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Festa Rociera al Firal
Més de 1000 persones han
participat a la Festa Rociera
d’enguany que va celebrar-se
el 28 i 29 de maig

CFS confecciones Fernández
L’equip que entrena Rafa
Martínez podria aconseguir
l’ascens a Territorial Catalana
si guanya en el darrer partit
de la temporada

430

Premis de recerca educativa
El Consell Comarcal va lliurar
els premis de recerca als
millors treballs realitzats per
alumnes de la comarca

Primera quinzena
juny · 2005

Barcelona, 69-71 · 25600 BALAGUER

Tel.: 973 443 505 · Fax: 973 443 622

E-mail: balaguer@attassessors.com
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Tel.: 973 289 580 · Fax: 973 289 581
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Què en penseu?...
Llegia al diari la preocupació que

suposa en moltes ciutats catalanes
l’incessant augment  de diferents espècies
de colúmbids, dit planerament, coloms,
tórtores... I no sols per aquest fet, sinó
pels danys que ocasionen tant en la salut
com en el mobiliari urbà, especialment per
la capacitat de corrosió de llurs
excrements. Les mesures per reduir la

població no acaben de tenir l’efectivitat
pretesa pel fet de ser només dissuasives.
Ara se n’investiga una altra que pretén una
esterilització, diuen reversible, a partir de
blat de moro i nicarbacina. Altres fonts
parlen de la necessitat que tenen aquests
animals de l’aigua. Només per això, potser
no hauríem de maleir amb tanta
vehemència aquesta sequera, si entre els
estralls contribueix a reduir-ne el nombre.

Josep M. Simón i Auberni

Les modes en el món de l’esport

El passat cap de setmana el pavelló
poliesportiu de Balaguer va acollir les XXIV
Hores de Bàsquet. Aquesta trobada
esportiva, és una de les més llegendaries
de la nostra ciutat. Qui no recorda aquelles
vetllades fins a altes hores de la nit, animant
un o altre equip. Tots els alumnes d’un cen-
tre escolar animaven sense defallir als
equips del seu col.legi, mentre que a l’altra
punta del poli, els alumnes,companys de
l’equip rival, també ho feien amb els seus
equips. En definitiva era tota una gran festa
esportiva, en la que es mobilitzava gairebé
tota la ciutat.

El passat cap de setmana, les grades
del poliesportiu tenien un aspecte
decebedor. El públic que fa anys omplia les
grades, ara brilla per la seva absència. Els
jugadors a la pista, s’esforçaven en el joc,
però els mancava allò que és tan important
pels esportistes, com és el caliu del públic.
Els centres escolars ja no presenten els
equips que presentaven fa uns anys, i dóna
la sensació que el bàsquet està de baixa a
la nostra ciutat.

En portada:
XXIV Hores Futbol Sala

BALAGUER
Expoauto tanca portes amb

bons resultats comercials
segons els expositors

Més de 300 nens i
nenes participen a la Fira

 de Jocs de Pati

COMARCA
Antoni Bassas i Acció Cultural
de l’Alguer, premis Jaume
d’Urgell 2005

El Consell Comarcal participa
al Saló Internacional de
Turisme de Barcelona

CULTURA
680 comensals al Dinar

commemoratiu dels 50 anys
de l’IES Ciutat de Balaguer

El Mercat de Bonsais va
reunir més de cent exemplars

al Passeig de l’Estació

ESPORTS
El Balaguer passa la primera
ronda de la Copa Catalunya,
davant l’Organyà

El proper divendres 17 de juny,
el Teatre acollirà la Nit de
l’Esport 2005

D’aquí uns dies, el Poliesportiu acollirà
les XXIV Hores de Futbol Sala. Aquí,
segurament, l’ambient serà un altre. Les
grades s’ompliran i el públic animarà un o
altre equip.

En el món de l’esport, les modes també
apareixien i desapareixen, però potser cal
una reflexió més profunda, per tal de poder
reconduir la situació de les XXIV Hores de
Bàsquet i que torni a ser el que ha sigut
durant molts anys.
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S�ha perdut aquest anell
d�un gran valor

sentimental.
Es recompensarà amb
600 euros a qui el trobi.

Raó tel. 620 221 680

Els expositors valoren positivament la

primera edició de la fira Expoauto
El nombrós públic assistent a la fira va poder gaudir de les principals

novetats del món de l’automòbil d’aquesta primavera

El Director dels Serveis Territorials de
Comerç, Consum i Turisme a Lleida, Vidal
Vidal, va ser el responable de donar el tret
de sortida a la primera edició de la Fira

Expoauto, certàmen dedicat al vehicle nou,
i que per primera vegada es feia dins dels
pavellons firals, separat de la Fira
multisectorial Fira Balaguer.

La valoració dels expositors ha estat
positiva, tot i que fa falta quantificar les
vendes i els contactes realitzats durant el
cap de setmana.

Durant els dies de la Fira Expoauto, els
12 expositors presents al certamen han
presentat les darreres novetats en el món
de l’automòbil, amb la presència d’un total
de 150 vehicles, des dels utilitaris o vehi-
cles urbans fins als vehicles de luxe o vehi-
cles industrials, sense perdre de vista els
monovolums o els vehicles tot terreny.

Renovació del ferm de la

carretera en el tram urbà
de La Banqueta, la Miranda i el carrer

del Pont de Balaguer

La Direcció General de Carreteres de la Genera-
litat de Catalunya ha portat a terme l’arranjament de
la carretera que passa per dins del tram urbà de
Balaguer, entre el Pont de Sant Miquel i la zona de
Miranda, ja que el paviment d’aquest tram estava
molt deteriorat.

Les obres de pavimentació han suposat la millo-
ra del paviment del carrer del Pont, la Banqueta i la
Miranda.

Les obres van efectuar-se durant els dies 25 i
26 de maig, i el trànsit va ser desviat per altres ru-
tes alternatives que passaven per l’Avinguda Pere III
fins a la variant, o pels carrers del centre històric
que condueixen als barris de la part alta de la ciutat,
com el Secà i el Firal.
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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. 24242
IMPECABLE PIS DE 4
HABITACIONS.

Calefacció, llar de foc,

gran tastrer.

FINANÇAT AL 100%

BALAGUER

REF. 24234

APARTAMENT SEMI

NOU EN ZONA RIU

CONSULTIN�S

BALAGUER

REF. 000119

PIS REFORMAT

DE 3 DORMITORIS.

MOLT BON ESTAT.

P.V.P.: 78.150 euros.

REF. 24203
GRAN CASA
A REFORMAR

3 vivendes independents

ZONA CENTRE

VALLFOGONA

REF. 000121
PIS TOTALMENT
REFORMAT
3 hab., bany complert,
galeria tancada, calef.
gas propà.
P.V.P. 77.000 euros

BALAGUERBALAGUER

REF. 24228
CÈNTRIC PIS A
REFORMAR AMB

ASCENSOR
Local/ baixos.

TRUQUI INFORMI�S

REF. 000121
PIS TOTALMENT
REFORMAT.
3 hab., bany complert,
galeria tancada, calef.
gas propà.
P.V.P. 77.000 euros

BALAGUER

BALAGUER

REF. 24240

PIS SEMI NOU ZONA

PLAÇA MERCADAL

P.V.P: 124.400 euros.

REF. 1577
TERRENY RÚSTIC
DE REGADIU
6.900 m2

P.V.P: 30.200 euros.

BALAGUER

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

REF. 1582
OPORTUNITAT 2on PIS LLEST PER

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

ENTRADA TAN SOLS: 600 euros

BALAGUER

 Més d’un miler de persones participen

a la Festa Rociera del barri del Firal
Els actes festius i religiosos van celebrar-se els dies 28 i 29 de maig

El passat cap de setmana del 28 i 29 de maig, el
barri del Firal va tornar a ser l’escenari d’una nova
edició de la Fiesta Rociera.

Una festa que any rera any s’ha anat consolidant
i van ser centenars els balaguerins que van acostar-
se i van gaudir de dos dies d’art i música, organit-
zats per la Hermandad Rociera de la Noguera, amb
la col.laboració de la Casa de Andalucia de Lleida i
l’Ajuntament de Balaguer.

La festa va començar el dissab-
te a les 7 de la tarda, amb la pro-
cessó de la Verge del Rocio, que
va ser portada fins a l’església de
Santa Maria on va celebrar-se la
Missa Rociera, que va comptar amb
la presència del grup coro rociero
de la Casa de Andalucia de Lleida
Romero i Jara.

El dissabte al vespre la música
va ser la protagonista, mentre que
el diumenge van continuar els ac-
tes festius amb la presència dels
Amics dels cavalls de Balaguer que
van fer diferents demostracions de
monta, i per acabar la festa va ac-
tuar el grup de dansa local, que van
mostrar tot el seu art amb diferents
balls rocieros.

Durant els dos dies han estat
més d’un miler els assistents als
diferents actes de la festa del barri
del Firal.

Balaguer va acollir el

mercat del comerç just

El passat dissabte 28 de maig, diferents para-
des van establir-se al Passeig de l’Estació, aprofi-
tant el mercat setmanal dels dissabtes, per celebrar
el mercat del comerç just, com un dels actes cen-
trals dels que s’han realitzat a la capital de la No-
guera, entre xerrades, col.loquis, l’explicació d’un
conte a càrrec de Rosa Maria Mata i un sopar
intercultural amb l’actuació de Jordi Prenafeta, el
joglar del segle XXI.
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Manteniment i neteja de:

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

Telèfons

 973 448 724
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

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.

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

V. X. ADSUAR

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Agència OficialMercedes-Benz

vendes · reparació de turismes i recanvis originals · equip Star Diagnosi

REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU

Les IX Olimpiades a la

Residència Comtes d’Urgell
Els passats dies 2 i 3 de juny

La Residència Comtes d’Urgell de Balaguer va
organitzar la IX Olimpiada de la Residència, el passat
3 i 4 de juny.

Els participants van realitzar un conjunt
d’activitats físiques adaptades al seu nivell de
dependència, demostrant el seu esperit de superació
personal, compartint alegries i gaudint junts de les
diferents proves on la competència va quedar en un
segon pla.

Es van realitzar proves com la pesca adaptada,
bàsquet, parxis gegant, dominò, plas xinesos,
punteria, minigolf, etc.

 Més de tres-cents nens i nenes

participen a la Fira de Jocs de Patí
Alumnes de diferents centres escolars de Balaguer participen enn la

popular fira de jocs el passat 26 de maig

Més de tres-cents alumnes dels diferents
centres escolars de Balaguer, van partici-
par el passat dijous 26 de maig, a la desena
edició de la Fira de Jocs de Pati, activitats
que forma part del Pla Municipal de Dinàmi-
ca Educativa, que coordina el Centre de
Recursos Pedagògics de la Noguera i que
enguany presentava com a principal nove-
tat la inclusió d’alguns jocs de carrer d’al-
tres països, dels alumnes nouvinguts als
centres escolars de la ciutat, en els darrers

anys.
L’experiència va ser molt positiva, i els

nens i nenes van gaudir de la pràctica de
jocs que tenen molts anys, però que molts
d’ells desconeixien.

La Fira de Jocs de Pati i de carrer va
realitzar-se amb el suport de la regidoria
d’esports de l’Ajuntament de Balaguer, que
va aportar els diferents monitors dels jocs,
i els diferents centres escolars de la ciutat
de Balaguer, al Parc de la Transsegre.
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OSTEOPATIA Y FISIOTERAPIA
TERAPIA CRANEOSACRA
REEDUCACIÓN POSTURAL
- Dolor espalda, articulaciones, tendinitis
- Vértigos, cefalea, migraña
- Insomnio, fatiga, stress
- Otitis, sunisitis
- ATM
- Escoliosis, 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

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)

Els jugadors Txema i Stankovic, presents a

l’acte de lliurament d’orles de l’Escola Pia
Els jugadors de la UE Lleida van ser l’atracció de l’acte acadèmic

Els jugadors de la Unió Esporti-
va Lleida, Txema Alonso i Stankovic
van presidir el lliurament de les or-
les de l’Escola Pia als diferents
alumnes que passaven de cicle.

Els dos futbolistes van ser els
més buscats de la tarda, pels més
joves que no perderen l’oportunitat
per demanar l’autògraf dels seus
ídols esportius.

Mares, pares i alumnes van
compartir un acte emotiu, en el que
els esportistes presents van con-
testar totes aquelles preguntes que
els assistents van fer-los arribar.

L’acte de lliurament d’orles va
celebrar-se al Poliesportiu del cen-
tre educatiu, el passat divendres, 3

de juny i els alumnes que han finalitzat el cicle van
veure com la comunitat educativa del centre els re-
tia aquest homenatge pel seu esforç durant el curs
que està a punt de finalitzar.

Agermanament de la ciutat

de Balaguer i l’Alguer
l’acte institucional va celebrar-se el

passat dissabte 4 de juny

Balaguer va celebrar, el passat dissabte 4 de
juny, l’acte oficial d’agermanament amb la ciutat de
l’Alguer.

Després de 20 anys de relacions d’amistat en-
tre les dues ciutats, ara s’ha segellat l’agermana-
ment amb la presència de les primeres autoritats de
Balaguer i les de l’Alguer, encapçalades pel Síndic
de l’Alguer Marco Tedde i el President del Consell
Comunal Mario Conoci.

Els primers contactes van realitzar-se l’any 1983,
essent alcalde de Balaguer, Gregori Gallego, i en
aquell moment, Balaguer va batejar una plaça amb
el nom de l’Alguer, mentre que l’Alguer va fer el ma-
teix amb un bonic mirador de la localitat italiana.

Per la seva part, Marco Tedde va destacar que
el primer balaguerí en xafar terra algueresa va ser el
rei Pere III el Cerimoniós, que va conquerir l’illa ins-
taurant tant la llengua com la cultura catalana.

Aguilà va lliurar una Arpia musulmana, mentre
que l’Ajuntament de Balaguer va rebre un quadre de
l’Alguer.

El proper mes de setembre, una representació
de Balaguer assistirà a l’Acte d’Agermanament a l’Al-
guer.

Georgina Martín guanya el primer premi del

concurs de dibuix de Caixa de Terrassa
L’alumna del CEIP Gaspar de Portolà ha guanyat amb un dibuix que

il·lustra el conte d’origen xinès “la gallina de colors”

L’alumna Georgina Martín Coté
del col.legi Gaspar de Portolà ha
estat la guanyadora del primer
premi del concurs de dibuix que
anualment organitza  Caixa de
Terrassa.

Georgina Martín ha estat la
guanyadora del nivell de 7 a 9 anys,
amb el seu dibuix que il.lustra el
conte d’origen xinès, «la gallina de
colors» que forma part de la
publicació «Sis contes, un món»,
que edita la pròpia caixa.
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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

Actes del 572 aniversari de

la mort de Jaume d’Urgell
Una Missa al Castell Formós i l’Ofrena
Floral a l’Estàtua conformen els actes

El Passat diumenge 5 de juny, l’Associació Acció
Cultural Jaume d’Urgell va organitzar, un any més,
els actes commemoratius de l’aniversari de la mort
del comte Jaume d’Urgell.

Els actes van iniciar-se amb la celebració d’una
Missa al Castell Formós i posteriorment, els
presents van dirigir-se a l’estàtua del Comte Jaume
per tal de realitzar l’Ofrena Floral i els parlaments
de les diferents autoritats assistents.

Entre aquests hi havia els membres de la
delegació de l’Alguer que han estat el cap de
setmana a la capital de la Noguera, en motiu de
l’agermanament de les dues ciutats de parla
catalana. El grup alguerés estava encapçalat pel
Síndic de l’Alguer Marco Tedde i el president del
Consell Comunal Mario Conoci.

 Antoni Basses i l’Obra Cultural de

l’Alguer, premis Jaume d’Urgell 2005
El nom dels guardonats es va fer públic el passat 5 de juny, dins dels

actes en commemoració de la mort del comte Jaume d’Urgell

El Jurat del XVI Premi Jaume d’Urgell va
decidir atorgar, per unanimitat, el premi d’en-
guany, ex-aequo al periodista de Catalunya
Ràdio, Antoni Basses per la seva trajectòria
personal per la seva defensa de la llengua i
la cultura de Catalunya, segons indicaren els
membres del jurat.

També s’ha premiat l’Obra Cultural de l’Al-
guer, per la seva important tasca en favor
de la llengua catalana, des de la seva fun-
dació, l’any 1985, segons va decidir el jurat
del premi Jaume d’Urgell.

El Jurat estava format per 18 persones
molt vinculades al món de la cultura i a les
diferents institucions dels Països Catalans,

presidit pel President del Consell Comarcal
de la Noguera, Josep Roig.

El lliurament del premi de la XVI edició
del Premi Jaume d’Urgell s’atorgarà el pro-
per 11 de setembre, Diada Nacional de
Catalunya, en el decurs dels actes instituci-
onals que organitzen conjuntament entre
l’Ajuntament de Balaguer i el Consell Comar-
cal de la Noguera.

Els premis Jaume d’Urgell s’atorguen a
aquelles persones o entitats que més han
destacat durant l’any o durant la seva tra-
jectòria, per la seva tasca en favor dels po-
bles de parla catalana, de la seva llengua i
de la seva cultura.
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NETEJA
Des de la realització de neteges generals en moments puntuals
fins a la prestació de serveis continuats.

BUGADA i PLANXA
Aquest servei es porta a cap mitjançant la realització d’aquestes
tasques al domicili del client per personal degudament format al
respecte.

INFÀNCIA
Atenció i cura de nadons i nens. Prestació de serveis integrals, des
d’acompanyament i recollida de nens de l’escola, fins cures més
intensives al seu propi domicili. Atenció especialitzada a la infància
en períodes de vacances, malalties comunes dels nens, etc.

ASSISTÈNCIA i AJUDA A
MALALTS i PERSONES GRANS
Consisteix en la prestació d’ajuda i assistència a persones que per
les seves circumstàncies socials o de salut, precisen ajuda
assistencial per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació,
higiene personal, tasques domèstiques, relació social o
acompanyament dins i fora del domicili, en períodes d’ingrés en
hospitals o recuperacions al domicili.

Cobrim totes
les seves

necessitats
de servei
domèstic

C/ Jacint Verdaguer, 4-6, altell 1
BALAGUER

Tel. 687 478 846

El Consell Comarcal promociona

turísticament la comarca a Barcelona
Amb al seva presència al Saló Internacional de Turisme de Catalunya

El Consell comarcal de la Noguera, dins del “Pla
d’Accions de Promoció Turística 2005”, va ser pre-
sent del 26 al 29 de maig al Saló Internacional de
Turisme de Catalunya (SITC), una de les fires més
importants del sector turístic a nivell europeu, en la
que hi van ser presents les comunitats autònomes
de l’Estat Espanyol, així com la presència de 96 pa-
ïsos.

La Guía turística “La Noguera, Prepirineu de

Lleida” es va repartir des de l’stand
del Consell Comarcal, així com di-
ferents futlletons de promoció edi-
tats per diferents ajuntaments de
la comarca. Així mateix es podia
trobar futlletons d’informació turís-
tica de poblacions com Balaguer,
Artesa de Segre, Ponts, Os de
Balaguer, La Baronia de Rialb, Les
Avellanes i Santa Linya, Àger,
Vilanova de Meià, Alòs de Balaguer
i Ivars de Noguera. També es po-
dia trobar material publicitari de di-
ferents establiments turístics de la
comarca.

El Consell Comarcal, tornarà a
promocionar la comarca amb la
seva campanya turística a finals de
setembre a la fira Expotural de
Madrid, per la qual cosa s’esta pre-
parant una nova edició en castellà
de la Guia turística “La Noguera,
Prepirineu de Lleida”.

Sisè  Premi Comarcal de

Recerca Educativa
Carla Minguet, de l’IES Almatà de Balaguer ha

estat la guanyadora del Premi Comarcal de Recerca
Educativa amb el treball «Les papallones». Jordi
Simón del Col.legi Nostra Sra. del Carme s’emportà
el segon premi amb el treball «El tren (Lleida-
Balaguer-La Pobla de Segur-Saint Girons), una via al
progrés», mentre que Sandra Baró de l’IES Els Pla-
nells d’Artesa de Segre va endur-se el tercer premi
amb el treball «Gestió dels residus del municipi
d’Artesa de Segre», tots ells sota la tutela d’un pro-
fessor del centre al qual pertanyen.
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La Societat Gastronòmica a

l’Aplec del Caragol 2005
La Societat Gastronòmica i Cultural Comtat

d’Urgell de Balaguer va assistir, un any més a l’Aplec
del Caragol de Lleida, essent, la única colla de la
comarca de la Noguera, que té un lloc a la conegu-
da Festa gastronòmica de la capital del Segrià.

Amb la d’enguany, ja són cinc les edicions que
els balaguerins han participat a l’Aplec, amb un bon
nombre d’associats.

L’Aplec del Caragol va celebrar-se el passat cap
de setmana del 21 i 22 de maig.

 El CPAM organitza unes estades

comarcals d’excursionisme a la Noguera
Amb la col.laboració del Consell Comarcal i de l’Escola Pia

El Centre de Promoció d’Activitats de Muntanya
(CPAM), organitza per aquest estiu, unes estades
comarcals d’excursionisme que es realitzaran del 4
al 8 de juliol i de l’11 al 15 del mateix més a dife-
rents poblacions de la comarca, com són Balaguer,
Àger, Vilanova de Meià, Albesa, Camarasa, Sant
Llorenç, Cellers i Santa Maria de Meià.

Els participants tindran com a centre neuràlgic,
el pavelló de l’Escola Pia, des d’on sortiran cada dia

per anar al seu destí diari. Els jo-
ves d’edats compreses entre els 9
i els 14 anys conviuran deu dies
amb règim de mitja pensió i viatja-
ran a les diferents poblacions amb
tren o autocar i dinaran en restau-
rants, albergs o càmpings.

L’objectiu d’aquestes estades
d’excursionisme és aconseguir que
els infants estimin i apreciïn la na-
tura, sobre tot de la comarca de la
Noguera, en totes les seves mani-
festacions: ja siguin esportives,
culturals, vivencials o naturals.

Entre les diferents activitats que
els joves podran realitzar cal des-
tacar la pràctica de l’espeleologia,
de canoes, de rocòdrom, de tir amb
arc, de BTT, d’orientació, natació,
entre d’altres pràctiques esportives
i de natura.

Els interessats poden inscriure’s
a Intersport de Balaguer.
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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

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

El Passeig de l’Estació de Balaguer va acollir una

nova edició de la Mostra de Bonsais

El Teatre Municipal va acollir, el passat 28 de

maig, la representació de l’obra «Leonidas»

Un grup de dones aficionades
al teatre de Balaguer, i que tres
d’elles  l’any passat van represen-
tar l’obra Homes, han retornat als
escenaris amb la representació de
l’obra «Leonidas».

Va ser el passat dissabte 28 de
maig, al Teatre Municipal, amb la
presència de vora dues-centes per-
sones que van gaudir d’allò més, i
que esperem no sigui la darrera
d’aquest grup femení.

El passat 5 de juny el Passeig
de l’Estació va reviure la Festa-Mos-
tra de Bonsais, amb la presència
de més d’un centenar de magnífics
exemplars dels diferents socis del
Club Bonsai Balaguer.

A part de la mostra va haver-hi
un concurs d’arbres bonsais per als
socis, així com un mercat on es
podia adquirir un bonsai. La Mos-
tra va tenir una gran acollida del
públic balaguerí.

La Suda porta al Teatre

“Quan ell és ell.... i ella”
Els propers dies 18 i 19 de juny

Els propers dies 18 i 19 de juny tindrà lloc al
Teatre Municipal de Balaguer la posada en escena
de la nova obra de teatre que el grup Balaguerí La
SudaTeatre està preparant per aquesta temporada.

“Quan ell és ell... i ella»  d’en Nicasi Camps, és
una comèdia en tres actes, que es situa en una
antiga casa de “barrets”.

Tot un entramat de situacions amb personatges
de diferents estaments socials: les senyoretes de
companyia, el “travesti”, l’americà adinerat, la
sindicalista, el gandul, l’espavilat... fan d’aquesta
obra un còctel divertit i explosiu.

Les funcions seran, dissabte a 2/4 d’11 de la
nit i el diumenge, a les 7 de la tarda i el preu de
l’entrada, 6 euros.

El grup està molt il.lusionat en representar
aquesta obra i esperen que els balaguerins
responguin una vegada més tal i com han anat fent
en les darreres representacions teatrals d’aquest
grup balaguerí.
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

L’empresa de neteja de vehicles Central
d’Interiors, vol agrair la confiança mostrada
durant aquests anys, i comunica als seus
amics i clients un canvi de gerència.
El Sr. Nicolàs Pedrosa, professional del
sector de l’automoció, es farà càrrec dels
serveis a la ciutat i comarca.
No dubtin en visitar-nos.
Moltes gràcies

C/ Jacint Verdaguer, 8 (davant l’escola Patufet) · Tel. 973 450 925 · BALAGUER

L’IES Ciutat de Balaguer va celebrar el seu 50

aniversari amb un dinar multitudinari

Cicle d’audicions musicals per part dels

alumnes de l’Escola de Música de Balaguer
L’escola Municipal de Música de

Balaguer ha organitzat un cicle
d’audicions de final de trimestre obert
a tot el públic que desitgi assistir-hi i
que consistirà en quatre sessions,
en les que tots els alumnes
interpretaran obres de diferents estils
i nivells oferint una mostra del treball
realitzat durant l’últim tram del curs.
Aquestes audicions es duran a terme
a l’Escola de Música cada vespre des
del dilluns dia 13 fins el dijous dia 16
de juny. El cicle d’audicions es
tancarà amb el concert de fi de curs
que es realitzarà al Teatre Municipal
el dia 21 de juny, a les 20:00h.

Per altra banda, l’Escola de
Música, en el seu afany de fer

L’IES Ciutat de Balaguer va tancar els actes com-
memoratius del 50è aniversari, amb la presentació
del llibre dels 50 anys, i un dinar multitudinari al que hi
van participar un total de 680 exalumnes i professors

que van recordar els bons moments
passats a les aules de l’Institut al llarg
de tots aquests anys.

El Director dels Serveis Territo-
rials d’Educació, Carles Vega va ser
l’encarregat de presentar el llibre,
una obra plena d’emotivitat coordi-
nada pel qui fou el director del cen-
tre durant molts anys, Lorenzo
Arnillas, present a l’acte i que va ai-
xecar molta expectació entre els
presents.

Després de la presentació del
llibre, els exalumnes i professors van
compartir taula en una carpa ubica-
da al camp de futbol, amb la pre-
sència de les autoritats locals i del
Departament d’Educació.

extensiu l’aprenentatge musical a tothom  que ho
desitgi, obrirà un primer període de matrícula del 27
de juny a l’1 de juliol a la tarda i un 2n període que
anirà del 4 al 8 de juliol de 10:00h a 13:00h.

Indesinenter

Temple dels meus propòsits
et faig moltes vegades.
Úter digne, lloc sagrat.
Santuari per guarir-me, per salvar-me,
de tot i de mi mateix.

Quan l’estrall de la buidor
no deixa ni vol paraules,
vagarejo llargament
i la mudesa és l’ajut.
El silenci sí que parla i les paraules fan:
En un bes moltes vegades
se n’hi va tota la vida,
de vegades ben poc és,
de vegades és mentida.
Vine cada dia, insisteix.
Arrossegat fins al fons del malefici
que perfàs sense parar
i engoleixes amb luxúria
perquè la nit sigui  mansa.

I retorno al santuari, lloc sagrat,
temple dels meus propòsits,
on ombres de negra nit s’arremolinen
al gorg impertinent del gran silenci.

Miquel Trilla.
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El Balaguer disputa la segona ronda de la

Copa Catalunya davant el Sabadell
L’equip que entrena Emili Vicente va disputar aquest interessant partit,

el passat dimecres al Camp Municipal d’Esports de Balaguer

El Balaguer, després d’un mal acaba-
ment de lliga, tot i que el setè lloc de la
classificació general de la lliga, és un bon
resultat per les expectatives inicials, està
disputant aquesta primera quinzena de juny,
les primeres rondes de la Copa Catalunya,
que la juguen els equips catalans de Sego-
na B, els de tercera, i els guanyadors de
Primera Catalana, Regional Preferent i Pri-
mera Regional, dels diferents grups cata-
lans.

En la primera ronda, el Balaguer va des-

plaçar-se a Organyà, on va vèncer per 1-3
amb gols de Juanjo Alias, Ramon en pròpia
porta i Parra que va tancar el compte
golejador. Eloi en el darrer partit va aturar
una pena màxima que hauria pogut signifi-
car el 2-3.

Aquest dimecres, el Balaguer va rebre
a casa al Sabadell, en partit vàlid per la
segona ronda, tot i que no podem oferir
informació d’aquest encontre, ja que al tan-
cament d’aquesta edició de la revista GROC,
el partit encara no estava finalitzat.

1.L’Hospitalet .......... 80

2.Mataró ................ 72

3.Sant Andreu ........ 72

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

5.Peralada ............. 64

6.Santboià ............. 63

7.Balaguer ......... 61

8.Granollers ........... 60

9.Gavà ................... 55

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

11. Castelldefels ..... 51

12. Palamós ........... 46

13. Rubí ................. 46

14. Vilanova ........... 45

15. Barcelona C ...... 44

16. Cornellà ........... 41

17. Manresa ........... 36

19. Vilassar ............ 34

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

20. Tàrrega ............ 24

Classificació Final Tercera Divisió

Golejadors del F.C. Balaguer

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 davanter bala-
guerí, Iban Parra, amb
24 gols ha estat el
màxim golejador de la
Tercera Divisió Catalana,
i per tant s’ha proclamat
pitxitxi de la categoria.

El golejador bala- Iban Parra

guerí ha estat seguit pel
davanter del Mataró,
Àngel, que s’ha quedat
a un gol de Parra, amb
23 gols aconseguits,
mostrant també, el seu
olfacte golejador.
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 El Bàsquet Balaguer perd per 61-70

davant la Salle Girona  en la final a quatre
Els balaguerins van disputar la fase final al Pavelló de Balaguer

L’equip júnior del Club Bàsquet Balaguer, que
una setmana abans s’havia proclamat campió pro-
vincial en la final a quatre celebrada a Lleida, va
encarar el Campionat de Catalunya, el passat diu-
menge 29 de maig, a les 12 del migdia, amb molts
nervis però també amb molta il.lusió de poder fer
un bon paper.

L’equip balaguerí va enfrontar-se en la final a
quatre catalana a l’equip de La Salle de Girona, cam-

pió de les comarques gironines, i
que a la postre, seria el guanya-
dor del campionat.

La primera part del partit va ser
molt igualada, i va finalitzar amb
una avantatge dels locals de 5
punts, cosa que va motivar molt
els jugadors balaguerins que sor-
tiren a la segona part, amb la in-
tenció de guanyar el partit. Però
els gironins també van sortir a per
totes i acabaren el tercer temps
amb un avantatge de 9 punts, que
conservarien fins al final del partit.

La Salle de Girona va procla-
mar-se campió de Catalunya Júni-
or al vèncer en la final al Torreforta,
que s’havia desfet del campió de
les comarques barcelonines.

Cal destacar la gran tempora-
da d’aquests joves balaguerins,
que s’han plantat a la fase final del
campionat de Catalunya.

El Poliesportiu va acollir

les XXIV Hores de Bàsquet
El passat cap de setmana, el Pavelló Polisportiu

de Balaguer va acollir un any més les XXIV Hores de
Bàsquet amb la participació d’un bon nombre d’equips
escolars, representants dels diferents centres de la
ciutat, així com de diferents equips d’adults i del Club
Bàsquet Balaguer que van sumar-se a la festa espor-
tiva, de més solera de la nostra ciutat. Durant tot el
dissabte i el diumenge els amants del bàsquet van
tenir una bona cita amb els equips locals.
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La XVII Nit de l’Esport se celebra el 17

de juny al Teatre Municipal de Balaguer
L’esport balaguerí retrà un emotiu homenatge als esportistes

balaguerins, el futbolista Robert Martínez i el genet Albert Hermoso

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament
de Balaguer organitza el proper divendres
dia 17 de juny al Teatre Municipal a partir
de les 22’30 hores la XVII Nit de l’Esport,
on es reconeixerà als diferents esportistes,
equips i dirigents de les entitats esportives
de Balaguer, la seva bona trajectòria i es-
forç.

En total hi ha 18 entitats esportives
participants, les quals han nominat als seus
esportistes o equips més destacats al llarg
del la temporada esportiva  2004/2005.

Durant la Nit de l’Esport també hi ha
mencions especials per dos esportistes
balaguerins que han assolit guardons
significatius i especials, en aquests darrers

anys com són el futbolista Robert Martínez,
actualment jugant a la Primera Divisió de
Gales, i el genet Albert Hermoso, campió
d’Europa de salt amb cavall àrab.

L’acte serà presidit per les autoritats
locals, comarcals i provincials, i la
participació dels representants de les
diferents entitats esportives de Balaguer
serà molt significativa ja que és la primera
vegada que la Nit de l’Esport es presenta
sota el format d’un acte obert a tothom que
li agradi l’esport o tingui relació amb alguna
entitat representada.

La Nit de l’Esport es celebrarà al Teatre
Municipal de Balaguer i l’entrada serà
gratuïta.

Partit de futbol entre el

Camarasa i el Miramont
Els veterans van demostrar la seva
superioritat davant els francesos

El dissabte 15 de maig va tenir lloc al camp
municipal de futbol de Camarasa un partit de futbol
entre els equips de veterans de Camarasa i de
Miramont de Guyenne, de la regió francesa
d’Aquitània.

L’encontre, que va ser arbitrat per un àrbitre
català i un de francès, va acabar amb un resultat
de 4-1, favorable a l’equip amfitrió. La jornada es
va cloure amb un sopar de germanor en què el bon
ambient i la gresca van ser els protagonistes.

En vista del bon resultat de tot plegat, per a
l’any vinent està previst que la trobada es repeteixi,
aquest cop en terra francesa, i, per tant, serà l’equip
català qui es desplaçarà fins a Miramont de Guyenne
per reviure l’experiència.
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CONFIGURACIO 1
Placa Base Biostar Pentium IV TSV 865G

Intel Pentium IV 3.0 Ghz HT 800 MHz PRESCOOT 1 MB
Memòria RAM DDR-400 256 MB KINGSTON

Disc Dur 120 Gb SEAGATE
Regrabadora DVD LG doble capa

Disquetera 1.44»
Monitor TFT 17» BELINEA 101715

Terclat+Mousse òptic LABTEC (sense fils)
IMPRESSORA MULTIFUNCIÓ EPSON STYLUS CX3650

(Fotocopiadora+Impressora+Escaner)

859,72•
IVA inclòs

CONFIGURACIO 2
Placa Base Biostar Pentium IV TSE 865PI

Intel Pentium IV 3.0 GHz HT 800 MHz
PRESCOOT 1MB

Memòria RAM DDR-400 512 MB KINGSTON

Disc Dur 160 Gb SEAGATE Serial ATA
Regrabadora DVD LG doble capa

Disquetera 1.44»
Monitor TFT 17» BELINEA 101715

Terclat+Mousse òptic LOGITECH (sense fils)
TARJA DE VIDEO VGA GAINWARE FX5200

128Mb sintonitzadora de TV DDR Nview (PRO660)
IMPRESSORA MULTIFUNCIÓ

EPSON STYLUS CX3650

(Fotocopiadora+Impressora+Escaner)

973,14•
IVA inclòs

CONFIGURACIO 3
Placa Base Biostar Pentium IV TSE 865PE LAN

Intel Pentium IV 3.2GHz HT 800 MHz PRESCOOT 1MB
Memòria RAM DDR-400 1GB KINGSTON

Disc Dur 200 Gb MAXTOR Serial ATA
Regrabadora DVD LG doble capa

Disquetera 1.44» SAMSUNG
Monitor TFT 17» CTX S701BA

Terclat+Mousse òptic Logitech EX100 (sense fils)
Mòdem/Fax intern 56k

TARJA DE VIDEO VGA GAINWARE FX5200
128Mb sintonitzadors de TV DDR Nview (PRO660)

TARJA DE SO CREATIVE SOUNBLASTER LS   SURROUND 5.1
IMPRESSORA MULTIFUNCIÓ EPSON STYLUS CX3650

(Fotocopiadora+Impressora+Escaner)

1139,21•
IVA inclòs

 El Confecciones Fernández es juga

l’ascens en el darrer partit de la lliga
L’equip que entrena Rafa Martínez podria pujar a Territorial Catalana

L’equip de Futbol Sala Confecciones Fernández,
un dels equips més històrics de la nostra ciutat, po-
dria aconseguir l’ascens a Territorial Catalana, si gua-
nya el darrer partit de la temporada que es disputarà
aquest dissabte, 11 de juny, a partir de les 4 de la
tarda.

Sota la direcció de l’entrenador Rafa Martínez, ar-
tífex del ascens del Cristec a Nacional A, ara fa tres
temporades, el Confecciones Fernández viu uns mo-

ments dolços, després de les difi-
cultats de principis de temporada,
quan van haver d’incorporar jugadors
molt joves a l’equip que s’han adap-
tat a la perfecció a les ordres de Rafa
Martínez.

Rafa Martínez, amb l’ajuda del
segon entrenador Juan Nieto han fet
un equip potent que podria assolir
el tercer lloc de la classificació, gua-
nyant en el darrer partit del proper
dissabte al Pavelló Municipal, i ja que
el segon classificat ja ha anunciat
que renunciarà a l’ascens, aquest
podria ser pels balaguerins.

Per tal d’assolir aquesta fita, els
entrenadors del Confecciones
Fernández han fet una crida a tota
l’afició balaguerina per a que acu-
deixin al Pavelló Poliesportiu per ani-
mar l’equip i aconseguir un ascens
important pel futbol sala i l’esport
balaguerí.

El Club Escacs Balaguer

campió de Catalunya sots-12
Els passats dies 27 i 28 de maig es celebrà a

Tarragona el Campionat per equips de Catalunya, i
el Club d’Escacs Balaguer-Cristec s’adjudicà el pò-
dium absolut en la categoria sots-12. L’equip el for-
maren Jordi Coll, Cristina Coll, Gisela Ramoneda,
Laura Prats i Xènia Arnó. L’equip campió aconseguí
un total de 14 punts, i esdevingué el líder de la
general en una darrera partida emocionant en la
que tres equips esperaven adjudicar-se el pòdium.
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Realment cada dia que passa em sento
més sol davant l’estil autoritari, opac i
prepotent del govern socialista-nisesap de
l’Ajuntament i davant l’oposició
descafeïnada i mancada de fortalesa moral
i envergadura política de CiU. No voldria
que algú pensés que tinc un gran complex
de superioritat. No és així. És que realment
em sento sol.

Davant el festeig evident entre CiU i
ERC, veig que estic sol i encara n’estaré
més quan serem a prop de les eleccions
municipals del 2007. L’oposició de CiU és
un constant i reiterat “sisplau” i “per favor”
amb invitacions constants, dia sí i dia
també, a Josep Maria Escoda a recolzar
llurs propostes i mocions. Escolteu-me els
de CiU: Si teniu una idea, desenvolupeu-
la, redacteu-la correctament, negocieu-la
prèviament amb altres forces polítiques i,
un cop presa la decisió, ¡presenteu la
moció, defenseu-la i afronteu el resultat!
Què punyetes!!

Mireu: jo recolzo la majoria de les
vostres mocions perquè així són 7 vots
contra 10; les recolzo perquè en certa
manera tinc l’oportunitat de fer més
oposició, encara que m’heu de disculpar
per “vestir” una mica les vostres
propostes, de manera que, si més no per
a mi, tinguin cara i ulls. Aquest
recolzament, cal recordar-ho, no és
recíproc.

La cap de l’oposició, en dos anys, m’ha
convocat ¡¡una vegada!! a una reunió i va
ser després d’un dur i crític article que
vaig escriure i que va publicar el Groc; en
dit article jo feia de menys la tasca
d’oposició que feia CiU. Em reitero en tot.

Sé, Glòria, que tens plena seguretat
que ERC obtindrà a Balaguer tres o més
regidors en la propera legislatura
municipal. És per això que festeges amb
ells. Sé també que somies que els regidors
que guanyarà ERC els haurà perdut Aguilà.
Ves per on, jo penso exactament el
contrari: els regidors que guanyarà ERC

Perspectives. Oposició

Des de l’actual Junta de l’Associació de Veïns del
Centre Històric hem mirat de vetllar perquè les noves
edificacions, les rehabilitacions d’edificis i les obres de
millora en general que es projecten o ja s’executen en el
centre històric de la ciutat s’ajustin a la normativa existent,
principalment en allò relatiu a elements externs; més enllà
d’aquesta exigència, hem manifestat també que és
necessari que les noves edificacions es facin amb bon
gust, de forma harmoniosa amb l’entorn.

Aquesta manera de veure les coses l’hem defensada,
sobre tot, davant de l’Ajuntament de Balaguer, en diverses
reunions mantingudes aquests darrers dos anys amb el
senyor alcalde de la ciutat.  Amb tot, creiem  que s’imposa
una major presa de consciència per part de la ciutadania
i una major pressió sobre els responsables municipals,
tant tècnics com polítics.

El fet és que moltes de les construccions que s’han
anat fent en el centre històric defugen aquella sensibilitat
i aquell bon gust sempre tan necessaris, quan no vulneren
manifestament les ordenances vigents.

En aquesta ocasió, volem cridar públicament l’atenció
sobre com s’estan realitzant les noves edificacions  i
rehabilitacions d’edificis a les places i carrers porxats.
Ens referim a la tècnica, que s’està generalitzant, de
reforçar els pilars dels porxos, sobre els quals s’aixeca la
façana dels edificis, amb bigues de ferro a mode de
puntals. Així va passar en el nou edifici bastit on abans hi
havia cal Canela. Va seguir amb la rehabilitació de l’antiga
Rectoria. En aquests dos casos, els puntals de ferro resten
amagats darrera el pilar del porxo; tot i que entenem que
no és la millor solució des d’un punt de vista estètic, el
cert és que l’impacte dels referits pilars en aquestes dues
construccions no és tan brutal com el que ara denunciem:
la nova edificació del carrer d’Avall, davant per davant de
la llibreria Romeu; hi trobem novament els puntals de ferro
que ajuden a sostenir la construcció. Aquesta
generalització és, ja de per sí, alarmant: ens neguem,
amb tota la fermesa, a què d’aquí a uns anys el nostre
Mercadal o el carrer d’Avall siguin vies “apuntalades” d’un
cap a l’altre. Però, és més, en el cas de la casa del carrer
d’Avall, a diferència del que havíem vist en les dues cases
de la plaça del Mercadal, els referits puntals se situen en
la part central del porxo, amb la qual cosa l’impacte visual
i el dany estètic són molt majors.

Més enllà de l’estricte compliment de l’ordenança,
estem davant d’un tema de sensibilitat, que exigim també
dels responsables municipals, tècnics i polítics. A ningú
no ens agradaria que, a mesura que s’inverteixi en nova
construcció a l’emblemàtic carrer d’Avall, aquest acabés
essent una via plena de puntals de ferro d’un extrem a
l’altre. No volem ni imaginar-ho.

Acabem amb aquesta reflexió: el centre  històric, en
el procés de recuperació, ha de ser mimat fins al detall
més petit.  En efecte, el centre històric és, d’alguna
manera, l’aparador de la ciutat; l’espai paradigmàtic que
conserva la nostra història i la nostra manera de ser
escrites en cada racó, en cada edifici, en cada carrer.
Això exigeix també una vigilància major des de les
administracions competents, especialment la municipal.
Vigilànica que demanem ara, fermament i pública, per mitjà
d’aquest article, primer d’un seguit d’altres articles que
seguiran en les setmanes vinents.

Junta de l’Associació de Veïns del Centre Històric de Balaguer

Del Centre Històric

els perdrà CiU, no Aguilà; tant de bo tingués
tant segura la Loto. Aguilà no ha regalat ni
regalarà mai res; tu, en canvi, els hi estàs
posant en safata d’argent. Tingués per ben
segur que, si Aguilà veu perillar la seva
còmoda majoria degut a la coalició actual,
abans de les eleccions fagocitarà ERC per
tal d’evitar una disminució de vots; a resultes
d’això ERC lluitarà a mort per tal de no perdre
la actual situació de privilegi i tu en seràs la
perdedora. CiU de Balaguer s’ha proposat
creuar un carrer fosc i perillós tot mirant
només cap el costat esquerre; per si les
mosques, si jo fos tu, també miraria una
mica cap a la dreta abans de creuar aquest
carrer, no sigui cas que les teves prediccions
electorals estiguin errades.

Tu tens molta experiència política i el
recolzament de cinc regidors de CiU.
Honestament considero que tens un equip
amb gent molt vàlida i eficaç i tots plegats
podeu fer una tasca d’oposició de debò. Ara,
però, t’avenço que, si la vostra manera de
fer oposició no canvia, el reforç del
PPCatalunya a la teva coalició és una
possibilitat que s’allunya. Pensa i rumia molt
bé això que et diré ara: Aguilà no té cap
intenció de deixar la política i dintre la política
no té cap més opció que ser alcalde de
Balaguer. No són només la poltrona o la
prebenda: són els seus cigrons.

Després de comprovar que en temes
econòmics PSC+ERC us fan un gol rere
l’altre, jo faré la meva oposició pel meu
compte. Una oposició ben preparada és una
bateria de preguntes a tots i cadascun dels
plens i sense protagonisme. Tots els
regidors de l’oposició han de portar
preparada una o més preguntes a cada Ple;
tots ells. I les preguntes no necessàriament
adreçades a Aguilà; també poden adreçar-
se als regidors de número, als menys
importants; allí on fa mal. Però estic sol.
Llàstima.

Joan V. Sampedro Cortés.

PPCatalunya.  Juny/2005.
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És norma del Col.lectiu BalGuera, que per
publicar un article que contempli qualsevol dada,
aquesta ha d’ésser contrastable, i per tant s’ha
de basar en documentació que sigui
suficientment fidedigna i que a més, es tingui en
el nostre poder. Des de la seva constitució, el
nostre Col.lectiu ha rebutjat fer cas dels rumors
que pugessin circular per la Ciutat, perquè creiem
que si volem donar una opinió rigorosa sobre un
determinat assumpte, solament es pot fer a
través d’un treball basat en dades serioses.

Amb el present article, per primera vegada i
esperem que per última, trencarem aquesta
norma al fer-nos sabedors d’un rumor que des
de fa moltes setmanes corre per la ciutat de
Balaguer, referent a què un important industrial
de la ciutat ha arribat a un acord amb el Patronat
de la Fundació Margarida de Montferrat, per la
compra-venda de l’anomenat Xalet Gramunt i del
solar adjacent on hi havia el magnífic jardí, que
poc a poc i qui com qui no vol la cosa, han anat
fent desaparèixer.

Aquest rumor, que sembla que ja en té poc
de tal, i sí molt de fet consumat, diu que l’operació
pot incloure o no el Xalet Gramunt. En el cas que
l’operació contemplés tota la finca, l’import de la
compra-venda es situa als voltants dels dos
milions cinc cents mil euros (en torn als 415
milions de pessetes), i si de l’operació quedés
exclòs el Xalet Gramunt, el seu import estaria al
voltant de un milió nou-cents mil euros (uns 315
milions de pessetes). Segons diu el rumor, tota
l’operació està contemplada en un document de
caire privat, que no s’elevarà a públic fins que

De Brusel.les a Balaguer

Com heu vist França i holanda han dit no a la Constitu-
ció Europea, i jo em pregunto el perquè Espanya va dir sí.
No crec que sigui per les avantatges que hagin detectat  en
ser europeus, ni crec que sigui per maduresa política, ni
crec tampoc pel coneixement de la dita Constitució: per
què devia ser? Jo vaig votar no. I ara a misses cantades,
sense cap ànim de polemitzar us diré els motius. En primer
lloc per l’elecció del “facedor”, un Giscard D’Estaing que no
em mereix cap respecte, perquè és un home representant
de tot allò vergonyós que pugui tenir Europa. I en un segon
lloc podríem ficar una combinació de despropòsits, com no
reconèixer les arrels cristianes de la nostra civilització. La
mercatilització de la vida. L’absència de tot gest altruïsta
cap a l’Àfrica negra, explotada, arruïnada i menyspreada al
llarg dels segles per nosaltres els europeus i els àrabs. El
manteniment d’una colla de pirates (amb rares excepcions)
a Brusel.les, que ens costen un ull de la cara. I tot un reguit-
zell de motius econòmics que França i Alemanya volien im-
posar indirectament d’una manera legal i instituïda a la res-
ta de nacions. Aquesta carrera per augmentar a vint-i-cinc
els membres de la Comunitat, no us sembla un “sprint” per
obrir nous mercats comercials enlloc d’ésser un moviment
per millorar la vida d’uns lliberats del “paradís” comunista.
Vaig votar no, perquè entenc que una Constitució ha d’és-
ser un document on se senti el perfum de l’esperit, d’uns
alts propòsits, d’uns somnis de millora de la sort dels hu-
mans afectats. El temps i la vida diària amb la seva rosega-
da contínua ja la farà baixar de nivell, però sortir de zero no
és un bon punt de sortida.

Per votar, no vaig escoltar a Llamazares ni a Carods,
que els dos van al seu rotllo i no és el meu de segur. Bé,
desitjo amb tot el meu cor escoltar molts “no”, puc pensar
que no seran potser per les meves raons, però seran uns
“no” més.

El dia 26-5 vaig anar al Ple del nostre Ajuntament, em
va sorprendre veure més gent de la normal. Quan normal-
ment anem a la vintena de persones, aquest dia quasi el
devíem doblar. Una vegada vaig seure, amb la comoditat
favorable a l’atenció se m’aclarí el motiu; els pares dels
infants que no podran tenir l’ensenyament que ells volen hi
eren presents. Molt bé fins aquí; s’ha  d’ésser conseqüent.
El Ple va anar discorrent normalment, fins i tot, amb humo-
risme no absent d’encert en les observacions del Sr.
Sampedro. Però Ai Déu! Quan vaig veure que l’advocat d’ofici
per defensar als petits, o als pares, l’agafava la Sra. Pallé
vaig pensar que l’errada estava coent-se. Mai hagués pen-
sat que aquest motiu prou trist i prou mal tocat, és pogués
fer malbé.

El va voler fer servir de moneda de canvi per un pacte.
El va fer servir per un utòpic acord. Per una feina d’equip.
Va citar persones amb feines directives en un col.legi bala-
guerí, ignorant la discreció. En fi, tot això, amb unes pau-
ses ben estudiades, amb una fredor que no li va advertir
que es repetia, que el públic es bellugava inquiet davant del
míting polític i personalista. Ves per on, potser si l’anterior
consellera d’Ensenyament, hagués complert mínimament
les seves promeses tot aquest enrenou problemàtic no ha-
gués existit.

Tenien, això sí algo en comú, una prometia places es-
colars com altres prometien subvencions. Quina quarante-
na de minuts de paraules allunyades del vertader motiu.

Me’n vaig anar a sopar després d’escoltar parlar amb
llatí al Sr. Escoda. En tenia prou per aquella nit.

C.G.A.

l’acord unànime del Ple de l’Ajuntament en
el qual es va declarar el Xalet Gramunt bé
d’interès local, i es va suspendre qualsevol
llicència de demolició, parcel.lació, reforma
i rehabilitació, arribi al seu termini.

Fins aquí, la descripció del rumor tal i
com ens ha arribat; i a partir d’aquí,
afirmacions rotundes del Col.lectiu BalGuera
respecte a la qüestió. Afirmem rotundament
que en el cas de què el rumor es confirmés,
considerem l’operació descrita com una
burla total al poble de Balaguer, burla que
l’Ajuntament no pot deixar passar, si no vol
convertir-se en còmplice de la mateixa.
Afirmem que continuarem implicant el
Protectorat de Fundacions de la Generalitat
de Catalunya, per tal que tingui cura dels
comptes de la Fundació, i finalment afirmem
rotundament que dedicarem tots els
esforços del nostre Col.lectiu per tal que
aquesta burla al poble de Balaguer no es
produeixi, i en el cas de què els membres
del Patronat optin per ignorar la posició
majoritària del poble de Balaguer en contra
de la venda, molts dels membres del
Col.lectiu a títol personal,  manifestem la
intenció de denunciar el cas davant del
fiscal, perquè aquest investigui com és
possible generar any rera any, els dèficits
econòmics de la Fundació que són la causa
última d’aquesta ignominiosa venda.

Col.lectiu BalGuera

Rumor

Fa molt, molt poc temps, concretament l’any
1995, en una petita però gran ciutat es va tancar
un hotel anomenat Parador per ubicar-hi un
hospital. Jo vaig poder assistir a l’últim sopar
que s’hi va realitzar...records. Ara la sala on hi
havia el menjador s’ha convertit en la sala de
rehabilitació del que avui coneixem com
l’hospital Jaume d’Urgell.

Aleshores un grup de persones de la mateixa
població, per desconeixement o per altres coses
que no em vull imaginar, van fer una gran
campanya en contra.  Hi va haver un gran
rebombori. L’ambient social de la ciutat es va
enrarir per ignorància d’uns i per voluntat d’uns
altres.

Recordeu?: Els uns deien que seria un
hospital de..., d’altres deien que seria un hospital
per a gent...,d’altres van fer una recollida de
signatures en contra, etc.

Gràcies a déu, les coses han anat quedant
enrere. Ningú es recorda de tot el que va succeir,
i val més així; però el que sí que és cert és que
a tots ens cal de tant en tant menjar cues de
pansa per recordar algunes coses que no cal
que es repeteixin, malgrat alguns diguin que
l’home és l’únic animal que ensopega dos cops
en la mateixa pedra.

El temps ha anat posant les coses al seu

lloc. L’hospital va iniciar la seva gran tasca
d’atendre les persones que malauradament
hi han de passar per manca de bona salut.

Ara, l’hospital és un servei que s’ha fet
indispensable a la ciutat. Quantes famílies
de Balaguer i comarca han pogut gaudir
dels seus serveis! Quantes persones han
estat  ateses a la mateixa ciutat, a la
mateixa comarca, en definitiva, a casa!

La primera quinzena de maig, l’hospital
Jaume d’Urgell celebrava el seu desè
aniversari. La direcció de l’hospital va voler
celebrar aquest esdeveniment amb uns
actes en què va poder participar tothom.

Des d’aquest humil conte, relat o
reflexió, digueu-ho com vulgueu, vull
encoratjar i felicitar tot el personal de
l’hospital sociosanitari Jaume d’Urgell, des
del gerent fins a tot el personal que hi
treballa: a tots moltes gràcies per l’esforç
que poseu a fer la vostra feina i per l’estima
i afecte que doneu als pacients que vetlleu.

Escolteu bé això que us he dit, que si
ho sé, tampoc no ho sé, i si bé mai no ha
passat, bé podria ser veritat.

PER MOLTS ANYS I ENHORABONA!

Josep Lluís Bonet i Juárez

Contes municipals. Del Parador a l’Hospital
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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

Menjars casolans •Menú diari • Carta

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

La Colla Gegantera de Balaguer,
geganters i grallers, va aconseguir una pun-
tuació excel.lent en la I Mostra de Cultura i
Tradicions Catalanes a Sevilla.

Gran nombre de sevillans i catalans
afincats en aquestes terres van seguir la
gran cercavila formada per 22 grups amb
més de 600 actuants.

Cada actuació era esperada per motius
diversos: els castellers per les alçades de
vertigen que aconseguiren, els falconers
pels seus equilibris, les ballades de gegants
per la seva magestuositat, els dracs i
diables per la gran quantitat de foc
d’exhibició posant llum a la Puerta de Jerez
a mitjanit, els balls de música tradicional
per la sorpresa causada entre el públic que
esperava únicament sardanes o musiquetes
força tranquil.les.

Moltes d’aquestes actuacions, que
tingueren lloc en la Plaza del Triunfo,
causaven entre els mateixos catalans

La Colla gegantera de Balaguer triomfa a

la Mostra de Cultura Catalana de Sevilla
Van participar en una gran cercavila amb 22 grups i 600 participants
de diferents grups del Principat en la primera edició d’aquesta festa

admiració pel poc conegudes que són
algunes mostres de cultura tradicional.

I poc es pensaven els sevillans que els
cargols fossin tan bons. Cuinats de tres
maneres diferents per representants de
l’Aplec del Caragol de Lleida foren el vermut
més escaient per la festa que s’estava
portant a terme.

Per altra banda els dos representants
de la Colla, l’Antoni i l’ Eva, que van assistir
a la recepció oficial a l’Ajuntament van fer
entrega a l’alcalde de Sevilla del llibre
“Balaguer Riu” ofert per l’ajuntament de
Balaguer i de les reproduccions del Tonet i
la Bepeta oferts per la mateixa Colla. També
es va fer entrega dels dos detalls a la
presidenta de la Casa de Catalunya a Sevilla
que va emocionar-se al ser el grup de
Balaguer l’únic que va pensar en aquest
col.lectiu i gràcies al qual va portar-se a
terme aquesta primera mostra a la capital
andalusa.
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 La Transsegre 2005, que se celebrarà

els 9 i 10 de juliol, ja escalfa motors
Ja hi ha 40 embarcacions inscrites, a falta d’un mes per la celebració

Els propers dies 9 i 10 de juliol, la capital de la
Noguera acollirà la XXI edició de la Festa de la Trans-
segre, segons van presentar el passat divendres
els organitzadors de la Festa, que indicaren que a
falta d’un mes per la seva celebració, ja són més
de 40 les embarcacions que s’han inscrit des de
l’obertura de la inscripció durant els dies de Fira
Balaguer.

Tal i com va fer-se en la darrera edició, les ins-

cripcions es tancaran a les 275
embarcacions.

Una de les novetats d’enguany
serà l’augment de la vigilància i al-
gunes mesures de seguretat, per
tal d’evitar que algunes embarca-
cions es quedin a l’aigua del Segre,
com ha passat en algunes edici-
ons anteriors.

La Festa començarà el diven-
dres 8 de juliol al vespre amb una
cercavila que recorrerà diferents
carrers de la ciutat fins arribar al
Mercadal.

Les dues etapes nàutiques se
celebraran el dissabte a la tarda,
entre Camarasa i Sant Llorenç, i
la segona entre Gerb i Balaguer, el
diumenge al matí.

Les actuacions musicals es
produiran el dissabte al vespre i el
diumenge al matí amb un grup
d’animació.

El Centre per la Pau porta

els “Contes de l’Africa”

El Centre per la Pau de Creu Roja va portar, el
passat dilluns 6 de juny, la representació de «Contes
de l’Àfrica» a càrrec de l’artista Sessi Sitjà al local
Esplai-Centre de Mediació Social del Centre Històric
de Balaguer.

Balaguer va estar escollida juntament amb tres
ciutats catalanes més per aquesta expressió artísti-
ca per sensibilitzar sobre el moment del continent
africà.
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gran façana, c/ Barcelona xamfrà c/ Almatà
Raó tel. 973 448 273

LOCAL COMERCIAL EN LLOGUER

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

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

TREBALL PER TOTA LA
VIDA. Milers de places
lliures. No esperis més per
a fer-te funcionari. Informa’t
900150191. Trucada
gratuïta.

ES LLOGA local comercial
totalment acondiconat al C/
Barcelona. Raó tel. 667
476172.

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.

MILERS DE LLOCS
LLIURES PER
A U X I L I A R S
A D M I N I S T R AT I U S .
Només necessites el
Graduat Escolar per a ser
funcionari. Un alumne
aprovat cada 6 hores.
Informació gratuïta
900315315.

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

LLOGO CASA DE POBLE
totalment equipada a Santa
Maria de Meià. Caps de
setmana i vacances. Preus
interessants. Raó
617471187 o 620811484.

ES VEN xurreria  davant del
cine amb complements
inclosos. Llesta per
treballar! Raó tel. 658
995995, Angel.

VENDA/LLOGUER de
pàrkings al C/ Molí del
Comte, 37. Raó 629
725009.

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

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.

TREBALLA A LA TEVA
COMUNITAT COM A
PERSONAL D’OFICIS.
Treball per tota la vida.
Preparació garantitzada.
Informa’t 900150191, truca-
da gratuïta.

NO  BUSQUIS MÉS.
Requisits: Certificat escolar.
Treballa de funcionari com
Personal Subaltern.
Preparació garantitzada.
Informa’t 9020315315, tru-
cada gratuïta.

S’OFEREIX NOIA durant
l’estiu per tenir cura de nens
o fer de dependenta en
algun supermercat. Raó 635
315040.

SI T’AGRADEN ELS
LLIBRES, tens graduat es-
colar i busques treball per
tota la vida: Treballa com a
Aux. de biblioteques. Amb la
garantia de ser funcionari.
Informa’t ja 900315315, tru-
cada 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.

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

CANSAT DE BUSCAR
FEINA? , Zeladors per
Serveis de Salut. Únic
requisit: Certificat Escolar.
Preparat i no busquis més.
Informa’t ja al 900315315,
trucada gratuïta.

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

S’OFEREIX PINTOR,
pressupostos ajustats.
Sense compromís. Inter.
626 814937.

LLOGUER de local
comercial de 60 m2 al C/ Dr.
Flèming. Totalment
condicionat amb A.A. i
calefacció. Raó 973
451275 i 680452490.

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

EL TEU SÓN ELS NENS?
Prepara’t i accedeix a un lloc
fixe com a Tècnic Educador
a escoles infantils. A que
esperes! Informa’t ja al
900315315, trucada
gratuïta.

SE VENDE piso de 120 m2,
4 hab., 2 baños, 2 terrazas,
cuarto trastero, A.A.,
calefacción. Amueblado,
electrodomésticos y
complementos. Razón 637
051698 a partir de las 19h.

ES TRASPASSA botiga de
roba infantil en ple rendiment
per no poder atendre.
Abstenir-se curiosos. Inter.
646611553.

50.000 EUROS/ANY.
TREBALLÀ PER L’UNIÓ
EUROPEA. Contínues
convocatòries. Prepara’t i
aprofita el moment.
Informació gratuïta
900315315.

ES LLOGA apartament a La
Pineda (Salou), primera línia
de mar, 2 habitacions amb
pàrking. Els mesos de Juliol,
Agost i Setembre. Raó 650
116615.

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

UNIFAMILIAR nova en
venda al C/ Almatà, 103.
Raó 629725009.

ES NECESSITA oficial/a i
ajudant/a de perruqueria.
Enviar C.V. manuscrit a
l’apartat de correus n. 29 de
Balaguer.

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

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

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

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

SE VENDE  duplex
seminuevo, buena situación, 5
hab., 2 baños completos,
cocina, gran comedor y
amplias terrazas. Parking para
2 plazas. Razón 629411390.

URGEIX  habitacions per
llogar a estudiants. Raó Escola
de Capacitació Agrària, Tel.
973443650. Trucar només
matins.

ES VEN BMW 320d, familiar
(2001). Full equipe, clima,
GPS, sostre elèctric, llantes,
carregador de cd’s... Preu:
18.300 euros. Inter.
619500514.

ES LLOGA estudi a La Pineda
a primera linia de mar. Zona
ajardinada i piscina. Inter. 657
145777.

ES BUSCA  noia per a
compartir pis a Barcelona.
Trucar nits 93 4414390 i
609360097.

ES LLOGA apartament a La
Pineda (Salou) amb pàrking i
extres. Vistes al mar. Per
setmanes i quinzenes. Inter.
639 330429.

ES VEN casa i magatzem,
junt o separat al C/ Divina
Pastora, 160 m2 útils i 500 m2

el magatzem. Darrera Teatre
Municipal. Raó 606574231.

ES LLOGA apartament a Cap
Salou per 6 persones. Recinte
privat amb piscina, zona
ajardinada i tranquil.la. A prop
de la platja. Inter. 616
284107.

SEÑORA JOVEN  busca
trabajo de limpieza o para
cuidar gente mayor o niños.
Interesados 617 782467.
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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 9 de juny a les 8 de la tarda del 16 de juny CLAVER

De les 8 de la tarda del 16 de juny a les 8 de la tarda del 23 de juny SALA

De les 8 de la tarda del 23 de juny a les 8 de la tarda del 30 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

AJUNTAMENTS
PRECISEN

Personal d’Oficis

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

Treball

Estable

Trucada i
inofmració

gratuïta

T’agrada conduir?
Si la resposta és SÍ,

FES-TE
PROFESSOR

D’AUTOESCOLA

Ajudants de Residència
Netejadors, Conductors

Jardiners i Aju. de Jardineria
Conserges, Porters...

Informa�t 900 308 308Trucada gratuïta

Treballa

Auxiliar Administrativo

Ajuntaments, Diputacions, Bancs...

900 308 308

900 308 308 Trucada
gratuïta

Informa�t

LLOGUER
local comercial

totalment

acondicionat

Tel. 973 448 273

Professora amb molts anys d’experiència;

REPASSOS i CLASSES

de millora NIVELL

Matemàtiques ·  Física ·  Química

Biologia i Ciències de la Terra

Electrotècnia

Preparació Selectivitat

Prepraració Universitat

Recuperacions Setembre

Interessats Tel. 660 30 13 66
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