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Festa de la bicicleta
Més 200 ciclistes
participaren a la dissetena
bicicletada pels diferents
carrers i places de Balaguer

Campionat de BTT a Tartareu
El proper diumenge 22 de
maig arriba el campionat
Maxxis de descens de BTT al
circuit de la Malera de
Tartareu

428

Carretera d’Àger
El tram entre Àger i la
passarel.la de la C-13 serà
adjudicada d’aquí a pocs
mesos

Primera quinzena
maig · 2005
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1. Podran participar totes les persones més grans de 12 anys i que no
siguin professionals del món de la gastronomia.

2. L’organització podrà exigir en tot moment la documentació que ho acrediti.
3. Els concursants realitzaran la coca a casa seva i hauran de portar-la a la

plaça del Mercadal entre 2/4 de 7 i les 7 de la tarda.
4. La coca podrà ser  de samfaina o de recapte, amb els ingredients que es

vulguin: bolets, carn, bacallà .... a lliure elecció de cada concursant.
5. La coca presentada al concurs davant el jurat serà responsabilitat de

l’entitat organitzadora.
6. Les persones que vulguin inscriure’s ho hauran de fer a la seu de l’ImPiC,

al Xalet Montiu situat al c/ Àngel Guimerà, 3 de Balaguer, o bé al telèfon
973 446 606, de 8 a 15 h.  El darrer dia per inscriure’s al concurs serà el
20 de maig de 2005.

7. Cada concursant rebrà, a l ’inscriure’s, un número per la seva coca, i
posarà dins un sobre tancat, el seu nom, adreça i telèfon. El Jurat no
sabrà els noms dels concursants fins després del veredicte.

8. Es donaran dos premis: Un, a la coca més bona (gust i qualitat) i l’altre, a
la més original (productes utilitzats en el recapte) de 200 • en efectiu,
respectivament i un obsequi a tots els participants.

9. El veredicte dels membres del Jurat es farà públic a la plaça del Mercadal
i  serà inapel·lable.

10. La coca que a les 7 de la tarda no estigui a l’espai reservat per aquest
acte no entrarà en el concurs.
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Què en penseu?...
En l’edició d’enguany de la fira s’ha

comprovat que  hi ha hagut una reducció
important del recinte. Fa cosa de no
massa anys, i, també, amb el mateix co-
lor en el consistori, semblava que l’objectiu
era el nombre de metres quadrats
d’exposició. Es creia que ocupar, a més
dels pavellons i part del carrer Noguera
Pallaresa, tot el passeig de l’Estació

esdevenia signe inequívoc d’èxit i de
categoria. En termes firals, sempre he
cregut més convenient apartar-se  de l’estil
de col.locar-hi una mica de tot, i anar a la
recerca d’un monogràfic que esdevingui
referent, no sols a la comarca, sinó en
altres zones. Organitzar altres mostres,
ara es parla de la de cotxes nous, no
exclou tenir un projecte clar i definit . En
aquest cas com en altres, qualitat per
damunt de la quantitat.

Josep M. Simón i Auberni

L’últim tram de la carretera d’Àger

La passada setmana el Consell de GISA
adjudicava la redacció del projecte cons-
tructiu de la millora del darrer tram de la
carretera d’Àger, la C-12, entre la població
d’Àger i la passarel.la, a la C-13.

Aquest és el darrer tram d’una gran obra
d’infrarestructura que va iniciar el Govern
del a Generalitat ara fa uns quants anys,
que s’ha fet en cinc fases, i que ha estat
llargament reivindicada pels veïns de la
Noguera Alta, sobretot els de les poblaci-
ons de Les Avellanes, Os de Balaguer,
Fontdepou i Àger, que amb la construcció
del Doll fa més de 20 anys, van veure com
perdien gran part del trànsit rodat de la seva
carretera, amb les pèrdues econòmiques
que això representà per una economia agrà-
ria i de serveis, que depenia en bona part
del turisme de pas.

Amb la remodelació d’aquest darrer
tram de la carretera, és fa justícia amb uns
pobles que tot i que van veure reconeguts
els seus drets als Jutjats quan es va decla-
rar «il.legal» la carretera del Doll, amb
aquests es van quedar, sense que ningú els

En portada:
Open de Tennis Futures

BALAGUER
L’Aplec de Santa Maria de les
Franqueses  aplega unes 200

persones

El proper diumenge  22 de
maig se celebra la Festa de la

Coca de samfaina

COMARCA
El president de la Diputació,
Isidre Gavín visita el Consorci
del Montsec

Bellcaire reviurà una nova
edició de la seva Festa Major
de primavera

CULTURA
El Museu acull l’exposció dels
50 anys de l’Institut Ciutat de

Balaguer

L’Orfeó celebra el concert fi
de curs juntament amb
l’Orquestra de Cambra

ESPORTS
El Balaguer perd davant el Sant
Andreu i es col.loca cinquè de
la classificació

Tartareu es prepara per viure
un nou Campionat Maxxis de
BTT el proper 22 de maig

hi fes massa cas. Les obres les han fet du-
rar més del compte, ja que, segurament no
interessaven a les poblacions de l’esquerra
del pantà de Camarasa, però al final, un cop
estigui fet aquest darrer tram de vora 11
quilòmetres, la Vall d’Àger podrà recuperar
part del temps perdut, i part d’aquells visi-
tants ocasionals que segurament utilitzaran
aquesta carretera per anar cap al Pirineu
lleidatà, una carretera millor projectada i
amb un paisatge més agradable que el del
Doll.
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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

La Festa de la Bicicleta va reunir més de

dos-cents ciclistes de totes les edats
Els participants van recórrer gran part dels carrers i places de la

ciutat, en una jornada festiva i amb molt bona climatologia

Un any més, la popular Festa de la Bici-
cleta, que enguany arribava a la dissetena
edició, va reunir més de dos-cents ciclis-
tes de totes les edats per participar a la
bicicletada, que va recórrer bona part dels
carrers i places de la capital de la Nogue-
ra, amb l’objectiu, encara que només sigui
per unes hores, de deixar els vehicles mo-
toritzats a casa, i convertir les bicicletes
en el transport principal durant tota la tar-
da, a la  vegada que es practica un esport
sa i no competitiu.

Els participats es van reunir a les cinc
de la tarda a la Plaça del Mercadal, des d’on
van sortir cap a la zona alta de la ciutat.
Van recórrer els barris del Secà i el Firal

per retornar cap a la Plaça on van poder
refrescar-se, donada la molta calor que feia.

Després de reposar i beure aigua, els
ciclistes van iniciar la segona etapa pels
diferents carrers del Balaguer nou, a la zona
de l’Eixample, tot fent sonar els xiulets que
els havia donat l’organització.

Un cop van acabar la segona etapa, els
participants a la Festa de la Bicicleta van
berenar i beure plegats a la Plaça del
Mercadal, i van participar en el sorteig de
diferents bicicletes de muntanya.

La Festa estava organitza per la
regidoria d’Esports de l’Ajuntament de
Balaguer, i comptà amb la col.laboració de
Protecció Civil i Creu Roja.

Dues-centes persones  a
l’Aplec de les Franqueses
Els participants van fer una visita a la

zona del bosc de rivera de la finca

Uns dos-cents participants van assistir al
tradicional Aplec de Santa Maria de les Franqueses,
que com cada any, va iniciar-se amb la celebració
d’una Missa a l’interior del monestir cistercenc.

Abans del dinar popular, els presents van fer
una visita guiada pel bosc de rivera i es va explicar
les peculiaritats d’aquest tipus de vegetació que
creix a la vora del riu.

En aquesta zona s’hi han portat a terme diferents
actuacions, com dues basses,  la repoblació d’un
miler d’arbres, el sanejament de les zones vegetals
i l’obertura de nous passos i camins.

L’Aplec va acabar amb un dinar a l’exterior del
monestir de les Franqueses.
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El proper diumenge 22 de maig, la Plaça del
Mercadal acollirà, un any més, una nova edició de la
Festa de la Coca de Samfaina.

Pastissers de Balaguer i de les diferents pobla-
cions de la comarca de la Noguera, convidats per
primera vegada a aquest esdeveniment, elaboraran
una coca de samfaina de 60 metres de llargada per

La Festa de la Coca s’obra a la comarca, amb
pastissers de diferents poblacions de la Noguera

Se celebrarà el proper 22 de maig a les 7 de la tarda, a la plaça del
Mercadal, amb la celebració del segon concurs de coques de recapte

80 centímetres d’amplada, i d’un pes
de més de 300 quilos que serà pre-
sentada i degustada a partir de les
7 de la tarda.

La coca estarà acompanyada per
prop de 500 litres de sangria del
Mercadal, una beguda de recepta
secreta, que va ser creada per
aquesta festa en concret.

La Festa de la Coca del proper
diumenge, espera l’assistència de
més de dos mil visitants, que podran
fruir dels diferents estils de fer aquest
producte típic de la nostra comarca.

La Festa està organitzada per
l’Institut Municipal Progrés i Cultura,
amb la col.laboració de Creu Roja
Joventut de Balaguer i  l’Associació
Gastronòmica i Cultural del Comtat
d’Urgell.

Per segon any consecutiu es

celebrarà el concurs de coques de samfaina i de recapte ela-
borades per aquelles persones de Balaguer i comarca que hi
vulguin participar.

Els interessats en participar-hi, hauran d’elaborar una coca
i dur-la a la Plaça del Mercadal, on seran exposades i degusta-
des per un jurat gastronòmic que decidirà quina és la millor
coca de recapte del concurs i la més original per tal de decidir-
ne el guanyador del concurs.

El guanyador s’endurà els 200 euros del primer premi,
mentre que tots els participants s’emportaran un obsequi de
record.

El Grup d’animació Makensis actuarà durant l’edició d’en-
guany de la Festa de la Coca.



6

FORMACIÓ PROFESSIONAL
Cicles Formatius de Grau Mitjà

Cicles Formatius de Grau Superior

• Gestió Administrativa   • Cures Auxiliars Infermeria

• Administració i Finances

Si no has aprovat l’ESO i ja tens 16 anys
• Pla de Garantia Social (Auxiliar oficina amb Informàtica)

• Prova accés Cicles Formatius

OB
ER
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PR
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IPC
IÓ

CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

ACSER S.C.C.L.
(ACADÈMIA SERRA)

Sant Lluís, 50
25600 BALAGUER

Tel./Fax 973 44 59 12

 Les principals novetats de l’automòbil a

la fira Expoauto els dies 4 i 5 de juny
Els pavellons ja estan al cent per cent d’ocupació per la nova fira

Pilar Nadal visita el
jaciment del Pla d’Almatà
La Directora dels Serveis Territorials del Depar-

tament de Treball i Indústria a Lleida, Pilar Nadal va
visitar el passat dimecres 4 de maig, la ciutat de
Balaguer i els diferents serveis que el Departamant
de Treball té oberts a la ciutat.

Pilar Nadal va visitar les obres que realitza actu-
alment l’Escola Taller Minerva, i les obres dels dife-
rents Plans d’Ocupació, com el del Jaciment arque-
ològic del Pla d’Almatà.

El primer cap de setmana de juny, els pavellons
firals de Balaguer acolliran la primera edició
d’Expoauto, un certamen que presentarà les princi-
pals novetats del món de l’automòbil, tres setma-
nes després de que ho hagin fet al Saló de l’auto-
mòbil de Barcelona.

En aquests moments, la fira ja es troba al cent per
cent d’ocupació, donada la bona resposta del sector
que assistirà per primera vegada a aquest certamen,

pioner a les Terres de Lleida.
Durant els dies 4 i 5 de juny, la

majoria de les marques automobi-
lístiques del nostre mercat, podran
contemplar-se als pavellons firals,
de la mà dels comerciants, en la
seva majoria de Balaguer, del sec-
tor del automòbil.

Fira Balaguer, que fa catorze
anys ja va ser pionera en iniciar el
certamen Firauto, dedicat al auto-
mòbil d’ocasió, espera que Expoauto
sigui tot un èxit de visitants, però
sobretot de vendes i contactes, ob-
jectiu principal de qualsevol fira.

Els organitzadors del certa-
men, juntament amb els represen-
tants del sector, van decidir sepa-
rar aquest monogràfic de Fira
Balaguer,  on estaven ubicats a l’ai-
re lliure, al Passeig de l’Estació, i
exposar-se en un nou certamen a
l’interior dels pavellons.
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Menjars casolans •Menú diari • Carta

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

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

La bona climatologia permet
una bona assitència de
públic a Fira Balaguer

Del 29 d’abril a l’1 de maig, Balaguer va viure
una nova edició de Fira Balaguer, marcada per la
bona climatologia i per les elevades temperatures,
poc habituals a finals del mes d’abril.

La Fira va ser inaugurada pel Conseller Primer
de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló, el
divendres 29, visitant acte seguit els diferents sec-
tors i pavellons que formaven la Fira.

Alfons Garcia, Secretari General del Departa-
ment de Comerç i Turisme de la Generalitat va visi-
tar el certamen el dissabte i va presidir el Sopar de
l’Expositor, mentre que el President de la Diputació
de Lleida, Isidre Gavín va ser l’encarregat de cloure
la Fira el diumenge al vespre.

Antonio Ruiz, guanyador del Primer Concurs de
Gruistes «Ciutat de Balaguer» durant la Fira

Una de les novetats de Fira
Balaguer d’enguany era la celebra-
ció del Primer Concurs de Grues
Torre «Ciutat de Balaguer».

El guanyador d’aquest primer
concurs ha estat Antonio Ruiz, se-
guit de Raul Vidal mentre que el
tercer classificat va ser Rubén
Sierra.

El concurs es va fer en dos fa-
ses, la primera el dissabte, amb
un simulador, i la final el diumen-
ge, amb una grua torre real.

Una parella de Vilobí d’Onyar guanya l’edició
d’enguany del Concurs de Paletes de Balaguer

Ramon Oliveras i Josep Ribes de
Vilobí d’Onyar van ser la parella gua-
nyadora del X Concurs de Paletes
de les Terres de Lleida, seguits per
la parella formada per Josep
Garrigassait, pare i fill de Bellpuig i
d’Esteve Vilella i Jordi Artau de Cas-
sà de la Selva. El concurs va cele-
brar-se el passat diumenge 1 de
maig, al Passeig de l’Estació amb
la participació de 13 parelles de
paletes d’arreu de Catalunya.

973 445 356 - 667 471 961

ZONA GERB

Casas pareadas de NUEVA
CONSTRUCCIÓN. 232 m2,
2 porches, 3 hab., 1 con ves-
tidor, 2 baños. Terraza y
buhardilla. ACABADOS DE
1ª CALIDAD. 2 plazas de
parking y jardín. Consulte
precios. Ref. 1005

ZONA LA RÀPITA

Casa de 178 m2, 3 hab., 2
baños.  Comedor con fuego
a tierra. Garaje. Jardín con
barbacoa. Muebles opciona-
les. Precio: 222.374,48
euros. Ref. 1000

ZONA TÀRREGA

Casas, apartamentos y
dúplec en construcción.
CONSULTAR PRECIO.

ZONA NUEVA DE

BALAGUER

Casa unifamiliar de 265,50
m2, 4 hab., (3 dobles) 1 ves-
tidor. 2 baños, cocina equi-
pada. Buhardilla, 2 terrazas.
Garaje para 3 coches. Par-
quet. A/A. Persianas
eléctricas con mosquitera.
Precio: 303.511,11 euros
Ref. 1024

ZONA RIO DE

BALAGUER

Apartamento de 70 m2,
nuevo a estrenar. 2 hab., 1
baño con hidromasaje.
Balcón. Armarios
empotrados. Ascensor.
Parking. Precio: 159.268,20
euros. Ref. 1028

ZONA LLEIDA-

BALAGUER

BUSCAMOS PISOS NUE-
VOS Y DE 2ª MANO PARA
SATISFACER NUESTRA
CARTERA DE CLIENTES.
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- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells

- Tècniques d’estudi i de redacció

-Preparació per a les Proves d’Aptitud per a
l’Accés a la Universitat

(Selectivitat, majors 25 anys)
- Preparació per a les proves d’accés al

cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

GRUPS REDUÏTS
PROFESSORS LLICENCIATS

C/ Barcelona, 36 entresol 1a
Tel. 973 447911 - BALAGUER

Centre de Reforç Escolar

EINA ESTUDIS 2002, SCP

Bellcaire celebra la seva
Festa Major de primavera
Els propers dies 14 i 15 de maig amb

una programació festiva i lúdica

El proper dissabte 14 de maig començarà la
Festa Major de primavera de la localitat de Bellcaire
d’Urgell amb una programació plena d’activitats per
a tot els gustos i totes les edats.

El dissabte al matí començaran els actes fes-
tius amb una matinal de futbol amb la participació
dels equips més joves de l’Escola de Futbol Urgell,
al Camp d’Esports Municipal.

La Cobla orquestra Rosaleda serà la responsa-
ble de posar les notes musicals a partir de la 1 del
migdia amb una ballada de sardanes, el concert de
mitja tarda, i les sessions de ball de tarda i nit, al
pavelló polisportiu.

Els actes continuaran el diumenge, amb la Mis-
sa a partir de les 12 del migdia i el ball de tarda
amb l’Orquestra Junior’s.

Isidre Gavín i Jaume Gilabert visiten les
instal·lacions del Consorci del Montsec

Curs de pastisseria dietètica a càrrec del
mestre pastisser Pepe Daza al Xalet Montiu

Els passats 10 i 11 de maig, el
mestre pastisser Pepe Daza va ofe-
rir un curs de pastisseria dietètica
a la Sala polivalent del Xalet Montiu
a  una vintena de participants que
es mostraren molt interessats per
aquest tipus de pastisseria, cada
cop més necessària i més present
a la nostra societat, per tal d’evitar
algunes malalties força freqüents.

Pepe Daza ha demostrat que les
dietes no estan en absolut renyides
amb la bona pastisseria.

El Delegat del Govern de la Generalitat, Jaume
Gilabert i el President de la Diputació de Lleida, Isidre
Gavín van visitar el passat dijous 5 de maig les
instal.lacions del Consorci del Montsec.

Jaume Gilabert va anunciar el
Centre d’Interpretació per al pro-
per any 2006, mentre que va indi-
car que el Centre d’Observació de
l’Univers serà totalment operatiu
durant la propera tardor.

Gavín per la seva part, va indi-
car la importància que aquesta in-
frastructura tindrà per les comar-
ques de Lleida i va manifestar que
era necessari buscar la implicació
de tots els alcaldes i institucions.

D’altra banda, es va anunciar que
la Societat Astronòmica de Sabadell
preveu la instal.lació del seu centre
d’observació format per 300 teles-
copis fixes i ampliable en cent més,
a la pròpia localitat d’Àger.
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 Universitaris i professors de Madrid

visiten la zona del canal Algerri-Balaguer
L’expedició de la Complutense va visitar també la cooperativa d’Artesa

Una cinquantena d’alumnes i professors de la fa-
cultat de Geografia de la Universitat de Madrid han
visitat les comarques de Lleida durant aquesta set-
mana, fent un especial èmfasi en el coneixement de
primera mà la transformació que ha comportat la cons-
trucció i posada en marxa del canal Algerri-Balaguer,
per les terres del secà de la nostra comarca.

El grup d’estudiants madrilenys ha pogut com-
provar el procés que ha provocat un canvi sustancial

en l’ús de la terra al passar de secà
a regadiu.

La representació de la
Complutense de Madrid va estar
rebuda a la seu del Departament
d’Agricultura Ramaderia i Pesca,
per la Directora dels Serveis Terri-
torials, Montserrat Gil de Bernabé.

L’expedició va desplaçar-se a
la Casa Canal de la Comunitat de
Regants de l’Algerri-Balaguer, on
van visitar les diferents
instal.lacions i el sector A (Algerri-
Albesa), zona concentrada i amb
el reg en explotació. El grup tam-
bé va conèixer el sector B (Castelló
de Farfanya, Torrelameu i
Menàrguens) que inclou les zones
concentrades però on el reg en-
cara està en fase d’execució.

Per acabar la visita els estudi-
ants universitaris van visitar la co-
operativa d’Artesa de Segre.

Adjudicat el projecte de la
carretera d’Ager a la C-13

El Consell de GISA ha adjudicat, per un import
de 391.000 euros, la redacció del projecte
constructiu de la millora de la carretera C-12 entre
Àger i la cruïlla amb la C-13, a la zona anomenada
«la passarel.la». Es preveu que el projecte, que
completarà el condicionament d’aquesta via, estigui
redactat en 4 mesos.

Les obres tenen un cost previst de 15,7 milions
d’euros i consistiran en la millora del traçat i
l’enxamplament de la carretera en un tram de 10,6
quilòmetres.
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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

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

El passat dijous 28 d’abril, l’Alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà, acompanyat del
vicepresident de l‘Impic, Josep Maria Esco-
da, la responsable del Museu, Eva Solanes i
la Directora de l’IES Ciutat de Balaguer,

Bona acceptació de l’exposició dels 50

anys de l’Institut Ciutat de Balaguer
Es pot contemplar a la Sala d’exposicions temporals del Museu de la

Noguera des del passat 28 d’abril i fins el proper 19 de juny

Teresa Antolín, van presentar l’exposició dels
50 anys de l’Institut a la ciutat de Balaguer.

A l’acte hi van assistir una cinquantena
de persones que es van emocionar en al-
guns moments, observant les fotografies i
els vídeos que es poden contemplar en l’ex-
posició, i on es poden reconèixer centenars
de balaguerins que durant els 50 anys han
passat per les aules de l’institut.

La mostra pot contemplar-se fins el pro-
per 19 de juny, tot i que el proper 28 de
maig, hi haurà un dels actes centrals de l’ani-
versari, amb el dinar en el que hi participa-
ran vora 600 exalumnes i bona part dels
professors que durant els darrers anys han
impartit classes al centre, i la presentació
del llibre dels 50 anys.

Continuen els actes
commemoratius dels 900 anys
de la Conquesta de Balaguer
Prim Bertran oferirà una conferència el

proper divendres 20 de maig

L’Historiador Prim Bertran, professor titular d’his-
tòria medieval a la Universitat de Barcelona, serà el
responsable d’oferir la propera conferència, dins dels
actes commemoratius dels 900 anys de la Conques-
ta de Balaguer.

Sota el títol de «el comtat d’Urgell i la conquesta
de Balaguer el 1105», Prim Bertran mostrarà la con-
questa des d’un punt de vista cristià, del comtat
d’Urgell, com a gran coneixedor i estudiós d’aquest
període de la nostra història.

La conferència es celebrarà el proper divendres
20 de maig, a partir de 2/4 de 9 del vespre, a la
Sala d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer.

OSTEOPATIA Y FISIOTERAPIA
TERAPIA CRANEOSACRA

REEDUCACIÓN POSTURAL
- Dolor espalda, articulaciones, tendinitis

- Vértigos, cefalea, migraña
- Insomnio, fatiga, stress
- Otitis, sunisitis

- ATM
- Excoliosis, pies planos, cavos

- Consúltanos tu problema
- Fisioterapia concertada con mutuas

c/ Sant Crist, 22 baixos, cantonada Dr. Fleming

Tel./Fax 973 451 393 - 25600 BALAGUER
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 El mètode Grönholm podria penjar el

cartell d’ ”entrades exhaurides”
L’obra ha tingut molt d’èxit en les seves representacions a Barcelona

El proper diumenge 15 de maig a les 19 h es
representarà a l’escenari del Teatre Municipal de
Balaguer una d’aquelles obres que tan agraden pro-
gramar als directors dels teatres. El mètode
Grönholm de Jordi Galceran té tots els ingredients
d’un producte de qualitat però amb la característi-
ca que alhora és molt comercial. De moment el rit-
me de venda d’entrades és molt bo, tot i que enca-
ra queden més de 100 entrades a la venda. Les

previsions d’assistència de públic
apunten que el dia de la funció hi
haurà prop de 700 espectadors al
Teatre Municipal de Balagueri per
tant podria penjar-se el cartell de
«No hi ha entrades»

A El mètode Grönholm, quatre
candidats –tres homes i una dona–
es presenten a la fase final d’unes
proves gens convencionals que ha
organitzat una important multina-
cional per triar un alt executiu. A
què estan disposats a renunciar
per aconseguir la feina? Fins on
arriba el seu esforç i la seva lluita
per obtenir el lloc de treball somi-
at? Quins són els límits morals de
l’actuació dels quatre candidats? El
joc entre els aspirants esdevé tam-
bé un combat de sentiments, am-
bicions i enveges, sempre en els
límits entre la realitat i la ficció,
entre la veritat i la mentida.

Premi Comarcal de
Narrativa Intergeneracional

El Jurat del premi comarcal de Narrativa
Intergeneracional de Sant Jordi va decidir lliurar el
primer premi en la modalitat de gent més gran de
65 anys a Josep Bonet Castellana, seguit de Josep
Domingo Betriu.

En la modalitat d’estudiants de secundaria, el
primer premi va ser per Ares Dalmau, seguida de
Núria Simón i d’Eva Carrera, totes tres alumnes del
Col.legi Nostra Senyora del Carme.
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Concert de fi de curs de l’Orfeó Balaguerí, amb
la Jove Orquestra de Cambra de la Noguera

Durant el Dia Internacional dels Museus es
presentarà una Safa del Pla d’Almatà

El proper 18 de maig, Dia Inter-
nacional dels Museus, el Museu de
la Noguera presentarà al públic «La
Joia de l’any 2005: una Safa amb
epigrafia del Pla d’Almatà, del Se-
gle X, que es podrà contemplar al
Museu.

D’altra banda, el proper diumen-
ge 22 de maig, de 6 a 9 de la tar-
da, es farà una Jornada de Porters
Obertes a les excavacions del Pla
d’Almatà on s’explicaran els treballs
més recents.

EL proper 14 de maig, l’Església de Sant
Domènec de Balaguer acollirà el Concert de Fi de
Curs de l’Orfeó Balaguerí, conjuntament amb la Jove
Orquestra de Cambra de la Noguera.

El Concert començarà a dos
quarts de deu del vespre. La pri-
mera part el concert oferirà un re-
pertori popular amb peces com
Comiat al bosc; el romaní; prop del
Danubi; Mar i Cel; Cançó de taver-
na o Maria de les trenes, acompa-
nyats al piano de Xavier Sabaté i
dirigit per Enriqueta Tena.

La segona part del concert, jun-
tament amb la Jove Orquestra de
Cambra de la Noguera, oferiran el
Gloria en RE Major RV 589 de
Vivaldi, comptant com a solistes
amb Noemí Pardell, Ramona Targa
i Blanca Julià. Dirigirà el cor
Enriqueta Tena i dirigirà l’Orques-
tra  de Cambra, Oriol Sans.

El Centre Excursionista
organitza una sortida a la

presa de Canelles
Organitzada conjuntament amb

l’Associació Terres del Marquesat

El Centre Excursionista de Balaguer i l’Associa-
ció Terres del Marquesat han organitzat conjunta-
ment una caminata pel proper diumenge 15 de maig,
que sortirà dels Masos de Millà i portarà als partici-
pants fins a la presa de Canelles. Un recorregut de
9 quilòmetres on els participants podran gaudir de
fantàstics paisatges del Montsec noguerenc.

La sortida també comptarà amb una visita guia-
da a la central hidroelèctrica i a la Cova Negra.

Després de la visita, els excursionistes dinaran
plegats i retornaran amb autocar cap a l lloc d’ori-
gen.

D’altra banda, durant el cap de setmana del 21 i
22 de maig, el Centre Excursionista ha organitzat la
volta al Pedraforca amb BTT.

Els participants a aquesta sortida amb certa di-
ficultat tècnica pernoctaran al Refugi Coll de Port.

Aquest és el Joel

Li desitgem un feliç
dia de Comunió

Si el veieu, feliciteu-lo
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Tres derrotes consecutives desunflen el

Balaguer que ja no està en zona d’ascens
L’equip que entrena Emili Vicente pateix una crisi de resultats i cau

davant del Peralada, el Reus i el Sant Andreu, tots ells rivals directes

EL Balaguer va caure derrotat al camp
del Reus per 4-0 i el passat diumenge no va
poder superar un afortunat Sant Andreu que
va marcar l’únic gol del partit, en la única
ocasió que va tenir en una badada defensi-
va del Balaguer.

Dues derrotes consecutives, que junta-
ment amb la del Peralada suposen una rat-
xa negativa de resultats que han col.locat
l’equip a la cinquena posició de la taula, a
falta de tres partits per cloure el campionat.

L’equip encara té possibilitats, ja que el
calendari de l’equip balaguerí és el més fà-
cil, a priori, de tots els aspirants a una de
les quatre places. Hospitalet i Mataró ja s’han
assegurat una plaça, i ara queda una ferot-
ge lluita per les altres dues places. Peralada,
Sant Andreu i Santboià tenen partits entre
ells, i per tant, el Balaguer, que s’ho juga
davant el Gavà i el Rubí, que no tenen cap
opció de pujar, i ja estan salvats, té opcions
d’optar a una de les places.

Golejadors del F.C. Balaguer

1. L’Hospitalet ......... 71

2. Mataró ............... 69

3. Sant Andreu ....... 63

4. Peralada ............ 61

5. Balaguer ........ 60

6. Santboià ............ 60

7. Reus .................. 59

8. Granollers .......... 56

9. Gavà .................. 49

10. Figueres ........... 47

11. Rubí. ................ 45

12. Castelldefels ..... 44

13. Palamós ........... 43

14. Cornellà ........... 40

15. Vilanova ........... 38

16. Barcelona C ...... 35

17. Manresa ........... 33

19. Vilassar ............ 32

19. Banyoles .......... 26

20. Tàrrega ............ 24

Classificació Tercera Divisió

1. Iban Parra ...... 23

2. Campabadal ..... 6

3. Toni Menchón ..  5

4. Sisco Navas ..... 3

5. Ermengol ......... 3

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

7. Juanjo Alias ...... 2

8. Juanjo Tenorio .. 2

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

10. Juli Sánchez ... 1

11. Carlos Martínez1

12. David Gallardo 1

El Balaguer està tra-
vessant una crisi
golejadora i en els dos
darrers partits, davant el
Reus i el Sant Andreu, no
ha aconseguit marcar,
amb dues derrotes con-
secutives que han portat
l’equip a la cinquena po-
sició, fora de les posici-
ons de la lliga d’ascens
a Segona B. Joni

Iban Parra, amb 23
gols continua liderant la
classificació de
golejadors de la Tercera
Divisió, tot i que Àngel,
del Mataró, el segueix
d’aprop.

El Balaguer té davant
seu tres autèntiques fi-
nals davant el Gavà, el
Rubí i el Barcça C per in-
tentar sumar punts.
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 Un Cristec sense pressió perd a casa

davant un Sant Julià necessitat de punts
Els balaguerins van perdre per 4-6 en un partit sense incidències

El Cristec va perdre en el partit corresponent a
la jornada 27 del campionat de lliga, davant el Sant
Julià, en un partit en que els balaguerins no es ju-
gaven absolutament res, ja que tenen assegurada
la permanència, davant un Sant Julià que necessi-
tava els punts per assegurar-se el poder continuar
en la categoria la propera temporada.

L’equip andorrà va sortir molt motivat i molt avi-
at va avançar-se en el marcador, i al descans ja

guanyava per 0 gols a 3.
En la segona meitat, els bala-

guerins es van treure la son de  les
orelles, tot i que va arribar el 0-4.
La reacció local no es va fer espe-
rar, i poc a poc va anar retallant
diferències fins a posar-se en un
emocionant 4-5 a falta de cinc
minuts per l’acabament del partit.

Però el 4-6 va resultar definitiu,
amb una bona reacció visitant, molt
conscients del que es jugaven.

Al final, els visitants van ser
guanyadors dels tres punts en joc,
de manera merescuda, i ara sols
queda esperar la darrera jornada
que es juga aquest cap de setma-
na, del 14 i 25 de maig.

L’equip que entrena Jaume Ca-
nals ha fet una gran segona volta,
després d’un principi de campio-
nat irregular, que l’havia col.locat a
la zona baixa.

Golejadors del F. S. Cristec Balaguer

1.Sant Cugat .......... 53

2.Sant Angel ........... 53

3.Miró Martorell ...... 50

4.Pallejà ................. 45

5.Sant Anfreu ......... 43

6.Castelldefels ........ 39

7.Solsona ............... 37

8.Sabadell .............. 37

9. Balaguer Cristec . 35

10. Esparreguera ... 34

11. Sant Julià ......... 34

12. Sicoris ............. 34

13. L’Ametlla .......... 31

14. Montsant .......... 27

15. Bonaire ............ 18

16. Cerezo Avema .. 00

Classificació Nacional “B”

1. Cristian .......... 46

2. Capi ............... 25

3. David ............  17

4. Ferran ............ 12

5. Xolo ............... 12

6. Joan ................ 9

7. Gómez ............. 7

8. Edu .................. 6

9. Víctor ............... 2

10. Jordi .............. 2

El Cristec, amb la

permanència assegu-

rada, va caure derrotat

davant la seva afició

Jordi

amb el Sant Julià, en un

partit dominat en tot

moment pels visitants.

REF. 24234

APARTAMENT

EN ZONA RIU

SEMI NOU

BALAGUER

BALAGUER
REF. 24227
MAGNÍFIC DÚPLEX
SEMI NOU.
Garatge tancat per
a  dues places
DE PRESTIGI.

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

ATENCIÓ

REFINANCEM

LA SEVA

VIVENDA

AL 100 %

BALAGUER

REF. 000119

PIS REFORMAT

DE 3 DORMITORIS.

MOLT BON ESTAT.

P.V.P.: 78.150 euros.

REF. 24232
CASA D�ESTIL RÚSTIC

Gran saló menjador amb

llar de foc i 4 habitacions.

NO SE LA DEIXI

ESCAPAR!!

LA SENTIU

BALAGUER
REF. 24228
CÈNTRIC PIS A
REFORMAR.
Possibilitats de local.

TRUQUI I
INFORMI�S

BOLDÚ
REF. 24231
CASA DE 135 m2

ÚTILS TOTA
REFORMADA
Gran magatzem i
pati cobert
P.V.P: 146.000 euros.

MENÀRGUENS

REF. 23798
 TERRENY URBÁ

DE 700 M2.
P.V.P. 19.900

EUROS.

REF. 24239
IMPECABLE PIS
SEMI NOU.3 hab.,
ascensor, calef.,
traster, terra de gres.
P.V.P. 124.400 euros
FINANÇAT AL 100%

BALAGUER

REF. 22542
MAGNÍFIC PIS
DE  150 m2

Disseny exclusiu,

2 places de pàrking.

DE PRESTIGI.

ARTESA
REF. 21924

GRAN CASA A
REFORMAR.

300 m2, teulada nova.

MOLTES
POSSIBILITATS!

V. DE LA SAL
REF. 24240
PIS PER ENTRAR
A VIURE!!

3 habitacions i molt

assolellat.

ENTRADA 600 euros.

BALAGUER

Li comprem el seu pis al
COMPTAT.

Passi per les nostres
oficines i informi�s sense

cap compromís

BALAGUER

GRAN OPORTUNITAT
REF. 000120A

PIS TOT REFORMAT.
3 hab., calef. individual i aire condicionat.

MOLT BON PREU

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
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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

VIATGE A BARCELONA TOTS ELS DIMECRES

Laboratori

Dr. M. PEREMIQUEL i LLUCH
Metge
Especialista d'Anàlisis Clíniques
ALÈRGIA - BIOQUÍMICA - HEMATOLOGIA
BACTERIOLOGIA - HORMONES - IMMUNOSEROLOGIA

HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER

Infermera

NÚRIA TRIBÓ
Presa de tensió arterial

Injeccions (Consulta o domicili)

El Club Tennis presenta una nova edició

de l’Open Futures “Ciutat de Balaguer
La fase prèvia es disputarà del 13 al 15 de maig, i la fase final del 16
al 22 del mateix mes, amb la participació de més de 150 tennistes

Les instal .lacions del Club Tennis
Balaguer acolliran a partir d’aquest divendres
13 de maig, la XII edició del Trofeu Ciutat de
Balaguer, competició inclosa en el circuit
Futures 2005, de tennis masculí.

La primera fase, la prèvia, d’aquest cam-
pionat primaveral s’inicia aquest divendres,
on els 120 tennistes participants es dispu-
taran una de les places que donen accés a
la fase final. La fase prèvia es jugarà fins el
diumenge 15, mentre que el dilluns 16 de
maig començarà la fase final amb 32 parti-
cipants.

La final del campionat individual es juga-
rà el diumenge 22, a partir de les 11,30 del
matí, mentre que el dissabte a la tarda, es

disputarà la final de dobles.
El premi d’aquest Trofeu Ciutat de

Balaguer està valorat en 10.000 dòlars,
cosa que fa que els participants tinguin un
nivell força alt.

El president del Club Tennis Balaguer,
Antoni Berguedà s’ha mostrat molt satisfet
pel grau de qualitat d’aquest campionat, i
sobretot pel suport rebut per les diferents
institucions, tal i com ho va remarcar en la
presentació del torneig amb la presència del
regidor d’esports de l’Ajuntament de
Balaguer, Juanjo Tenorio. Bergadà va voler
destacar que per les instal.lacions del club
han passat en les edicions anteriors, juga-
dors com Moyà o el propi Nadal.

Bon paper del Club
d’Escacs Balaguer Cristec

L’actual campió de Catalunya aleví d’escacs, el
jugador balaguerí Jordi Coll quedà quart de la ge-
neral i primer del seu grup en les XII hores d’Es-
cacs Actius 2005 celebrades el passat dissabte 30
d’abril a la localitat d’Almenar.

Jordi Coll guanyà 7 rondes de les deu disputa-
des, demostrant així el seu gran moment i nivell de
joc. Jordi s’està actualment preparant de valent per
a la participació en el Campionat d’Espanya aleví
de Pontevedra que s’ha de disputar el proper mes
de juny.

D’altra banda, Laia Barbosa, Sílvia Villaró i
Jordina guanyen les seves respectives partides, no
havent-hi sorpreses en la quarta ronda del
campionat. En aquests moments Imma Montoliu  va
primera del campionat en la classificació provisional,
Teresa Balcells segona, Cristina Coll  tercera i quarta
classificada Gisela Ramoneda.
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COMPAÑÍA DE SERVICIOS
A NIVEL NACIONAL

Para BALAGUER y alrededores

selecciona:

PERSONAL

AMBOS SEXOS
Por ampliación en el Dpto. Comercial

Ofrecemos
• 721 euos/mes mínimo

• C.M. desde el primer día

• Formación a cargo de la

empresa

• Plan de Carrera

• Promoción a corto plazo

Requisitos
• Edad mayor de 20 años

• Actitud comercial

  (Se valorará experiencia en

venta directa)

• Plena dedicación o tardes

Interesados/as, llamar al tel. 650598218
Atenderá Sr. Carles

ES VEN CASA DE PLANTA BAIXA

Construcció dels anys 70.
90 metres quadrats + pati + hort. Edificables

Zona tranquil·la i sense tràfic.
Al carrer Pi i Margall, n. 17, a 100 metres de la parada del bus

Preu de sortida: 84.141 euros
Raó tel. 973 448 073

Abstenir-se curiosos, persones poc sèries o INSOLVENTS,
així com especuladors

SERVI EXPRESS COMUNITARIA, S.L.
Empresa de limpieza y ayuda a domicilio

C/ Gaspar de Portolà, 1  -  BALAGUER
Tel. 973 449 041  Fax 973 448 634

Mòbil 685 169 865
E-mail: serviexpress@grupofillat.com

Un any més la població
noguerenca de Tartareu serà
l’escenari d’una de les proves
puntuables pel campionat
d’Europa de descens de BTT
i que cada any aplega a més
simpatitzants i professionals,
degut al circuit tant especta-
cular amb el que compta i la
geografia del terreny. El Des-
cens de Tartareu-Open Espa-
nya, és la segona prova del
campionat després del de
Torrelles de Llobregat, vàlid

L’èlit de la BTT, torna a Tartareu
amb el Campionat de Descens

Maxxis Nacional DH
La prova ciclita se celebrarà el proper diumenge

22 de maig al circuit de Tartareu

per la Copa Maxxis Nacional
DH.

Destacar que aquest any
hi ha confirmada la presència
de participants de fora de l’es-
tat espanyol, la qual cosa con-
verteix la prova en un punt de
referència a nivell europeu.

La Maxxis Cup va néixer
l’any 1990 amb la idea de re-
alitzar un campionat de des-
cens a nivell internacional per
a corredors professionals.
Les principals directrius del

projecte era la constitució d’un campio-
nat amb circuits d’alta dificultat, molt si-
milars als de la copa del món per als cor-
redors més exigents.

La població de Tartareu tornarà a aco-
llir doncs, el proper diumenge 22 de maig
aquesta nova prova.

Un dia abans, es realitzaran els entre-
naments oficials, i s’espera, si el temps
acompanya, que l’afluència de públic i
participants, sigui més nombrosa que l’any
passat, malgrat que l’any passat es van
batre tots els records en quant a partici-

Tartareu acull des de fa quinze
anys, diferents proves de BTT de

descens, gràcies a la bona
organització del poble

pants a la prova i públic assistent.
Organitzen aquesta espectacular pro-

va esportiva el Club Ciclista Tartareu, amb
la col.laboració de tots els veïns del poble.

Actualment s’està intentant remodelar
la zona d’arribada per donar més especta-
cle, amb la creació de dos nous salts, i
s’està millorant el traçat del circuit.
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Deute d’agraïment
En un recent article, els membres del Col.lectiu BalGuera

ens comprometíem a seguir l’assumpte de la possible
contaminació generada per l’empresa Grefacsa. Durant
aquest període la plataforma antiincineradora de Grefacsa
ens ha enviat gran quantitat d’informació relacionada amb
la qüestió que ens ocupa, i que ens ha permès conèixer en
profunditat la posició d’aquesta Plataforma de grups
ecologistes.

Per complementar la informació subministrada per la
Plataforma, vàrem creure adient sol.licitar al Departament
de Medi Ambient, a través del seu cap a Lleida en Joan
Farré, la seva postura al respecte. Hem de dir que amb
gran celeritat i eficiència, Medi Ambient va acceptar mantenir
una reunió informativa en la que a més del nomenat Joan
Farré hi va assistir la senyora Maria Comellas, Directora
General de Qualitat Ambiental, que com a tal, té com un
dels seus objectius la vigilància, la previsió i el control de la
qualitat de l’aire i la formulació i la gestió dels plans i
programes sobre protecció de l’ambient atmosfèric. És per
tant la cap de la unitat administrativa encarregada de vetllar
que Grefacsa compleixi amb les normatives vigents en la
matèria.

La informació facilitada per la Plataforma i pel
Departament de Medi Ambient, ha permès al nostre Col.lectiu
arribar a la conclusió de que els propietaris de l’empresa,
han marcat un gol a totes les administracions implicades, -
o se’l van deixar marcar-, al convertir la petita i precària
fàbrica de farines càrniques de SAPAC, en la única planta
que hi ha a Catalunya de tractament de materials específics
de risc (susceptibles de poder ser transmissors del mal de
les vaques boges). Resulta evident que aquesta
transformació s’ha fet sense comptar amb les pertinents
llicències municipals, sense avaluació de l’impacte
ambiental, sense autorització de l’abocament de les aigües
residuals, i evidentment sense comptar amb l’opinió dels
veïns afectats. Són incompliments  que a la majoria dels
mortals ens haguessin costat un greu disgust administratiu,
i que Grefacsa ha fet sense tenir massa entrebancs,
segurament perquè l’activitat que desenvolupa és del tot
necessària, ja que la incineració de greixos i farines animals
és la única forma vàlida d’eliminació, i per tant s’aprofita la
fàbrica no tant sols per eliminar els residus d’alt risc de la
zona, sinó pràcticament de tot l’Estat Espanyol. Al nostre
entendre és en aquest procés d’incineració on rau el fons
del problema, ja que aquí hi pot haver el focus de
contaminació. Des de l’Administració se’ns ha assegurat
que l’empresa disposa de l’analitzador continu de gasos
dels fums que surten de la instal.lació; afirmació, que cal
dir, va ésser negada molt recentment per un alt executiu en
un acte de la Fira de Mollerussa.

Per últim, el Col.lectiu BalGuera manifesta que els veïns
que vivim en la zona d’ influència de Grefacsa, tenim un
deute d’agraïment vers als membres de la Plataforma, donat
que gràcies al seu treball, s’ha aconseguit que l’ empresa i
l’Administració facin un  esforç per adequar la planta de
Grefacsa als requeriments de la normativa ambiental.
Esperem que la feina ben feta que realitza la Plataforma,
serveixi per esvair tots els dubtes que el llarg període de
manca de transparència ha generat vers la perillositat de
les emissions de Grefacsa.

No hi ha dubte de què l’elecció del nou
Sant Pare no ha complagut a molta gent. Per
una determinada quantitat de personal veu
en aquest successor amb disgust, una línia
continuista i més ortodoxa, si cap, que en
l’anterior i no cal dir, totalment en contra del
seu desig. Els acudits de mal gust i les ru-
queries han estat sempre per la gent ben
pobra de gambals, la mostra de què el car-
rer és seu. Jo sense ser un home religiós,
vull tenir el suficient judici per poder pensar i
decidir per mi mateix, i quan penso puc en-
treveure a gent com els cardenals, amb tota
una vella cultura, amb carreres, llengües i
llargues experiències, sense cap lligam ter-
renal -ni dona, ni fills, ni hipoteques-, pen-
sant com fer-ho per a què el seu ideal (la
Església), duri dos mil anys més. El poder
de pensament, de concentració i d’abstrac-
ció que es pot arribar a tenir deu ser magní-
fic, terriblement eficaç i amb moltes possibi-
litats d’encert. A la majoria de preguntes que
el món té plantejades i les respostes que
s’han de donar i qui ho pot fer, n’estic segur
que l’hauran encertat. Ja ho veurem.

Tota aquesta perennitat de la Església
marca el contrast dels governs que tots no-
saltres tenim sigui d’Estat sigui l’autonòmic.
Moltes vegades amb una alegria quasi ma-
laltissa enlloc de fer llum un se sent perdut
en la confusió. L’ensenyament és un camp
de proves per tota classe de plans, ordena-
cions i normatives que poden ser tan bones
per tenir un atac de “delirium tremens” com
per les enyorances. Amb els meus anys
m’agradaria saber de quantes se’n podria
parlar. Totes s’han mort i els problemes es-
colars van augmentat enlloc de minvar.

Quan un poble pot arribar a la misèria
igualatoria en l’educació dels ciutadans del

demà, de segur va malament. I potser això
és el que es vol. Es va legislant sense pa-
rar en una cursa que sembla no tenir fi no
pel benefici de l’administrat sinó per asse-
gurar-se el predomini d’uns interessos par-
tidistes amb tota la brutalitat del pitjor sec-
tarisme. On ens portarà? On és el seny
català? Quan es sabrà qui és el més guapo?

Ja m’agrada que el Sr. Montilla reco-
negui que l’oasis català ha existit gràcies
a PSC, és la ratificació de què en el seu
moment no havien d’haver aplaudit tant, ni
ser tan condescendent en les parides que
CiU feia avui i demà també. Però s’ha d’ac-
ceptar també que no tot és negatiu en els
vint-i-tres de pujolisme i alguna cosa se
l’hi ha d’agrair, que crec no són poques.

Aquell fang que tota la classe política
va fer en un joc inconscient i perillós de
fer “pastetes”, com va ser reduïr fins dei-
xar-la en una pura institució en vida latent
a la Sindicatura de Comptes, ara té una
feinada que no s’aclara.

El dia 5/05/05 la premsa ens infor-
mava que la senyora Pallé està sota sos-
pita de no fer bé la feina que li correspo-
nia, i que els números no quadren amb els
seus deguts comprovants. El seu xofer feia
més hores que el rellotge del campanar, i
tot pagat amb diners públics. Suposo que
d’aquí i d’allà en sortirà la veritat, i hi haurà
prou motius per tornar-n’hi a parlar. Els
nostres estimats polítics, el millor de cada
casa!, sense dubtar-ho.

Ens volen fer viure de “cuentos” i con-
vivim amb la trista història de cada dia que
ens dóna un mal viure real.

C.G.A.

Assortit variat
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Perspectives
Vaticinis

Una gastroenteritis d’allò més inoportuna va ser la
causant de la meva absència del Ple de l’Ajuntament
del 28 d’abril. Em congratulo perquè amb la malaltia
vaig perdre 2 o 3 quilos, que ja convé,  però em planyo
perquè amb l’absència del Ple perdia una oportunitat
excel.lent de passar-m’ho d’allò més bé.

No tinc, que jo sàpiga, poders endevinatoris. És
per això que, quan al Ple extraordinari del 7 de març
(aprovació-imposició del Pressupost 2005) jo vaig
anticipar que el pressupost era irrealitzable i inviable i
que, amb tota probabilitat, abans de l’estiu veuríem un
augment d’impostos, realment no estava fent ús dels
meus poders endevinatoris; no. També ho vaig dir en
una entrevista a Ràdio Balaguer el dia 8 de març.

Ha transcorregut un mes i escaig i el meu vaticini
s’ha complert. En aquest Ple de 28 d’abril s’ha aprovat-
imposat un augment de tarifes per l’ús d’espais
esportius i lúdics. La taxa de piscines, per exemple,
que s’havia aprovat a les Ordenances Fiscals a l’octubre
de 2004 i, per tant, ¡encara no havia entrat en vigor!,
s’augmenta un 13%. De mitjana, les taxes per ús
d’espais esportius i lúdics s’incrementen un 13% en
relació a les taxes aprovades a l’octubre de 2004,
però més d’un 20% si les comparem amb les taxes
vigents l’u de gener de 2004.

Aquest no serà, de ben segur que no, l’últim
augment d’impostos que veurem al llarg d’aquest

exercici econòmic.
No tinc, com he dit, poders endevinatoris. En

realitat la única eina  que faig servir és una calculadora:
una calculadora normal i corrent és la salsa bàsica de
les meves afirmacions, argumentacions i, encara que
no voldria, vaticinis. Els condiments? Hi afegeixo una
mica de seny amb unes gotes de realisme i peus a
terra, alguns minuts al dia dedicats a pensar i fer
números i, tot ben remenat, saltejat amb una horeta
o dues a la setmana que dedico a cercar informació i
fer comparacions de dades i xifres. Tot plegat no són
més de dues o tres hores a la setmana; tant de bo hi
pogués posar més dedicació però, com ja sabeu, jo
no soc un professional de la política i els cigrons de
casa meva venen d’un altre lloc. Tot i que és poc, tres
hores setmanals dedicades a pensar i fer anàlisi de
dades és molt més del doble del que hi dediquen
aquells que són professionals i no haurien de fer res
més.

Els socialistes són uns autèntics sapastres fent
economia. El pressupost de 2005 està fet a pams, i
a les proves em remeto: amb prou feines ha entrat en
vigor (entrava en vigor el 8 d’abril) i ja el modifiquen
(Ple Ordinari del 28 d’abril). Per tant, El Pressupost
de 2005 aprovat el 7 de març ha tingut una vigència
de 20 dies. Si no hi posem remei, la Corporació
Municipal de Balaguer farà fallida d’aquí a dos anys.
Feixuga feina tindran aquells que heretaran un
Ajuntament ruïnós i en fallida.

Joan V. Sampedro Cortés

PPCatalunya - Balaguer

Indesinenter
Quan el dia és gris,
els núvols se m’ajeuen al damunt
i em cauen de molt lluny
ombres de tendal ensopidores
que es posen al cor.
A prop s’atança un pas
i m’avança en un no-res.
És un dia més diu tot passant.
Ni més clar ni més obscur.
Un dia d’amor distès
travessant tots els núvols,
per veure el sol damunt d’ells.
Ni se n’adona del temps,
ni del cel pesat i espès.
Es tot ell de qui el captiva,
és amor molt jovenet.

Miquel Trilla

• ESO

- Primer Cicle
- Segon Cicle

• BATXILLERAT

- Humanitats i Ciències Socials
- Ciències de la Naturalesa i Salut
- Tecnològic

• T x F

- Paleta
- Pintura

• CURSOS OCUPACIONALS

• CICLES FORMATIUS

• DE GRAU MITJÀ
- Soldadura i Caldereria
- Equips i instal·lacions electrotècniques
- Gestió Administrativa1

- Explotació de Sistemes Informàtics.

• DE GRAU SUPERIOR
- Administració i FinanceS (2n curs)
- Gestió Comercial i Màrqueting
- Desenvolupament d’aplicacions Informàtiques

IES ALMATÀ
Parc del Reial s/n - Balaguer (La Noguera) - Tel./Fax 973 44 56 91

e-mail: iesalmata@centres.xtec.es    Web: www.almata.es

Oferta educativa

1 S’alterna amb Comerç

Calendari de preinscipció i
matriculació. Curs 2005-2006

Batxillerats i Cicles Formatius
- Dates de preinscripció: del 17 al 27 de maig.
- Dates de matriculació: del 4 al 8 de juliol

SERVEIS

• Biblioteca (amb préstec de llibres)
• Copisteria (enquadernació de
  treballs, fotocòpies)
• Transport (Municipal i Comarcal)
• Menjador (Càtering)
• Bar
• Orientació Professional i
  Acadèmica
• Borsa de Treball
• Convenis de Pràctiques amb
  empreses (alumnes de Cicles
  Formatius)
• Estada a l’empresa
  (alumnes de Batxillerat)

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
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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

El Mestre pastisser Lluís Muixí ha ela-
borat en caramel, la nova atracció que serà
presentada en societat el proper dimarts
17 de maig, al parc de Port Aventura.

La nova atracció, l’«Huracan Condor» té
una alçada total de 100 metres i una cai-
guda lliure de 86 metres, essent l’atracció
més alta i impactant de tots els parcs
d’atraccions d’Europa i que assoleix una
velocitat màxima en caiguda lliure de 115
quilòmetres per hora.

Port Aventura va encarregar una rèpli-
ca d’aquesta atracció al mestre pastisser
balaguerí. La rèplica de 2 metres d’alçada,
serà presentada la propera setmana als
diferents mitjans de comunicació de tot l’Es-
tat. Està totalment elaborada en caramel, i

Lluís Muixí elabora el “Huracán Cóndor”

de caramel, per a Port Aventura
La figura de dos metres d’alçada ha estat encarregada per la
inauguració de la nova atracció del parc, la més alta d’Europa

es una rèplica perfecta de l’atracció
Huracan Còndor.

Lluís Muixí, artista com n’hi ha pocs en
el món de la pastisseria, és un dels bala-
guerins més cosmopolites. Guanyador dues
vegades del Campionat d’Europa de Pas-
tissers a Paris, ha estat medalla d’Or a
Bèlgica, Itàlia, Àustria i guanyador de di-
verses edicions del concurs de pastisseria
d’Alimentària.

Una de les facetes on més s’ha donat a
conèixer es en l’elaboració de mones de
Pàsqua, immortalitzant a personatges com
Montserrat Caballé, Mikel Indurain, Arantxa
Sánchez Vicario, Lloll Bertran, Joan Pau II,
i també per les seves monumentals rèpli-
ques  amb caramel que poden observar-se
al seu establiment-museu de la Plaça de la
Sardana de Balaguer.

Durant els darrers anys també ha estat
treballant en la creació de figueres de su-
cre i xocolata pel Museu «La flor de Rute»,
a la província andalusa de Còrdova, amb
els principals monuments de les diferents
ciutats andaluses, com la Giralda de Sevilla,
el Cenachero de Màlaga o la Mesquita de
Còrdova.
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 Josep Coma presenta el seu nou treball

literari “Cosint al sol” de Pagès Editors
Un recull de narracions curtes de l’estil de l’escriptor de Fonolleres

L’escriptor Josep Coma, nascut a Fonolleres i que
està molt vinculat a la ciutat de Balaguer presenta
un nou llibre que sota el títol «Cosint al sol», és un
recull de narracions  curtes on es barreja el drama-
tisme amb el bon humor i la realitat amb la ficció i
on, com li és habitual, Josep Coma fa servir un llen-
guatge planer i directe.

Alguns dels relats com «cosint al sol», que dóna
títol a l’obra, «unes arracades de pubilla catalana»,

«la placidesa del molí de
Rocacorba» han estat recollits de
viva veu de persones ja fa una pila
d’anys traspassades. D’altres, com
«cavant una tomba», «el rector de
Vilaculta», «un pom de flors artifici-
als», un matí tranquil de platja» aple-
guen vivències del propi autor.

Josep Coma ja ha escrit dife-
rents llibres com «Sabó de casa»,
la primera de les seves obres i amb
la que guanyà el Premi Humbert
Torres i fins a mitja dotzena més
de titols molt lligats a la vida de l’au-
tor.

Les seves obres són obres re-
alistes, plenes de vida, fins i tot amb
molts arguments costumistes que
ens expliquen i ens endinsen cap
als petits pobles de la Catalunya
interior, que Josep Coma coneix
tant bé, ja que és on ha passat gran
part de la seva vida.

Crisi Perpètua actua a la
Mostra de Pineda de Mar

La Companyia de Comèdies Crisi Perpètua ha
estat convidada per representar l’obra «Anem de bo-
los», a la Mostra Nacional de Teatre Amateur de Pi-
neda de Mar que se celebrà del 13 al 16 de maig.

La companyia ja va ser present a la Mostra de
l’any passat amb aquesta mateixa obra, i ha estat
novament convidada després de l’èxit assolit l’any
passat. La representació tindrà lloc el diumenge 15
de maig.
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ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36. Ref.
Gestoria Cudós. Raó al tel.
973450555, Montse.

NO HO DEIXIS PASSAR!
Treball públic: mes de 68.000
places lliures. Des de certificat
escolar. Informa’t 900150191
trucada gratuïta.

BALAGUER compro terreno
urbanizable, nave o edificio
viejo, pago al contado.
Interesados l lamar 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/LLOGUER places
de pàrkings tancats al C/
Barcelona de Balaguer. Raó
973 450841.

BOMBERS: PLACES
LLIURES.  Preparació
garantitzada. Informació
gratuïta 900315315.

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

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

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.

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.

CANSAT DE BUSCAR
FEINA?, Zeladors per Serveis
de Salut. Únic requisit:
Certificat escolar. Preparat i no
busquis més.   Informa’t ja al
900150191, trucada gratuïta.

NO BUSQUIS MES!
Requisits: Certificat escolar.
Treballa de funcionari com a
personal Subaltern.
Preparació garantitzada.
Informa’t 900 150191 trucada
gratuïta.

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

MOSSOS D’ESCUADRA,
Policia Local. Hi ha centenars
de places ofertades! Treballa
de funcionari a la teva
comunitat i molt ben
remunerat Informa’t ja
900150191, trucada gratuïta.

T R A N S P O R T I S T A .
Aconsegueix el t ítol
ràpidament i treballa.
Preparació garantitzada.
Informa’t 900 315315 trucada
gratuïta.

PIS ES VEN de 113 m2, 4
habitacions exteriors, gran
menjador, calef. gas individual,
perfecte estat. Pl. Alguer. Zona
cèntrica i tranquil·la. Raó 973
450407.

CATALONIA SERVEIS,
precisa personal para
servicios domésticos y
atención y compañia a niños y
ancianos. Inter. sol icitar
entrevista 687 478846.

PROPERA CONSTRUCCIÓ
de naus al polígon de
Balaguer. Inter. trucar als
matins. 973 450051.

ES LLOGA pàrking tancat al
C/ Barcelona. Raó tel. 667
476172.

ES VEN Golf GTI, 2.0, Edition
130cv., 5 portes, color gris
metal·litzat, sostre elèctric,
E.E., C.C., A.A., seients
Recaro, suspensió Kónic, 2
airbags i ABS. Preu: 4.800
euros. Raó 626404633.

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

PÀRKING tancat es lloga C/
Dr. Flèming de Balaguer. Raó
973 450407.

ES VEN Audi A4, 2.0 de l’any
2001, amb 40.000 km. Full
equipe. IMPECABLE. Preu:
18.000 euros. Raó
661245573.

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

AGENTS DE SERVEIS
AEROPORTUARIS. Vam
aconseguir  els primers llocs
a la ultima convocatòria en
Prat i Barajas. Informa’t.
Propers ingressos
900315315, trucada gratuïta.

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

ETS DIPLOMAT EN
INFERMERIA I NO TROBES
FEINA? Aconsegueix ja la teva
plaça de Infermer/a en Centres
de Salut. Preparació
garantitzada. Informa’t
900315315 trucada gratuïta.

ES VEN Renault Clio 1900
diesel de l’any 96. Direcció
assistida, E.E. En perfecte
estat. Preu: 3.000  euros. Raó
615275275.

S’OFEREIX PINTOR ,
pressupostos ajustats. Sense
compromís. Inter. 626814937.

SALOU. Alquila apartamento
para 6 personas, recinto
privado con piscina, pàrking y
zona ajardinada. Cerca de la
playa. Por semanas. Inter. 609
369537.

SE NECESITA personal de
l impieza, l impia cristales,
planchadoras, cosedoras,
cuidadores de ancianos y
oficiales de servicios varios,
para apertura de nueva
empresa de limpieza y ayuda a
domici l io en Balaguer.
Interesados 973 449041.

PARTICULAR compraria Ford
Transit o Renault Trafic en buen
estado. Inter. 629351703 de
20 a 22h.

LLOGO casa de poble
totalment equipada a Santa
Maria de Meià. Caps de
setmana i vacances. Preus
interessants. Raó 617471187
i 620811484.

ES VEN Wolswagen Jeta en
bon estat. Inter. 629351703 de
20 a 22h.

ES TRASPASSA videoclub en
ple rendiment per no poder
atendre. Inter. 678587264.

ES PRECISSA personal per a
Restaurant a Balaguer.
Interessats 973 450508 o
Restaurant Sapore.

SE COMPRA piso en
Balaguer. Inter. 619162079.

ES VEN Peugeot 406, 1.800,
115 cv., 16 v. de l’any 98. Color
blau elèctric (recent pintat).
100.000 km, llantes d’aleació,
neumàtics 205 nous. Preu:
7.000 euros. Raó 696 367654.

SE VENDE Aprilia RS 50 c.c.,
del año 2000. Precio: 1.400
euros. Negociables. Razón
646301781.

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

ES VEN 1er pis al C/ Avall de
Balaguer amb parquet i
calefacció. Estat del pis: Per
entrar a viure!. Raó 659182560.

SE VENDE Yamaha FZR «exup»,
1.000 c.c., en perfecto estado.
Precio: 1.500 euros. Razón
653896114.

ES VEN casa a La Fuliola, baixos
per a 2 cotxes i planta amb 2
hab. dobles, menjador, cuina i
bany. Quota mensual: 216 euros.
Raó 670 527205.

ES VEN Opel Astra Merit 1.6i,
any 97, A.A., D.A. Molt ben
cuidat. Bon preu. Raó 973
213745 i 639249008 de 21 a
23h.

ES LLOGA pis de planta baixa
amb pàrking, totalment reformat
a Balaguer. Raó 973 445924.
Horari d’oficina.

ES LLOGA apartament nou,
molt cèntric. Calefacció i
ascensor. Raó 973 447521 i
606454529.

ES PRECISSA oficial i peons
per empresa constructora.
Àmbit de treball: Balaguer i
Comarca. Inter. 973 443133 i
679606061.

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

ES VEN pis de 90m2 en molt
bon estat. Raó tel. 617358212.

PARTICULAR COMPRA
CASA DE POBLE O

MASIA, NO IMPORTA
ESTAT,  A LA COMARCA

DE LA NOGUERA.
RAÓ TEL. 696570724.

EL TESORO DESCONOCIDO DE LA

PROVINCIA DE LLEIDA

Sobre este tema se hablará el próximo miercoles 18 de mayo,
a partir de las 8 de la tarde, en la Fonoteca,

situada en el Ayuntamiento de Balaguer

Reunificación de
créditos, hipotecas...

Jacint Verdaguer, 4-6 altell 1
Tel. 973 447 477 - BALAGUER
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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 12 de maig a les 8 de la tarda del 19 de maig CALVER

De les 8 de la tarda del 19 de maig a les 8 de la tarda del 26 de maig SALA

De les 8 de la tarda del 26 de maig a les 8 de la tarda del 2 de juny MARCH

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,

OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS

COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

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

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

Estàs cansat?

tens la solució

FES-TE FUNCIONARI

900 308 308Informa’t:

LOCAL COMERCIAL

EN LLOGUER

gran façana,
c/ Barcelona xamfrà c/ Almatà

Raó tel. 973 448 273

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

Més

de
Places

Lliures

Trucada
gratuïta

Bombers

Bombers-Conductors

Excel.lents Sous

t ’ e s t a n   e s p e r a n t

400

d’horaris dolents, precarietat i

inestabilitat laboral, sou baix...

Informa’t - Trucada gratuïta

900 308 308

AUX. ADMINISTRATIU

AUXILIARS DE
SERVEIS

Bons horaris i

salaris interessants

Conserges, Porters, Ordenances,

Bedels, Uixers, Llimpiadors...

Informa�t 900 308 308Trucada gratuïta

PROFESSORA amb molts anys d’experiència dóna:

REPASSOS i CLASSES DE
FÍSICA, QUÍMICA, MATEMÀTIQUES,

ELECTROTÈCNIA i MECÀNICA.
Nivell: ESO i BATXILLERAT

PREPARACIÓ SELECTIVITAT.
Interessats 660 30 13 66

ES LLOGA
parquing tancat al

Carrer Barcelona.

Zona eixample.

Tel. 973 448 273
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