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Festa de la Coca 2005
Prop de 2000 persones van
participar de la novena edició
de la Festa de la Coca a la
Plaça del Mercadal, on es van
repartir 300 quilos de coca
de samfaina

Campionat de BTT a Tartareu
Un total de 163 ciclistes de
diferents categories van
participar a la prova Maxxis
de BTT de Tartareu

429

La Noguera a Expovaciones
La campanya de promoció
turística de la Noguera va
estar present a la fira
Expovaciones de Bilbao

Segona quinzena
maig · 2005
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XAVIER RÚBIES RÚBIES
A.E.P.I. n. 300
CORREDOR DE FINQUES

Jacint Verdaguer, 19 baixos Tel. 973 44 79 58 - Fax 973 45 07 97 - BALAGUER

PISOS EN VENDA
- Venda o canvi de gran pis i local
a un poble entre Fraga i Lleida,
per pis o casa a Saragossa,
Pamplona o rodalies.
- C/ La Plana
- C/ Marcos Comes
- C/ Balmes, 2 dormitoris.
- C/ Urgell
- C/ d’Avall
- C/ Barcelona
- Avd. Països Catalans
- La Miranda
- Pl. Mercadal, 2 dorm, bany, re-
format
- Pl. Mercadal, 3 dorm, bany, re-
format
- C/ Gregori Marañon, 275 euros
al mes, 3 hab.
- Ps. Estació, 220m
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PISOS DE LLOGUER
- La Miranda
- La Banqueta
- Pis a Torredenbarra, 4 hab.
- C/ Molí del Comte
- Av. Països Catalans

ALTELL EN VENDA
- Av. Pere III

ALTELL EN LLOGUER
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacin Verdaguer
- Av. Pere III

PÀRQUINGS VENDA
- Venda c/ Sanahuja, tancat
1.800.000
- Venda/lloguer al c/ Urgell.
- C/ Dr. Fléming, 2 places.
- C/ Balmes
- C/ Cervantes
- Avd. Francesc Macià
- C/ Barcelona

PÀRQUING LLOGUER
- C/ Tarragona
- C/ Portalet
- C/ Almatà

MAGATZEMS VENDA
- C/ Pere III de 200 m
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- C/ Urgell de 170m
2
.

- C/ Barcelona
- C/ Francesc Macià
- Av. Països Catalans

MAGATZEMS LLOGUER
- Magatzem al c/ Barcelona, 45m

2
.

- Magatzems al c/S. Crist, un de
125m
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.

- C/ St. Lluís xanfrà c/ Sant Crist
- Locals comercials al c/ Gaspar de
Portolà.
- C/ Alguer i al C/ Montroig
- Pl. Alguer
- Gasolinera el Faro 400 m
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- Local en lloguer Av. Pere III
- Es traspassa botiga en ple rendi-
ment al c/ Sant Lluís, totalment
equipada.

Degut a la gran demanda de vivendes de
lloguer, sol·licitem als propietaris que pos-
seeixin pisos desocupats als qui els inte-
ressi 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
- Casa barata al c/ Diagonal
- Parcel·la per construcció 240
m
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- C/ La Plana
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa a l’Av. Catalunya
LA SENTIU DE SIÓ
- Finca amb casa rural
LA RÀPITA
- Parcel·la edificable amb pro-
jecte bàsic
- Cases Noves

ALGERRI
- Parcel·les en venda
TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m

2
 amb terras-

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

2
 amb pati, 60.500

euros.
ELS MASOS DE MILLÀ
- Casa de poble amb pati.
ALCARRÀS
- Casa de 280 m
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GERB
- Casa nova a punt d’acabar
MENÀRGUENS
- Casa reformada per 120.000 eu-
ros.
- Casa reformada per 72.000 euros.
TÉRMENS
- Casa de 3 plantes 90.000 euros.

PROPERA PROMOCIÓ DE
PISOS EN VENDA AL
CARRER URGELL

FORMACIÓ
PROFESSIONAL

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Cicles Formatius de Grau Superior

• Gestió Administrativa
• Cures Auxiliars Infermeria

• Administració i Finances

CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

ACSER S.C.C.L.
(ACADÈMIA SERRA)

Sant Lluís, 50
25600 BALAGUER

Tel./Fax 973 44 59 12

• Nou grup a partir de 6 anys
• Places limitades

A N G L È S
Sharon

New English Department

OBERTA

INSCRIPC
IÓ
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Què en penseu?...
Abans de parlar del nou projecte

d’urbanització i de futures inversions a la
zona propera a l’estació del ferrocarril,
voldria esmentar-ne un que sembla tenir
tot l’aire de quedar-se incomplet. Quan en
es va urbanitzar, i, per tant, il.luminar, la
part dreta del riu, més avall de la Miran-
da, es va assegurar que un cop enllestit
el vial de connexió amb la carretera de

Corbins, es col.locarien els llums i les
voreres a la part que queda, pendent,
davant la caserna de la policia
autonòmica. Fa més d’un mes que els
vehicles roden per sota del pont de la
variant i aquell indret continua fosc i amb
el perill que suposa, més d’un cop, haver
de baixar a la carretera  perquè és ple de
cotxes estacionats o retinguts. Endavant
amb els nous projectes, però  finalitzem
també els altres.

Josep M. Simón i Auberni

El  bon moment de l’esport balaguerí

A les acaballes de la temporada espor-
tiva 2004-2005, podem dir que l’esport
balaguerí i de la comarca de la Noguera
està d’enhorabona.

El C.F. Balaguer ha aconseguit pujar el
filial a Primera Regional, mentre que el pri-
mer equip s’ha quedat a les portes del play-
off després d’una gran temporada.

L’equip júnior del C. Bàsquet Balaguer
ha assolit el campionat provincial i aquest
diumenge jugarà la final a quatre al pavelló
balaguerí.

La jugadora d’escacs del Club de
Vallfogona, Imma Montoliu ha aconseguit
quedar campiona provincial, seguida
d’aprop per les jugadores del Club Escacs
Cristec Balaguer, Cristina Coll i Gisela
Ramoneda, 3a i 4a respectivament.

El Club Tennis Taula Balaguer també ha
aconseguit aquesta temporada estar a dalt
de tot i medir-se amb els millors clubs.

El Club Futbol Sala La Sentiu també ha
quedat primer del seu grup i puja de cate-
goria, junt l’any que signarà la seva filiació
amb el Cristec Balaguer.

En portada:
Expoauto 2005

BALAGUER
La Festa de la Coca reuneix
unes dos mil persones a la

Plaça del Mercadal

Veïns de Balaguer
reuneixen 3.000 signatures

per poder escollir escola

COMARCA
Acció Cultural organitza els
actes commemoratius del
Comte Jaume d’Urgell

L’ermita de Sant Llubí
celebrarà el seu aplec anual el
proper diumenge 5 de juny

CULTURA
El Museu de Balaguer

presenta una safa àrab el
Dia dels Museus

L’Institut va acollir una
jornada sobre innovació

pedagògica

ESPORTS
El Balaguer queda sense
opcions de jugar el play-off
d’ascens a Segona B

Salva Vidal es proclamaà
campió del Torneig Futures de
Tennis a Balaguer

Organitzativament, també cal destacar
la gran tasca del Club Tennis Balaguer, amb
l’organització magnífica del Futures, o la del
Club Ciclista Tartareu amb el Campionat
Maxxis de descens de BTT, vàlid pel Campi-
onat d’Espanya de l’especialitat, i per aca-
bar destacar la bona marxa de la ciclista i
atleta Mireia Santesmases que està fent una
grandíssima temporada.

Tots ells rebran l’emotiu i merescut ho-
menatge a la propera Festa de l’Esport de
Balaguer que es celebrarà el proper 17 de
juny.

Des d’aquest mitjà, la nostra enhorabo-
na a tots ells.
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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

Agermanament entre les
ciutats de l’Alguer i Balaguer

Els propers dies 4 i 5 de juny, celebrarem a la
ciutat de Balaguer la proclamació oficial de l’Ager-
manament amb el Municipi de l’Alguer.

Una representació de les diferents Autoritats
alguereses, presidida pel Síndic de l’Alguer, Sr.
Marco Tedde i el President del Consell Comunal, Sr
Mario Conoci es desplaçaran a la nostra ciutat per
tal de fer efectiu i formal aquest agermanament.

Els actes començaran el dissabte 4 de juny a
les 7 de la tarda amb l’ acte oficial de
l’Agermanament Balaguer-L’Alguer, a la Sala d’actes
de l’Ajuntament i en el que intervindran l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà i el Síndic de l’Alguer, Marco
Tedde.

Acte seguit hi haurà l’actuació de l’Orfeó
Balaguerí, a la sala d’actes de l’Ajuntament.

A partir de les 8 de la tarda s’inaugurarà
l’Exposició Fotogràfica d’en Joan Mayoral, “25 anys
a l’Alguer”, a la Sala d’exposicions de l’Ajuntament.

Vora dues-mil persones participen a

la Festa de la Coca de Samfaina
Un total de 12 pastissers amateurs de Balaguer van participar al

Segon Concurs de Coques de recapte

El passat diumenge 22 de maig, la Pla-
ça del Mercadal de Balaguer va tornar a ser
l’escenari, un any més, de la Festa de la
Coca, la novena edició, amb el repartiment
de més de 300 quilos d’aquest preuat pro-
ducte gastronòmic noguerenc, i vora 500
litres de sangria del Mercadal, elaborada
especialment per aquesta festa organitza-
da per l’Impic, amb la col.laboració de Creu
Roja Joventut, els voluntaris del la qual s’en-
carregaren de repartir els vora dos mil talls
de coca entre tots els participants.

La coca, de seixanta metres de llargada
i vuitanta centímetres d’amplada estava con-
feccionada per diferents pastissers de la

nostra ciutat.
D’altra banda, la IX Festa de la Coca va

servir per presentar el Segon Concurs po-
pular de Coques de Samfaina i Recapte de
Balaguer, amb la participació d’una dotzena
de pastissers amateurs que van presentar
diferents coques, i que ho van posar força
difícil als membres d’un Jurat especialitzat
format per gastrònoms, pastissers i mes-
tresses de casa.

Al final, el premi a la coca més bona de
gust va ser per Albert Delsams., mentre que
la més vistosa i original va ser la presenta-
da per Anna Maria Palacín, que va endur-se
els 200 euros de premi.
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Les obres de l’Hospital de Dia s’iniciaran

durant el primer semestre del 2006
Segons ho va anunciar el director dels Serveis Territorials de Salut

L’Alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà acompanyat
de diferents regidors, membres de l’equip de Go-
vern de l’Ajuntament de Balaguer va visitar el Barri
de l’Eixample, retornant, d’aquesta manera, a les vi-
sites als barris.

Durant la visita, Miquel Aguilà va anunciar que
properament s’iniciaran les obres d’urbanització i
connexió dels carrers Almatà, La Plana i Riu Corb,
amb l’Avinguda dels Països Catalans, millorant les
comunicacions en aquesta zona de nova creació a
la ciutat.

El director dels Serveis Territorials de Salut de
Lleida, Sebastià Barranco, va anunciar que durant la
primera meitat del proper any 2006, s’iniciaran les
obres de construcció de l’Hospital de Dia de Balaguer,
en els terrenys adjacents del CAP II, on hi havia la
piscina de l’Escola Pia, terrenys que fa uns mesos,
l’Ajuntament va cedir al Departament de Sanitat per
poder tirar endavant aquest nou equipament sanitari
de la nostra ciutat. Sebastià Barranco, que va assistir

als actes commemoratius dels 10
anys de l’Hospital sociosanitari
Jaume d’Urgell de Balaguer, indicà
que durant aquest any 2005 està
previst l’acabament del pla funcio-
nal de l’Hospital de Dia de Balaguer
i el projecte d’obres. L’Hospital de
Dia té l’objectiu d’ampliar les urgèn-
cies actuals del CAP II i desconges-
tionar d’aquesta manera l’hospital
Arnau de Vilanova de Lleida. També
s’ampliarà el servei de radiologia de
24 hores, s’atendran consultes i vi-
sites de rehabilitació i cirurgia me-
nor ambulatòria i s’implantaran no-
ves especialitats com la reumatolo-
gia, malalties del dolor i la neurolo-
gia. La Jornada  va comptar amb la
presència del director mèdic del
centre, Jaume Canal, i del director
del Servei de Salut Mental de l’Hos-
pital Santa Maria, Josep Pifarré.

Conexió de tres carrers amb
l’Avinguda Països Catalans

CARTA OBERTA  A LA CIUTAT

Benvolguts ciutadans/benvolgudes ciutadanes

El passat dia 18 de maig va entrar a l’Ajuntament un plec de firmes que donava suport a un escrit que fonamentalment
deia que l’Ajuntament trametés al Departament d’Educació la voluntat d’adequar l’oferta de places escolars a les
veritables necessitats de la població.

Essent pràcticament impossible contestar a totes i cada una de les 3145 persones que van signar amb la diligència
que caldria, volem manifestar-vos en primer lloc, que aquesta voluntat va ser expressada verbalment al Director
dels Serveis Territorials d’Educació, Sr. Carles Vega, el passat divendres dia 13 en una entrevista que vàrem mantenir,
l’Alcalde Sr. Miquel Aguilà i el 2n. Tinent d’Alcalde Sr. Josep M. Escoda, desprès d’haver-hi mantingut diverses
converses telefòniques, des del moment que ens vam assabentar de la situació. El Sr. Vega es va mostra receptiu a
la nostra proposta tot i que no ens va donar una resposta definitiva. Esperava veure els resultats de la comissió
d’escolarització d’aquell mateix dia.

És pràcticament impossible tanmateix, cosa que ens va comentar, atendre el 100% de la primera opció escollida
pels pares ja que en uns col·legis hi ha més peticions que en uns altres, cosa que passa a totes les poblacions de
Catalunya on pots escollir escola i a més, en un procés integrador, s’han de distribuir per les diferents escoles que
son finançades amb diners públics unes necessitats educatives especials. També és bo tenir present que en els
pobles més petits, com la majoria de la nostra comarca, només hi ha una escola i no pots triar.

Voldríem també dir-vos que tot i que no es pugui atendre la totalitat de la 1a opció escollida pels pares, cap nen i
nena de Balaguer de 3 anys haurà de marxa fora de la ciutat per aquest motiu. Tots tenen una plaça escolar disponible
a Balaguer.

Si voleu més informació, restem a la vostra disposició.

Equip de Govern Municipal

Ajuntament

de Balaguer
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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

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

- 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

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

Recollida de 3.000 signatures a Balaguer

per la lliure elecció de centre escolar
Els signants demanen a l’Ajuntament que intercedeixi davant el
Departament d’Educació per a poder escollir el Centre Educatiu

El  Grup en Defensa de la Lliure Elecció
d’Escola de Balaguer, recentment creat a
la capital de la Noguera, davant el fet que
alguns alumnes no poden matricular-se al
centre escolar de primera elecció, per man-
ca de places, van presentar un total de
3.100 signatures a l ’Ajuntament de
Balaguer, demanant al consistori balaguerí
que intercedeixi davant el Departament
d’Educació.

Aquesta plataforma de pares de nens que
s’han quedat fora del centre on volien matri-
cular-se denuncien que en total són vuit alum-
nes els que no poden escolaritzar-se a l’Es-
cola Pia, quatre al Col.legi Nostra Senyora del
Carme, i tres al col.legi públic La Noguera.

D’altra banda, l’Alcalde Miquel Aguilà ha
manifestat que «tot i que l’Ajuntament no té
competències en matèria d’educació, que
corresponen al Departament d’Educació de
la Generalitat, des de l’Ajuntament ens hem
reunit amb el Director dels Serveis Territo-
rials d’Educació, Carles Vega per trobar una
solució a aquest tema, com podria ser l’aug-
ment de la ratio d’aquests centres».

De totes maneres, Aguilà indicà que  l’es-
colarització a Balaguer està totalment
garantitzada, i malgrat que la majoria de les
famílies han pogut inscriure els seus fills al
centre de primera opció, no hi ha proutes pla-
ces en aquests centres per cobrir tota la de-
manda.

El Cercle de Promoció va
debatre el futur turístic de
la comarca de la Noguera

Organitzada pel Cercle de Promoció Econòmica
de Balaguer i la Noguera, la Sala d’Actes de
l’Ajuntament va acollir una taula rodona per analitzar
les diferents possibilitats turístiques de la comar-
ca de la Noguera.

A la taula rodona hi van assistir diferents experts
com el Director dels Serveis Teritorials de Comerç,
Consum i Turisme de Lleida, Vidal Vidal, el Director
del Patronat de la Diputació de Lleida, Xavier
Moncayo, el regidor de turisme de l’Ajuntament de
Balaguer, Josep Maria Escoda, i el Gerent del
Consorci del Montsec Ramon Giribet.

Durant la trobada va discutir-se sobre les
polítiques de promoció que s’han realitzat i que
poden tirar-se endavant per promocionar
econòmica, cultural i turísticament la nostra co-
marca i la necessitat de sumar esforços de tots
els agents relacionats amb la promoció.

es lloga
PARKING

tancat
al carrer Barcelona

Tel 973 448 273
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Balaguer va acollir la Trobada Ocupacional 2005
per a disminuïts psíquics, organitzada per la delega-
ció d’ACELL de Lleida, amb el suport del Taller l’Estel
de Balaguer i l’Ajuntament.

Aquesta trobada es celebra anualment, en dife-
rents indrets de les comarques de Lleida, i enguany,
la ciutat escollida va ser Balaguer. A la trobada hi van

Balaguer acull la Trobada Ocupacional

d’ACELL de les comarques de Lleida
Amb la coordinació del Taller l’Estel i l’Ajuntament de Balaguer, la
Trobada va comptar amb la presència de més de 120 participants

participar més de 120 nois i noies que
van reunir-se als pavellons de la Cros,
ja que el parc de la Transsegre, lloc
on s’havia de celebrar en primera ins-
tància, estava moll per la pluja.

Els participants provenien dels di-
ferents centres de les Terres de Po-
nent com Acudam de Mollerussa, Alba
de Tàrrega, Casa Nostra de Sudanell,
Empresseguera de Lleida, La Coma
de Sidamon, Sorigué de Lleida, Sant
Joan de Déu d’Almacelles i Apromi de
Juneda, juntament amb l’Estel de
Balaguer.

La Trobada d’enguany tenia com
a tema principal els jocs tradicionals,
i els participants van poder practicar
diferents jocs com ara el mocador, les
bitlles, estirar la corda, el llançament
de jabalina, tirar les anelles, entre d’al-
tres jocs.

Els jocs van durar prop de dues hores, i els participants van
mostrar les seves grans aptituds per a la pràctica d’aquests jocs
i esports d’anys i panys, sempre sota la supervisió dels respon-
sables dels diferents centres.

Per acabar la Jornada, els mateixos pavellons van acollir un
dinar de germanor entre tots els participants i responsables, per
tal de recuperar forces després de l’esforç realitzat, durant el
qual van intercanviar experiències i van comentar sobre la jorna-
da viscuda.

D’altra banda la junta de l’Associació de Disminuïts l’Estel de
Balaguer van manifestar l’agraïment per la col.laboració rebuda
per part d’empreses, comerços i particulars, en la tòmbola que
van instal.lar en la passada edició de Fira Balaguer.
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Expoauto, un nou certàmen
firal monogràfic dedicat al

món del vehicle nou
És la cinquena fira anual que se

celebra a la capital de la Noguera

La fira dedicada al vehicle nou, Expoauto, que
se celebrarà els propers 4 i 5 de juny, passa a in-
crementar el calendari firal de la capital de la No-
guera. Expoauto, és el cinquè certamen de caràc-
ter anual que organitza l’Institut Municipal Progrés i
Cultura, després de Fira Balaguer, certamen
multisectorial, i els monogràfics dedicats al vehicle
d’ocasió, Firauto, el dedicat a les antiguitats i
brocanteria, Antiquària i la Fira Mercat de Santa
Llúcia, dedicada als productes nadalencs.

Fins a la data, els vehicles nous tenien la seva
exposició dins del certamen Fira Balaguer, a l’aire
lliure, i a petició del propi sector, enguany s’estrena
com a monogràfic, als pavellons firals, per tal de
poder presentar les principals novetats en el món
de l’automòbil. El fet de presentar-se en un recinte
tancat, fa que tant els expositors com els visitants
puguin gaudir més i millor dels nous models, sense
el perill de les inclemències del temps i de les dife-
rents mesures de seguretat que s’havien de pren-
dre a l’exterior.

Expoauto, fira de vehicles nous, obrirà

les seves portes el proper 4 de juny
El certamen firal reunirà les principals marques automobilístiques

durant el primer cap de setmana de juny, als pavellons firals

Els propers dies 4 i 5 de juny tindrà lloc
als pavellons firals de Balaguer el 1er Saló
de l’Automòbil, “Expoauto”.

Expoauto comença amb un ple total on
comptarà amb la participació de 12
expositors i 16 marques d’automòbils
representades per marques que  exposaran
les darreres novetats en quan a models i
estils.

Les marques que exposaran en aquest
primer certàmen firal dedicat al vehicle nou
seran: Opel, Audi, Wolkswagen, Renault,
Nissan, Mercedes Benz, Toyota, Suzuki,
Chevrolet, Peugeot, Alfa Romeo, Fiat,
Hyundai, Chrysler, Honda i Seat.

Amb aquest monogràfic l’organització
de la Fira pretén donar un protagonisme el
sector de l’automòbil, ja que en els últims
anys aquest sector era present a Fira
Balaguer, i enguany des de l’organització i
des dels mateixos expositors s’ha apostat
fort per crear un monogràfic únic a la
província de Lleida, que doni una rellevància
més gran a aquest sector tan important,
com és el de l’automoció.

Expoauto iniciarà la seva etapa firal amb
una superfície de 2.600m2 que s’espera que
en les properes edicions es vagi
incrementant, amb nous expositors i més
superfície d’exposició.
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Audi A3 Sportback, el primer cinc portes amb
l’esportivitat d’un gran coupé

Cases Motors ens porta al món fantàstic de l’Audi
A3 Sportback, amb un motor 2.0 T FSI que combina
unes prestacions de marxa excel.lents amb un baix
consum, ja que el FSI és la tecnologia d’injecció amb

majors èxits en l’esport del motor.
L’esportiu quatre cilindres està

disponible amb canvi manual de sis
velocitats i tracció integral quattro
o amb tracció davantera i amb canvi
automatitzat esportiu DSG.

L’Audi A3 Sportback es presen-
ta amb 7 motors diferents, cinc de
gasolina i dos dièsel. Des del 1,6
litres i 102 cavalls, fins al sis cilin-
dres de 3,2 litres i 250 cavalls, que
li donen una acceleració de 0 a 100
Km/h en 6,3 segons.

Igual de potents que els de ga-
solina, però amb un menor consum,
els motors dièsel es presenten amb
el 1,9 TDI de 105 cavalls i el 2.0
TDI de 140 cavalls.

Cases Motors presenta la nova línia estètica del
nou Volkswagen Passat a Expoauto

Els visitants d’Expoauto podran
gaudir de la nova línia estètica del
nou Passat. Un cotxe amb uns aca-
bats exquisits. Un vehicle en el que
combinen a la perfecció la potèn-
cia i el consum per convertir la seva
conducció en pura diversió.

El nou Passat es presenta en
dues versions amb benzina, un
motor de 1,6 litres amb 115 cavalls
i un altre de 2.0 litres amb 150 ca-
valls, ambdós amb caixa de canvis
de 6 velocitats.

La gamma dièsel es presenta
amb un TDI de 105 cavalls i un al-
tre TDI de 140 cavalls, també amb
caixa de canvis de 6 velocitats.

L’equilibri perfecte entre consum

i força, fan d’aquest vehicle de línies esportives i ele-
gants, el cotxe perfecte per gaudir de la conducció
per als més experimentats, sense oblidar la seva
seguretat i confort .

Renault, líder en seguretat
en set dels seus vehicles
J. Pla estarà present a la primera

edició de la Fira Expoauto de Balaguer

J. Pla presentarà tota la gamma Renault en
aquesta primera edició de la fira monogràfica
Expoauto, dedicada al vehicle nou.

L’any 2001, Renault va aconseguir trencar la
barrera de les 4 estrelles EuroNCAP, essent la pri-
mera marca d’automòbils en aconseguir 5 estrelles
amb el Renault Laguna.

Renault és líder en seguretat, ja que és la única
marca que ha aconseguit les 5 estrelles en 7 dels
seus vehicles: el Laguna, el Megane, el VelSatis,
l’Espace, el Scènic, el Coupé-Cabriolet i el Modus.

Cal dir que les estrelles EuroNCAP les atorga un
consorci completament independent dels fabricants
d’automòbils que agrupa a diferents administraci-
ons i associacions europees de consumidors amb
una única finalitat: assajar regularment les prestaci-
ons en matèria de seguretat passiva dels vehicles,
amb una metodologia de treball basada en els test
de xoc.

Un cop fet el test, EuroNCAP dóna els resultats
puntuant d’una a cinc estrelles, essent 5 estrelles la
màxima puntuació per un vehicle. Els darrers tests
han fet de Renault, una marca líder en seguretat per
als seus conductors.
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El confort i la potència arriben de la mà del nou
Nissan Pathfinder, el senyor de la carretera
Pels amants dels 4x4, els SUV o els Crossovers,

arriba la novetat de Nissan, el Pathfinder,  per aquells
conductors que volen el prestigi que proporciona un
vehicle distintiu, però que no vol sacrificar el con-

fort, rendiment i estil d’un turisme.
Amb un atractiu disseny expressiu
del 4x4 i la seva aparença robusta,
té el confort d’un turisme amb la
versatilitat d’un monovolum.

El Pathfinder presenta un mo-
tor turbodiesel que dóna 174 ca-
valls a 4000rpm. Té el sistema de
tracció a les quatre rodes All-Mode
i el programa electrònic d’estabili-
tat amb ABS, control de tracció i
control actiu de derrapatge. Caixa
manual de sis velocitats o automà-
tica de 5 velocitats.

La firma Multiauto de Balaguer
el presentarà el proper cap de set-
mana a la primera fira d’automò-
bils nous de Balaguer.

Badimòbil serà present a Expoauto amb el nou
Opel Astra GTC, d’una línia molt esportiva

El nou Opel Astra GTC, novetat
d’aquesta primavera, serà present
a Expoauto de la mà de la firma
Badimòbil.

El nou Astra, molt esperat per
la seva línia esportiva i confortable,
es presenta amb les modalitats de
gasolina des del 1.4 litres, 16v
Twinport de 90 cavalls fins al 2.0
Turbo de 200 cavalls, mentre que
en les versions dièsel, es presenta
amb 4 motors que van des del 1.3
CDTI de 90 cavalls fins al 1.9 CDTI
de 150 cavalls.

El nou Astra GTC es presenta
en tres versions: Enjoy, Sport i
Cosmo. Tres versions que faciliten
donar al GTC el teu propi caràcter.

Si ets partidari de l’elegància funcional, del clàssic
estil esportiu o del luxe exclusiu, pots identificar-te
fàcilment, en un dels nous Opel Astra GTC, fets per
gaudir de la conducció.

Chevrolet Matiz, una joia
per anar per ciutat

Un vehicle ideal per a gaudir de la
conducció a ritme de la vida urbana

Expoauto gaudirà de la presència de Tallers
Adolfo que exposarà el nou Chevrolet Matiz.

El Matiz és un vehicle que es caracteritza per la
seva maniobrabilitat entre la multitud, tot i que és
espaiós quan la situació ho requereix. Un cotxe que
s’adapta a totes les necessitats, però sobretot con-
vida a gaudir del ritme de la vida urbana.

El Matiz es presenta com un vehicle compacte,
espaiós, segur i ideal per conduir per ciutat, amb
uns acabats esportius i ergonomètrics i molt funcio-
nals i amb detalls que marquen diferències.

El comprador del Chevrolet Matiz pot escollir
entre dos motors dissenyats en base a la econo-
mia, fiabilitat i potència. L’econòmic, de 0,8 litres i
51 cavalls, és perfecte per realitzar viatges de cur-
ta distància, mentre que el 1.0 de 65 cavalls és ide-
al per viatges més llargs, gràcies al seu constant
rendiment.

Els atractius llums davanters i les formes rodo-
nes dels de darrera defineixen el seu caràcter, do-
nant un look dinàmic i simpàtic al Chevrolet Matiz, el
cotxe urbà per excel.lència amb 5 portes.

El podreu conèixer els propers dies 4 i 5 de juny
als pavellons firals.
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El Peugeot 407 SW, el nou plaer de conduir amb
la seguretat i la comoditat desitjable

Peugeot també serà present a Expoauto de la mà
de la firma Automòbils Gea, presentant la nova joia de
la firma francesa Peugeot. Es tracta del 407 SW, un
vehicle amb personalitat pròpia que es presenta amb

sis motors diferents de gasolina i
diesel.

En gasolina va des del 2.0 litres,
16v de 137 cavalls, fins al potent
3.0 litres de 24 v. i 216 cavalls.

En la modalitat diesel, ens pre-
senta el HDi 1.6 litres 16 v de 110
cavalls i el HDi 2.0 litres de 16 v i de
136 cavalls.

Tots els models del nou Peugeot
407 SW es presenten amb la
possibilitat d’escoillir entre quatre
caixes de canvis manuals o
automàtiques. Entre les caixes
manuals podem escollir la de 5 o 6
velocitats, mentre que en les
automàtiques ho podem fer entre la
de 4 i la de 6 velocitats.

El poder i la magestuositat del 4x4 de la nova
Classe M de Mercedes-Benz

Amb una línia refinada i
esportiva, Mercedes-Benz ens pre-
senta la nova Classe M, per arribar
als llocs més inaccessibles.

La nova serie es presenta amb
motors des de 190 cavalls el ML
280 CDI fins als 306 cavalls del ML
500, el més potent de la família.  La
potència que lliuren els motrors CDI
i de gasolina, tant en les variants
V6 com V8, es tradueix en
acceleració per mediació del canvi
automàtic 7G-TRONIC de sèrie. Set
velocitats que s’acoplen
directament i sense interrupció
apreciable de la força de tracció.

La carrosseria de la Classe M
autoportant, dóna al vehicle una

gran força i confort.
L’alumini, les aplicacions cromades d’acabat mate,

teixits nobles, cuir selecte i moldures de fusta donen
un toc de distinció a l’habitacle de la Classe M.

Honda presenta el seu
nou monovolum, el FR-V

Presentat per Auto Gabi, serà present a
Expoauto 2005 els dies 4 i 5 de juny

Expoauto presentarà el nou monovolum de la
casa Honda. Es tracta del Honda FR-V, un vehicle
pràctic, i a la vegada amb un estil i disseny modern.
Un disseny intel.ligent amb un interior flexible i
espaiós. Amb sis seients confortables, el FR-V con-
té un seient central davanter que pot reconvertir-se
en un ampli recolçabraços o en una taula.

El Honda FR-V ofereix dos motors de gasolina.
El SOHC VTEC de 1.7 litres que dóna 125 cavalls, i
el DOHC i-VTEC de 2.0 litres i 150 cavalls.

En definitiva, el FR-V de Honda, és un cotxe que
uneix l’equilibri perfecte entre el sentit pràctic i la
funcionalitat amb una imatge atractiva i una
configuració d’alta qualitat. El disseny és el resultat
de l’estudi i el desenvolupament continus per a que
els seus conductors gaudeixin de les millors
prestacions. Amb un interior espaiós, i un exterior
dinàmic, el FR-V pot amb tot, per gaudir al màxim en
família de la carretera.

Amb uns acabats de bella factura que donen un
aire de modernitat i frescura a aquest nou monovolum
de Honda.

A l’estand d’Auto Gabi, a Expoauto 2005.

Visiti el nostre stand a EXPOVisiti el nostre stand a EXPOVisiti el nostre stand a EXPOVisiti el nostre stand a EXPOVisiti el nostre stand a EXPOAAAAAUTUTUTUTUTOOOOOVisiti el nostre stand a EXPOVisiti el nostre stand a EXPOVisiti el nostre stand a EXPOVisiti el nostre stand a EXPOVisiti el nostre stand a EXPOAAAAAUTUTUTUTUTOOOOO
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L’esportivitat de l’Alfa Romeo serà present a
Expoauto amb el nou Alfa GT

La firma d’automoció balaguerina Gea, ens mos-
trarà en aquesta primera edició d’Expoauto un vehicle
totalment esportiu, però alhora elegant i confortable.
Es tracta del nou Alfa GT, amb un frontal totalment

Aygo, el nou model de Toyota d’estil urbà,
pensat per a triomfar en la ciutat

Garatge Astoria de Balaguer,
ens presentarà el nou vehicle urbà
de la marca Toyota, un vehicle to-
talment innovador i pràctic, per a
poder satisfer les grans necessitats
de viure i circular per la ciutat.

Un vehicle pràctic, fàcil d’apar-
car i dinàmic al conduir, amb una
excel.lent potència i baix consum,
consumint 4,6 litres de combusti-
ble en circuit combinat.

El seu nivell de seguretat és al-
tíssim i la visibilitat que es té des
de l’interior permet en cada moment
controlar la dreta i l’esquerra amb
un petit cop d’ull. Fins i tot a l’hora
d’aparcar, l’amplia lluneta del darre-
ra permet una perfecta visió alhora

de maniobrar.
El seu motor d’1 litre proporciona una potència

de 50cv, i li permet agafar una velocitat màxima de
157 quilòmetres per hora.

Suzuki Swift, pura
tecnologia japonesa

El vehicle serà presentat per Adsuar
Serveis de Balaguer

La firma Suzuki, ens presenta un nou compacte
japonès, el Swift. Un cotxe fabricat amb dos carros-
series diferents, amb 3 o 5 portes.

En la versió de 3 portes, hi ha per escollir entre
un amb motor de benzina de 1.3 litres i 92 cavalls
de potència, i un dièsel també de 1.3 litres i amb 69
cavalls. El primer arriba als 175 quilòmetres l’hora
de velocitat punta, mentre que el dièsel pot arribar
als 165.

En la versió de 5 portes trobem, amb motor de
benzina, a banda del 1.3 abans esmentat, un potent
motor de 1.5 litres amb 102 cavalls de potència,
amb una velocitat màxima de 185 quilòmetres per
hora, així com també un motor dièsel idèntic al de la
versió de 3 portes.

El canvi de marxes potser manual de 5 veloci-
tats o automàtiques segons versions.

Els consums varien segons els models, anant
del 5,2 en els de benzina fins al 4 en els dièsel.

Aquest nou model el presentà la firma de
Balaguer Adsuar Serveis.

El nou Suzuki Swift es pot adquirir a partir de
12.380 euros.

personal, amb una línia forta i
agressiva. La part del darrera,
biselada, és una síntesi perfecte de
solidesa i força.

És un esportiu que no renun-
cia a res, de fet és un coupé es-
velt pel seu disseny, una conforta-
ble berlina per la seva habitabilitat
(amb tot el confort de 5 places), i
un còmode sportwagon gràcies al
seu ampli maleter de 320dm3,
transformables fins a 905dm3.

El nou Alfa GT el podem trobar
amb tres motoritzacions diferents:
el magnífic 2.0 JTS de 165cv, el
revolucionari 1.9 JTD 16V de
150cv i l’impressionant 3.2 V6 24V
de 240cv de potència.
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La Noguera celebra el 572è aniversari

de la mort del comte Jaume d’Urgell
Durant els actes commemoratius es reunirà el Jurat de la XVI edició

del Premi Jaume d’Urgell que atorga el Consell Comarcal

L’Associació “Acció Cultural Jaume
d’Urgell” organitza un any més, els actes com-
memoratius del 572 aniversari de la mort del
Comte Jaume d’Urgell, durant el proper cap
de setmana del 4 i 5 de juny.

Els actes començaran el dissabte 4 de
juny a partir de les 12 del migdia, amb la re-
unió del jurat per a deliberar sobre l’atorga-
ment del XVI Premi Jaume d’Urgell, a la per-
sona o entitat que més ha destacat durant
els anys, per la seva labor en pro dels Països

de llengua catalana.
A partir de les  6 de la tarda, la Sala d’Ac-

tes de l’Ajuntament acollirà l’acte oficial de
l’Agermanament entre l’Alguer i Balaguer.

Els actes continuaran el diumenge  5 de
juny amb la celebració d’una Missa al recinte
del Castell Formós, a partir de les 10,30 h.

A partir de les 12 del migdia, hi haurà
l’Ofrena Floral al  monument del Comte  Jaume
d’Urgell seguit del parlament de les diferents
autoritats assistents a l’acte.

El Leader aporta més de

714.000 euros al Montsec
El passat 12 de maig, el President del Consorci

Montsec Sostenible, Jaume Gilabert va presidir l’acte
de signatura dels contractes de 21 beneficiaris dels
ajuts Leader Plus. Aquests 21 projectes estan
enfocats bàsicament als sectors turístic i de serveis
de la zona del Montsec.

En total el Leader destinarà a aquests 21
projectes la quantitat de 714.820 euros.
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 El Consell promociona turísticament la

comarca a la Fira Expovaciones a Bilbao
Va presentar la campanya del Pla d’Acció de Promoció Turística

El Consell Comarcal de la Noguera en el marc
del Pla d’acció de Promoció Turística que va pre-
sentar el passat mes d’abril, va ser present a la fira
Expovaciones de Bilbao del 12 al 15 de maig, per
promocionar turísticament la comarca amb la mar-
ca “La Noguera-Prepirineu de Lleida”.

Expovaciones de Bilbao és considerada una de
les fires més destacada del sector turístic a la zona
nord de la Península Ibèrica.

En aquesta 25a edició, la
mostra va tenir un centenar
d’expositors, de diversos àmbits
(agències de viatges, hotels,
organismes oficials, premsa
especialitzada...) procedents de
12 països i 17 comunitats
autònomes. La Fira Expovaciones
va superar el nombre de visitants
de l’edició anterior, xifrat en
270.000 persones.

El Pla d’Acció de Promoció
Turística de la comarca de la
Noguera, va presentar-se durant  la
passada edició de Fira Balaguer,
amb un estand promocional,
presentant una guia de promoció
turística, de la qual s’en han editat
15.000 exemplars en català, i
properament es farà una tirada en
castellà, i s’editarà un CD per al
turisme escolar i la primera fase del
projecte de promoció per internet.

L’aplec a l’ermita de Sant
Llubí -Millà-, el 5 de juny
Cada primer diumenge del mes de juny  s’orga-

nitza un aplec a l’ermita de Sant Llubí (Millà).  Actu-
alment aquest aplec és organitzat pels fills dels po-
bles de Millà i dels Masos de Millà. La finalitat de la
trobada és passar un matí de diumenge entretingut
gaudint de la bellesa que ofereix l’entorn de l’ermi-
ta. Durant el matí hi haurà coca per a tothom. A les
12 es realitzarà una missa en honor al Sant, a con-
tinuació tots assistents seran obsequiats amb
un panet i vi, tal com marca la tradició que segueix
el poble, i un dinar de germanor.

DISSABTE 4 DE JUNY

• 12 del matí, a la seu del Consell Comarcal de la Noguera, reunió del jurat per a deliberar
sobre l’atorgament del XVI Premi Jaume d’Urgell.
• 7 de la tarda, a la sala d’actes de l’Ajuntament, ACTE OFICIAL DE L’AGERMANAMENT

ENTRE L’ALGUER I BALAGUER.

Tot seguit concert de l’ORFEÓ BALAGUERÍ.

DIUMENGE 5 DE JUNY

• 2/4 d’11 del matí, celebració eucarística al recinte del castell, amb l’acompanyament de l’Orfeó Balaguerí.
• 2/4 de 12 del migdia, ofrena floral al monument del Comte Jaume d’Urgell i parlament de les autoritats.
• 2/4 de 3 de la tarda, dinar de germanor al claustre de San Domènec.

Reserves de tiquets: Sr. Joan Torres · Tel.: 973 448 413 | Sr. Jordi Vidal · Tel.: 973 445 235

Preu tiquet: 22 euros.

Organitza: Col·labora:
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Menjars casolans • Menú diari • Carta
Hostal Nou, s/n  -  25680 Vallfogona de Balaguer - Tel. 973 44 50 59

El Museu de la Noguera presenta una safa

àrab el Dia Internacional dels Museus
Es va instal·lar d’una webcam per la que es podien veure en directe

les joies presentades per la resta de Museus de Lleida

En motiu del Dia Internacional dels Mu-
seus, que se celebrà el dimecres 18 de
maig, els museus de Lleida van unir-se sota
el lema d’enguany proposat per l’ICOM “Els
museus, ponts entre cultures”.

Com a proposta més innovadora, durant
aquest dia, els museus de Lleida van estar
connectats virtualment per mitjà d’una
webcam. D’aquesta manera, en visitar la
“joia” exposada de qualsevol dels museus
de Lleida es van poder veure, in situ i en
directe, les peces dels altres museus per

mitjà d’una càmara instal.lada al costat de
cadascuna de les peces.

El Museu de la Noguera, enguany
proposà com a Joia del Museu un objecte
procedent de les excavacions que s’estan
realitzant actualment al Pla d’Almatà.

Es tracta d’una safa de ceràmica datada
al segle X, que presenta una inscripció en
àrab. En aquesta es pot llegir la paraula
“barak (a)”, que significa “benedicció”. La
peça ha estat exposada fins el diumenge
22 de maig.

L’Àngel Guimerà celebra el
sopar del 75è aniversari
El CAEP Àngel Guimerà està ultimant els darrers

preparatius per finalitzar els actes commemoratius
del seu 75è aniversari, que ha celebrat durant tot
l’actual curs escolar.

Pel proper divendres 27 de maig, ha organitzat
la conferència «Transtorns de dèficit i hiperactivitat
a les escoles. Detecció precoç» a càrrec de Joan
Bastardas, Director de centres de Salut Mental In-
fanto-juvenil de Badalona. Aquesta conferència es
farà a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer a
partir de les 7 de la tarda.

D’altra banda, el proper 17 de juny, el centre
escolar celebrarà el sopar i la presentació del llibre
del 75è aniversari, a l’Hotel Balaguer, a partir de les
9 del vespre. Tots els interessats en assistir en aquest
sopar poden inscriure’s fins al 27 de maig a les ofi-
cines de Caixa de Terrassa, a la Plaça del Mercadal
de la capital de la Noguera.



21

 L’IES Ciutat de Balaguer va acollir una

Jornada d’Innovació Educativa
Organitzada pel Centre de Recursos comptà amb 300 professionals

Amb l’objectiu de crear un espai comú, per a
tots els ensenyants, que els permeti compartir ex-
periències, materials i punts de vista de treballs in-
novadors s’organitzà el passat dia 21 de maig a
l’IES Ciutat de Balaguer, a la comarca de la Nogue-
ra, una Jornada d’Innovació Educativa on es van
presentar, en diferents formats (explicacions orals,
exposicions de pòsters, recull de materials didàc-
tics, presentacions multimèdia...) un seguit de pro-

postes, projectes, investigacions...
portades a terme, aquests darrers
anys, a les terres de Lleida.

Aquesta iniciativa, fruit de la
col .laboració entre diferents
institucions i organismes, compta
amb els Centres de Recursos
Pedagògics com a element clau
per dinamitzar el seu àmbit
territorial. Es pretén així, a més de
disposar d’una jornada per
compartir experiències i punts de
vista enriquidors, tenir
coneixement de tots els treballs
innovadors de les nostres
comarques que permeti ajudar a
fer més efectiva i engrescadora la
labor educativa dels professional.
Al mateix temps s’ha facilitat el
coneixement d’aquestes realitats
innovadores a altres professionals
a través d’un CD-ROM que es lliurà
als assistents a la jornada.

Indesinenter
Versos antics
m’acuden a la ment ara mateix.
Escrits ja fa molt temps ara em ressonen
i els veig als vidres balbs dels dubtes teus,
i escolto com ets tu qui els repeteix
igual com jo aleshores
un cop i un altre cop sempre dient:
Perquè et veig encara
per la minsa escletxa per on passen juntes
la por i l’alegria alhora,
caldrà que fem ben junts llargues estades
al fons de cadascú.
Que bullin amb les fades
esvaint velles costums,
bruixots i neguits atàvics.
Escolta’m, aguanta’m, estima’m,
fa massa temps que no m’amanyaguen.
Neteja’m el camí d’antigues brosses,
les més vils i les més nobles,
i esmicola-les al llit si veus que cal.
Comença ara mateix,
constant, tenaç i perversa,
fins que les meves rareses
ja no et puguin fer cap mal.

Miquel Trilla
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El Balaguer perd totes les opcions de fer

el play-off, a l’empatar amb el Rubí
Els homes que entrena Emili Vicente tancaran la temporada al Mini

Estadi, davant el Barcelona C, aquest proper cap de setmana

No ha pogut ser. Els mals resultats dels
darrers partits, han impedit al Balaguer de
poder jugar la fase d’ascens a Segona B.
Hagués estat un just premi per un equip, uns
jugadors i un entrenador que han treballat molt
i bé durant tota la temporada. Una tempora-
da, en que no hem d’oblidar, l’objectiu era
mantenir-se a la Tercera Divisió. Aquest pri-
mer objectiu va complir-se ben aviat, i juga-
dors i afició veien la possibilitat de fer el play-
off, que al final no ha estat possible.

La fase d’ascens la jugaran l’Hospitalet,
campió de la Tercera Divisió, el Mataró i el
Sant Andreu, que es disputaran el segon lloc
en la darrera jornada, i el Reus, que ha entrat

a darrera hora, amb sis victòries consecuti-
ves.

Pel descens, estan sentenciats, Tàrrega
i Banyoles, i la darrera jornada decidirà entre
Vilassar de Mar i Manresa, pel descens di-
recte, tot i que després caldrà esperar els
descensos compensats, entre els equips que
baixin de Segona B, i els possibles ascensos
dels equips catalans de Tercera Divisió.

Una de les notes positives d’aquest
Balaguer, també ha estat la presència del
golejador Iban Parra, que amb 24 gols és el
pitxitxi de la tercera divisió, seguit d’Àngel,
del Mataró, amb 23 gols. Caldrà esperar la
darrera jornada per guanyar aquest liderat.

Golejadors del F.C. Balaguer

1.L’Hospitalet .......... 77

2.Mataró ................ 69

3.Sant Andreu ........ 69

4.Reus ................... 65

5.Balaguer ......... 61

6.Peralada ............. 61

7.Santboià ............. 60

8.Granollers ........... 57

9.Gavà ................... 55

10.Figueres ............ 53

11. Castelldefels ..... 48

12. Palamós ........... 46

13. Rubí ................. 46

14. Vilanova ........... 42

15. Barcelona C ...... 41

16. Cornellà ........... 41

17. Vilassar ............ 34

19. Manresa ........... 33

19. Banyoles .......... 29

20. Tàrrega ............ 24

Classificació Tercera Divisió

1.Iban Parra ....... 24

2.Campabadal ...... 6

3.Toni Menchón ...  5

4.Ermengol .......... 4

5.Sisco ................ 3

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

7.Juanjo Alias ....... 2

8.Juanjo Tenorio ... 2

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

10.Juli Sánchez .... 1

11.Carlos Martínez 1

12.David Gallardo . 1

El Balaguer, que
només ha aconseguit
sumar un punt en els
darrers cinc partits, ha
vist com a darrera hora
perdia totes les opcions
de poder jugar el play-
off d’ascens a la Segona
B. Quatre derrotes

Emili Vicente

consecutives davant
Peralada, Reus, Sant
Andreu i Gavà,
acompanyat de l’empat
a casa amb el Rubí, han
privat a l’equip d’Emili Vi-
cente de posar la
cirereta a una gran tem-
porada, que només pot
classificar-se d’èxit.
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Li comprem el seu pis al
COMPTAT.

Passi per les nostres
oficines i informi�s sense

cap compromís

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

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

BALAGUER
REF. 000119

PIS REFORMAT

DE 3 DORMITORIS.

MOLT BON ESTAT.

P.V.P.: 78.150 euros.

REF. 24233
GRAN CASA A
REFORMAR

560 m2 totals

IDEAL PER NEGOCI
P.V.P. 105.000 euros

LA PORTELLA

BALAGUER
REF. 24228
CÈNTRIC PIS A
REFORMAR AMB

ASCENSOR
Local/ baixos.

TRUQUI INFORMI�S

BOLDÚ
REF. 24231
CASA DE 135 m2

ÚTILS TOTA
REFORMADA
Gran magatzem i
pati cobert
P.V.P: 146.000 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. 000121
PIS TOTALMENT
REFORMAT
3 hab., bany complert,
galeria tancada, calef.
gas propà.
P.V.P. 77.000 euros

BALAGUER

REFINANCEM
LA SEVA
VIVENDA
AL 100 %

ATENCIÓ

TARTAREU

CASES AFILERADES

D’OBRA NOVA

Acabats de primera qualitat
Jardí amb gespa i pèrgola

de fusta
Vistes panoràmiques
P.V.P. 114.600 euros

VISQUI AMB
TRANQUIL·LITAT

BALAGUER

REF. 1582
OPORTUNITAT 2on PIS LLEST PER

ENTRAR A VIURE.
3 hab., calef., gas natural.

ENTRADA TAN SOLS: 600 EUROS

 El Cristec Balaguer despedeix la

temporada perdent a la pista del líder
Els balaguerins van caure per 5-2 davant el Sant Cugat

El Cristec Balaguer perd a la pista del campió de
la categoria Sant Cugat, per 5 gols a 2, en partit cor-
responent a la darrera jornada de la Nacional “B”.

Els balaguerins van viatjar a Sant Cugat amb
les baixes dels jugadors Jordi, Gómez, Xolo i Víctor.
Malgrat la possessió de la pilota era pel Sant Cugat,
que va avançar-se als primers minuts, les millors
oportunitats a la contra eren pel Cristec, però unes
vegades l’actuació del porter local i altres la manca

de punteria en els darrers metres
va provocar que el marcador ja no
es mogués abans del descans.

La segona meitat va començar
amb la mateixa tònica fins que als
23 minuts Cristian va marcar el gol
de l’empat. El Sant Cugat, però, en
un minut d’inspiració i desencert
defensiu visitant (min. 27) va marcar
dos gols que li van donar ales i treure
la pressió fins al final de l’encontre,
davant un públic que començava a
celebrar l’ascens. El desgast físic del
Cristec va ser aprofitat pel Sant
Cugat per ampliar el marcador fins
al 5 a 2 final, preludi de la celebració
del merescut ascens. Cal destacar
que el darrer gol de la temporada
per part dels balaguerins va ser
marcat per Joan Duran, que deixa la
competició a finals d’aquesta
temporada, després de moltes
temporades jugant a Balaguer.

Golejadors del F. S. Cristec Balaguer

1.Sant Cugat .......... 56

2.Sant Angel ........... 56

3.Miró Martorell ...... 53

4.Sant Andreu ........ 46

5.Pallejà ................. 45

6.Solsona ............... 40

7.Castelldefels ........ 39

8.Esparreguera ...... 37

9. Sant Julià ........... 37

10. Sabadell ........... 37

11. Balaguer .......... 35

12. Sícoris ............. 34

13. L’Ametlla .......... 31

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

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

16. Cerezo Avema .. 00

Classificació Nacional “B”

1.Cristian ........... 47

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

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

4.Xolo ................ 12

5.Ferran ............. 12

6.Joan ............... 10

7.Gómez .............. 7

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

9.Víctor ................ 2

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

El Crsitec Balaguer
acaba la temporada en
l’onzena posició, des-
prés d’una irregular lliga

Capi

en la que l’equip ha anat
de menys a més en la se-
gona volta.
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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

Salva Vidal va proclamar-se campió del
Futures celebrat durant la passada setma-
na a Balaguer, al imposar-se a la final al ba-
lear Pere Riba, per 7-5 i 7-5.

El partit va ser molt intens i de molta
qualitat, ja que ambdós tennistes van de-
mostrar el perquè de la seva presència a la
final, seguida per un nombrós públic de
Balaguer i comarca que durant tota la set-
mana ha acudit a les instal.lacions del Club

El tennista Salva Vidal s’imposa a la final

del Torneig Futures de Balaguer a Riba
A la final de dobles va imposar-se la parella formada per Marrero i

Rexach que guanyà a la parella formada per Jaen i Santos

Tennis Balaguer per veure i gaudir del ten-
nis de les promeses del nostre país.

D’altra banda, el dissabte 21 es va ju-
gar la final del partit de dobles entre les
parelles formades per Marrero i Rexach i
Jaén i Santos. La primera va imposar-se per
7-5 i 6-4, en un partit vibrant, en que els
guanyadors mai van veure perillar el resul-
tat

El regidor d’esports de l’Ajuntament va
ser l’encarregat de lliurar els premis en la
final de dobles, mentre que en la final indivi-
dual, va ser l’Alcalde, Miquel Aguilà, qui va
lliurar el premi a Salva Vidal, acompanyat
del president del club Tennis Balaguer, Antoni
Bergadà i de diferents personalitats i direc-
tius de la Federació Catalana de Tennis.

En total han participat més de 130 ten-
nistes d’arreu de l’Estat, que han mostrat
un altíssim nivell, i el bon moment que està
travessant el tennis en el nostre país.

Activitats esportives per a
l’estiu 2005 a Balaguer

Organitzades per la Regidoria d’Esports
de l’Ajuntament de Balaguer

La Regidoria d’esports de l’Ajuntament de
Balaguer presenta una nova edició de les activitats
Estiuesport 2005, per tal de que els joves escolars
de la nostra ciutat, passin unes vacances d’estiu
més distretes i profitoses.

Estiuesport continua amb el programa
Triaesport, amb dos torns del 27 de juny al 15 de
juliol i del 8 al 26 d’agost, per als participants de 4
a 16 anys, amb horari de 9 del matí a 2 de la tarda.

Les estades esportives Camp Base arribarà amb
un únic torn del 18 de juliol al 5 d’agost per a joves
de 5 a 16 anys de 9 a 14,15 hores.

Continua el programa Temps Afegit, que es farà
del  29 d’agost al 9 de setembre, de 9 del matí a 2
de la tarda, per a nens i nenes de 5 a 16 anys. En
aquest programa, els joves, a més de practicar els
esports habituals podran fer música, plàstica,
manualitats, biblioteca, teatre, informàtica, etc.

D’altra banda, el proper 18 de juny s’obriran les
piscines d’estiu del Secà i restaran obertes fins l’11
de setembre, mentre que les del Polisportiu s’obriran
el 24 de juny i es tancaran el 28 d’agost, per poder
començar la piscina coberta el 12 de setembre.

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472
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El Júnior del Club Bàsquet Balaguer

guanya el campionat provincial
El proper diumenge 29 de maig es disputarà la final a quatre dels

Campionats de Catalunya, al Pavelló Poliesportiu de Balaguer

El Club Bàsquet Balaguer va imposar-se
a la Final Provincial Júnior masculina, al vèn-
cer a la final al SEDIS Fornesa per 54-50.

Des del principi, el partit es va jugar amb
molts nervis, i moltes errades pel cansament
acumulat de les semifinals del matí. El partit
va ser molt igualat en tot moment amb al-
ternances continues en el marcador i arri-
bant-se a la fi de l’últim quart amb el marca-

dor igual a 44 punts.
Durant la pròrroga, els balaguerins van

jugar molt motivats, coneixedors de les se-
ves possibilitats, i van prémer l’accelerador,
controlant el partit en tot moment, i impo-
sat-se al final per un 54-50.

Cal destacar la gran tasca del tècnic
Jaume Martín, que ha aconseguit compac-
tar aquest equip, que malgrat quedar quart
en la fase regular,  ha anat de menys a més,
i la gran actuació del jugador Eduard Ma-
teu. Ara el Balaguer disputarà la final a qua-
tre del campionat de Catalunya que se cele-
brarà el proper diumenge 29 de maig, al
Pavelló Poliesportiu de Balaguer. Els bala-
guerins s’enfrontaran a partir de les 12 del
migdia a la UE La Salle Girona A, mentre
que en l’altra semifinal s’enfrontaran el
Torreforta C i la U.E. Barberà.

La final entre els dos guanyadors es ju-
garà a partir de les 6 de la tarda.

Imma Montoliu guanya el
campionat femeni d’escacs

Aquest dissabte 21 de maig va finalitzar el
Campionat Femení de la província de Lleida, el qual
va donar el lideratge final a la jugadora del club
d’escacs Vallfogona Imma Montoliu Daroca.

Aquest campionat va estar bastant renyit en els
primers llocs ja que en la tercera ronda les dues
primeres jugadores del ranking que són la Campiona
de l’any anterior Teresa Elena Balcells de Tàrrega i
l’actual campiona Imma Montoliu del Vallfogona, que
després d’una partida llarga de cinc hores va
finalitzar amb taules.

En la última ronda es disputava la partida que
decidia el tercer i quart lloc de la classificació entre
les dues jugadores del Cristec Balaguer Cristina Coll
i Gisela Ramoneda, i després d’una partida bastant
dura, en la qual es van produïr diferents canvis, la
partida va donar un gir total i la Gisela finalment va
caure derrotada en l’últim moment davant la seva
companya de club Cristina Coll.



26

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

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.

La Maxxis Cup tornà a ser present el pas-
sat cap de setmana a la localitat noguerenca
de Tartareu, per celebrar la segona de les
proves del calendari del Campionat d’Espa-
nya i que va comptar amb la participació de
163 ciclistes en les diferents modalitats i ca-
tegories de la prova de descens al circuit de
La Malera.

Organitzada pel recent creat Club Ciclis-
ta Tartareu, la Maxxis de Tartareu transcorre-
gué sobre un circuit d’uns tres quilòmetres
força complicats, que van fer que les caigu-
des fossin protagonistes, tot i que no s’ha de

163 ciclites participen al Campionat de

descens de BTT, Maxxis 2005, a Tartareu
Organitzada pel Club Ciclista Tartareu, la prova era la segona

del calendari del Campionat nacional de descens.

lamentar cap accident greu.
En categoria cadet, el lleidatà Xavier Simó

va acabar en quarta posició, essent el millor
corredor local. En aquesta categoria el gua-
nyador va ser José Carlos Bartolomé, de 15
anys. En la resta de categories, cal destacar
el triomf de David Vàzquez en categoria èlit,
Pere Giménez en categoria sènior, Xavier Pujol
en júnior, Marcos Balbuena en master-30,
Marielle Saner en fèmines i Josep Maria Rie-
ra en veterans.

Els organitzadors van confirmar la pre-
sència del campionat a Tartareu, l’any vinent.

Excel·lent temporada de
Mireia Santesmases

La corredora del Radical Intersport que compe-
teix amb bicicletes K2 està treient un gran rendi-
ment en la seva primera campanya competint en la
modalitat de BTT. Recordem que Mireia ja va ser
campiona de Catalunya de Duatló l’any 2003 i que
va ser membre de la selecció catalana d’aquest
esport, aconseguint el sots-campionat d’Espanya
per equips l’any 2002. Durant el 2004 una lesió de
genoll la va tenir allunyada de la competició, però
en aquest 2005 ha tornat amb més ganes que mai.

El passat dia 8 de maig es va proclamar Cam-
piona Provincial a la cursa que es va celebrar a
Alguaire, però abans ja havia guanyat la clàssica
“Subida al Coll del Vent” a Serraduy (Osca) on es va
enfundar el maillot de líder de la Challenge Comar-
ca de la Ribagorza.

També destacar la seva participació a la Copa
Catalana, que es pot dir que és actualment la com-
petició on hi ha més nivell de l’estat, i on de mo-
ment ostenta la quarta posició sub23.
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Nota informativa
Aclariments a les famílies de Balaguer
sobre la preinscripció per al curs 05-06

Ja fa uns quants dies, des que va començar el període
de preinscripció per al curs 2005-06, que circulen per
Balaguer una sèrie de comentaris infundats i poc
documentats que  provoquen confusió entre les famílies.
És per aquest motiu que ens creiem amb el deure de fer
una sèrie d’aclariments al respecte:
1r.-Quan es diu que els nens i nenes que, en primera opció,
no han pogut accedir al centre concertat demanat i que
se n’han d’anar a altres centres fora del municipi per manca
de places escolars, hi ha desconeixement de la realitat. A
Balaguer, al Ceip Gaspar de Portolà hi ha places suficients
amb tota la garantia de bona qualitat educativa i  de serveis.
2n.-Si es coneix que hi ha places escolars al centre
esmentat i el motiu que s’al.lega és que en aquest centre
hi van molts dels alumnes nouvinguts, cal dir que aquesta
tampoc és la realitat. A Balaguer ja fa uns quants anys
que funciona la Comissió d’Escolarització en la que hi estan
representats tots els centres de la ciutat on, seguint la
normativa del Departament, es fa una distribució equitativa
d’alumnes nouvinguts entre tots els centres  de la ciutat,
siguin públics o concertats. Sempre amb la voluntat
d’integrar-los el més aviat possible, ja que molts d’ells
desconeixen l’idioma i els costums d’aquí, tasca que ens
correspon a tots els centres per igual, doncs estem tots
sufragats amb fons públics i ens afecta la mateixa
normativa (Decret  252/2004 d’1 d’abril i Resolució ENS/
712/2005 d’1 de març). No és correcte  ni just pretendre
que només l’escola pública assumeixi aquesta
responsabilitat, quan la normativa és molt clara al respecte.
3r.-Que els centres concertats estiguin sufragats amb fons
públics vol dir que sense el concert econòmic que reben
del Departament d’Educació, la quota que pagarien les
famílies que opten per aquesta opció seria força més
elevada, la qual cosa provocaria que moltes famílies de la
ciutat no hi poguessin accedir.
4rt.-No s’ha de confondre dret a l’educació, que és un
dret constitucional i universal per a tothom, amb
preferència a escollir centre. Si bé aquesta es pot
comprendre per diversos motius, no sempre és possible
que tothom pugui accedir al centre demanat en primer
lloc, sigui públic o concertat. D’aquí que quan es fa la
sol.licitud, als pares se’ls ha d’informar que demanin més
d’un centre, ja que si no pot accedir, per baremació, al
demanat en primer lloc, ho puguin fer al demanat en segon
lloc, tercer i així successivament; tal com contempla la
normativa.
5è.-El fet que la Comunitat Educativa del Gaspar de Portolà
haguem decidit d’intentar clarificar aquests aspectes, és
amb la intenció i el convenciment d’aportar una reflexió
positiva sobre un tema tan important com aquest on el
que cal és sospesar bé els arguments i no deixar-se endur
per comentaris que per motius personals provoquen
confusió. Tanmateix ens sembla greu que d’un tema
d’interès social i  de convivència se’n faci
instrumentalització política.

Claustre de Professors i AMPA
CEIP GASPAR DE PORTOLÀ

Com una desgraciada premonició deia
en el passat escrit que els “cuentos” que els
polítics ens engatillen, han de conviure fa-
talment amb les tristes històries del cada
dia. Una vegada més en aquest món aguan-
tat amb agulles i penjat per un fil, una gran
quantitat de persones se senten enganya-
des des de la Constitució Espanyola fins a
la intervenció dels nostres representants
més pròxims. Jo en concret voldria treure la
culpa a la Constitució en una gran part i do-
nar-la a més en la mateixa proporció als
nostres polítics locals. Encara -que sincera-
ment-, no crec que facin cap efecte les
3.145 signatures ni una pedregada de mig
metre. Crec que un alcalde al que se li ha
demostrat una empatia sense límits durant
tants anys i eleccions, no pot emparar-se
en una normativa. Ni han de ficar-se
nerviosets quan el Sr. Bonet els hi digui que
ells, l’equip de govern, no tenen cap proble-
ma, i que puguin fer-se els ofesos per haver
entrat en la seva vida privada. Vinga homes!,
no sigueu tan susceptibles ni tan llepafils!,
que tots ens coneixem.

I en tot aquest assumpte en què no s’ha
tingut toc, a mi m’ ha mostrat amb claredat
que el pacte dels tres (tripartit) no es tren-
carà tal com he vaticinat sempre. No. No es
trencarà per la senzilla raó de que junts te-
nen el que mai podrien tenir ni somiant, i
separats no tindran res. Aquí tres persones
fan l’escenificació en petit del gran escenari
català. Si tenen un mínim de memòria veu-
ran el que els convé. I ja ho han vist.

Aquell conseller que vola amb família i
pagant-ho tots, s’excusà i prou, després ens
parlarà de les Zepas i dels diners que es
rebran tard i malament. L’altre que es mira
un iot per treure’s l’estrés del seu treball. I
Ai! aquell “Carmelo” que quasi no se’n parla,
i no ha rodat cap càrrec polític, ni s’ha sabut

A l’esquerra. Menys de tot?
res del 3 per cent, que avui males llen-
gües ja diuen que és del 9 per cent, al
multiplicar 3x3. Meravella dels comptes
de fades d’aquest nostre país, el millor
del món.

D’ésser uns joglars famolencs, avui
poden inventar la pólvora, i fer experi-
ments a casa del veí. Poden fer giravolts
cívico-socials que només són una càrre-
ga pels ciutadans. Amoïnar a la gent que
no pensa com ells per a què es facin mala
fel. On és la il.lusió del canvi? A vegades
et sents desarmat davant de les pregun-
tes que et fan i de la resposta que el dia
a dia va donant. Per ara, avui una de
petita demà una de grossa, fa que els
sentiments portin al record, i es compa-
ra. Un ensenyament passat on dos sis-
temes convivien i l’auguri que el que es
va buscant és la mort de l’escola con-
certada per tenir més diners per a les
seves aventures d’aquest govern de pro-
grés. I jo crec que aquests rumors de
tenir cura de no provocar-los, de fer-los
cada dia més llunyans, de poder-se as-
segurar una vida de govern llarga, això
sí, no tant com la de CiU. Potser així,
s’allunyaria la progressiva convicció de
que passats governs varen ser millors.

Feia temps, que no escoltava el nom
del Sr. Borràs en termes comparatius, i
ara l’he tornat a escoltar. Es diu que amb
ell de segur que l’Ajuntament hagués dit
més d’una paraula a Ensenyament, i la
normativa seria només això; una norma.
L’Alcalde hagués sigut tot menys apàtic i
el Sr. Carles Vega tindria un problema,
no com ara que no en té cap.

Ah!, m’oblidava de dir que jo com a
padrí he signat.

C.G.A.
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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

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

El Teatre Municipal tancarà la temporada
de primavera amb l’obra Orestiada.

Orestiada d’Èsquil, dirigida per Mario Gas
i interpretada per:Emilio Gutiérrez Caba, Gloria
Muñoz, Constantino Romero, Ricardo Moya,
Vicky Peña, Anabel Moreno, Teresa Vallicrosa,
Maruchi León i Damià Barbany. Orestiada és
una coproducció del Festival de Teatro Clásico
de Mérida, Festival Grec, Festival Sagunt a
Escena i Veranos de la Villa de Madrid.

El Teatre Municipal tanca la temporada

de primavera amb el clàssic, Orestiada
L’obra, dirigida per Mario Gas i interpretada per Constantino Romero i
Vicky Peña, el proper dissabte 4 de juny a partir de 2/4 d’11 de la nit

Aramènnon, juntament amb Les
Coèfores i Les Eumènides (Les Fúries),
forma la trilogia Orestíada, o història
d’Orestes. En Agamèmnon, Èsquil narra la
història d’aquest rei d’Argos, que després
de la destrucció de Troia torna al seu tron
amb la seva concubina Cassandra, filla del
rei de Troia. Demana a la seva esposa
Clitenmestra que rebi aquesta dona tan
bella, però ella, que vol venjar la mort
d’Ifigènia, ja té preparat un altre pla: matar
el seu marit, amb l’ajuda del seu amant
Egist. En Les Coèfores s’explica la venjança
d’Orestes, que torna a Argos i, sota la tutela
d’Apol.lo i amb l’ajuda de la seva germana
Electra, mata la parella d’amants i venja així
la traïció de què va ser víctima el seu pare.
En Les Eumènides es relata el patiment
d’Orestes en ser turmentat per les fúries
com a càstig per haver mort la seva pròpia
mare.
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Necesitamos pisos para
nuestra cartera de clientes

Financiación 100%,
hasta 35 años

Jacint Verdaguer, 4-6 altell 1
Tel. 973 447 477 - BALAGUER

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

NO HO DEIXIS PASSAR!
Treball públic: més de
68.000 places lliures. Des
de certif icat escolar.
Informa’t 900150191
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/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 PRECISA repartidor
amb carnet B, incorporació
immediata. Enviar C.V. a
l’apartat de correus 118.

INTERBAN, hipoteca para
compra: le financiamos la
compra de la propiedad y
los gastos hasta 35 años.
Telf. 973447477.

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

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

SE VENDE Golf GTI G60
del 1990 con 160.000 km,
D.A., C.C., E.E., radio-cd,
amortiguadores Koni de gas
y llantas. Motor totalmente
revisado y 4 ruedas nuevas.
Precio: 2.000 euros.
Negociables. Razón 696
671352.

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

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. Prepa-
ració garantitzada. Informa’t
900 150191 trucada
gratuïta.

S’OFEREIX forner a hores
o jornada sencera, amb
experiència. També xòfer-
repartidor amb experiència
i furgoneta pròpia. Raó tel.
606445191.

ES NECESSITA personal
per a Restaurant.
Interessats 620 134772.

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
900150191, trucada
gratuïta.

ES VEN Nissan Almera 1.5,
de l’any 2002 amb 53.000
Km, color gris metal.litzat,
A.A., tanca centralitzada,
carre-gador de 8 cd’s. En
perfecte estat. Raó 617
963598.

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

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.

P R O P E R A
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 finca a Gerb molt
ben situada. Interessats 973
445235.

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

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

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

ES LLOGA apartament a
l’Avd. Pere III de Balaguer.
Interessats 626 472189.

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

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

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
C a m p a b a d a l
973400758.

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

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

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.

SE VENDE piso de 70 m2,
en la C/ Gerona, 6. 3 hab.
Excelente estado. Razón 667
748586.

ES TRASPASSA botiga en
ple rendiment al C/ Urgell de
Balaguer, per jubilació. Inter.
645 782660.

INTERBAN, hipoteca para
agrupación de créditos: les
financiamos todos sus
créditos en uno solo, más
liquidez, desde 25 euros/
mil lón al mes. Telf.
973447477.

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

LLOGUER local comercial,
totalment acondicionat, amb
terra, aigua, llum, aparador
vidre de seguretat, reixa
automàtica, alarma... Raó tel.
667476172.

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

ES LLOGA pis moblat al C/
Barcelona de Balaguer. En
molt bon estat, calefacció i
A.C. Raó 973 446531.

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

SE OFRECE chica nativa
especialista en trenzas o
rastas con o sin extensiones.
Precios asequibles. Particular
o peluquerías. Interesados
619 162079.

ES VEN Rover  25, 1.4, 16v.,
103 c.v., any 2001 amb
43.000 Km, color gris
metal.litzat. A.A., tanca centra-
litzada, ràdio-cd. Perfecte
estat. Raó 617963598.

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

ES PRECISA aprenent per
empresa d’instal .lacions
d’aigua, gas i calefacció.
Imprescindible Graduat
Escolar. Interessats 973
450736.

LOCAL COMERCIAL
C/ Barcelona cantonada C/ La Plana

Raó Tel. 667 476172

LLOGUER
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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 26 de maig a les 8 de la tarda del 2 de juny MARCH
De les 8 de la tarda del 2 de juny a les 8 de la tarda del 9 de juny ALDAVÓ
De les 8 de la tarda del 9 de juny a les 8 de la tarda del 16 de juny CLAVER

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:

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

NECESSITA per al seu departament d’atenció al client
OPERADORES

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

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

presència. Edat entre 18 i 30 anys
VALORACIÓ

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

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

Retribució a convenir.

Interessats enviar Curriculum vitae amb fotografia recent a les nostres oficines
abans del dia 13/06/05.  Beroni Informática, c/ Riu Corb, 27, 25600 Balaguer.

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

Beroninformática
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