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Excavacions al Pla d’Almatà
Les excavacions
arqueològiques del Pla
comencen a donar fruits amb
la troballa de diferents
materials islàmics

El lideratge del Balaguer B
El Balaguer B és l’actual líder
del grup 14 de la Segona
Regional, a 10 punts del seu
immediat perseguidor

425

Càtedra «Comtat d’Urgell»
Els propers dies 13, 14 i 15
de juliol es celebrarà el desè
Curs d’Estiu amb la presència
dels millors historiadors
medievalistes

Segona quinzena
març · 2005



2

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/ 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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sumari

Què en penseu?...
La botiga de roba que la Confraria de

Sant Antoni de Pàdua té al carrer del Pont
és a punt de tancar les portes. De les
possibles raons perquè cessi l’activitat
d’un establiment, la d’aquest, i per les
seves particulars connotacions, no
oblidem la seva finalitat totalment altruis-
ta i solidària, és totalment inversemblant:
han de deixar el local on està avui ubicat i

no en troben un altre amb similars
condicions de lloguer. Se’m fa difícil pen-
sar en l’absoluta manca d’espais per tal
que aquesta entitat puguin continuar
desenvolupant  la seva labor social, com
també que cap institució els en pugui cedir
un. Arreu hi ha botigues com aquesta i no
crec que es trobin amb un problema
semblant. Tant de bo que algun dia, no
molt llunyà, pugui parlar de l’esperada
reobertura.

Josep M. Simón i Auberni

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 !

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

NOVA DIRECCIÓ

Vine i gaudeix dels millors preus i ofertes
Últimes novetats en DVD i jocs PS2
També lloguem a l’interior

VINE I INFORMA�T!
C/. Gregorio Marañón, 6 - BALAGUER
Tel.: 973 44 69 79

Del Pla d’Almatà

La història medieval serà la protagonis-

ta cultural d’aquest 2005. La casualitat o

no ha fet que justament l’any que els bala-

guerins celebrem els 900 anys de la Con-

questa de la ciutat per part dels cristians

als islàmics, les administracions de la Ge-

neralitat de Catalunya i l’Ajuntament, han

iniciat les excavacions arqueològiques al Pla

d’Almatà, que està considerat el jaciment

islàmic més important de la península, i un

dels motius de la seva importància és que,

durant aquests 900 anys, sobre la devas-

tada ciutat no s’hi ha construit mai res, i

per tant els arqueòlegs poden dimensionar

i perfilar amb exactitud les 27 hectàrees

del jaciment. Han estat molts anys de rei-

vindicacions de grups i col.lectius que de-

manaven aquestes actuacions per recupe-

rar el que s’anomena la «Emporium islàmi-

ca».

Veient els treballs que s’han realitzat

durant aquests primers mesos, sota la di-

recció de l’arqueòloga Marta Monjo, hom

no pot deixar d’imaginar-se tot el Pla

d’Almatà excavat, consolidat, i centenars de

turistes passejant per la vella població de

Balagî. Segurament és fer volar coloms,

En portada:
Viu la Passió

BALAGUER
Centenars d’alumnes de
Balaguer participen a la

plantada de l’arbre

Josep Maria Morell presenta
el llibre de receptes de “Cent

truites” de Pagès Editors

COMARCA
Els millors historiadors
medievalistes protagonistes
d’un nou curs d’estiu

Alcaldes de la Noguera reben
la informació del Govern de la
Generalitat en seguretat

CULTURA
L’Escola La Noguera participa
en el projecte d’adopció d’un

monument

L’IES Ciutat de Balaguer
continua els seus actes amb

una conferència

ESPORTS
El Balaguer es consolida en la
tercera posició de la taula al
guanyar al Banyoles

El Cristec perd a la pista del
cuer i retrocedeix posicions a
la classificació.

però des d’aquí tenim l’obligació d’exigir a

les diferents institucions amb responsabili-

tats culturals del nostre país, des de l’Estat

central, passant per la Generalitat de

Catalunya i la Diputació, i acabant amb el

propi Ajuntament, que aquestes excavaci-

ons no parin, que el programa tingui una

continuitat en els propers anys. Potser  és

un projecte a molts anys vista, i potser no-

saltres no ho veurem, però al menys, que

ho puguin gaudir els nostres fills. El Pla

d’Almatà, és sens dubte, una joia turística

per excel.lència del Balaguer del futur.
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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 Castell Formós acull una nova edició

de l’espectacle “Viu la Passió”
Les representacions es faran els dies 25, 26 i 27 de març, en cinc
sessions diàries, cada 45 minuts, a partir de 2/4 de 9 del vespre

Els dies 25, 26 i 27 de març, el Castell
Formós de Balaguer serà l’escenari de la
representació de l’espectacle plastico-mu-
sical «Viu la Passió», organitzat per La
SudaTeatre, i en el que hi intervindran unes
300 persones de Balaguer i comarca, en-
tre figurants, uns dos-cents cinquanta, i
col.laboradors.

A Balaguer l’any 2000 va sorgir la idea
de realitzar, durant la setmana Santa una
representació de la Passió en un marc di-
ferent al teatre, que és on es realitza prin-
cipalment aquest tipus d’espectacle.

A tot això hi hem d’afegir els textos
explicatius inicials en cada quadre que ens

situen en el context del moment històric en
què ens trobem en cada moment.

“Viu la Passió” està formada per 12
quadres que fan viure amb màgia, realisme
i fantasia les narracions evangèliques de la
última etapa de la vida de Crist. S’inicia en
un moment de joia popular com és l’entrada
triomfal a Jerusalem i acaba en un altre fet,
la resurrecció. En mig queden escenes com
l’últim sopar; moments de compassió com
el de la Verònica i el Cirineu...

Les representacions es faran el
divendres, dissabte i diumenge de Setmana
Santa, a partir de les 20,30 hores, amb
cinc passis diaris.

Assemblea de regants de

Balaguer del canal d’Algerri
En el seu darrer tram, el canal

permetrà zones anomenades ZEPA

El passat dimarts 15 de març, la Sala
d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer va acollir una
assemblea dels regants del darrer tram del canal
Algerri-Balaguer, pertanyents al municipi de
Balaguer, i en la que va informar-se que de les 2.400
hectàrees afectades, unes 1.700 estaran
considerades com a zona ZEPA (zona d’especial
protecció d’aus) i que per tant, tan sols quedaran
unes 700 hectàrees per posar en regadiu al secà
balaguerí.

Tècnics del Departament d’Agricultura de la
Generalitat van anunciar que es realitzarà
properament, la concentració parcel.laria, que serà
diferent a les altres, per les peculiaritats que
comporta la zona de protecció de les aus.
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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...

Reserves als tels. Tels. 973 446 055 - 606 105 223

- 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

973 445 356 - 667 471 961

ZONA BALAGUER

Apartamento de nueva cons-
trucción de 45 m2, 1 hab., 1
baño, suelo de parket, balcón y
ascensor. Precio: 90.150 euros.
Ref. 1009.

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

MENÁRGUENS

Piso de planta baja de 74 m2, 2
hab., 1 baño, terraza, calefacció
individual a gas. Precio: 78.132
euros. Ref. 1015

VIATGE A BARCELONA TOTS ELS DIMECRES

La Hermandad Rociera viatja

a la Feria de Can Zam
Ela autobusos sortiran el 17 d’abril cap a

la Feria de Abril de Santa Coloma

La Hermandad Rociera de Balaguer organitza
autobusos per viatjar el proper 17 d’abril a la Feria
de Can Zam, a Santa Coloma de Gramanet, on es
podrà gaudir de les actuacions de grups musicals
com Estopa, King Africa, Mojinos Escocios, El can-
to del Loco, David Bustamante, David Civera, Ecos
del Rocio, entre molts altres. Els interessats poden
inscriure’s al Bar Catalunya, al Bar Pineda, al Talladet
o al telèfon d’informació, 973 44 87 44. El preu del
viatge es de 10 euros en general, i 5 euros pels
socis de la Hermandad.

Més de cinc-cents escolars participen a

la plantada de l’arbre d’enguany
Alumnes de tots els centres escolars han replantat la zona verda que

comunica el carrer Franqueses amb el parc de la Transsegre

La campanya “Planta un arbre a
Balaguer” està emmarcada en el Pla Muni-
cipal de Dinàmica Educativa pel curs 2004/
2005. L’Ajuntament de Balaguer, l’Impic, el
Centre de Recursos Pedagògics de la No-
guera i l’Escola Taller Minerva de Balaguer,
a través del mòdul de jardineria, han orga-
nitzat un any més la popular plantada d’ar-
bres amb els escolars de Balaguer. La plan-
tada s’ha realitzat entre l’11 i el 18 de març.
Els centres educatius que han participat en
aquesta activitat són CAEP La Noguera,

CEIP Àngel Guimerà, CEIP Gaspar de
Portolà, IES Almatà, IES Ciutat de Balaguer,
Nostra Senyora del Carme i el Taller l’Estel.
L’activitat s’ha realitzat a la zona verda
existent entre el carrer Les Franqueses i el
Parc de la Transsegre.

Aquesta plantada permetrà disposar d’una
zona enjardinada gairebé autosuficient, ja que
les espècies seleccionades necessiten poca
aigua i un manteniment mínim. Els escolars
de Balaguer han plantat arbustos i plantes
aromàtiques.
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Els nois i noies de Balaguer viuen una nova

edició de la Setmana Santa sobre rodes

Des del passat dilluns 21 de març i fins aquest
dijous 24, els joves de Balaguer, d’edats compreses
entre els 6 i els 14 anys gaudeixen d’una nova edició
de la Setmana Santa sobre rodes, que organitza la

regidoria d’esports de l’Ajuntament
de Balaguer, i que un any més, els
aficionats a la bicicleta poden gau-
dir durant aquests dies de vacan-
ces escolars.

Els joves s’han trobat cada dia
a partir de les 9,30 hores del matí
al parc de la Transsegre, per inici-
ar una jornada relacionada amb la
bicicleta. Petites excursions, i dife-
rents activitats amb la bicicleta,
adaptades a les edats i habilitats
dels participants, han configurat el
programa d’aquests quatre dies.

Les activitats han estat sota la
gestió de monitors especialitzats i
la col.laboració del Club Radical
Interesport de BTT de Balaguer.

Josep Maria Morell presenta el seu llibre

gastronòmic de les «cent truites»
La Sala d’Actes de l’Ajuntament

de Balaguer va servir d’escenari per
a que el gastrònom i escriptor ba-
laguerí, Josep Maria Morell presen-
tés el llibre de les cent receptes de
truites, editat per l’editorial Pagès,
dins de la col.lecció Catxipanda, que
dirigeix Vidal Vidal.

L’acte de presentació va comp-
tar amb un nombrós públic assis-
tent, i va estar presidit per perso-
nalitats de la cuina com Xavier Mes-
tres, President de la Fundació de
l’Institut Català de la Cuina, i el ma-
teix autor del pròleg del llibre,
Edouard Cointreau, president dels
Gourmand Awards, i l’Alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà.

Els alumnes de Gaspar de

Portolà aprenen a elaborar

mones de Pàsqua
Els Nens i nenes d’Educació Infantil del CEIP

Gaspar de Portolà de Balaguer, han començat a
preparar les festes Pàsqua amb la realització de
diferents activitats entre les que destaquem un ta-
ller de pastisseria per a la elaboració de mones.

La sessió va anar a càrrec del mestre pastisser
de Balaguer Sr. Pepe Daza, que durant el matí del
passat dimarts 15 de març va fer una demostració
pràctica a la cuina de l’escola de tot el procés per a
la elaboració de les mones.

Des de l’elaboració del pa de pessic, fins a tots
els productes ornamentals per elaborar aquest típic
producte de pastisseria, tradicional el dilluns
després de Pàsqua.

Els nens i nenes de  tres, quatre i cinc anys van
conèixer els ingredients, comptar les mesures
necessàries per fer el pastís, gaudir de la varietat
de dolçaines, del contrast dels colors i de la flaire
que sortia del forn.

La sessió culinària va concloure a la tarda quan
entre tots els presents es va organitzar una gran
berenada degustant les delicioses mones de fruita
i mantega.L’acte va ser presentat pel coordinador general

dels Serveis Educatius de la Noguera, Joan Arjona,
i va comptar amb la presència del director de Pa-
gès Editors, Lluís Pagès.
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• Menjars casolans

•Menú diari

• Carta

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

TANCAT PER VACANCES

del 29 de març al 13 d’abril, ambdós inclosos

El Govern informa de què

cal fer en situacions de risc
Lliura un manual a tots els alcaldes de

les poblacions de la comarca

La Generalitat de Catalunya va oferir el passat
17 de març, una sessió informativa als alcaldes de
la comarca de la Noguera per tal de fer-los arribar
els coneixements i les eines de consulta i
coordinació necessaris per poder donar a la
població una resposta més eficaç davant de les
diverses situacions de risc i de conflictes en
matèries de seguretat ciutadana i de trànsit.

La reunió, va tenir lloc a la seu del Consell
Comarcal de la Noguera, presidida pel delegat
territorial del Govern, Jaume Gilabert, i comptà amb
la participació del responsable de Seguretat Civil a
Lleida i coordinador de la sessió, Joan Condal, així
com de representants dels diferents cossos de
seguretat i organismes operatius de la Generalitat
(Bombers, Mossos d’Esquadra i Agents Rurals).

La X Càtedra d’Estudis Medievals “Com-
tat d’Urgell” que se celebrarà els dies 13, 14
i 15 de juliol a Balaguer, girarà entorn a la
Conquesta de Balaguer, del 1105.

El 1105 Balaguer, la segona ciutat del dis-
tricte musulmà de Lleida i un dels punts més
septentrionals de cultura islàmica, és conque-
rida per les forces del comtat d’Urgell.  És
molt més que una controvèrsia militar, que un
retoc fronterer, perquè s’imposa un tarannà
social, unes creences oficials i uns referents
ideològics ben diferents.  Uns i altres perfilen
així, a la vora del Segre, un nou acte de veï-
natge després de segles de relació i inter-
canvi en tots els sentits.  Balaguer esdevé
un paradigma de reflexió sobre les possibili-

El curs d’estiu “Comtat d’Urgell” girarà

entorn de la Conquesta de Balaguer
La Càtedra d’Estudis Medievals, dirigida pel catedràtic, Flocel

Sabaté, comptarà amb els millors historiadors del tema

tats i els topalls de la convivència, sobre les
bases de les identitats respectives, sobre la
trobada, en definitiva, d’unes civilitzacions tan
properes com el marc mediterrani que les
agermana. Balaguer el 1105 s’erigeix, doncs,
com a cruïlla de civilitzacions, una cruïlla que,
a les portes del  segle XII, contribueix pode-
rosament a assentar  una de les  vies d’iden-
titat de l’Europa naixent.

Historiadors de la talla de Jean Flori, André
Vauchez, Pierre Guichard, Georges Martin,
Prim Bertran, Dolors Bramón, o Luis Garcia
Guijarro, formaran part dels ponents d’aquest
curs d’estiu que està considerat com un dels
més importants d’Història medieval dels que
se celebren a l’Estat Espanyol.
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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

VALLFOGONA
REF. 24203
GRAN CASA A

REFORMAR
3vivendes
independents.
ZONA CENTRE.

BALAGUER
REF. 23791

ESTUDI
D�OBRA NOVA.

Bons acabats.

P.V.P: 58.900 euros.

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

REF. 23793
PIS SEMI NOU EN
ZONA EN EXPANSIÓ.
4 hab., 2 banys
complerts, ascensor i
calef. VINGUI I
INFORMI�S

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. 23794
PIS DE 90 m2.
4 h a b i t a c i o n s ,

calefacció gas natural,

galeria tancada.

ZONA CENTRE.

BALAGUER CASTELLÓ
REF. 23795
CASA SEMI-REFOR-
MADA DE 150 M2.
4 hab., dobles, calef.
gas-oil, garatge per 2
cotxes.
P.V.P: 30.200 euros.

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

BALAGUER

REF. 0001577
TERRENY RÚSTIC
DE 6.900 m2.
P.V.P. 30.200 euros.

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

ATENCIÓ

REFINANCEM
LA SEVA
VIVENDA
AL 100 %

ARTESA

REF. 22542
MAGNÍFIC PIS DE

150 m2.
Disseny exclusiu, 2

places de parquing.

DE PRESTIGI.

REF. 23789

AMPLI PIS
REFORMAT. 3 hab.,

bany complert, gran

salo menjador.

MOLT BONA ZONA

BALAGUER
REF. 24141
MASIA A REFORMAR
TERRENY

DE REGADIU DE
8 HA. IDEAL PER
MONTAR NEGOCI.

CORBINS

BALAGUER

GRAN OPORTUNITAT
SOLAR URBÀ DE 500 m2.

ZONA: Part Nova.
P.V.P: 24.200 euros.
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• Especialitat en esportistes

• Exploracions adults/infants

• Estudis computeritzats de

la marxa

• Plantilles personalitzades

• Cirurgia ungueal

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

• Ulls de poll

• Ungles clavades

• Berrugues

• Reflexologia

El passat dimarts, 22 de febrer, un grup
de 20 alumnes del Lycée Agricole de
Richerenches de la Provença (França) va fer
una estada a l’Escola de Capacitació Agrà-
ria de Vallfogona, i va visitar diferents ex-

Alumnes francesos visiten l’Escola de

Capacitació Agrària de Vallfogona
Alumnes d’ESO de Bellpuig van participar també de les diferents

activitats de l’Escola Agrària de la comarca de la Noguera

plotacions agrícoles i ramaderes de la No-
guera que col.laboren en la realització de
pràctiques dels alumnes.

Els estudiants van intercanviar
experiències i diferents punts de vista sobre
la formació agrària que es dóna als dos
centres i el seu futur com a professionals
del medi rural.

D’altra banda, uns 70 alumnes de 3r i
4rt d’ESO de l’IES de Bellpuig van participar,
els dies 9 i 11 de febrer, en els Tallers de
Ciències i Tecnologia de l’Escola de
Capacitació Agrària de Vallfogona. El
programa va consistir a treballar els tallers
d’Anatomia, Ciències i Tecnologia,  conduïts
per professors i alumnes del cicle formatiu
d’Explotacions ramaderes.

El 3 d’abril hi haurà la

segona Marxa Noguerenca
Amb sortida de Butsènit, passarà per
Cubells, la Torre de Fluvià i Montgai

El proper diumenge 3 d’abril, l’Associació Foment
Cultural i Recreatiu de Butsenit organitza la Segona
Marxa Noguerenca, que sortirà de Butsènit a les 9
del matí i passarà per Montgai, Cubells , La Torre de
Fluvià i retornarà a Butsènit. Els interessats podran
escollir la longitud del trajecte en les diferents pos-
sibilitats que ofereix l’organització, un circuit llarg
de 18,5 quilòmetres i un de curt de 8,3 quilòme-
tres. Les inscripcions poden fer-se al telèfon 973
430213 o al correu electrònic xavser@hotmail.com.
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La intervenció arqueològica que s’està
duent a terme al Pla d’Almatà té com a objectiu
excavar i documentar la zona excavada als
anys 90, a la vora de la pista d’aeromodelisme
per tal de recuperar tota la informació encara
romanent. S’ha dut a terme la excavació d’una
de les cases properes a la muralla sud i
situada en el carrer que duu a la porta
d’entrada a la ciutat, l’excavació del qual
s’iniciarà en breu.

Es tracta d’una casa de planta
quadrangular composada per un pati central
descobert, al voltant del qual es disposen cinc
habitacions. Ha estat possible distingir la
funció de cadascuna d’aquestes estances.

Així, s’ha documentat la sala que funciona

Les excavacions arqueològiques del Pla

d’Almatà comencen a donar fruits
Ja es pot veure la primera de les cases excavades de l’anomenada
“Empúries islàmica”, el jaciment islàmic més important de l’Estat

com a distribuidor-sala d’estar que permet
l’accés al carrer així com a la resta de les
estances de la casa. La sala més propera al
carrer actua com a sala principal i dormitori i
disposa d’una petita subdivisió interna que la
separa de la zona de letrina. S’ha documentat
també una gran cuina amb diverses llars de
foc i un rebost. Totes les estances tenen
paviments de terra batuda i estan cobertes
per teulades de teula àrab. Al pati s’han
localitzat diverses sitges destinades a
l’emmagatzematge de gra. Una d’elles havia
estat reomplerta amb les escombraries de la
casa, en la seva major part vaixella de cuina.
L’estudi del material ceràmic ha permès datar
aquesta casa al segle XI.

La població islàmica tenia

un urbanisme molt ordenat

La zona objecte de l’excavació es situa al sud-
oest del jaciment, propera al parc IRYDA i a les pistes
d’aeromodelisme.
Es tracta d’una zona, d’aproximadament 5000 m2

que va ser objecte d’excavacions arqueològiques
entre els anys 1994 i 1995. En aquelles
intervencions es documentaren 14 cases ordenades
en un urbanisme quadrangular i una part de la
muralla en la que pot observar-se una de les portes
d’accés a la madina.

C/ Sant Lluís, 18-20 · Tel. 973 446 601 · BALAGUER
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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

“Europa en blanc i negre.

Les mil cares d’Europa”

Amb aquest suggerent tema l’IES Ciutat de
Balaguer tancarà el cicle de conferències
commemoratives del seu 50è aniversari. L’acte
tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Institut el proper
divendres 15 d’abril, a les 20’30h. En aquesta ocasió
el conferenciant serà el Sr. Joan Penella Roma,
exalumne de la primera promoció de l’Institut.

Joan Penella Roma, nascut a Castelló de
Farfanya l’any 1940, és doctor en Filologia
Hispànica i Llicenciat en Geografia i Història. Durant
la seva etapa docent va impartir classes a
Universitats d’arreu del món: Equador, Austràlia,
França, Bèlgica i Espanya.

D’altra banda, el proper dia 28 de maig es clourà
el 50è aniversari de l’IES Ciutat de Balaguer amb
un dinar que aplegarà totes aquelles persones
vinculades al centre. Els interessats poden
inscriure’s al telèfon 973 445721 (en horari escolar),
fins al 29 d’abril.

El CEIP La Noguera de
Balaguer, juntament amb
tres centres del Vallès, se-
ran els únics centres edu-
catius de Catalunya, que
han estat escollits dins de
la convocatòria d’ajuts al
desenvolupament de projec-
tes de recerca i innovació
en matèria educativa del De-
partament de Recerca, Uni-
versitats i Societat de la in-
formació.

Coordinats pel Centre
d’Estudis del Patrimoni
Arqueològic de la UAB, el
col.legi La Noguera participa
en el programa d’adopció
escolar de monuments que
pretén dinamitzar el
coneixement del patrimoni
històric i arqueològic de

 L’Escola La Noguera adopta el jaciment

de La Roca dels Bous de Sant Llorenç
El centre educatiu de Balaguer, juntament amb 3 més del Vallès

participen d’aquest programa coordinat per la Universitat Autònoma

cada municipi a través d’un
treball específic als centres
educatius entorn a un
monument proper.

En el cas de l’Escola de
la Noguera el monument
adoptat és el Jaciment
paleolític de La Roca dels
Bous a Sant Llorenç de
Montgai. Aquest jaciment
és objecte d’estudi pels
alumnes de cinquè de
Primària, la elaboració i
edició d’una unitat di-
dàctica,  el treball a l’aula a
partir d’aquesta proposta
didàctica i la visita al
jaciment i treball de camp.

L’adopció de monu-
ments implica que el centre
educatiu, en aquest cas
l’escola La Noguera de

Balaguer, inclogui en el seu
projecte de centre el
coneixement i l’estudi d’un
monument del seu entorn,
com a centre d’interès pels
seus cicles educatius. Al
final de cada curs escolar,
el treball realitzat haurà de
divulgar-se mitjançant
exposicions, per via
telemàtica o per altres
mitjans. Els centres rebran
suport didàctic, documental
i tècnic del Laboratori
d’Arqueologia de la UAB per
a la realització de totes les
fases del programa.

El CEIP La Noguera s’ha
caracteritzat durant tots els
seus anys d’història per la
seva iniciativa i per la seva
innovació pedagògica.
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Indesinenter

Ha fet un fred massa fred aquest hivern.
Ha fet un fred descarat,
nit i dia,
massa llarg.
La neu, gelada i congelada,
s’ha desfet molt lentament.
Mica en mica s’ha desfet
i l’aigua l’han engolit
les arrels de tots els arbres
de les muntanyes més altes,
però no pas les de baix.
Ha estat una neu seca la d’enguany.
El fred li ha pres la força
que l’empeny fins als bassals,
les rieres, els pantans,
i així romant egoïsta, massa eixuta,
senyora d’un lloc massa alt,
una neu que no fa aigua.
Verd de sed és el que veig.
Verd de sequera,
dibuixant les cotes baixes
on fa temps que no hi fa cap,
decidida, ben lluenta,
la vida de color blanc
del cim de les serralades.

Miquel Trilla

Com cada any, quan arriba la Setmana Santa, els
balaguerins tenen una visita obligada a l’aparador de
cal Lluís Muixí, per veure amb quina mona de Pasqua
ens sorprèn.

La mona d’enguany, és espectacular. El mestre
pastisser de la nostra localitat, i de renom internacio-
nal, ha elaborat la Catedral de Barcelona, utilitzant un
total de 80 quilos de sucre. El resultat és una autèn-

Lluís Muixí elabora la “Catedral de

Barcelona”, amb 80 quilos de sucre
El mestre pastisser balaguerí, reconegut internacionalment, guanya la

Medalla d’Or del “Certamen internacional de Pastisseria”

tica obra d’art, tal i com ens té acos-
tumats l’artista balaguerí.

Lluís Muixí, d’altra banda, també
ha estat noticia els darrers dies per
haver aconseguit la Medalla d’Or en
el «Certamen Internacional de Pastis-
seria», organitzat pel Gremi de Pas-
tissers de Barcelona. Aquest premi
l’ha aconseguit amb la figura de xo-
colata, d’una parella asseguts en un
banc, i amb la dama del paraigua de
fons, al parc de la Ciutadella. Aquesta
figura va estat a l’aparador de la pas-
tisseria de Balaguer, fa uns mesos.

Amb aquest, són molts els guar-
dons que el mestre pastisser Lluís
Muixí ha aconseguit al llarg de la seva
trajectòria professional, tant a nivell
artístic com docent, ja que no cal obli-
dar la seva docència a l’Escola de
Pastissers de Barcelona, durant molts
anys.



14

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

El Balaguer, amb moltes baixes, suma els

tres punts en joc del camp del Banyoles
El davanter Iban Parra, recupera l’olfacte golejador i s’apunta el seu

primer hat trick de la temporada al Municipal de l’Estany

El Balaguer viatjà el passat diumenge al
Municipal de l’Estany de Banyoles amb un
total de 8 baixes, sis per lesió (Moragues,
Grau, Bielo, Carlos Martínez, Magí i Juli) i
dos per sanció, (Campabadal i Isma), i amb
4 jugadors del Balaguer B, Ferran, Molins,
Torra i Alex, i Gabi del juvenil. Amb aquestes
perspectives, i després d’haver patit la se-
gona derrota al Municipal de Balaguer, da-
vant l’Hospìtalet, l’equip d’Emili Vicente va
saber treure l’orgull i la casta i va endur-se
els tres punts en joc, que acompanyat de
les derrotes del Sant Andreu i el Peralada i
l’empat del Reus, el tornen a col.locar a la
tercera posició de la taula classificatòria i
mantenint intactes totes les possibilitats de
poder jugar la lligueta d’ascens a Segona B.

A falta de 9 partits per acabar la tempo-
rada, els d’Emili Vicente han de jugar quatre
partits a casa, davant el Sant Andreu, el
Palamós, el Peralada i el Rubí, mentre que
han de visitar els camps del Mataró, el
Santboià, el Reus, el Gavà i el Barcelona C.
L’estadística de les darreres temporades diu
que amb 66 punts, tens assegurada una de
les quatre places del play-off, i per tant,
sembla que el Balaguer, assegurant els punts
de casa, podria classificar-se.

L’equip vermell rebrà al Palamós el pro-
per diumenge 4 d’abril, després d’unes me-
rescudes vacances de Setmana Santa, en
que es para el campionat de lliga, i servirà
per poder recuperar alguns jugadors lesio-
nats.

Golejadors del F.C. Balaguer

1.Mataró ................ 59

2.L’Hospitalet .......... 58

3.Balaguer ......... 54

4.Santboià ............. 53

5.Peralada ............. 51

6.Reus ................... 49

7.Sant Andreu (-1) .. 47

8.Granollers ........... 44

9.Rubí .................... 43

10.Palamós ............ 41

11. Figueres. .......... 39

12. Gavà ................ 38

13. Cornellà ........... 30

14. Castelldefels ..... 29

15. Barcelona C ...... 29

16. Manresa ........... 26

17. Vilanova ........... 25

19. Vilassar ............ 25

19. Banyoles .......... 23

20. Tàrrega ............ 22

Classificació Tercera Divisió

1. Iban Parra ...... 21

2. Campabadal ..... 6

3. Sisco Navàs ....  3

4. Toni Menchón ... 3

5. Juanjo Tenorio .. 2

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

7. Juanjo Alias ...... 2

8. Ermengol ......... 2

9. Chupi ............... 2

10. Juli Sánchez ... 1

11. Carlos Martínez1

12. David Gallardo 1

Amb el seu primer
hat trick de la tempora-
da, Iban Parra tornà a
donar un cop d’efecte a
la classificació goleja-
dora de la Tercera Divi-
sió, i ara amb 21 gols
és el màxim golejador de
la tercera, seguit per Iban Parra

Àngel del Mataró amb
19.

Els tres gols de Par-
ra al Banyoles, també
van servir per mantenir
l’equip a la tercera posi-
ció de la taula classifi-
catòria a falta de 9 jor-
nades pel final.
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 El Cristec cau derrotat per 8-5 a la

pista del Bonaire, cuer de la categoria
Els balaguerins perden una oportunitat d’acostar-se a la part alta

El Cristec perd a la pista del Bonaire Terrassa
per 8 gols a 4. Els balaguerins perden una gran opor-
tunitat per sentenciar definitivament la seva perma-
nència i apropar-se a la part alta de la classificació
al perdre inesperadament contra el cuer de la com-
petició, un equip que malgrat es va mostrar tècnica-
ment molt inferior, va saber aprofitar el mal partit del
Cristec. Els locals van sortir molt més motivats i
agressius a la pista i d’aquesta manera ja guanya-

ven per 3 a 0 al minut 14 de partit.
A partir d’aquest moment els bala-
guerins van començar a moure amb
més criteri la pilota i en només 4
minuts Cristian, David i Ferran van
empatar el partit, el qual va deixar
tocats els jugadors locals.

A l’inici de la segona part
Cristian va ficar de nou l’igualtat en
el marcador, però de seguida els
locals van tornar avançar-se en el
marcador (5-4). Els balaguerins
continuaven portant l’iniciativa, però
les ràpides sortides a la contra
locals i l ’ ineficàcia ofensiva
juntament amb la fragilitat defensiva
del Cristec, van propiciar que en els
darrers minuts del partit la victòria
es decantés pels de casa amb el
definitiu 8 a 5.

Ara la competició no es
reprendrà fins el 2 d’abril, degut a
la pausa de Setmana Santa.

El Club Escacs Balaguer

escala posicions
El passat 13 de març es jugà la setena ronda

del campionat per equips de Catalunya. A Segona
Divisió, l’Escacs-Balaguer-Cristec A, aconsegueix
escalar un lloc en la general respecte de la ronda
sisena, situant-se quart de grup amb tres punts i
mig, i a tres punts dels dos capdavanters. El cam-
pionat es reprendrà el proper dia 3 d’abril, en la
seva vuitena ronda, on l’equip balaguerí jugarà a
Tarragona. L’última ronda es jugarà el dia 10 d’abril
a casa.
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El Balaguer B, amb una temporada

sensacional és líder de Segona Regional
L’equip que entrena l’exjugador del Balaguer, Josan només ha perdut
un partit, dels 21 disputats i es troba a 9 punts del segon classificat

La temporada que està fent el Balaguer
B, el segon equip del C.F. Balaguer només
pot considerar-se de sensacional si tenim
en compte les xifres que ha aconseguit en
el que portem de temporada. L’equip entre-
nat per Josan i format per jugadors de
Balaguer i comarca, tots ells força joves i
amb una gran qualitat i futur, ha disputat un
total de 23 partits, n’ha perdut 1, n’ha em-
patat 4 i n’ha guanyat 18, i a manca de 7
partits per acabar la competició de la Sego-
na Regional, l’equip balaguerí es troba a 10
punts del segon classificat, el Bellpuig, equip
que va perdre amb els de la Noguera en el
partit d’anada a Bellpuig i que per tant enca-

ra ha de visitar el Camp Municipal d’Esports,
on els balaguerins es mostren inexpugna-
bles, ja que només han cedit un empat.

L’objectiu d’aquest equip a principis de
temporada era l’ascens a Primera Regional,
i tot i que encara no hi ha res decidit, sí que
podem assegurar que estan molt a prop
d’aconseguir-ho.

Cal esmentar que diferents jugadors
d’aquest equip ja han estat convocats amb
el primer equip en diferents partits de la tem-
porada. És el cas d’en Ferran, Torra, Gómez,
Marcos i Edu, fent bona la labor del futbol
base que no és altra que la de preparar ju-
gadors per al primer equip.

Anna Biscarri guanya el

Campionat de Catalunya

Universitari de Tennis Taula

El passat dijous 17 de març va tenir lloc el Cam-
pionat de Catalunya Universitari a les instal.lacions
de la Federació Catalana de Tennis Taula de
Barcelona, el Poliesportiu Reina Elisenda de
Montcada. En categoria femenina, la balaguerina
Anna Biscarri, representant de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, va resultar la vencedora en gua-
nyar totes les seves rivals per 3 jocs a 0. El proper
mes de maig tindrà lloc el campionat d’Espanya Uni-
versitari a Sevilla, on Anna Biscarri espera, al menys,
igualar els resultats de l’any passat en que va que-
dat sotscampiona per equips.
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Ja he fet menció en altres articles
publicats anteriorment en aquest i altres
medis de premsa escrita, que fer
pressupost (parlant d’economia) és
pressuposar, preveure, anticipar-se als
esdeveniments i fer càlculs dels ingressos
i despeses que s’obtindran en un període
futur. Hi ha moltes i diverses fórmules o
mètodes de càlcul principals, encara que
la majoria dels pressupostos solen ser
calculats en base a dues fórmules que
podríem qualificar com a principals o
bàsiques:
El Pressupost en base Zero consisteix a
calcular les despeses per departaments o
àrees d’activitat. És a dir, partint de zero,
cada àrea o departament ha de proposar
les activitats que pretén que es facin,
calcular al cèntim el cost de totes i
cadascuna d’aquestes i, sumant totes les
activitats i tots els departaments obtindríem
la despesa prevista total; a partir d’aquí,
aleshores, cal trobar les fórmules per
obtenir els ingressos necessaris per cobrir
aquestes despeses calculades. Aquesta
tècnica pressupostària és difícil i complexa
perquè obliga al representants polítics (els
regidors amb cartera) responsables de
cada àrea a elaborar un complet i exhaustiu
informe de les activitats que proposa fer.
No obstant, tot i la seva complexitat, és
recomanable elaborar un pressupost en
Base Zero cada cert temps, per exemple
cada vuit anys (dues legislatures).

L’altra tècnica pressupostària més
emprada és la de pressupost per
programes: consisteix a que el poder públic
responsable de la preparació del pressupost
ha de fer una elecció entre programes
alternatius que competeixen entre ells pels
recursos econòmics, que són limitats i de
ús alternatiu. Per tant, amb aquesta tècnica
pressupostària cal establir prioritats i
analitzar els programes amb criteris de
cost-benefici.

Sigui com sigui, elaborar un pressupost
requereix una tècnica, un mètode, uns
estudis i anàlisi previs; requereix
organització, control, rigor i realisme. Mai

un pressupost ha de caure en suposicions o
previsions que no tinguin una base científica
real, ferma i tangible.

Cap de les qualitats requerides és present
en el pressupost de l’Ajuntament de Balaguer
del 2005. S’ha beneficiat l’electoralisme en
perjudici del realisme i el rigor. Miquel Aguilà
i el seu equip de govern saben de ben cert
que el pressupost presentat i imposat és
irrealitzable i inviable. S’ha imposat un
pressupost que dobla les xifres del
pressupost de l’exercici anterior, tant en
ingressos com despeses, coneixent la seva
inviabilitat, tal com va exposar al Ple el Grup
Municipal del PPC; i és inviable per una raó,
entre altres, ben senzilla: no hi ha temps.

Aguilà i els seus han calculat obtenir més
de 5 milions d’euros de l’alienació (venda) de
terrenys i propietats de l’Ajuntament. Aquesta
previsió no és optimista: és il.lusòria. D’altra
banda han pressuposat obtenir més de 8
milions d’euros (l’any passat eren 3 milions)
de taxes i contribucions especials (tributs a
pagar pels ciutadans). Tant il.lusòria com
l’anterior.

El deute reconegut (es van reconèixer
dues quantitats de deute diferents, però crec
que la més aproximada a la realitat és
aquesta) és de gairebé 7 milions d’euros:
77.000 pessetes per habitant de Balaguer,
unes 300.000 per família.

Finalment, cal dir que si un pressupost
ha de gaudir d’una qualitat essencial, aquesta
és que quadri: Aguilà i els seus imposaren un
pressupost de 2004 desquadrat, han imposat
el pressupost de 2005 desquadrat i ja
preveuen que el del 2006 també serà
desquadrat. Aquest desquadrament és la
prova palpable de la disbauxa econòmica i
financera que impera en el nostre Ajuntament
que, per les dades observades, ja ens ve
d’anys enrere i va abastar el seu màxim a
conseqüència de les obres no
pressupostades realitzades en els mesos
immediatament anteriors a les eleccions
municipals del 2003.

Joan V. Sampedro Cortés

Gup Municipal PP Catalunya, Ajunt. de Balaguer

Perspectives.

Pressupost: viabilitat o electoralisme?

Em sap molt greu haver encertat que no passaria res.
No vull que en sigui comptat com un mèrit, més aviat, era un
malpensament. I si aquesta col.laboració meva al Groc fos
setmanal, us hagués encertat les maniobres, converses i
posta a punt de les excuses d’un, de la pressa per acceptar-
les de l’altre, i de la retirada “zarzuelera” i astut del Piqué.
Era un simplíssim joc de lògica. Que CiU i PSC, arribarien a
un acord sense fer-se mal no crec que hi hagi un sol catalanet
que no ho pensés; hi ha massa roba bruta per rentar i cap
intenció de “fer una rentadora”. Aleshores el qui tardaria més
en sortir de l’escenari quedaria com el més dolent de tots i
volien que fos el PP, no comptaven que fos tan escorredís el
Sr. Piqué, desitjaven que portat per un punt d’honor poc polític
tirés endavant la moció de censura al govern. I aleshores
tots a fer llenya del seu tronc, i ja tenim al personal distret.
No va sortir així, i ara pau i demà glòria.

Les declaracions d’uns i altres són vergonyoses. Les de
la Manuela de Madre fan plorar, les de CiU val més no parlar-
ne. Les dels socis de Govern valia més continuar essent
callades. Les del Piqué deixant-nos al cor el dubte obert del
que sospitem: d’un pacte en el que els únics perjudicats
serem nosaltres. Però també s’ha de tenir en compte que
degut al recolzament del PP, en passades legislatures no es
va poder fiscalitzar a CiU, al .legant una presumpta
governabilitat de l’Estat (Espanya). Ara només resta espe-
rar. El temps que tot ho pot ens portarà els suficients mal-
decaps per no recordar  un  3%, i aquella bufanda d’aire
fresc i renovat que va tenir el nostre president Maragall que-
darà com el boll de les antigues eres: no valent res.

Ara ha de venir l’enfarfec teatral, amb paraules al.lusives
i arravatades i generalment desballestades per no calgué
fer neteja, i que tot segueix igual. I així serà.

Si per un moment un Macià o un Prat de la Riba s’alces-
sin de la tomba panteixarien davant de les grapes dels polí-
tics d’avui. Ells eren polítics però davant de tot, gent d’espe-
rit.

A part del trepig que han fet entre tots, uns per estar en
l’oposició i els altres callant i desitjant que el soci majoritari
es debilités, potser el més beneficiat ha estat el PSC. Ju-
gant la carta del Sr. Nadal i la imatge del president a la TV,
perquè s’ha de dir, que el Sr. Maragall ens sembla més natu-
ral, més normal, més humà, sense tanta “pose” que en l’Artur
ens sobra. Potser no en caldria tanta penso jo. Ara sols ens
cal que esclafin amb una riallada ben sorollosa, perquè tot
continua igual. L’oasi català és viu i funciona.

No calia esperar res per unes paraules que van ésser
enteses molt ràpidament. Va armar-se un ciri per fer un vul-
gar xivarri de poca-soltes. Tant aviat va bufar un airet tot ha
quedat tal com estava. Amb humanitat ho tenim d’entendre,
perquè sentir una remor fina com de seda amb vestits de
marca i un bon sou prou valen per ser indulgents pel bé del
poble català, això sí.

Al que ens agrada tot allò que no està gaire grapejat,
esperarem un període més granat per sentir-nos feliços, i
amb la fe i l’esperança demanem la caritat de què facin la
bugada.

C.G.A.

Millor no poden ser
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En un anterior article de BalGuera, és feia
referència al fet de què a la nostra Ciutat existeix
un gran nombre d’associacions, clubs i col·lectius
de tot tipus que treballen a i per a la Ciutat, actuant
com a motors d’activitats que es desenvolupen
gràcies a una feina callada, eficaç i constant feta
per ciutadans que aporten la seva col·laboració
desinteressada al poble, contribuint d’aquesta
manera, a l’increment de la qualitat de vida de la
Ciutat i al mateix temps que la donen a conèixer
gràcies al desenvolupament propi d’aquestes
activitats.

Pot ser que a molts els sorprengui saber que
les activitats realitzades per les associacions sense
ànim de lucre, han aconseguit tanta importància
que en l’actualitat, a nivell de conceptes
macroeconòmics es parla d’aquestes entitats com
el “quart sector econòmic”  després dels sectors
agrari, industrial i de serveis, i a nivell de conceptes
sociològics es defineixen com a “tercer sector” en
contrapunt als sectors públic i privat. A nivell de
l’Estat Espanyol es calcula que l’aportació que fan
les entitats sense ànim de lucre al producte interior
brut és d’uns 6000 milions d’euros, i el seu efecte
d’arrossegament, és  tres vegades superior.

En base a aquestes dades, es fa evident la
importància sociològica i també econòmica de les
activitats que desenvolupen aquests tipus d’Entitats.
Tornant a la nostra Ciutat, i per posar un exemple
prou conegut, no creiem que ningú dubti de la
important activitat econòmica que genera un
esdeveniment lúdic com és la Transsegre, ni de la
promoció que fa de la Ciutat.

A Balaguer tenim la sort de comptar amb d’altres
esdeveniments que en el seus respectius camps,
tenen un gran reconeixement, si més no, per la gent
que hi participen. En aquest cas posem com a
exemple la celebració de l’Open Internacional
d’Escacs, que des de fa anys es celebra a la nostra
Ciutat, gràcies al treball desinteressat dels
responsables del Club d’Escacs de Balaguer.

És indubtable que un campionat d’escacs per
la seva pròpia naturalesa, no té la moguda lúdica
d’una Transsegre, i per tant no compta amb l’atenció
majoritària dels no iniciats en aquest esport,  però
en canvi es desconeix que la celebració d’aquest
Open a Balaguer, implica la presència durant una
quinzena de dies de centenars de persones, si
sumem els 160 participants directes,  els seus
acompanyants, i els que segueixen l’esdeveniment.
Tots ells generen una important activitat  econòmica,
de la que en surt molt beneficiat el comerç i la
restauració de la Ciutat.

Per tant, cal que la ciutadania a través de
l’Ajuntament i del Consell Comarcal, i especialment
els sectors beneficiats, ja sigui directament o
mitjançant les seves Associacions, es  prenguin de
forma seriosa el recolzament a l’Open d’Escacs
Ciutat de Balaguer, per tal que els seus
organitzadors vegin en la tasca silenciosa i moltes
vegades ingrata que desenvolupen durant l’any, el
reconeixement públic que es mereixen. Tots hi
guanyarem.

Col.lectiu BalGuera

Escacs i mat... Guanyem!!!

Els pressupostos que ens ha presentat el
senyor Aguilà no responen, a les necessitats que
té plantejades Balaguer: Socials, d’habitatge, de
servei, de política industrial, de prevenció, de
seguretat, de suport als joves,etc.
• Sense política industrial - És un pressupost que
no atén les necessitats que als ciutadans
preocupa: A Balaguer costa trobar feina, no hi
ha cap mena de política industrial ni de política
econòmica per generar més llocs de treball, més
creixement econòmic i per tant més benestar.
¿On és la sensibilitat que davant el tancament
d’una altra empresa, PBR, no fa com altres
alcaldes, que lluiten i intenten cercar solucions?
• Hipoteca el nostre futur i que paguin els
ciutadans - Sense inversions l’any 2003, el 2004
es tanca amb un dèficit d’1.407.145,04 euros
(234.129.235 pessetes) i amb un deute a
proveïdors de Balaguer que han prestat serveis
a l’Ajuntament de 352.525 euros (58.655.224
Pts). Davant les incapacitats de generar ingressos
i les deficiències de recaptació municipal per
l’alcalde la solució és: que paguin els ciutadans
de Balaguer. De les inversions que tenen previstes
fer per l’any 2005 de subvencions d’institucions
només rebrà un 13% (294.159.632 pta). La resta,
el 87% (1.956.468.686 pta), ho pagarem els
ciutadans de Balaguer amb el pagament
d’impostos (44% - 1.000.655.387 pta), amb la
venta de terrenys i patrimoni (37% - 851.292.671
pta) i amb la formalització de préstecs (6% -
104.520.024 pta).
• Els sous dels alts càrrecs pugen un 17% - Quina
és la política del senyor Aguilà que apuja un 17 %
els sous dels alts càrrecs de l’Ajuntament, que
s’apuja un 100% per despeses i que s’apuja un
100 % en dietes dels òrgans de govern? Aquest
és l’exemple que dóna un equip de govern quan
l’IPC ens ha pujat un 3%. I en canvi, ha baixat un
50% els recursos destinats a l’arranjament de
paviments i voreres i que preveu cobrar
4.723.646,86 euros en concepte de quotes
d’urbanització, és a dir, que tornin a pagar els de
sempre: la gent de Balaguer.
• Prepotència i manca de transparència - On està
el sentit democràtic del Sr. Aguilà que dificulta la
tasca legítima de l’oposició restringint-li la
informació a què té dret per llei, a vegades fent
pressió sobre els propis funcionaris que sí
voldrien facilitar la labor dels grups polítics? El
Sr. Aguilà, instal.lat en la prepotència, no accepta
que se li faci oposició. Les preguntes de control
en el ple municipal li semblen una manca de
respecte. Per què? Per què porta l’Ajuntament
com casa seva. De vegades ja ho confon.
Incomplint la Llei ha donat gratificacions
econòmiques a dit a treballadors de l’Ajuntament
que ell ha volgut, generant diferències i no
respectant l’article 174 que obliga a que el Ple
de la Corporació estableixi els criteris per donar-
les?  Com oposició “li fem nosa” per què
denunciem els problemes i la mala gestió. No

L’Ajuntament de Balaguer està perdent el temps i

priva de futur a la nostra ciutat

ens deixa exercir ni ens respecta els drets que
com a oposició tenim. Nosaltres també formem
part legítimament de l’Ajuntament de Balaguer.
Expressem i rebutgem que cap intimidació, cap
amenaça, cap calumnia alteraran el nostre
compromís amb la gent de Balaguer, sigui del
barri que sigui, sigui de l’entitat esportiva o
cultural que sigui.
• La degradació i els ajuts al Centre Històric -
La subvenció al Centre Històric, per la qual
nosaltres també hem lluitat com tots, només
representarà el 50% del cost de les obres.
Rebem aquest ajut per l’estat lamentable i de
degradació que la nefasta política del senyor
Aguilà ha portat en el Centre Històric. Això sí,
no oblideu que la resta, 8 milions d’euros
(1.331.088.000 pta) els haurem de pagar entre
tots els ciutadans.
• IMPIC – Sense projectes - Del pressupost de
l’IMPIC, les despeses de personal s’emporten
la meitat del pressupost 1.244.800 euros
(207.117.293 Pta). És aquesta la política
d’igualtat d’oportunitats, progressista i
d’esquerres que ens ofereixen? Creiem que amb
l’alliberament del senyor Escoda, tinent alcalde
d’ERC, al front de l’IMPIC, no cal mantenir
l’estructura anterior de dos càrrecs de
confiança, el gerent i el director, que paguem
entre tots, i que en cap moment, justifica
aquesta nova despesa.
• Que faríem si governéssim? - La política que
faria CiU aniria encaminada al futur. No ens
vendríem el patrimoni de la ciutat per fer més
calaix i així tapar la mala gestió, sinó que
utilitzaríem la venda de sol públic per construir
immobles públics d’habitatges en règim de
lloguer o d’usdefruit, afavorir els habitatges
socials i pels joves. Amb polítiques per tractar
el fenomen migratori (a Balaguer és el 16% de
la seva població). Amb polítiques econòmiques
que generessin creixement i ocupació a la
ciutat. Faríem noves infrastructures a la ciutat
buscant subvencions i ajuts a altres
administracions no sol.licitant préstecs ni
escanyant les butxaques del ciutadans
(impostos). Gràcies a Convergència i Unió s’ha
aconseguit que el pressupost 2005 contempli
una partida de 50.000 euros (8.319.000 pta)
per actuacions i obres necessàries en
senyalització i seguretat vial. Hem demanat que
s’actuï en aquells llocs on tècnicament es cregui
pugui ésser zona de risc d’accident, i ja ha
començat al Passeig de L’Estació.

Buscaríem solucions a les mancances de
la ciutat, n’hem enumerat unes quantes.
Buscaríem el consens de totes les forces
polítiques. La suma de tots fa millorar els
projectes de la ciutat.

Glòria Pallé i Torres

Cap de Convergència i Unió

a l’Ajuntament de Balaguer
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Ps. l’Estació, 35

BALAGUER

www.salaplaneta.com
Si ens vols
conéixer
més,
connectat
amb
nosaltres

Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER

LOCO-DANCE-CLUB

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

Les 11 de la nit d’un dijous qualsevol. La
sala Tirgyps de Balaguer, al Passeig de l’Es-
tació, està preparada per reviure un nou
concert de música en directe per als clients
habituals, que esperen amb deliri l’actuació
del grup escollit per la direcció de la sala. El
passat dijous 17 de març, amb la sala plena
de gom a gom, es presentava la Tirgyps
Band. Cinc músics que tocaven junts per
primer cop. Des d’AC-DC fins a Versions dels

Tirgyps, un local amb pedigrí que

recupera la seva més pura essència
El local, idoni per anar a fer unes copes amb bona companyia,
organitza concerts de música en directe tots els dijous de l’any

Beatles van fer vibrar un públic entregat. El
concert acaba a 2/4 d’1, la copa de rigor i
retirada.

La sala Tirgyps, una de les clàssiques
de la nit balaguerina, combina la seva
tranquil.litat de tots els dies de la setmana,
lloc ideal per prendre una copa amb la mi-
llor companyia, i amb un ambient distés i
molt divertit. Joves de 20 a 40 anys perme-
ten l’intercanvi intergeneracional. Per entrar-
hi només es obligatori està de bon humor,
tal i com ens demanen la Núria, la Mary i
l’Anka responsables del local.

Per acabar, els dies de futbol, el local
s’omple de holligans per veure el partit en
pantalla gegant. L’ambient, una passada.

Amb la nova direcció, la sala
Tirgyps recupera el seu ambient

autèntic i agradable
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ES LLOGA parking tancat
al C/ Barcelona. Raó tel.
667 476172.

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

I M M I N E N T
I N C O R P O R A C I Ó ,
ajuntaments, diputacions.
Aconsegueix el teu lloc:
treball fixe, bons horaris,
bons salaris. Fes-te
funcionari. 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.

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.

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

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

CASA EN VENDA al C/
Església amb finques de
cereal, plantat i bosc 20 ha.
Santa Linya. Raó 973
445924, horari d’oficina.

ES VEN acció del Club de
Tennis Balaguer. Interessats
973 445063.

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
900315315, trucada
gratuïta.

ES VEN Renault Expres
matrícula: L-N. Bon estat.
Preu: 1.000 euros. Raó
639 816670.

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

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

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

P R O P E R A
CONSTRUCCIÓ de naus
al polígon de Balaguer.
Inter. trucar als matins.
973 450051.

ES LLOGA parking tancat
al C/ Barcelona. Raó tel.
973448273.

ES PRECISA persona
responsable amb carnet «B»
per a magatzem i reparto.
Noi de 25 a 35 anys.
Incorporació immediata.
Interessats enviar C.V. a l’Ap.
Correus, 118 de Balaguer.

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.

ES LLOGA pàrking a l’Avd.
Pere III, 17 de Balaguer. Raó
973 445290.

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/LLOGUER
apartament nou moblat. Raó
619 130503.

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.

SE NECESITA personal de
limpieza, limpia cristales y
oficiales de servicios varios,
aux. de clínica, geriatría o
enfermería para apertura de
nueva empresa en Balaguer.
Inter. enviar C.V. a C/ Gaspar
de Portolà, 1 de Balaguer o
Tel. 973 191155, Srta. Mar.
de 9 a 15h.

ES PRECISA aprenenta  de
estètica per treballar a
Balaguer. Trucar a partir de
les 21h. 973 426130.

ES TRASPASSA rentador
de vehicles i tapisseries.
Interessats 647 235803

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

ES VEN pis a la part nova
de Balaguer de 110 m2 amb
calefacció individual. Preu:
18.000.000 pts (108.182
euros). Abstenir-se
agències. Raó 630 169442.

EMPRESA DE NETEJA
sol .licita personal femení
amb vehicle propi.
Interessades 650 604581.

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

ES LLOGA apartament a
Cambrils a primera línia de
mar, per dies o setmanes.
Preu a consultar. Interessats
977 364421 i 657915242.

ES VEN Renault Kangoo
amb 8.900 km. Nova, gris
metal .litzat. Preu: 9.000
euros. Raó 639 816670.

ES VEN Citroën Xsara 2.0
HDI. Full equip. VTS Coupé.
3 anys. Impecable. També
es ven Yamaha GTS 1.000.
Pocs quilòmetres. Raó 609
740909.

ES LLOGA pàrking tancat
al C/ Girona, 65. Raó
647712402.

ES VEN finca a Gerb molt
ben situada. Interessats 973
445235.

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

NAUS EN VENTA
I M M E D I A T A
CONSTRUCCIÓ. Polígon
Camp Llong, a partir de
250 m2. Promocions
Camriba, S.L. Raó Jaume
Campabadal Tel. 973
400758.

ES LLOGA  pis a l ’Avd.
Franqueses, 59, 3er pis. 1
hab. matrimoni, 1 hab.
individual, cuina-menajdor,
traster, safareig, bany,
calefacció. Totalment moblat i
equipat amb electrodo-
mèstics. Construcció nova.
Raó 647712402

ES VEN moto Trail Kawasaki
KLE, matrícula: L-V. Pocs
quilòmetres, molt bon estat.
Inclou accessoris. Raó 635
501580.

ES LLOGA pis al Passeig de
l’Estació, moblat, 4 dormitoris,
calefacció central, 2 quartos
de bany. Raó 973 451371.

ES LLOGA local comercial
amb dos plantes. Nou, a estre-
nar.  Raó 667476172.

PER ANUNCIS en aquesta
secció dirigir-se a DOSSIER
P&M, SL, c/ Sant Lluís, 36
altell de Balaguer. I si es vol
rebre més informació trucar al
tel. 973 448273.

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

PARTICULAR compraria
quadre del pintor Francesc
Borràs “El Sant Crist de
Balaguer” o algún altre. Int.
619 130503.

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

HORAR IOD ' AU TOBUSOS
SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.50 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.45 LLEIDA diari excepte diumenge
07.48 " feiners
07.55 " de dilll. a div. feiners
07.56 “ feiners
09.15 “ feiners
10.45 LLEIDA diumenges
13.30 " calendari escolar

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
15.18 “ de dill. a div. feiners
17.55 “ diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.50 SOLSONA dilluns, dimarts

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

                     dill., dmart. i dij. calen. escolar
17.00          "dill., dmart. i dij. calen. escolar
SORT.LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
09.15 diari
11.00 feiners
12.30 feiners
13.15 de dill. a div. feiners
14.45 calendari escolar
16.00 diari
16.30 feiners
18.30 feiners (excepte juliol/agost)

19.00 de dill. a div. feiners

H O R A R I O D E O T R E N S

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA

07.55 08.25

14 .17 14..47

19.45 20..15

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LA POBLA

09.25 11.00

14.20 15.55

21.15 22.50

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER

8.55 09.25

13.45 14.20

20.45 21.15

T E L È F O N S O Ú T I L S
BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700
GUÀRDIA URBANA 973 450000
CONSELL COMARCAL 973 448933
BOMBERS 973 445080
CAP II 973 446028
SERVEI D'URGÈNCIES 973 447714
I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MEDIC DE RECONEIXEMENTS 973 448113
CREU ROJA 973 445796
RENFE 973 445503
ALSINA GRAELLS 973 445476
TAXIS PÚBLICS 973 445022
CORREUS 973 445826
JUTJAT N.1 973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2 973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS 973 451177

DESPATX PARROQUIAL 973 445342
ESGLÈSIA EVAN. PENTECOSTAL 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044
973 445786 - 629 447113 -973 390862
CASAL GENT GRAN 973 446259
BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT 973 586005
DISPENSARI MÈDIC 973586249
CAMARASA
AJUNTAMENT 973 420009
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT 973 428007
CUBELLS
AJUNTAMENT 973 459005
GERB
AJUNTAMENT 973 446099
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC 973 445018
MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005

METGE 973 430107
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
TÉRMENS
AJUNTAMENT973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE 973 180213
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 438004
METGE 973 438003
A.T.S. 973 438062
ESCOLES 973 438061
RESIDÈNCIA 973 438169
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC 973 420003
LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055

F A RM ÀC I E S OD E O T O RN

F A R M À C I E S
ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455060
BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384
F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280
F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

BELLCAIRE D'URGELL

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466
CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200
CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070
LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973425051

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973454213
MONTGAI

PERE SOLANS 973430110
OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136
VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151

De les 8 de la tarda del 24 de març a les 8 de la tarda del 31 de març SALA
De les 8 de la tarda del 31 de març a les 8 de la tarda del 7 d’abril MARCH
De les 8 de la tarda del 7 d’abril a les 8 de la tarda del 14 d’abril 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

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

Dóna un cop de
volant a l�atur!

900 308 308
Trucada
Gratuïta

Professor
d’Autoescola

Aconsegueix el títol oficial i treballa

1.500 euros/mes aprox.

ACCEDEIX
A TREBALLAR EN UN

BANC O CAIXA

900 308 308
INFORMA�T

Trucada
Gratuïta

CONSTANTS OFERTES

DE TREBALL

Unió Europea
Propera convocatòria de places

Funcionaris
Categories A, B i C

900 308 308Informa’t:
Trucada gratuïta

VENDASIST 04, S.L.

P E R S O N A L
- Edat de 18 a 35 anys
- Vehicle propi
- Formació a càrrec de l’empresa

Per entrevista personal trucar a:

Delegació de Lleida 973 75 08 09

GRUP IMMOBILIARI

PRECISSA
Secretaria i Comercial

Absoluta discreció per als col·locats

Interessats enviar curriculum Vitae a
l’Apartat de Correus, 55, 25600 Balaguer

ES LLOGA
local comercial al c/ Barcelona xamfrà c/ Almatà

Raó tel. 973 448 273

PROFESSORA AMB  MOLTS
ANYS D’EXPERIÈNCIA DÓNA:

REPASSOS i CLASSES DE
FÍSICA, QUÍMICA, MATEMÀTI-

QUES, ELECTROTÈCNIA I
MECÀNICA. NIVELL: ESO I

BATXILLERAT
PREPARACIÓ SELECTIVITAT
INTERESSATS 660 30 13 66
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