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Centre històric
El 4 de març es presentarà al
públic el projecte de rehabili-
tació integral del Centre
Històric de Balaguer

F.S. Cristec-Balaguer
L’equip que entrena Jaume
Canal porta tres vistòries
consecutives després de
dorrotar el Sant Andreu
per 9-8.

423

Millores rurals
El Consell Comarcal de la
Noguera ha decidit invertir
més de 170.000 euros en la
millora de diferents camins
rurals

Segona quinzena
febrer · 2005

• Implantació Norma

   ISO 14000

• Gestió de purins

• Gestió fertilitzants

• Avaluacions ambientals

   ramaderes
Molí del Comte, 13 | 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
- 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 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
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.
ELS MASOS DE MILLÀ
- Casa de poble amb pati.
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Què en penseu?...
Quan es produeix un fet greu, tant si

aquest comporta víctimes com no, tothom
corre a cercar culpables, i, en última
instància, alguna jerarquia de l’Adminis-
tració en surt esquitxada. Sembla que
l’espècie humana, quan ha trobat un cap
de turc, esdevé més tranquil.la. Ara bé, el
que més em desagrada de tot això és que
l’oposició, sigui del color que sigui, s’apunti

frenèticament a l’escomesa. No s’adonen
que la cosa se’ls gira en contra quan han
tingut responsabilitats de govern.
S’entesten a furgar encara que se’ls vegi
el llautó. El cas del Carmel, per no voler
entrar en temes més propers, n’és un clar
exemple. La meva intenció no és eximir
els actuals governants, però qui estigui
net de culpa, ciutadans inclosos, que tiri
la primera pedra. I tot continua igual...

Josep M. Simón i Auberni

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

L’habitatge i els joves

El passat 16 de febrer, es va celebrar
una xerrada col.loqui sobre l’habitatge i els
joves, amb la presència entre d’altres d’en
Joan Farré, Director Territorial de Medi
Ambient i Habitatge, que presentà les no-
ves línies d’ajuts per als joves i per aquells
que les seves rendes no arriben a un nivell
determinat. Joan Farré fa especial èmfasi
en els ajuts al lloguer i a la vivenda de pro-
tecció oficial, totalment oblidada en els dar-
rers anys i que ha comportat que el preu
de l’habitatge hagi pujat desorbitadament,
engrossint els comptes de constructors i
promotors, a costa de molts joves hipote-
cats fins a la vellesa, amb xifres que molts
cops, difícilment podran pagar. Les hipote-
ques a 40 anys, del cent per cent del cost
de l’habitatge i a un interès molt baix, ani-
men els joves a comprar apartaments i pi-
sos a preus increïbles. Quan a Europa, des
de fa molts anys predomina el lloguer, que
dóna unes prestacions de mobilitat i de
canvi molt alt, a Catalunya encara valorem
excessivament la importància de la propie-
tat privada.

Malgrat tot això, els pisos es continuen

En portada:
Antiquària 2005

BALAGUER
L’Àrea de la Dona organitza

els Actes del Dia Internacional
de la Dona Treballadora

El proper 4 de març es
presenta el projecte de

rehabitació del Centre històric

COMARCA
El Consorci del Montsec
presenta el projecte de
la ruta Arnau Mir de Tost

Carreteres anuncia sis
variants a la carretera entre
Tàrrega i Alfarràs

CULTURA
Els Joglars porten “El retablo

de las maravillas” al Teatre
Municipal

La Biblioteca Margarida de
Montferrat presenta les seves

activitats primaverals

ESPORTS
El Balaguer suma sis punts en
els dos darrers partits
disputats

El Cristec aconsegueix una
important victòria davant el
Sant Andreu per 9-8

venen, tants en fan, tants en venen. La gent
necessitem un lloc per viure, i se’ns fa ne-
cessari una vivenda. Triar per triar, per una
mica més, en comptes de comprar una
vivenda de segona mà, es decideix per una
nova, i vinga! tota la vida pagant hipoteca!

Fa uns anys, sentíem dir «pel preu del
lloguer, d’aquí a 15 anys, el pis serà meu»,
ara hauríem de dir «per quasi el doble del
preu del lloguer, d’aquí a 40 anys el pis serà
dels nostres fills».
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Antiquària espera rebre més de set mil

visitants els dies 4, 5 i 6 de març
El recinte firal gaudeix d’una magnífica exposició de cartells de

pel·lícules de cinema, de les dècades dels 50, 60 i 70

Els dies 4, 5 i 6 de març, Balaguer reviu
una nova edició d’Antiquària, als Pavellons
Firals.

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 portes
la sisena Fira d’Antiguitats  “Antiquària”, or-
ganitzada per l’Àrea de Promoció Econòmi-
ca de l’IMPIC i l’Associació de Brocanters i

Antiquaris 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 di-
versos punts de la geografia catalana, ara-
gonesa, andorrana i 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
l’exposició monogràfica, que enguany està
dedicada al cinema, amb una àmplia
col.lecció de cartells.

La Fira d’antiguitats arriba

a la seva sisena edició
Amb l’ocupació total dels stands

Des de que l’any 2000 es va posar en marxa la
primera Fira d’antiguitats a Balaguer, han passat
cincs edicions en les quals, any rera any, l’interès
per expositors i visitants ha anat en augment.

Els monogràfics han estat cada any un gran
atractiu per al públic. En l’edició del 2003 es va fer
una exposició monogràfica de carruatges i eines
del camp que va aixecar l’expectació dels visitants.
En la darrera edició, van ser els tractors antics el
monogràfic que va delectar al públic assistent.

Enguany, es deixarà de banda el tema de la
pagesia, i el monogràfic estarà dedicat a cartells
de pel.lícules de les dècades dels 50, 60 i 70.

En la Fira el visitant pot trobar peces que oscil.len
entre els 3 euros fins a 30.000 euros, com va ser
els originals de Dalí que va portar un expositor en
l’edició de l’any 2003.

El producte estrella serà com sempre, el moble
i els petits objectes de brocanteria i col.leccionisme.
Malgrat això, sempre podrem trobar aquelles pe-
ces tant difícils de veure que ens recorden èpo-
ques ja llunyanes però que continuem tenint en ment.

El moviment de negoci que genera aquesta fira
es bastant alt, i com a anotació podem recordar
els més de 60.000 euros que es van moure en l’edi-
ció de l’any 2003.



5



6

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 !

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 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 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 LLEIDA

DISPONEMOS DE UNA AM-
PLIA CARTERA DE PISOS Y
CASAS PARA VENDER O AL-
QUILAR. CONSULTENOS SIN
COMPROMISO.

ZONA LA SENTIU

Parcela en venta de 390 m2, con
luz, agua y teléfono. Ref. 1024.

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

Activitat solidària de l’Escola

Pia amb els daminificats
L’acte va celebrar-se el passat 31 de
gener, dia de la pau i la no violència

El passat 31 de gener, dia escolar de la Pau i la
no violència, l’Escola Pia de Balaguer va celebrar
aquesta diada amb una activitat ben simpàtica i ori-
ginal: PESSIGA’T. Fes-te un pessic a la butxaca, per
ajudar els damnificats del tsunami.

Els pares, mares, avis, avies… amb els seus
fills/es i néts/es amb gran entusiasme van fer
pastissos per aquest dia. A les nou del matí anaven
arribant: un, dos, deu, vint, cent, i fins a cent
quaranta-sis.

A l’hora del pati els alumnes i professors van
poder triar i menjar un bon tall de pastís, «pessigant-
se» un euro per pal.liar el desastre del tsunami.

I quan els pares i padrins van recollir els nens,
també van tenir l’ocasió de col.laborar en aquesta
activitat solidària.

Una conferència i un sopar-teatre per

commemorar el Dia de la Dona Treballadora

Col·loqui sobre l’accés dels joves a l’habitatge

a la Biblioteca Margarida de Montferrat

L’Àrea de la Dona de l’Ajuntament
de Balaguer amb la col.laboració dels
diferents grups de dones de
Balaguer i comarca organitzen la
conferència-col.loqui «La dona com
a cuidadora... Recursos geriàtrics»
a càrrec de Teresa Sallan i Núria
Castillo, el divendres 11 de març a
2/4 de 9 del vespre a la Fonoteca.
El divendres 4 de març, l’Hotel
Balaguer acollirà un sopar-teatre
amb la Companyia de Comèdies Crisi
Perpètua de Balaguer.

El passat dimecres 16 de febrer,
es va celebrar una xerrada- col.loqui
sobre les polítiques d’accès als
habitatges per als joves, que
comptà amb la participació de Joan
Farré, Director dels Serveis
Territorials d’habitatge i medi
ambient,  Carles Ortiz, coordinador
de Joventut a Lleida, Xavier Bergé,
conseller de joventut del Consell
Comarcal de la Noguera i Juanjo
Tenorio, regidor de joventut de
l’Ajuntament de Balaguer. Els
representants de la Generalitat van
explicar els nous ajuts d’accés a

l’habitatge, mentre que Juanjo Tenorio va explicar
les propostes del nou Pla Local de Joventut.
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ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

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

Tels. 973 446 055 - 606 105 223

• Menjars casolans

•Menú diari

• Carta

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

- 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

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

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

L’abstenció predomina en

el referèndum europeu
A Balaguer va votar el 40,8 % del cens
electoral, i la majoria va fer-ho pel SI

L’abstenció de vora el 60 per cent de la pobla-
ció ha estat la nota negativa de la consulta popular
per la Constitució Europea del passat diumenge 20
de febrer.

A Balaguer van votar el 40,8 per cent dels
ciutadans censats, i el resultat va ser de 2.876 vots
favorables a la Carta Europea, mentre que 1.138
van votar en contra i 359 persones van votar en
blanc.

Els resultats són molt similars a la majoria de
ciutats i pobles de la comarca, tot i que cal destacar
les poblacions d’Oliola i Tiurana, en que el NO va
guanyar al SÍ.

D’altra banda, el Delegat del Govern Central a
Catalunya, Joan Rangel, va visitar Balaguer, uns dies
abans del referèndum per comprovar la participació
ciutadana en la prova pilot del vot electrònic.

A Balaguer, unes 200 persones han participat
en aquesta prova del vot electrònic.

Presentació del projecte de rehabilitació

integral del Centre Històric de Balaguer

Mans Unides organitza un curs de cuina en la

campanya contra la fam, els dies 3 i 4 de març
La comissió de Mans Unides de

Balaguer organitza, els dies 3 i 4
de març, un curs de cuina, ofert
desinteressadament, per Pepe
Daza, per col.laborar en la campa-
nya contra la fam, per portar a ter-
me el projecte destinat a Muanda
(República Democràtica del Congo)
per dotar a una comunitat d’agri-
cultors de bombes d’aigua, una
premsa d’oli i llavors. El curset s’im-
partirà a la Sala d’Exposicions de
l’Ajuntament de 5 a 8 de la tarda.

El proper divendres 4 de març, a partir de 2/4
de 7 de la tarda, la Sala d’Actes de l’Ajuntament
acollirà l’acte de presentació del Projecte de
Rehabilitació Integral del Centre Històric de Balaguer,

amb un acte públic en el que
intervindran l’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, el Secretari General
de Planificació del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya, Oriol
Nel.lo, i l’Arquitecte Montserrat
Giné, coordinadora de l’equip re-
dactor del projecte.

Aquest projecte ha estat un dels
13 escollits pel Govern Català, per
aplicar la nova Llei de Barris i que
comportarà una inversió de la
Generalitat, de vuit milions d’euros
en els propers anys, mentre que
l’Administració local també n’haurà
d’invertir vuit milions més per la
rehabilitació del casc antic.

Anuncis en Groc

Tel. 973 448 273
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EL Consell millora els

accesos a zones rurals
Destinarà més de 170 mil euros a
arreglar diferents camins rurals

El passat 14 de febrer es va presentar
el projecte de la ruta temàtica Annau Mir de
Tost, a tots els alcaldes, consells comarcals
que disposen de patrimoni històric per on
va passar o va viure aquest personatge his-
tòric i emblemàtic de l’Edat Mitja de les co-
marques prepirinenques.

Arnau Mir de Tost va néixer a Tost,  tot i
que passà gran part de la seva vida a Àger,
des d’on dirigí, de la mà dels Comtes
d’Urgell, la conquesta de bona part del ter-
ritori del Montsec i fins a les portes de
Balaguer, als àrabs que estaven governant
aquest territori.

El projecte de la Ruta Arnau Mir de Tost
vol unir de forma conceptual els diferents

El Consorci del Montsec presenta el

projecte de la Ruta d’Arnau Mir de Tost
Un itinerari turístico-cultural que vol aprofitar aquelles inversions
fetes  a la zona recorreguda pel personatge històric nascut a Tost

conjunts patrimonials relacionats amb el
noble a part de promoure la investigació i la
difusió del patrimoni, des de La Seu d’Urgell
fins a Balaguer, passant per l’Alt Urgell, el
Pallars Jussà, la Ribagorça aragonesa i la
Noguera.

Però a més, el patrimoni de la Ruta Arnau
Mir de Tost, pot esdevenir un aspecte clau
per a les estratègies de desenvolupament
sostenible del territori, sobretot com a pol
d’atracció turística per a la zona, per la ca-
pacitat de generació de recursos que
comporta, tot conservant i reforçant el pa-
trimoni. L’acte va estar presidit pel Delegat
del Govern a Lleida, Jaume Gilabert, i el De-
legat de Turisme, Vidal Vidal.

El Consell Comarcal de la Noguera destinarà
172.883 euros per arranjar i adequar diferents
camins de la xarxa veïnal i rural dels municipis de
muntanya de la comarca.

Els projectes aprovats corresponen al camí de
Les Escollades d’Alòs de Balaguer, el camí de la
Necròpolis de la Colomina de Gerb i el camí de la
Cova dels Vilars d’Os de Balaguer.

Les obres de millora podrien iniciar-se passat
aquest estiu i estarien finalitzades l’estiu del 2006.
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El grup Fan Fan Show amenitza el

Carnestoltes de Bellcaire d’Urgell
Celebrat el passat dissabte 12 de febrer pels diferents carrers i

places del Municipi noguerenc, amb moltes disfresses i comparses

El passat dia 12 els carrers del municipi
de Bellcaire d’Urgell es van omplir de ganes
de passar una bona estona amb l’arribada
del Carnaval.

La concentració de comparses,
xarangues i disfresses, va tenir lloc a la Plaça
Major a les 4,30 h de la tarda per desfilar
pels diferents carrers del poble. Durant tota
la rua el grup de grallers “Xerinola” va ser
l’encarregat de posar la nota musical fins
arribar al Polisportiu Municipal on hi va haver

berenar i gresca pels més petits amb la
participació també dels grans.

A les 21:30 h de la nit va començar el
tradicional sopar de Carnestoltes amb
amanida, fesols amb cansalada, carn i
llonganissa a la brasa, postres, vi, aigua
cava, cafè i licors.

En acabar el sopar, el grup “Fan Fan
Show” va ser l’encarregat d’amenitzar la
festa amb un bon ball durant el qual es van
realitzar sortejos entre totes les disfresses.

Lliurament del cotxe de la

campanya comercial d’hivern
La guanyadora va ser Maria Pilar
Baldomà veïna de Les Avellanes

El passat dimarts 15 de febrer, al local de
l’Associació de Comerciants 2021 de Balaguer, va
tenir lloc l’entrega del cotxe (un Kia Picanto) de la
campanya d’hivern que l’Associació Comercial
Balaguer 2021 ha organitzat durant els darrers
mesos, amb molta participació per part dels clients
dels diferents establiments comercials participants
a la campanya.

El lliurament es va fer en presència dels menbres
de la junta de l’Associació juntament amb el Sr.
Farnell com a representació del concessionari Kia
a Balaguer.

La guanyadora Maria Pilar Baldomà veïna de la
població de les Avellanes es va mostrar molt
il.lusionada en el moment de rebre el premi.
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El Director General de Carreteres, Jordi
Folia va anunciar el passat dimecres 16 de
febrer, que la carretera de Tàrrega a
Balaguer i la de Balaguer a Alfarràs comp-
taran amb un total de sis variants que faran
que pugui anar-se d’una ciutat a l’altra, sen-
se passar per l’interior de cap població, tal i
com havien reclamat reiteradament els al-
caldes d’aquestes poblacions. L’anunci es

La Generalitat anuncia la construcció de

sis variants entre Tàrrega i Alfarràs
Aquesta actuació millorarà considerablement les comunicacions de

Balaguer amb la N-II fins a Tàrrega i amb la població d’Alfarràs

va fer en el decurs d’una reunió que va man-
tenir a Balaguer amb els alcaldes de tots
els municipis afectats. Follia va anunciar les
variants d’Algerri, Alfarràs i Castelló de
Farfanya, i les de Bellcaire, La Fuliola i
Tornabous amb una variant conjunta, evitant
el pas pels pobles del Tarrós i Boldú, i la
variant d’Anglesola.

Les obres començaran per la variant de
Bellcaire d’Urgell, ja que aquesta travessa
ha patit dos accidents mortals en els dar-
rers dos anys i essent més urgent, la solu-
ció, amb una variant de 2,6 quilòmetres de
longitud i un pressupost de 3,9 milions d’eu-
ros. La d’Anglesola serà de característiques
similars amb un pressupost de 4,9 milions,
mentre que la gran variant de La Fuliola i
Tornabous serà de vuit quilòmetres i tindrà
un pressupost de 12 milions d’euros.

Les sis variants comportaran una inver-
sió de 35 milions d’euros en total.

Jornada tècnica sobre l’oví i

el cabrum a Os de Balaguer
El passat 17 de febrer, organitzada pel

DARP i les organitzacions professionals

El passat 17 de febrer, Os de Balaguer va acollir
la Quarta  Jornada Tècnica sobre l’Oví i el Cabrum
organitzada conjuntament per l’Oficina de la Nogue-
ra del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca de la Generalitat de Catalunya, l’ASPOC i la FECOC.

La jornada tècnica sobre l’Oví i el Cabrum va
comptar amb una gran assistència i participació de
representants del sector ramader d’arreu de
Catalunya. Les jornades van tractar temes com la
malaltia de la Llengua Blava, l’alimentació del besti-
ar oví i cabrum en sistemes intensius, la Reforma de
la PAC, i la seva influència al sector ramader. La jor-
nada va finalitzar amb una taula rodona amb tots els
ponents i on van debatre’s tots els punts tractats a
la Jornada tècnica.
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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 popular entremès de Cervantes “El
Retablo de las Maravillas” descriu en forma
de farsa com uns espavilats truans aconse-
gueixen obtenir beneficis mostrant al públic
un retaule inexistent del que només en po-
den veure les suposades meravelles aquells
que no tenen sang jueva i són fills de legítim
matrimoni.

Cervantes ironitza sobre els complexes
humans i com el temor a passar públicament
per algú d’inferior condició és terreny abonat

Els Joglars porten el “Retablo de las

maravillas” al Teatre Municipal
En la que serà la única representació d’aquesta obra a les

comarques de Lleida, els propers dies 19 i 20 de març

per a les estafes dels farsants.
En aquest mateix sentit, Els Joglars han

realitzat una adaptació de l’entremès, en la
que partint de la situació del segle XVI es
penetra posteriorment en la societat actual,
on se segueixen produint retaules amb
idèntiques situacions de complexes,
enganys i exaltació del més beneit a les més
altes instàncies de la societat.

L’obra es podrà contemplar al Teatre
Municipal de Balaguer, el 19 i 20 de març.

La sisena edició de “Viu la

Passió” escalfa motors
Els interessats en participar-hi encara

poden inscriure’s a l’organització

El passat dia 11 de febrer, va tenir lloc una reunió
informativa oberta a tothom que volgués, enguany,
participar a una nova edició de Viu la Passió,
espectacle plástico-musical que tindrà lloc a la ciutat
de Balaguer, per sisena vegada consecutiva, per
Setmana Santa, concretament el divendres,
dissabte i diumenge.

Un any més, la resposta dels balaguerins i
comarcans ha estat molt positiva i encoratjadora,
ja que animen als organitzadors a seguir endavant
però si algú desitja participar o no s’ha apuntat,
encara ho pot fer telefonant al mòbil de la
SudaTeatre, al 651.929841.
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Demostració i cursos  del

Club Bonsai Balaguer

El Club Bonsai Balaguer organitza el proper diu-
menge 27 de febrer durant tot el dia, al vestíbul de
l’Ajuntament de Balaguer, una demostració de
bonsais a càrrec del Professor Nacional Gabriel
Romero.

Durant el matí, des de les 10 fins a les 14 hores,
es farà un taller de bonsais, on el professor Romero
ensenyarà a un grup de socis del club, com elaborar
diferents models de bonsais. Per la tarda, el mateix
professor farà una demostració de com un arbre
qualsevol pot convertir-se en bonsai.

L’entrada a tots els actes de la jornada són
gratuïts per tots els interessats en el món del bonsai.

D’altra banda,  el Club Bonsai Balaguer impartirà
un curset de bonsais al Poble de Les Avellanes.

Amb aquest curs s’ensenyarà com es modela
un arbre en un bonsai, com s’al.lambra, maneres de
pinsar-los, quins tipus d’adob necessita el bonsai,
com trasplantar-los, com cuidar-los, com s’han de
regar i totes aquelles tècniques i suggeriments.

Després de les classes teòriques, els alumnes
aniran a la muntanya per veure com s’ha d’escollir
un arbre per poder convertir-se en bonsai, i com
s’han de desarrelar.

Tots els alumnes podran emportar-se a casa el
bonsai treballat, un cop acabat el curs, que se
celebrarà el 26 de febrer i els dies 5, 12 i 19 de
març.

La Biblioteca Margarida de Montferrat presenta

les activitats de febrer, març i abril

Xerrada «Tot intentant comprendre l’Univers» a

càrrec d’Emili Elizalde a l’IES Ciutat de Balaguer
Continuant amb la celebració

del cinquantenari, l’ IES Ciutat de
Balaguer, ens convida a assistir el
proper divendres 11 de març, a les
20’30 h, a la Xerrada «Tot intentant
comprendre l’Univers» que conduirà
l’exalumne de l’Institut, Emili Elizalde

Emili Elizalde,va néixer a
Balaguer al 1950. Llicenciat en
Física i Matemàtiques i Doctor en
Física per la Universitat de
Barcelona, va ser durant 22 anys
professor a la Universitat de
Barcelona i actualment  és Cap de
Projectes de recerca al Consell
Superior d’Investigacions Cientí-
fiques, al que pertany des de 1993
i Cap de la divisió de Física Teòrica

La Biblioteca Margarida de Montferrat de
Balaguer ens presenta una primavera plena d’activi-
tats literàries, per petits i grans, que s’han iniciat
aquesta segona quinzena de febrer, amb la Cinque-
na Setmana del «Llibre Infantil i Juvenil a les Terres

de Ponent», una exposició que pot
contemplar-se fins al proper 2 de
març a la Sala d’Exposicions de la
pròpia Biblioteca.

D’altra banda, l’hora del Conte
va celebrar-se el passat 23 de fe-
brer, i retorna el proper 30 de març,
amb la presència de l’Aula de Tea-
tre de la Crisi Perpètua i el 27 d’abril
amb «conte africà per la pau» a
càrrec del grup Kolere, patrocinat
per la Fundació «la Caixa».

De l’1 d’abril al 2 de maig, la
biblioteca organitza l’exposició
«Micra Ficció de Borges», una mos-
tra sobre la vida i l’obra de l’escrip-
tor Jorge Luis Borges, a la mateixa
Biblioteca Margarida de Montferrat.

i Cosmologia de l’Institut d’Estudis Espacials de
Catalunya. Elizalde és segons els anuaris de l’Institut
d’Estudis Catalans el físic-matemàtic català amb més
repercussió internacional.
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Un Balaguer sense complexes s’emporta

els tres punts del camp del Vilassar
L’equip que entrena Emili Vicente es col·loca a tant sols dos punts del

líder, el Mataró, i ja porta 13 jornades sense conèixer la derrota

El Balaguer sorprèn a propis i estranys i
es mostra com un dels equips més en for-
ma de la Tercera Divisió, després d’haver
sumat els sis punts en els dos partits
d’aquesta quinzena, guanyant al Vilanova a
casa i aconseguint una gran victòria al camp
del Vilassar de Mar, per 2 gols a 3.

Tot i la baixa del davanter Iban Parra, que
va lesionar-se en un ull en els primers mi-
nuts del partit Balaguer-Vilanova, el Balaguer
s’ha sobreposat a aquesta situació amb gols
de jugadors que no acostumen a marcar. Si
el passat diumenge va ser Jaume
Campabadal qui aconseguí trencar la fèrria
defensa del Vilanova marcant l’únic gol lo-
cal, el diumenge 20 de febrer va ser el de-
fensa Isma, que amb dos bonics gols, un de

xilena i un de cap va avançar els balague-
rins en un partit que es complicaria al final,
quan el Vilassar aconseguí empatar en el
minut 92. Però una genialitat de l’equip va
fer que un minut més tard, i amb el temps
acabat, Menchón fés justícia en el marca-
dor aconseguint el tercer gol pel seu equip.

El Balaguer ara té davant seu dos par-
tits molt importants de cara a les seves
opcions de poder disputar el play-off d’as-
cens a Segona B. Aquest diumenge visita el
Camp Municipal d’Esports el Figueres, men-
tre que l’altre diumenge, els homes d’Emili
Vicente visitaran el camp del Castelldefels,
abans de rebré el 13 de març, a l’Hospitalet,
en un partit clau per la definició del campio-
nat de lliga de Tercera Divisió.

Golejadors del F.C. Balaguer

1.Mataró ................ 49

2.L’Hospitalet .......... 49

3.Balaguer ......... 47

4.Peralada ............. 45

5.Santboià ............. 45

6.Sant Andreu ........ 43

7.Reus ................... 41

8.Palamos .............. 39

9.Granollers ........... 38

10.Figueres ............ 36

11. Rubí. ................ 36

12. Gavà ................ 33

13. Cornellà ........... 29

14. Castelldefels ..... 25

15. Manresa ........... 25

16. Barcelona C ...... 24

17. Vilanova ........... 22

19. Banyoles .......... 20

19. Vilassar ............ 18

20. Tàrrega ............ 18

Classificació Tercera Divisió

1.Iban Parra ....... 18

2.Campabadal ...... 5

3.Sisco Navas .....  3

4.Toni Menchón .... 3

5.Juanjo Alias ....... 2

6.Isma ................. 2

7.Juanjo Tenorio ... 2

8.Chupi ................ 2

9.Juli Sánchez ...... 1

10.Carlos Martínez 1

11. David Gallardo 1

Els últims sis punts
guanyats fan que els ba-
laguerins continuin amb
totes les opcions de dis-
putar el play-off d’as-

Isma

cens a Segona B, ja que
es col.loquen a tant sols
dos punts del liderat.

• 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



15

Golejadors del F. S. Cristec Balaguer

1.Sant Cugat .......... 40

2.Pallejà ................. 37

3.Miró Martorell ...... 36

4.Sto. Angel ........... 34

5.Sabadell .............. 34

6.Sant Andreu ........ 29

7.Esparraguera ...... 27

8.Balaguer ......... 25

9. Sicoris ............... 25

10. Solsona ............ 23

11. Castelldefels ..... 23

12. L’Ametlla .......... 17

13. Sant Julià ......... 17

14. Montsant .......... 16

15. Bonaire ............ 10

16. Cerezo Avema .. 00

Classificació Nacional “B”

1.Cristian ........... 34

2.Capi ................ 16

3.Xolo ...............  10

4.Ferran ............... 9

5.David ................ 8

6.Gómez .............. 7

7.Joan ................. 6

8.Edu ................... 5

9.Víctor ................ 2

10. Jordi .............. 1

Després d’aquesta

exitosa remuntada, el

Club Futbol Sala

Cristec Balaguer es

col.loca en la part mit-

Xolo

 Remuntada espectacular del Cristec

Balaguer davant el Sant Andreu
Els balaguerins van guanyar després de marcar 4 gols en 3 minuts

En un partit ple de gols i emoció el Cristec
Balaguer s’imposa al Sant Andreu per 9 gols a 8.

Els balaguerins remunten un partit que tenien
perdut a manca de tres minuts, (perdien per 5 gols
a 8) i demostren que són un dels equips més en
forma d’aquesta segona volta de campionat, on han
aconseguit 4 victòries dels 5 partits disputats, i que
estan en ratxa golejadora, ja que han marcat 40
gols en les darrers 5 jornades.

El Cristec es va avançar en la
primera jugada del partit, però va
ser un mirall ja que el Sant Andreu,
equip situat a la zona alta de la
classificació, va començar a
dominar el joc i a crear oportuni-
tats de perill gràcies a les facilitats
defensives dels jugadors de Jaume
Canal. D’aquesta manera es va
arribar al descans amb un 3 a 5
favorable als visitants

Els locals, però, van creure en
tot moment en la remuntada i no
van donar el partit per perdut, van
accentuar una pressió en tota la
pista i en uns dos minuts i mig
finals pletòrics van eixugar els tres
gols de diferència i marcar el gol
de la victòria quan només restaven
30 segons per a la fi del partit,
davant l’entusiasme del públic
assistent i la incredulitat dels
jugadors visitants.

ja de la classificació,

afrontant amb més

tranquil.litat la perma-

nència.

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. 23782
AMPLI PIS DE 100 M2

4 hab., calefacció,

ascensor, traster

MOLT BON ESTAT I
MILLOR PREU

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

complerts,ascensor,

calefacció. ZONA MOLT
TRANQUIL·LA

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

REF. 24210
PIS SEMI NOU
90 m2, 4 dormitoris

dos banys,

calefacció, traster.

MOLT BONA ZONA

BALAGUER BELLMUNT
REF. 000875
XALET AMB
TERRENY DE 100 m2

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

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,
pàrking.
DE PRESTIGI.
ZONA IMMILLORABLE

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

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

MENÀRGUENS
REF. 23788
CÈNTRIC PIS
2 hab.,bany complert,

cuina americana,

terra de gres.

MOLT BON ESTAT.

REF. 23789

AMPLI PIS
REFORMAT. 3 hab.,

bany complert, gran

salo menjador.

MOLT BONA ZONA

BALAGUER

REF. 24214
CASA DE 150 m2

A reformar al seu gust,

bany, cuina americana,

t e r r a s s a . M O LT E S
POSSIBILITATS

LA SENTIU

REF. 24139
CASA AL CENTRE
REFORMADA
160 m2, calefacció,

garatge, terrassa.

IMPECABLE.

ARTESACASTELLÓ
REF. 000858E
CASA AL CENTRE
Pati posterior de 20 m2,
a reformar al seu gust.
MOLTES
POSSIBILITATS

ARTESA
REF. 22542
MAGNÍFIC PIS

DE 150 m2.
Disseny exclusiu,

2 places de pàrking.

DE PRESTIGI.

BALAGUER

REF. 000118A
CÈNTRIC PIS EN

BON ESTAT.
Molt econòmic.

ENTRADA: 600

euros.

MENÀRGUENS
DISPOSEM DE

CASES I
TERRENYS EN

AQUESTA
LOCALITAT. BON
PREU. TRUQUI I

INFORMI�S



16

 Els campionats d’escacs comarcals

a la Biblioteca Domenec Carrové
Jugadors de Balaguer i Vallfogona es disputen les diferents categories

El CTT Balaguer classificat

pel Campionat d’Espanya

El Club Tennis Taula Balaguer-Villart Logístic,
format per Anna Biscarri, Loredana Raduta i Maria
Tertesa Gimeno ha aconseguit, per primera vegada
en la història, una plaça per disputar el Campionat
d’Espanya Absolut que tindrà lloc a Les Borges
Blanques entre el 28 de febrer i el 5 de març.

Anna Biscarri disputarà també les proves
d’individuals, dobles mixtes i dobles femenins amb
David González i Sònia Badosa, respectivament.

El passat dia 19 de febrer es jugà el Campionat
d’Escacs Fase Comarcal i classificatori per a la fi-
nal territorial d’Escacs dels dies 26 (Tremp) i 5 de
març (Benavent). Els comarcals van classificar 14
jugadors del club escacs Balaguer i dos jugadors
del Club Escacs Vallfogona. El campionat es va ju-
gar a set rondes a la Biblioteca  Domènec Carrové
de Balaguer.

Hi van participar un total de 40 jugadors, que

es disputaven quatre places per
categoria per a la final de Tremp.

La classificació  final va quedar
com a Campiona absoluta, Laia
Barbosa; en categoria cadet, el
primer classificat va ser Svetlin
Plamenov, seguit de Dimitri Ivanov;
en categoria infantil, Joshua Solaní
de Vallfogona va ser el guanyador,
seguit d’Arnau Arnó; en categoria
aleví, Àlex Farré, i segon Arnau
Baldomà en categoria masculína,
mentre que en categoria femenina
va guanyar Laura Prats seguida de
Xènia Arnó. En categoria Benjamí,
el guanyador va ser Gerard Orrit
seguit de Jordi Fortuny.

D’altra banda, la escaquista del
Club Escacs Balaguer, Cristina Coll,
jugadora sots-10 fa història en els
escacs catalans quedant segona
de la general en el mixte de la
present temporada.
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No és la primera vegada; als regidors que estem a
l’oposició l’alcalde i l’equip de govern ens menyspreen de
tal manera que fins i tot tinc la sensació que es creuen que
l’Ajuntament és únic i exclusivament seu.

Jo respecto la decisió democràtica expressada pel
poble de Balaguer en les últimes eleccions municipals, però
em sap molt de greu que els escollits per governar la ciutat
obviïn i arraconin la resta de regidors d’una manera
voluntària i constant.

Va venir el conseller d’Obres Públiques en visita oficial
a Balaguer per veure in situ les obres que s’estan fent a
l’entrada de Balaguer per la carretera de Menàrguens, a
nosaltres ni tan sols se’ns va comunicar.

L’altre dia es va inaugurar un nou espai a la biblioteca
Domènec Carrové, concretament un telecentre, a nosaltres
no se’ns hi va convidar.

Va venir la consellera de Serveis Socials en visita
institucional, a nosaltres no se’ns va dir, i així un llarg
etcètera.

És que la nostra elecció com a regidors per voluntat
popular no té el mateix valor que la de l’equip de govern?

És que ni tan sols volen respectar l’esperit democràtic,
de transparència, i només impera l’absolutisme i allò que
diuen “o estàs amb mi o estàs contra mi”?

És que no ens convoquen a aquests actes per fer creure
als balaguerins que no ens interessem o preocupem per la
ciutat?

No senyors, no, jo no vaig contra res ni contra ningú,
jo em vaig presentar lliurement i voluntàriament a unes
eleccions per poder servir el meu poble de la millor manera
possible. El poble ve decidir que jo i altres companys fóssim
a l’oposició, però no va dir en cap moment que els
guanyadors ens menyspreessin i ens tinguessin al marge
de tot. I jo, com tots els companys, representants del poble
de Balaguer, tenim obligacions i drets que ho són dels
ciutadans, i quan l’alcalde els vulnera i els menysprea, ho
està fent directament a ciutadans i ciutadanes de  Balaguer.

Per tant, senyor alcalde, li demano públicament que
recuperi l’esperit democràtic i de respecte als ciutadans, i
que abandoni aquesta actitud dèspota, que creia feia anys
que ja l’havíem superat. I vull dir-li que, per molt que vostè
vulgui fer creure el contrari, jo i tots els meus companys
volem el millor per a la nostra ciutat, i ens agradaria que
tots els actes, visites, etc. ens els fessin saber, ni que només
fos per educació.

Josep Lluís Bonet i Juárez

Regidor de CiU

Partidistes i antidemocràtics

Potser hi haurà una vegada en aquesta
Espanya gran i Catalunya autonòmica que la
classe política -aquesta nova aristocràcia tan
desacreditada com l’altra-, no faci emprenyar
a la gent. Potser dintre uns anys, la seva veu
no ens farà sospitar a tots els que anem a
votar que només serveix per sonoritzar les
mentides que el seu cervell o el seu partit els
mana. Potser hi haurà una vegada que els
seus principis morals (?) o ètics (?) els faran
tenir una petita, molt petiteta, sensació de
vergonya. Avui per entendre’ns no saben ni
què és.

En aquesta Catalunya, locomotora d’Es-
panya, contínuament espoliada. Bressol de
cultura. Capital del disseny. Centre de la di-
ferència i de la multiculturalitat. En fi, ou de
dos rovells!, se li ha fet una truita a la “fran-
cesa tripartita”, nova modalitat en que s’aga-
fen tres ous i només se’n trenca un. Entre
aquells que hi foren i aquests que hi són han
deixat que se’ls esfondrés el Carmelo. I com
sempre entre uns i altres ja veureu com que-
darà en res. El temps, les comissions, els
debats parlamentaris i mil trucs més per no
fer un estrip o una trencadissa en la menja-
dora, faran que no passi res.

Es diu que la paraula és una expulsió de
l’aire al passar per diferents parts del cos
que fan que es manifestin en els sons que és
la veu. Aviat l’únic aire en forma de so que es
mereixeran els polítics serà un petet distin-
git però clar, que a la fi serà més sincer que
tot el que ens puguin dir. Sempre he mantin-
gut la postura del desencant que en sola-
ment vint-i-cinc anys han aconseguit els
politiquets que fins avui ens ha tocat, quan
escolto la ràdio, veig la TV o llegeixo la prem-
sa la meva incredulitat és encara més forta.
Potser els més sincers són els grans partits,
per la raó del propi interès, no pel vostre o el
meu. I ara que parlem d’anar a votar, deixeu-
me dir que tots els partits nacionalistes que

votin “SÍ” estan dintre d’una borratxera de
difícil sortida i sense cap coherència. Els
que us diguin que faran això o allò a Europa
us enganyen perquè són un sac de menti-
des, s’uneixen amb els grossos per asse-
gurar-se un lloc a la menjadora tant  acos-
tumada. Faig l’observació que quan llegi-
reu aquest escrit ja haureu votat o no, és
el que desitjo; no vull fer proselitisme.

Em fa sentir vergonya veure en què s’ha
acabat aquella dictadura del general
Franco. Et fa rebullir la sang veure mil per-
sones i ja veurem qunats més, que són
expulsades de les seves llars per culpa
d’uns tècnics incompetents, que de tant
en tant es fiquen els cascos de colorets
per anar a donar un tomb per les obres.
Avui la poltrona fa lladres i estafadors sem-
pre després de passar per unes oposici-
ons més o menys autèntiques. Quan la
cadira és d’un, l’esperit de casta, polític o
gremial es cuida de protegir-lo, i aquest
muntatge fa que mai passi res.

On són ara els forats de l’AVE? On el
Prestige? Quantes vegades s’hauria de te-
nir més cura de la guerra sectària de par-
tits. Això no vol dir pas haver de caure en
una presumible complicitat com fa tants
anys cridava l’atenció en les maneres del
PSC vers CIU, que més que d’oposició sem-
blava de dolça companyia. Ai Déu! Quina
sensació més estranya dóna ser manejat,
magrejat, explotat i enganyat pels teus amb
seu central a Barcelona i no a Madrid, ja fa
vint-i-cinc anys. La senyera és l’única ban-
dera que es ven a rolls, no importa gaire
quin partit la vengui. El guany és segur.

C.G.A.

P.D. De moment parlar clar i donar la cara
només el Sr. Nadal ho ha fet. Tots els de-
més, parxes de Sor Virgínia.

Ahir per avui
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El Patronat de la Fundació Margarida de
Montferrat, ha fet canvis en la seva
composició. Així doncs, el senyors Jaume
Angerri i Romà Rosell, han presentat la
dimissió dels seus càrrecs, entrant els
senyors Josep Ma Llobet (arquitecte tècnic),
Josep Ma Llovet (restaurador), i Joan Caballé.
Notícies sense confirmar en el moment de
tancar aquest article, donen com a feta la
dimissió del President Sr. Andrés Viola Estany
que seria substituït pel seu fill Andrés Viola
Comabella.

En un país en el que el verb “dimitir” resulta
molt difícil de conjugar, que de cop ho faci la
meitat dels components del Patronat,
(recordem que eren sis els membres actius
del Patronat, per defunció del Sr. Puigpelat),
ens fa pensar que alguna cosa ha passat o
està passant  en l’òrgan directiu de la
Fundació. Deixant de banda el canvi “familiar”
dels Viola, els altres dos dimissionaris
pertanyen al grup de patrons que tot i tenir
interessos a Balaguer, no tenen residència a
la nostra Ciutat, mentre que els seus
substituts hi viuen i treballen. L’entrada de nous
patrons a la Fundació, és un canvi summament
important per al seu esdevenir, perquè han
acceptat aquesta responsabilitat coneixent
plenament la situació tant econòmica com
social de la Fundació, així com el rebuig
majoritari de la ciutadania a la gestió que ha
dut a terme fins ara l’anterior Patronat que de
fet, s’ha reflectit en els acords unànimes de
totes les forces polítiques de la Ciutat.
Confiem en què els nous Patrons incideixin
positivament a reconduir l’actuació del
Patronat, tot dinamitzant la Fundació, a fi i
efecte que aquesta comenci a desenvolupar
les activitats per les quals, va ésser creada
pel Senyor Gramunt, i alhora posi ordre a la
deficient gestió econòmica que ha dut a terme
fins ara.

Ens cal felicitar a les forces polítiques
locals per l’acord unànime del Ple de
l’Ajuntament, que va declarar el Xalet
Gramunt bé d’interès local, suspenent
qualsevol l l icència de demolició,
parcel.lació, reforma i rehabilitació. Aquest
acord és un reconeixement de la bona
feina feta pel col.lectiu de persones que
han treballat en la recollida de prop de
dues mil signatures, i que gràcies al seu
treball i amb les gestions dutes a terme
davant les Administracions, han
aconseguit que tots els partits polítics
aprovessin l’esmentat acord del Ple
Municipal. Des del Col.lectiu BalGuera, els
felicitem molt sincerament per l’èxit
aconseguit.

De moment, el Xalet Gramunt s’ha
salvat de la seva possible demolició, però
encara queda la possibilitat de que es
pugui edificar al seu darrera. No oblidem
que la mala situació financera de la
Fundació, pot portar a que s’opti per
aquesta solució, amb la que evidentment
no hi estaríem d’acord, perquè tornaria a
incidir en la qüestió de la nefasta gestió
que ha dut a terme el Patronat de la
Fundació. No podem estar d’acord en el
fet de què per mantenir l ’actual
funcionament del Patronat, es vengui part
del patrimoni de la Fundació, i menys el
situat a la Ciutat. Esperem que amb
l’entrada de nous Patrons, la Fundació
Margarida de Montferrat emprengui una
nova forma de gestió, reconduint la seva
situació econòmica, i alhora s’obri a la
Ciutat, desenvolupant les activitats i
finalitats per a les que va ser creada. Si
és així, no cal dir que tindran tot el nostre
reconeixement i suport.

Col.lectiu BalGuera

Dimissions

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

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

CLUB TENNIS BALAGUER

Indesinenter

Cridats per les engrunes
d’un tros de pa ressec,
em feien companyia  ocellets petits,
amansits i famolencs, picotejant gràcils
sense por de mi.
Se’ls miren els núvols i la llum distant
del sol del capvespre.
Sopen distesament sense massa pressa.
S’ignoren i es coneixen
i es parteixen l’àpat sense reguitzells
i se’n van de sobte amb el mos al bec.
A mi no em saluden ni em diuen adéu.
S’expliquen quan fugen que el món també és seu.

Miquel Trilla

Elecció de President

i Junta Directiva

Per l’espiració del mandat de la Junta Directiva, el C.T. Balaguer
convoca eleccions, en les quals, els aspirants hauran de reunir les
següents condicions:
1- Ser major d’edat.
2- Ser soci de número del Club sempre i quant ho sigui des del 31
de desembre de l’any anterior a la celebració de les eleccions.
3- No estar subjecte a cap sanció disciplinaria esportiva.
4- En cas de ser elegit, haurà de presentar la seva dimissió de qual-
sevol altre càrrec directiu que pogués ostentar en un altre Club o
entitat esportiva.

El secretari del Club podrà admetre les candidatures que els
socis presentin a President i Junta Directiva amb un aval de socis
del Club d’un 10 per cent, com a mínim, i tindrà que fer-hi constar el
número del DNI i nom.

A la candidatura hi ha de figurar la relació dels seus compo-
nents amb la designació del càrrec que cadascú hagi de assumir. Al
front hi figurarà el President, de la qual formarà part, a mes d’un
vice-president, un secretari, un tresorer i varis vocals per cada una
de les sessions.

El termini de fer el lliurament dels candidats a President i Junta
Directiva expirarà el proper dia 6 de març a les 24 hores.

El dia 10 de març, data de celebració de l’Assemblea General i
Extraordinària, es procedirà a l’elecció de President i la seva Junta
Directiva.

Balaguer, 26 de Febrer de 2005

Vist i plau

Antonio Bergadà i Bringué
President

Pere Papell i Papell
Secretari
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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

La Confraria Universal del Bacallà va vi-
sitar el passat diumenge 13 de febrer el Res-
taurant Sapore de Balaguer per tal d’avaluar
els diferents plats que porten el bacallà com
a ingredient principal i que formen part de la
carta del restaurant que es troba ubicat a la

La Confraria Universal del Bacallà lliura

el Diploma d’Honor al restaurant Sapore
L’establiment balaguerí és destingit amb el més alt guardó pels

seus plats que porten com a ingredient principal el bacallà

cantonada entre el carrer Sanahuja i el carrer
Sant Lluís de la capital de la Noguera.

L’objectiu de la visita era lliurar el Diplo-
ma d’Honor, en reconeixement pels plats de
bacallà de la cuina moderna del restaurant
balaguerí, sense oblidar els consells i el sa-
ber fer de la bona cuina tradicional.

La Confraria Universal del Bacallà està
formada per socis d’arreu dels països
europeus, i va ser fundada l’any 1414. La
Confraria vetlla per tot el que fa referència
a l’espècie del bacallà, des de la seva pes-
ca, fins al seu pas, després de salat, quan
arriba al mercat, en perfecte estat.

El restaurant Sapore va brindar més de
25 plats de bacallà que van ser degustats
durant el dinar dels membres de la Confraria
Universal del Bacallà.

Què fer? Què fer? Què fer?

Dissabte 26 de març, PRESENTACIÓ de la pàgina web de Sala Cats i
macrofesta BALLANTINES, amb estrip-woman, hosteses i regals pels assis-
tents.
Dissabte 5 de març Festa CUTTY SHARK, amb cabukishow a les barres i
escepcional espectacle Cats. Vine, no t’ho perdis.

SALA CATS

www.salacats.com

CONTRACTACIÓ: Carles Felip. Tels. 650 399 551 - 973 448 198
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 La Queta visita el Teatre Municipal

 durant el II Cicle de Cinema Infantil
El passat diumenge 13 de febrer, en el decurs de la projecció Garfield

El passat diumenge 13 de febrer, La Queta, la
boca de la campanya Dóna Corda al Català, va visitar
el Teatre Municipal de Balaguer dins del 2n Cicle de
Cinema Infantil al Teatre. A més, a tots els nens
se’ls va obsequiar amb una Queta de butxaca amb
la compra de l’entrada de la pel.lícula Garfield.

El 2n Cicle de Cinema Infantil al Teatre va
continuar el passat dissabte 19 de febrer a les 18h

Crisi Perpètua amb l’acte

per la lluita contra el càncer

El proper 6 de març, a partir de les 7 de la tar-
da, el Teatre Municipal de Balaguer serà l’escenari
de l’acte de l’Associació contra el càncer de la No-
guera, amb la representació de l’obra «Anem de
bolos» de Rafel Santapau, i interpretada per la Com-
panyia Crisi Perpètua de Balaguer.

L’acte solidari compta amb la col.laboració de
l’Ajuntament de Balaguer i l’IMPIC.

amb la projecció de la pel.lícula
L’Espantataurons, i amb un
important èxit de públic infantil,
que va gaudir de les aventures
d’aquesta projecció cinema-
togràfica, estrenada durant la
passada tardor.

El Cicle de cinema infantil
continua tots els diumenges al
matí, fins el proper 13 de març, al
Teatre Municipal de Balaguer, amb
projeccions de les pel.lícules «Els
increïbles», el 27 de febrer, i «El
nen que volia ser ós» el 13 de
març.

Cal dir que aquest dissabte 26
de febrer, a partir de les 6 de la
tarda, el Teatre Municipal acollirà
un gran espectacle infantil, amb
gran quantitat de personatges dels
dibuixos animats televisius,
damunt de l’escenari.
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ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Ref. Gestoria Cudós. Raó al
tel. 973450555, Montse.

Ú L T I M E S
C O N V O C A T Ò R I E S
TREBALL PÚBLIC.  82%
aprovats a la primera amb
el nostre exclusiu sistema
de preparació. Informa’t
900315315, trucada
gratuïta.

ES LLOGA pàrquing tancat
al c/ Barcelona. Raó tel.
667476172.

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
rècord. Informa’t al
900315315, trucada
gratuïta.

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 TRASPASSA botiga
de roba infanti l en ple
rendiment per no poder
atendre. Abstenir-se
curiosos. Interessats 646
611553.

SE VENDE Opel Vectra
2.0, 16v. DTI Sport. Color
gris plata, llantas, A/A,
cierre, elevalunas, etc. Del
año ‘99 con 135.000 Km.
Precio:  8.000 euros.
Razón 615 830644.

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

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

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

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

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.

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

CASA en venda a Algerri,
2 pisos. Bon preu. Raó 973
445924 horari d’oficina.

ES VENEN  cinc
acumuladors elèctrics.
Interessats 636 076888.

ES TRASPASSA rentador
de vehicles d’interiors i
tapisseries. Interessats 647
235803.

DÚPLEX  en venda al secà
de Balaguer. 3 hab., 2
cuartos de bany, garatge,
calefacció. Equipat amb
mobles i electrodomèstics.
Preu: 120.000 euros. Raó
616 771071.

SE VENDE casa en Gerb,
150 m2 de vivienda + 150
m2 de garaje y patio.
Perfecto estado, 5 hab.,
salón-comedor, cocina y
rebost,  baño y aseo, sala
con fuego a tierra. Precio:
108.000 euros. Razón 973
448897.

E S Q U I Z O F R È N I A ,
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

COMPRO casa de poble a
la comarca de La Noguera
o casa al casc antic de
Balaguer. Interessats 696
633509.

ES VEN  pis totalment
reformat, 3 hab., aseo i
cuarto de bany. Ascensor,
calef. gas-oil, A/C i pàrking.
Zona tranquil.la. Raó 635
501579.

SE VENDE piso semi nuevo
perfecto estado en la C/ Dr.
Flèming. 3 hab., comedor
mas ático con fuego a tierra,
cocina, 2 baños, galería,
balcón, terraza. Calef. indiv.,
A/A. Razón 973 449179 o
669 663629.

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.

S’OFEREIXEN auxiliars
d’infermeria en geriatria,
amb experiència per la cura
de gent gran. Interessats
619 475747.

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

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

PARCEL·LA urbana en
venda al secà de Balaguer
de 500 m2, amb tots els
serveis. Preu: 72.000
euros. Raó 616 771071.

SE ALQUILA piso en el
paseo de la Estación,
amueblado, 2 cuartos de
baño, calefacción y
ascensor. Razón 973
451371.

SE OFRECE señora para
limpiezas de comunidades
o para trabajar a media
jornada en faenas del hogar
o cuidar enfermos.
Interesados 618 627993.

CHICA con experiencia
Hosteleria se ofrece para
limpiar y/o cocinar en
casas. Interesados 649
340610.

ES VEN Golf IV, 1.800 GTI
Turbo Edició especial del
Octubre de 2003. Negre, 3
portes, 28.000 km. Full
equipe. Preu: 19.500 euros
amb canvi de nom. Raó
661 245575/77.

ES VEN Wolgswagen Golf CL,
tercera generació. Bon  estat,
140.000 km. Bon preu. Raó
605 397309.

SE ALQUILA piso en el casco
antiguo de Balaguer.
Reformado, amueblado, 2 hab.
y calefacción. Razón 649
340610.

LOCAL COMERCIAL en llo-
guer. Zona d’expansió. Raó telf.
667476172.

ES PRECISA noia per  fer
feines de la llar, tres cops a la
setmana. Amb vehicle propi.
Raó 686 144761.

VENDO 35 metros de
ralloleta azul para piscina en
buen estado. VENDO Yamaha
Yoj color roja con
documentación, buen precio.
Interesados 973 450686.

ES VEN pis de particular a
particular. Reformat, 4 hab.,
cuarto de bany, cuina, terrassa
i galeria, calef. indiv., ascensor.
Raó 605 881643.

ES VEN carro-tenda marca
Jamet del tipo Arizona de 6
places. Interessats 626
368621.

ES VEN Mountain Bike marca
“Mondraker” model MR 85 del
2004. Doble suspensió i frens
de disc. En perfecte estat. Raó
636 625794.

PARQUING tancat en lloguer.
Zona eixample, al carrer
Barcelona. Raó tel.
973448273.

ES NECESSITA dependent/
a per carnisseria a Balaguer.
Interessats 646 884819 de
16.30 a 20h.

CASA en venda al C/
l’Esglesia, amb finques de
cereal, plantat i bosc, 20 ha.
Santa Linya. Raó 973 4459 24
horari d’oficina.

S’HA PERDUT una arrecada
d’or amb tanca calatana, porta
un aret amb circonites i una
flor. Es gratificarà la seva
devolució. Tel. 606 955567.
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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 8 de la tarda del 24 de febrer a les 8 de la tarda del 3 de març SALA
De les 8 de la tarda del 3 de març a les 8 de la tarda del 10 de març MARCH
De les 8 de la tarda del 10 de març a les 8 de la tarda del 17 de març 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

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

NECESSITA per al seu departament d’atenció al client
OPERADORES

REQUISITS
Coneixements informàtics: (Office: Outlook, Word, Excel, etc.,

i sistemes operatius: MS-Dos, Windows). Coneixements
administratius. Català/Castellà parlat i escrit. Coneixements
d’anglès. Carnet de conduir. Disponibilitat de viatjar. Bona

presència. Edat entre 18 i 30 anys
VALORACIÓ

Títol acadèmic d’auxiliar informàtic o bé administratiu.
Experiència en llocs similars. Iniciativa i capacitat de treball.

OFERTA
Incorporació immediata. Formació a càrrec de l’empresa.

Retribució a convenir.

Interessats enviar Curriculum vitae amb fotografia recent a les nostres oficines.
Beroni Informática, c/ Riu Corb, 27, 25600 Balaguer.

Tel. 973 44 35 14 - Fax 973 44 85 87  •  E-mail: beroni@beroni.com

Beroninformática

Cansat de
buscar feina?

Bons horaris, ben remunerat
ACONSEGUEIX-LO JA!

900 308 308 Trucada

Gratuïtai

Treballa com

Auxiliar
Administratiu

Es precisa personal

Informa’t
Trucada Gratuïta

des de 18 anys i certificat d’escolaritat

Subalterns, Ordenances, Uixers,
Bidells, Agutzils-Notificadors,

Aux. Serv. Generals

OFERTA PÚBLICA DE TREBALL

900 308 308

PREPARA’T PER A

MOSSO

D’ESQUADRA
Porperes incorporacions

Generalitat Catalunya

900 308 308
INFORMA�T

Trucada
Gratuïta

PROFESSORA AMB  MOLTS
ANYS D’EXPERIÈNCIA DÒNA:
REPASSOS i CLASSES DE
FÍSICA, QUÍMICA, MATEMÀTI-

QUES, ELECTROTÈCNIA I
MECÀNICA. NIVELL: ESO I

BATXILLERAT
PREPARACIÓ SELECTIVITAT

INTERESSATS 660 30 13 66

ES VEN o ES LLOGA
negoci de taller de reparacions en ple

rendiment a Algerri per jubilació.

També es ven maquinària d’ocasió.

Informació personalitzada.

Interessats trucar al tel. 973426022
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