la
Noguera i el Col.legi de Veterinaris de Lleida.

Gran èxit de participació a la Primera

Jornada de Benestar Animal
Organitzada per l’Escola de Capacitació Agrària de Vallfogona de

Balaguer, i celebrada a la seu del Consell Comarcal de la Noguera

Més de 80 persones de diferents
procedències (ramaders, tècnics,
veterinaris i estudiants) van emplenar la sala
del Consell Comarcal per escoltar les
ponències de la jornada.

Montserrat Gil, Directora dels Serveis
Territorials del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca a Lleida, va presidir la
inauguració. Durant el matí es va seguir el
següent programa:

“El benestar animal, en vaques de llet i
altres remugants” a càrrec de Jorge
Palacio, professor de la Universitat de
Saragossa i membre de la Comissió Ètica
Assessora per a l’Experimentació Animal.

“Presentació de l’oferta formativa de
l’Escola Agrària de Vallfogona per al 2005"
per Rosa Rodríguez, directora de l’Escola.
I “El benestar animal en porcí” a càrrec de
Emma Fàbrega, especialista del Centre de
Control Porcí de l’IRTA.

Premis del Concurs de

Dibuix de La Mañana
Celebrat durant les passades festes

nadalenques al parc infantil

El Jurat del Concurs de Dibuix del diari La
Mañana, celebrat en el Parc de Nadal de Balaguer
durant les passades festes nadalenques va lliurar
els premis la passada setmana, amb la presència
de l’Alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer.

El guanyador de la categoria fins a 5 anys va
ser: Júlia Cabezas Valerio de Balaguer, seguida
d’Arnau Llobera i Rius de La Portella i Xavier Rúbies
Pach de Balaguer.

En la categoria de 6 a 9 anys, la guanyadora va
ser Júlia Altisent Gómez, seguida de Víctor Daza
Da Coceiçao i d’Aleix Solé, tots tres de Balaguer.

En la categoria dels més grans, d’edats
compreses entre els 10 i els 13 anys, la guanyadora
absoluta va ser Cristina Daza Requena, seguida de
Maido Bellés Roca i de Nerea Moreno Rodríguez,
totes tres de Balaguer.

Els tres primers van emportar-se una bicicleta,
mentre que els altres premiats van emportar-se
diferents jocs cedits pel diari lleidatà, que va estar
representat pel directiu Ramon Serrat i per la
corresponsal a Balaguer i comarca de la Noguera,
Carme Solé.
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 Joan Hortalà inaugura les Jornades pel

rellançament de l’economia comarcal
Organitzades pel Cercle de Promoció Econòmica i d’Iniciatives

Menàrguens tindrà una

nova llar d’infants

La població de Menàrguens gaudirà d’una escola
bressol municipal per nens i nenes de 0 a 3 anys,
donada la demanda creixent d’aquest servei, i que
l’Ajuntament pretén ubicar a la vora de l’escola mu-
nicipal i de la pista poliesportiva.

El pressupost del nou equipament és de 70.000
euros, dels quals la meitat estan subvencionats pel
Departament d’Educació, mentre que el 50 per cent
restant l’aportarà el propi municipi.

El Cercle de Promoció Econòmica i d’Iniciatives
de Balaguer i Comarca, ha presentat les Jornades
pel rellançament de l’economia i les comunicacions
de la Noguera, que s’inauguraran aquest divendres
28 de gener, a càrrec de Joan Hortalà, Síndic de la
Borsa de Barcelona, Catedràtic d’Economia i
exconseller d’Industria i Energia de la Generalitat de
Catalunya, amb una ponència sobre les «polítiques
de desenvolupament econòmic: territori i recursos»,

a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Balaguer.

Les jornades continuaran el di-
vendres 25 de febrer amb la pre-
sentació del nou mapa de comuni-
cacions estratègiques per Balaguer
i la Noguera, amb una taula rodona
en la que hi intervindran els caps
de llista al Parlament de Catalunya,
per Lleida, Josep Grau, Jordi
Carbonell, Carmel Mòdol, Jordi
Montanya i Joan Farré.

El 18 de març serà el president
de l’Associació empresarial PIMEC-
SEFES de Catalunya, Josep
Gonzàlez qui parlarà sobre l’impuls
industrial a Balaguer i La Noguera.

Les jornades finalitzaran el 17
de juny amb un acte de cloenda
presidit pel Conseller del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de
Catalunya, Antoni Siurana.
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El proper dissabte dia 5
de febrer tindrà lloc a la ciu-
tat de Balaguer la gran festa
del rei Carnestoltes que co-
mençarà, com cada any, a
les 4 de la tarda amb la con-
centració de totes les carros-
ses, comparses, xarangues
i disfresses davant de l’Esta-
ció de trens, al carrer Nogue-
ra Pallaresa.

A partir d’un quart de 5
de la tarda començarà la
desfi lada per diferents
carrers de la ciutat i fins a la
plaça Mercadal.

A 2/4 de 6 de la tarda hi
haurà la Recepció del Rei
Carnestoltes i el seu seguici
des del balcó de l’Ajuntament.

Més tard, a les 6 de la
tarda, a la plaça Mercadal, hi

El Rei Carnestoltes arribarà

a Balaguer el proper

dissabte 5 de febrer
El Grup Casino serà qui amenitzarà el Gran Ball
i Concurs de Disfresses del dissabte al vespre,

als pavellons firals de la Cros

haurà l’actuació del grup
d’animació infantil La Troca.

Tothom que vulgui fer una
carrossa per la rua de la
tarda, haurà d’inscriure’s a
l’àrea de promoció de l’IMPIC
(Situada al Xalet Montiu) o bé
al telèfon 973446606, rebrà
una subvenció de 60 euros i
participarà  en el  concurs de
la millor Carrossa, el premi
de la qual, de 300 euros, es
donarà a la mitja part del ball
de tarda, a la plaça del
Mercadal.

A les 11 de la nit, es
celebrarà el Gran Ball de
Carnestoltes als Pavellons
firals de la Cros, a càrrec del
Grup Casino amb entrada
gratuïta.

Durant el gran ball del Rei

El grup d’animació local La Troca
serà el responsable del ball de

tarda, a la Plaça del Mercadal, amb
la presència del Rei Carnestoltes

Carnestoltes es celebrarà el tradicional
Concurs de disfresses per adults amb dues
modalitats, la de grup i la individual o de
parella, amb un primer premi de 300 euros
per la millor disfressa de la modalitat de grup
i un premi  de 150 euros per la millor
disfressa de la modalitat individual o de
parella. També hi haurà 5 accèssits, per a
cada modalitat, que rebran d’obsequi un
pernil, i dos que rebran una caixa de cava
en reconeixement de la seva disfressa.

Com a nota important es fa saber que
està totalment prohibit utilitzar petards
durant la rua i l’espectacle de la plaça del
Mercadal.

L’organització recomana tirar ser-

pentines, confettis i altres materials no
perillosos durant la rua i la festa, per tal de
donar més color i gresca a la festa.

Un any més, l’organització comptarà
amb la col.laboració del grup de Teatre local
La Suda Teatre durant la rua i durant el Gran
Ball de Carnestoltes.
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La revista GROC augmenta

la seva tirada fins a 6.000

El creixement urbanístic i de població de la ciutat
de Balaguer ha provocat que la revista GROC hagi
augmentat  el seu tiratge, passant de 5.500 a 6.000
exemplars cada quinze dies a partir d’aquest núme-
ro, per tal de poder arribar a totes aquelles noves
zones de recent creació i que s’han anat poblant de
mica en mica.

En l’actualitat, la revista es reparteix per la ciutat
de Balaguer i per 19 pobles de la comarca

 La Domènec Carrové acull el servei de

Telecentre i el Punt d’Informació Juvenil
Encarat als joves, el Telecentre vol acostar internet a tothom

El passat dijous 20 de gener, el responsable de
la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la
Informació del DURSI de la Generalitat de Catalunya,
Josep Oriol Ferran, va inaugurar, juntament amb l’Al-
calde de Balaguer, Miquel Aguilà i el Vicepresident
executiu de l’IMPIC, Josep Maria Escoda, el Telecentre
que es troba ubicat a la Biblioteca Domènec Carrové,
i que consta de cinc ordinadors i un servidor que
dona accés gratuït a Internet a tots els usuaris del

centre que hi estiguin interessats.
El Telecentre pretén acostar la

informàtica i la xarxa virtual a tota
la societat, a través de la seva uti-
lització, i de diferents cursos que
s’organitzaran a partir d’ara.

La biblioteca Domènec
Carrové, una de les biblioteques
municipals de Balaguer passarà a
especialitzar-se en temes juvenils,
incorporant el Punt d’Informació
Juvenil que aconsella als joves so-
bre temes del seu interès.

Josep Oriol Ferran manifestà
que «l’acostament d’internet als
usuaris és cada cop més gran, ja
que en la majoria de cases del país
hi ha un ordinador, i la majoria d’ells
estan connectats a internet, tot i
que encara queda molt camí per
recórrer. Els usuaris han de trobar-
li la utilitat en qualsevol d’aquells
temes que els interessin».
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La sisena edició d’Antiquària s’avança al

primer cap de setmana del mes de març
El certamen dedicat a les antiguitats se celebrarà els dies 4, 5 i 6 de

març als pavellons firals que acolliran la popular subhasta

Enguany, la Fira d’Antiguitats i Brocanteria, An-
tiquària, que organitza conjuntament Fira Balaguer
i l’associació d’Antiquaris i Brocanters “Indíbil i
Mandoni” de Lleida, que es celebra a Balaguer des
de fa sis anys, s’avançarà al primer cap de setma-
na del mes de març, concretament els dies 4, 5 i 6
i no el darrer com es venia fent en les últimes edici-
ons, ja que coincideix amb la Setmana Santa.

L’any 2004, Antiquària va tancar les seves portes
amb un gran èxit de públic; uns 7.000 visitants
provinents de les diferents províncies catalanes,
l’Aragó i Andorra es van apropar als pavellons Firals
per tal de visitar aquest certamen ja totalment
consolidat.

En aquest sentit, el proper dia  4 de març a les

5 de la tarda, obrirà les seves por-
tes la sisena Fira d’Antiguitats  “An-
tiquària”, organitzada per l’Àrea de
Promoció Econòmica de l’IMPIC i
l’Associació de Brocanters i Antiqua-
ris Indíbil i Mandoni de Lleida, i ro-
mandrà oberta fins el diumenge 6
de març a les 9 del vespre.

La Fira es celebrarà als
pavellons firals i reunirà  expositors
de diversos punts de la geografia
catalana, aragonesa, andorrana i de
la Comunitat de Madrid.

La primera edició va celebrar-
se el desembre de 1999,  en plena
revifalla del sector de les antiguitats
a les nostres comarques.

Un dels atractius d’Antiquària és
la subhasta de productes de la Fira,
així com la iniciativa que des de fa
un parell d’anys se celebra als
pavellons com és el Sopar
Subhasta, que consisteix en que els
participants a la subhasta d’articles
poden fer-ho tot sopant al mateix
local.

L’organització d’Antiquària
ofereix als visitants i expositors, el
servei de TPV que facilita les
compres a través de tarja bancària.

El col·lectiu skater demana

millores a la pista
Ho han demanat a l’Ajuntament amb

qui es reuniran properament

El col.lectiu skater de Balaguer format per més
d’un centenar de joves d’edats compreses entre
els 15 i els 28 anys reclamen millores a l’eskatepark
que consisteixen en l’habilitació d’una piràmide,
millores a l’actual cuping i les rampes ja que tenen
alguns forats, així com la pavimentació de la part
monumental i del camí que passa per davant de la
pròpia pista ubicada al parc de la Transsegre, a la
zona de l’Avinguda dels Països Catalans.

Segons els skaters, l’Ajuntament de Balaguer
es va comprometre a fer aquestes millores, tot i
que encara no han arribat, i ara, el col.lectiu es
reunirà novament amb els representants municipals
per tal de tirar endavant aquestes obres de millora
de la pista skater.
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El proper 20 de febrer continuarà el ci-
cle teatral d’hivern al Teatre Municipal, des-
prés de l’èxit aconseguit el passat diumen-
ge 16 de gener amb «Ja en tinc 30», amb la
representació d’una altra comèdia, aquesta
més esbojarrada i que està triomfant a
Barcelona durant aquesta temporada. Es
tracta de l’obra  “Sexes” de Xavier Bertran i
Pep Antón Gómez.

Una comèdia plena d’embolics sobre el

Xavier Bertran i Pep Anton Gómez porten

l’obra “Sexes” al Teatre Municipal
Una obra plagada d’actors i actrius molt coneguts per les seves

aparicions televisives, com Jordi Sánchez i Rosa Boladeras

món de la parella i les múltiples relacions
extra conjugals, amb actors també tots ells
molt coneguts com Jordi Sánchez, Rosa
Boladeras, Eva Barceló, Sílvia Abril o el
mateix Xavier Bertran.

Els dies 19 i 20 de març serà el torn
dels Joglars, companyia que ha representat
totes les seves darreres produccions al
Teatre de Balaguer i que amb “El retablo
de las maravillas” acabaran una gira que
van iniciar a començaments de 2004 i que
els ha portat per molts escenaris de l’estat
espanyol i d’algunes capitals europees. Cal
dir que aquesta seran les primeres i úniques
representacions a les comarques de Lleida
del grup teatral, en el que hi figura l’actor
balaguerí, Jesús Agelet, un dels més
veterans de la companyia.

El cicle d’hivern en el seu caire
professional acabarà el 2 d’abril amb un
concert de la cantant Lídia Pujol.

El Centre Excursionista

presenta la seva història
Amb l’edició d’un llibre escrit pel

filòleg i periodista Francesc Guillaumet

Aquest divendres 28 de gener, la Sala d’Actes
del Consell Comarcal de la Noguera acollirà la
presentació del llibre «Història del Centre Excursinista
de Balaguer» d’en Francesc Guillaumet, filòleg i pe-
riodista balaguerí, amb motiu del 75è aniversari del
Centre Excursionista de Balaguer.

L’acte de presentació del llibre començarà a partir
de les 9 del vespre, i anirà a càrrec d’en Joan Farré
i Viladrich, historiador, i Director dels Serveis
Territorials del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

El llibre recull tota la història del centre, des dels
seus inicis l’any 1929 fins a l’actualitat,i en ell es
descriuen tots els canvis que hi ha hagut en l’entitat
així com totes les activitats que es realitzaven, des
d’aquells temps ja llunyans fins ara.

Vols una titulació oficial?  �  busques una feina de qualitat?

Preparació prova d’Accés als
Cicles Formatius de Grau Mitjà

Centre de Formació Professional

ACSER, SC.C.L. C/ Sant Lluís, 50 - Tel. 973 445 912  -  BALAGUER

Informa’t sense compromís
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Un Balaguer en ratxa rebrà al Tàrrega

en el derbi lleidatà de la Tercera Divisió
Els balaguerins només han perdut dos partits en tot el campionat,
mentre que els de l’Urgell només n’han guanyat dos, i són cuers

El proper diumenge 30 de gener, el Camp
Municipal d’Esports de Balaguer serà l’es-
cenari d’un dels partits més esperats de la
temporada, com és el derbi lleidatà de la
Tercera Divisió, entre el Balaguer i el Tàrrega.
Un partit esperat per la gran rivalitat històri-
ca entre ambdós equips i que malgrat l’es-
tat  dels dos equips a la taula classificatòria,
serà un partit força complicat per als bala-
guerins, ja que un derbi sempre és un partit
diferent, on es juguen més que els tres punts
del partit. El derbi arriba en un bon moment
pels locals que porten 9 jornades sense per-
dre, i tant sols han perdut un parell de par-
tits, un a casa i un a fora, en tot el que por-
tem de campionat, mentre que el Tàrrega
només han aconseguit un parell de victòri-
es,  i ha canviat fins a tres vegades d’entre-
nador, després d’haver destituit a Valero,
Mariani i Riera.

Actualment, el Balaguer suma 37 punts
i és quart a tres punts del líder, mentre que
el Tàrrega, amb 14 punts és el cuer de la
Tercera Divisió Catalana.

El partit començarà a partir de 2/4 de 5
de la tarda, i s’espera una gran assistència
de públic. Els locals comptaran amb dues
baixes significatives, com són la de Jaume
Campabadal, sancionat i la del lesionat Isma.

Golejadors del F.C. Balaguer

1.L’Hospitalet .......... 40

2.Peralada ............. 39

3. Mataró ............... 37

4.Balaguer ......... 37

5.Santboià ............. 36

6.Reus ................... 34

7.Sant Andreu ........ 33

8.Granollers ........... 33

9.Figueres .............. 32

10.Palamós ............ 32

11. Rubí. ................ 32

12. Gavà ................ 29

13. Cornellà ........... 28

14. Manresa ........... 23

15. Barcelona C...... 22

16. Banyoles .......... 20

17. Castelldefels ..... 19

19. Vilanova ........... 16

19. Vilassar ............ 15

20. Tàrrega ............ 14

Classificació Tercera Divisió

1.Iban Parra ....... 16

2.Campabadal ...... 4

3.Sisco Navas .....  3

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

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

6.Carlos Martínez . 1

7.Juanjo Tenorio ... 1

8.Juli Sánchez ...... 1

9.Toni Menchón .... 1

El Balaguer continua
una quinzena més entre
els millors classificats de
la Tercera Divisió Cata-
lana, després de la
victòria aconseguida a
casa, davant el Manresa,
per 2 a 1, amb dos gols
del davanter Iban Parra,
i de l’empat a un gol
aconseguit al camp del
Granollers, el passat Toni Menchón

diumenge, amb un gran
gol de Toni Menchón,
que s’estrena com a
golejador, aquesta tem-
porada.

Després d’aquest
resultats, el Balaguer
continua essent l’equip
menys golejat de tota la
categoria.
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Nova derrota del Bàsquet

Balaguer davant el líder
L’equip de Jordi Caufapé va caure al
Pabelló Municipal davant l’Esfèric

El primer equip del Club Bàsquet Balaguer no
aixeca cap aquesta temporada, i el passat dissabte
va tornar a caure derrotat davant el líder de la cate-
goria, l’Esfèric de Terrassa.

L’equip balaguerí ha millorat des de que el nou
entrenador, el balaguerí Jordi Caufapé s’ha fet càr-
rec del primer equip del Club Bàsquet Balaguer, tot i
que aquest es troba en una més que delicada situa-
ció, a la cua de la classificació, i espera poder re-
muntar posicions durant aquesta segona volta del
campionat.

L’equip balaguerí tornarà a jugar al Pavelló
Poliesportiu el proper dissabte 5 de febrer, a partir
de 2/4 de 7 de la tarda.

El passat dissabte 15 de gener, els ju-
gadors de l’equip cadet del Club Futbol
Balaguer van retre un emotiu i sincer home-
natge al qui fou company d’equip, Jordi
Gomà, que va morir en un trist accident de
trànsit el 7 de gener, i que era jugador de
l’equip balaguerí entrenat pels jugadors del
primer equip Isma Camps i Eloi Casals.

L’homenatge al Jordi Gomà va ser se-

El Cadet del C.F. Balaguer ret homenatge

al que fou company d’equip, Jordi Gomà
El passat dissabte 15 de gener amb un Maracanà ple de públic que

van voler sumar-se als actes de record del jove jugador

guit per un gran nombre de seguidors i so-
cis del club vermell, pels seus directius en-
capçalats pel president de l’entitat, Carles
Galiano, amics i familiars que van assistir al
partit disputat al camp annex Maracanà.

Tots els companys del Jordi, molt emo-
cionats durant tot l’acte van mostrar el seu
gran sentiment cap al Jordi portant una sa-
marreta amb la seva foto i posteriorment,
van lliurar una samarreta del C.F. Balaguer
als pares del Jordi, així com un banderí del
C.F. Barcelona, que havia estat lliurat a la
directiva del club balaguerí, per part dels
representants del club blaugrana uns dies
abans en el decurs del partit entre els dos
equips de la Tercera Divisió.

Jordi Gomà feia uns quants anys que era
membre dels diferents equips del futbol base
del Balaguer, i era molt estimat per tots els
estaments del club, donat el seu caràcter
obert i extrovertit.
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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

El Cristec inicia amb molt bon peu la 2a
volta en la Nacional “B” de Futbol Sala, a
l’imposar-se per un contundent 11 a 6 al Miró
Martorell, segon classificat.

Un inici de partit fulgurant del
balaguerins, ja dominaven per 4 a 0 als 3
minuts de partit, la bona actuació en la
porteria de Marcos i l’efectivitat en atac de
Capi, autor de 4 dianes, van ser algunes de
les claus.

La primera meitat va estar marcada per
la efectivitat atacant dels jugadors de Jaume
Canal, davant la qual no va poder reaccionar
els visitants que no van demostrar la seva
privilegiada situació a la taula. Després del
4 a 0 inicial, el Miró Martorell va presionar
en tota la pista i va retallar distàncies fins al

El Cristec Balaguer inicia de forma

excel·lent la segona volta del campionat
Va vèncer per un contundent 11-6 al Miró Martorell, segon classificat

del campionat, al Pavelló Poliesportiu Municipal de Balaguer

4 a 2, però el Cristec no va deixar continuar
la reacció visitant i va marcar el 5 a 2 a
pocs instants de la fi del període.

L’inici de la segona meitat va ser definitiu,
de nou l’efectivitat en atac del Cristec, amb
un Cristian esplèndid en la conducció, va fer
augmentar de nou les diferències fins a un
ampli 7 a 2. A partir d’aquest moment els
locals es van relaxar, el qual va aprofitar el
Martorell per crear molt més perill a l’àrea
balaguerina, però el meta local Marcos va
evitar que els barcelonins es poguessin ficar
en cap moment dins el partit. Durant el tram
final, els gols es van repartir per ambdós
equips, disfrutant els aficionats balaguerins
d’un recital de gols de bella factura, arribant-
se així al 11 a 6 final.

El Club Escacs Balaguer

guanya la Copa Catalana

Els passats dies 9 i 16 de gener es jugà a
Vallfogona la Copa Catalana Lleida 2005. Un total
de 34 equips, formats per quatre jugadors
disputaren un total de 32 punts en partides de 25
minuts per jugador.

L’equip campió absolut de la competició fou el
primer equip de Balaguer, format pel GM R.
Hernández, A. Montoliu, M. Guirao i Jordi Coll.
Quedar primers de la província, els dóna l’opció de
participar en la Final de la Copa Catalana-2005 que
es disputarà a Mataró el proper diumenge 23 de
gener. Amb el primer lloc de la classificació, l’equip
balaguerí dóna així la sorpresa classificant-se pel
davant d’equips que aquesta temporada jugaran en
una categoria superior.
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Com anem de dinamisme

a Balaguer?

Un debat seriós sobre com anem de dinamisme ha de
presentar, primer, un diagnòstic. El diagnòstic, si és
possible, ha de poder ser analitzat per tothom que tingui
enteniment i uns mínims coneixements en la lectura
d’indicadors.

Una persona normal sap que té febre -a més dels
símptomes de calor corporal -, perquè ha après a llegir un
termòmetre i, sap veure que la seva temperatura passa
dels 36º5.

En economia, a més de la percepció social
(importantíssima) sobre el dinamisme, els indicadors per a
fer un diagnòstic són dos:

1. La renda de les persones. Normalment, s’utilitza la
comparació de la renda per càpita, la renda per persona.
És una estadística simple: divideix la renda de la societat
pel nombre de persones. Permet el contrast amb altres
ciutats, comarques i països.

2. El nombre de persones ocupades sobre el total de
la població. Amb un èmfasi especial al nombre de dones
ocupades respecte el total i, el nombre de joves ocupats
sobre el total. Permet també comparar-se amb els altres.

S’utilitzen aquests indicadors perquè les societats més
dinàmiques, creixen en renda per càpita i en ocupació
alhora (un dilema que anys enrera semblava impossible
de resoldre).

Lamentablement no són indicadors però, que es
divulguin fàcilment. El web de l’Ajuntament de Balaguer,
per exemple, no dóna cap d’aquestes dades. Per aproximar-
se a aquests indicadors, hi ha un estudi clàssic: l’ “Anuari
Econòmic” de la Caixa. www.estudios.lacaixa.es/
anuarioeconomico. N’annexo un petit quadre.

Sembla que Balaguer està adormida. Perd en el període
1998-2003, comerços i quota de mercat, i té menys
creixement que les altres capitals comarcals del pla.

No sóc pessimista. Si algú està malalt, i el termòmetre
diu que té febre, cal estudiar-ne les causes i, des d’un bon
diagnòstic, proposar i encertar en la cura, en mans de
persones competents.

El que no faria mai, seria posar-me en mans dels que,
des de la infal.libilitat,  neguen les evidències.

Jaume Angerri

En aquests dies que el cos va recupe-
rant l’encongiment normal de l’hivern, que
per cert el tenim molt fosc, estan passant
coses molt importants al nostre Estat o
nació, diguem-ho com us plagui. Fets que
cal valorar amb tota la prudència que es
pugui tenir, no cal que us digui que parlo
del pla Ibarretxe. Per a mi que no simpatit-
zo massa amb aquest senyor li reconec
una tossuderia esperpèntica fora del comú.
No crec pas que el seu ideal es porti a la
pràctica i menys que es vegi realitzat en el
dia a dia, però sí que crec que una solució
o altra se li haurà de donar, i se li donarà, i
això és un camí sense retorn. Vull dir, que
fora que passés un daltabaix avui quasi im-
possible-, no es tornarà al punt de sortida.
I té moltíssima importància en el llenguat-
ge dels signes, perquè els dos partits ma-
joritaris s’han ficat d’acord amb menys
temps del que es tarda a dir-ho.

La Comunitat Europea els recolza i la
majoria és el llenguatge de la democràcia,
opinin el que vulguin l’Ibarretxe i el Carod i
tots els semblants. Catalunya amb un ta-
rannà ben diferenciat dels bascos obtin-
drà, de segur, més autogovern, i no per
això ha de notar-se en el seus ciutadans
que ja hi estem acostumats. Però mai els
dits nacionalistes veuran els seus somnis
complerts, per moltes i diferents raons que
tots sabem i que no venen al cas, però la
principal per la pròpia raó d’ésser. Els hi
és vital que no els donin tot el que dema-
nen, i així paradoxalment, ho procuraran.
Malgrat tot és un moment històric.

La premsa com sempre s’atrinxerarà
a favor i en contra del parlar. No se li ha de
fer cap cas. Les trobades, les converses,
els pactes quan més discreció tinguin mi-
llor aniran. És molt demanar amb un esce-
nari amb tantes estrelles, totes demanant

protagonisme i tenint la solució a la seva
mà (segons ells), i en realitat podent dir les
bretolades més grans per la raó de què no
tenen cap possibilitat de governar. És el
biberó pels incauts que encara somien.

Cal donar temps al temps, amb molta
til.la i valeriana per no desaprofitar cap oca-
sió i tenint clar fins on es pot arribar, i a
canvi de què, per la raó de que governar
no és solament cedir. S’ha d’ésser prudent
però sempre amb l’esperança.

Escolto que el Govern Indonèsic ha do-
nat un termini de tres mesos per a què
marxin del territori tots aquells que estan
ajudant al seu país. Ho trobo encertadíssim.
Aquest present i aquell proper passat no
és convenient barrejar-lo amb un futur mas-
sa precipitat. El lloc ho és tot. La població
que queda són només uns supervivents del
seu passat, i segons com es miri no deixa
d’ésser necessari que no s’acostumin a la
caritat, per la raó del perill de deixar pel
camí tot el vertaderament propi.

Els nostres vicis no són els seus, les
nostres virtuts menys. Anem pel món com
si nosaltres fóssim els únics amos de la
vida correcta, completa i feliç. I no ens ado-
nem de l’esclavitud que hem creat amb la
contínua exigència. I en un excés de bene-
volència vull creure amb la contínua exi-
gència. I en un excés de benevolència vull
creure que no hi ha un propòsit preconce-
but. Que existeix per ella mateixa, que no
necessita quasi res per sobreviure i impo-
sar-se, solament amb el cinisme n’hi ha
prou, sigui quin sigui.

La guarnicioneria dels bens materials
els arrastraria fins engolar-los amb tota la
tenebrositat del precipitat i poc conveni-
ent.

C.G.A.

Esperança i realitat



19

Aquest mes de gener a la nostra ciutat hem
patit dos accidents, malauradament un de mortal
i l’altre greu. Ha estat un inici d’any trist.

Ningú no ho volia. És ben cert que un accident
per petit que sigui causa dolor, tristesa,
impotència, demostra la fragilitat de l’ésser humà.
I també és cert que només ens aturem a pensar i
a reflexionar quan les desgràcies ens són properes
i ja han passat. Ara no és el moment de crítiques,
ni esbatussades, ni acusacions, perquè això que
ha passat no ho volia ningú. Ara cal buscar entre
tots solucions, adoptar mesures ràpides i urgents,
sense mirar el que costin i no deixar que es facin
velles.

I tots som TOTS.
Cal que els vianants que passegem per les

voreres respectem els senyals i les indicacions
viàries, no hi són perquè sí, cal estar a l’aguait. I
els xofers que conduïm vehicles pels carrers de
la ciutat hem de respectar la velocitat, les
indicacions dels agents locals, i sobretot els
senyals de trànsit, encara que no ens vegi ningú,
hi són per evitar mals majors que després tots
lamentem.

Cal que les autoritats locals hi busquem
solucions, els uns (oposició) aportant idees,

Contes municipals
Un record i un desig

suggeriments; els altres (govern) administrant i
governant, resolent els problemes, buscant
solucions. En definitiva, entre tots hem de vetllar
pels ciutadans i ciutadanes, entre tots hem de fer
poble.

Les possibles solucions són diverses: una
campanya de sensibilització, bandes rugoses,
bandes sonores, semàfors, canvi de direccions,
etc. També seria molt convenient de tenir una grua
municipal per acabar amb els problemes
d’aparcament en zones prohibides: guals,
cantonades, doble fila, damunt de passos de
vianants, etc. I de ben segur que en poden haver
més... jo només vull fer com a balaguerí la meva
petita aportació i demano a l’equip de govern que
prengui nota de les propostes ciutadanes fetes
amb bona intenció.

Com sabeu cada mes intento escriure un conte
municipal, no per anar en contra de res ni de ningú,
sinó que ho faig per diversos motius: perquè
m’agrada escriure, per informar de temes locals
els ciutadans i ciutadanes de Balaguer d’una
manera diferent, per donar la meva humil opinió.

Aquest mes, però, no he fet cap conte. Només
vull demanar-vos un record per al Jordi, i fer-vos
partícips d’un desig: “que no torni a passar”. És a
les nostres mans. És inútil si no ho fem entre TOTS.

Josep Lluís Bonet i Juárez

President local de CDC

Indesinenter

Disposa francament del que tu vulguis
i junts rubricarem el teu voler
sol.lícit, generós i assolellat
de llavis i paraules al cor de cadascú.
Ara hi ha més llum i el gris de la tardor,
-l’estació calmosa, diuen-
s’aboca als grans espais on tot hi neix
i el món sembla més ample.
Miro les sis al rellotge
i el dia m’hi fa llum.
Em reanima que creixi.
Retornen a la pell ufans oasis
de màgiques virtuts per somiar,
i es fonen lentament totes les ombres.
Disposa francament del que tu vulguis
i junts abastarem un temps de foc,
el temps aquell en que érem foc nosaltres.

Miquel Trilla

En el nostre anterior escrit, afirmaven que la
Ciutat de Balaguer no sols no està dormida sinó
que està ben desperta, i que gràcies a comptar
amb una ciutadania  optimista i dinàmica, té un
pes específic dins de la demarcació de Lleida,
tot i a pesar dels injustos oblits del Govern de la
Generalitat.

La sorpresa ens sorgeix quan en la recerca
d’arguments favorables a les nostres tesis, hem
trobat una informació procedent de la Cambra de
Comerç i Indústria de Lleida, que per ser l’Entitat
que és i el que representa, li donem tota la
credibilitat. Amb la informació que a continuació
passem a analitzar, es veu clarament que Balaguer
no sols està ben desperta, sinó que té un problema
d’insomni, ja que sols d’aquesta forma es pot
explicar que amb tot el que ha tingut en contra,
amb els dèficits viaris estructurals encara no
resolts, Balaguer i la seva comarca, aporti al fons
permanent de la Cambra un 11% del total, situant-
se darrera de Lleida i comarca que  aporta un

57%, i situant-se per damunt de Mollerussa i Pla
d’Urgell, que no arriba a aportar el 10%, tot i
doblant Cervera i comarca que no arriba al 6%.

No negarem, tanmateix ens satisfà, veure com
la comarca del Pla d’Urgell i la seva capital
Mollerussa, ha tingut un creixement espectacular
durant els anys de democràcia. Moltes causes són
les que els han ajudat, però ens atrevim a afirmar
que l’aparició d’una classe empresarial reduïda en
número però molt dinàmica i que ha sabut
entroncar-se amb la classe política, per tal que
l’aigua anés sempre cap al seu molí, n’és una de
les causes fonamentals. Només cal recordar que
des de què hi ha democràcia, la Presidència de la
Diputació Provincial ha estat sempre (excepte en
l’actualitat) en mans de personalitats d’aquella
zona.

Mentre a Balaguer ha passat tot el contrari.
Partint d’uns cognoms d’històric “pedigree” polític,
hem vist que la Ciutat ha anat perdent pes polític
en la província. Correlativament a aquesta pèrdua
de posició dels històrics cognoms balaguerins,
han anat apareixent una nova classe empresarial
i professional, que a diferència de la de Mollerussa

es caracteritza per ésser més gran en número,
amb empreses de volum més petit, però que
sumades superen el volum del Pla d’Urgell.

De totes formes, el problema de Balaguer no
ha d’ésser Mollerussa,  Tàrrega o Cervera. El
nostre “insomni” l’hem de dedicar a aconseguir
que la competitivitat dels negocis locals pugui fer
front als nous condicionants de l’economia.  Caldrà
dedicar-hi tots els recursos disponibles a aquest
increment de la competitivitat, i cal dir que tenim
uns recursos infrautilitzats, com és la Cambra de
Comerç de Lleida.  Mentre el sector empresarial
de Balaguer i comarca aporta a la Cambra uns
110.000 euros, sols en rep 3.300 euros (Fira apart
i dades de 1999). Potser va arribant l’hora d’anar
a parlar amb la Cambra per veure si aquest
desequilibri es trenca, i d’una vegada es posa en
marxa la seva delegació, per tal que actuï com a
motor de noves propostes, o en cas contrari, més
que mai caldria  parlar amb Mollerussa, Cervera o
Tàrrega per veure si es pot fer un front comú a
problemàtiques que no deixen d’ésser comunes.

Col.lectiu BalGuera

Patim insomni!!
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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

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

Des de l’Institut Municipal Progrés i Cul-
tura de Balaguer, i el Consell Comarcal de la
Noguera s’està organitzant un “CAP DE SET-
MANA SOLIDARI” per tal de recaptar fons
pels damnificats del desastre del sud-est
asiàtic.

Aquesta proposta ha sortit d’una
iniciativa popular de la ciutat per tal de poder
col.laborar amb aquest desastre mundial que
ha devastat centenars de pobles i que ha

Concerts solidaris pels damnificats del

Tsunami, aquest cap de setmana
Organitzats per l’IMPIC i el Consell Comarcal de la Noguera i amb la

col·laboració de Creu Roja de Balaguer i comarca

deixat sense res a milions de persones.
Tots els diners que s’aconsegueixin

aniran destinats a Creu Roja Joventut de
Balaguer que serà l’encarregada de
gestionar aquests diners i fer-los arribar a
les zones afectades.

Els actes estan previstos pels dies 29 i
30 de gener i són: “Concert Solidari  pels
damnificats del Tsunami”, dia 29 de gener
als pavellons de la Cros, a partir de les 11
de la nit i que comptarà amb la presència
dels grups locals La Vanda, Hot Numbers,
Maria y sus Cogollos, el grup lleidatà The
Companys i el cantautor Pedro Javier
Hermosilla

D’altra banda, el Teatre Municipal acollirà
un recital de fados el diumenge 30 de gener
a partir de les 7 de la tarda. El concert
“Enfado”, Espectacle de fado en dansa.

Aquests dos actes intentaran recollir la
màxima solidaritat possible de tots.



21

 Curs de semifreds i braços de gitano a

càrrec del pastisser Pepe Daza
El curs s’impartirà durant els propers 17 i 18 de febrer

Els propers dies 17 i 18 de febrer tindrà lloc a
la Sala Polivalent de l’Impic, al Xalet Montiu, un curs
de varietats de semifreds i braços de gitano 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 d’aquestes exquisides
postres.

L’Impic i el mestre pastisser
Pepe Daza van signar un acord de
col.laboració, i van establir realitzar
durant l’any diferents tipus de
cursos monogràfics tan de cuina
com de pastisseria i rebosteria,
que intentaran satisfer totes les
necessitats d’aquelles persones
amants de la cuina. D’aquesta
forma ja s’han realitzat cursos
d’elaboració de mones, de coques
de Sant Joan, de coques de
samfaina, de canapès, de pastes
de tè, de pastisseria nadalenca, de
pizzes i pasta de full salada.

Les inscripcions es realitzaran
a les oficines de l’Impic, de dilluns
a divendres de 8 del matí a 3 de la
tarda, o també per telèfon al
número 973.446606 extensió
Àrea de Promoció. Les places són
limitades.

Segon Cicle de cinema

infantil al Teatre Municipal
El 2n Cicle de Cinema Infantil al Teatre

començarà el proper diumenge, 6 de febrer, amb
la representació de la pel.lícula “Doraemon El
Gladiador”. Continuarà el cicle amb “Garfield, la
pel.lícula”, el diumenge 13 de febrer, mentre que el
dissabte 19, tocarà el torn a “l’Espantataurons”. Les
dues darreres pel.lícules del cicle seran “Els
increibles” i “el nen que volia ser ós”, els diumenges
27 de febrer i 13 de març, respectivament.
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FES-TE

TREBALLA ARA

900 308 308
Informa�t

Trucada
Gratuïta

Grans ingresos

PROFESSOR

D’AUTOESCOLA

Auxiliar i Cuidador

de gent gran

900 308 308InforInforInforInforInforma’tma’tma’tma’tma’t TTTTTrrrrrucadaucadaucadaucadaucada

GratuïtaGratuïtaGratuïtaGratuïtaGratuïta

TREBALLA COM

MÚLTIPLES SORTIDES PROFESSIONALS

Et preparem fins l�aprovat

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

SER FUNCIONARI NO
HA ESTAT MAI TAN
FÀCIL. Més de 68.000
llocs t’esperen.   Informa’t
900315315, trucada
gratuïta.

BALAGUER  compro
terreno urbanizable, nave o
edif icio viejo, pago al
contado. Interesados llamar
665 443790.

VENDA/LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11 de
Balaguer. Raó als tels.
973446161-629310479.

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

SI VOLS TREBALLAR
necessites el Graduat
Escolar. Obtint-lo en temps
record. Informa’t al
900315315, trucada
gratuïta.

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

CANSAT DE BUSCAR
TREBALL? Zeladors per a
Serveis de Salut. Únic
requisit: Certificat Escolar.
Prepara’t i no busquis més.
Informa’t 900315315,
trucada gratuïta.

LLOGUER de nau de 400
m2 a La Ràpita.  Interessats
609 939547.

ES VEN Volvo S60 D5,
55.000 Km, any 2002. Full
Equip. Raó 666 487657.

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.

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

MOSSOS D’ESCUADRA,
Policia Local. Hi ha
centenars de places
ofer tades! Treballa de
funcionari a la teva
comunitat i molt ben
remunerat Informa’t ja
900315315, trucada
gratuïta.

ES VEN/LLOGUER
places de pàrkings tancats
al C/ Barcelona de Balaguer.
Raó 973 450841.

ES LLOGA pàrking al C/
Bellcaire de Balaguer. Tel.
973 238325.

P R O F E S S O R
D’AUTOESCOLA 1500
euros mensuals. Requisits
Títol Oficial DGT.
Aconsegueix-ho fàcilment i
treballa.  Informa’t
900315315, trucada
gratuïta.

TALLER MECÀNIC ubicat
al Pol. Ind. Camp Llong de
Balaguer, precisa operaris,
pintor i recanvista.
Interessats 629 518983.

BALAGUER compro piso
de particular a particular.
Interesados llamar al 665
443790.

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

SI NECESSITA refinançar
la seva vivenda. No esperii
més. Truqui al 973 448159
i informi’s.

COMPRO motos antiguas,
todas las marcas y modelos
(Bultaco, Montesa, Osa y
otras) No importa estado.
Tambien compro revistas
antigüas de automoción y
restos de talleres. Telf. 619
786819.

ES TRASPASSA video-
club en ple rendiment per no
poder atendre. Inter. 607
601595 de 14 a 22 h.

OPORTUNIDAD  de un
dinero extra a tiempo parcial
o total dependiendo de tus
necesidades. Información
Shape Works. Tardes de 6 a
10 h. Tels. 973 446747 y
687 216188.

SI TENS PIS però no tens
finançació bancària,
nosaltres t’oferim les millors
condicions bancàries all
100%. Truca al 973
448112.

ES VEN naus industrials
al Pol. Ind. Camp Llong
de Balaguer, de 450 m2

aproximadament. Raó
647 650730.

ES LLOGA parking tancat
al C/ Barcelona, 72 de
Balaguer. Raó 625 423436.

NO BUSQUIS MES!
Requisits: Certificat escolar.
Treballa de funcionari com
a personal Subaltern.
Preparació garantitzada.
Informa’t 900 315315
trucada gratuïta.

ES BUSCA personal per
instal.lacions telefòniques
amb carnet de conduïr. Amb
experiència o sense,
formació a càrrec de
l’empresa. Àmbit: Comarca
de La Noguera. Int. 646
480011.

ESQUIZOFRÈNIA, trastorns
bipolar i de personalitat,
depressió, agorafòbia. Ajuda,
informació 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

PERSONAL D’OFICIS.
Centenar de places lliures.
Treballa de funcionari:
conserge, ordenances,
conductor, jardiner, ajudant de
residència. Preparació
garantitzada. Informa’t 900
315315 trucada gratuïta.

A U X I L I A R
ADMINISTRATIU, 1.200
euros mensuals. Requisits:
Graduat Escolar. Imminents
ingressos. Informa’t
900315315 trucada gratuïta.

ES VEN  moble-bar de
menjador amb 2 tamburets, i
un cotxet de nadó amb cuco,
tumbona i maxicosi. Preu a
convenir. Raó 973 448745.

ES TRASPASSA botiga de
pa, cafè i bolleria en ple
rendiment, per no poder
atendre. Raó tel. 652093545
o c/ Sant Crist, 34 baixos de
Balaguer.

EMPRESA DE SERVEIS
IMMOBILIARIS necessita un
gerent a jornada completa.
Sou fixe més incentius.
Interessats enviar currículum
vitae a l’apartat de correos
núm. 27 de Balaguer.

ES VEN  pis totalment
reformat. 3 hab. dobles,
menjador i cuina. Bany i galeria
tancada. Calef. individual i aire
condicionat. Raó tel.
675323815.

TREBALLA ARA

AUXILIAR DE

BIBLIOTECA
Treball ben remunerat i tranquil

900 308 308
Informa�t - Trucada Gratuïta
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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
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 9,30 de la tarda del 27 de gener a les 8 de la tarda del 3 de febrer SALA
De les 8 de la tarda del 3 de febrer a les 8 de la tarda del 10 de febrer MARCH
De les 8 de la tarda del 10 de febrer a les 8 de la tarda del 17 de febrer ALDAVÓ

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,

OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS

COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

C/ Almatà, 2 -   25680 HOSTAL NOU
Tels. 973 451064 - 639 160541

INSTAL·LACIONS

DANI ALBURQUERQUE
ELECTRICITAT · FONTANERIA

AIRE CONDICIONAT
CALEFACCIÓ

AUTOMATISMES
SISTEMES DE SEGURETAT
PORTERS AUTOMÀTICS

Pl. Pere Casaldàliga, 4  1-2 · Balaguer
Tels. 973 448061 · 626 323459

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

ÚLTIMA CASA

PARA MÁS INFORMACIÓN
OBRAS MONEDERO, SL · Telf. 629 811 450 - 676 502 551

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

Garaje para 3 coches y trasteros · Comedor con fuego a tierra
Cocina · Aseo · Baño · Despensa · 4 habitaciones · Aire acondicionado

Patio trasero para jardín con riego automático, barbacoa y piscina individual de 44m2.

en parcela esquinera de 500m2

Per motius d’ampliació i millora dels
serveis es necessita

ELÈCTRIC i

APRENENT ELÈCTRIC
amb ganes d’aprendre noves tecnologies

(Requisits CARNET DE CONDUIR)

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

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

LOCAL COMERCIAL

LLOGUER
C/ Barcelona cantonada C/ La Plana

Raó Tel. 667 476172
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