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Obertura de les piscines
Les piscines municipals del
secà i del poliesportiu obren
les seves portes per als
usuaris d’enguany
1

Càtedra d’Estudis Medievals
Del 13 al 15 de juliol tindrà
lloc la X edició del Curs
d’Estiu Comtat d’Urgell al
Consell Comarcal

Nit de l’Esport 2005
La comunitat esportiva de
Balaguer va retre homenatge
als esportistes nominats de
cada club el passat divendres
17 de juny

XAVIER RÚBIES RÚBIES
A.E.P.I. n. 300
CORREDOR DE FINQUES

Jacint Verdaguer, 19 baixos Tel.

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/ Mont Roig
- Ctra. Camarasa
- C/ Urgell
- C/ d’Avall
- C/ Barcelona
- Avd. Països Catalans
- La Miranda
- Pl. Mercadal, 2 dorm, bany, reformat
- Pl. Mercadal, 3 dorm, bany, reformat
- C/ Gregori Marañon, 275 euros
al mes, 3 hab.
2
- Ps. Estació, 220m .

PROMOCIÓ DE 35 PISOS EN
VENDA AL CARRER JACINT
VERDAGUER, CTRA.
CAMARASA 1, 2, 3
DORMITORIS I DUPLEX
2

973 44

PISOS DE LLOGUER
- La Banqueta
- Pis a Torredenbarra, 4 hab. per
setmanes
- C/ Molí del Comte
- Av. Països Catalans
ALTELL EN VENDA
- Av. Pere III
- C/ Urgell
ALTELL EN LLOGUER
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacint Verdaguer

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

TORREDEMBARRA
2
- Pis en venda de 80m amb terrassa, traster i parquing, 210.000 euros.
79 58 - Fax 973 45 07 97 - BALAGUER
IBARS DE NOGUERA
2
- Casa de 120m amb pati, 60.500
euros.
PÀRQUING LLOGUER
CASES EN VENDA
ELS MASOS DE MILLÀ
- C/ Tarragona
BALAGUER
- Casa de poble amb pati.
- C/ Portalet
- Casa barata al c/ Tarragona
ALCARRÀS
2
- C/ Almatà
- Parcel·la per construcció 240
2
- Casa de 280 m
- Pl. Joaquina Vedruna
m.
GERB
- C/ La Plana
- Casa nova a punt d’acabar
MAGATZEMS VENDA
CASTELLÓ DE FARFANYA
2
MENÀRGUENS
- C/ Pere III de 200 m .
- Casa a l’Av. Catalunya
2
- Casa reformada per 120.000 eu- C/ Urgell de 170m .
LA SENTIU DE SIÓ
ros.
- C/ Barcelona
- Finca amb casa rural
- Casa reformada per 72.000 euros.
- C/ Francesc Macià
LA RÀPITA
TÉRMENS
- Av. Països Catalans
- Parcel·la edificable amb pro- Casa de 3 plantes 90.000 euros.
- C/ Tarrega
jecte bàsic
MASALCOREIG
2
- Cases Noves
- Pis de 120 m i garatg 3 cotxes.
MAGATZEMS LLOGUER
ALGERRI
2
- Al c/ Barcelona, 45m . 2
- Parcel·les en venda
- Al c/S. Crist, un de 125m .
- C/ St. Lluís xanfrà c/ Sant Crist
- Locals al c/ Gaspar de Portolà.
Degut a la gran demanda de vivendes de
- C/ Alguer i al C/ Montroig
lloguer, sol·licitem als propietaris que pos- Pl. Alguer
2
seeixin pisos desocupats als qui els inte- Gasolinera el Faro 400 m
ressi tenir una rendabilitat en lloguer o en
- Local en lloguer Av. Pere III
venda, es dirigeixin a les nostres oficines,
- Traspàs de botiga en ple rendiment al c/ Sant Lluís, totalment
on se'ls informarà ampliament del sistema
equipada.
- C/ del Pont

En portada:

Tradició, festa i sequera

Sant Joan 2005

sumari
BALAGUER
Una trentena d’arquitectes
participen a la Jornada
d’Urbanisme de Balaguer
Tot és a punt per les estades
infantils i les activitats
musicals i de plàstica

COMARCA
Cloenda de les Aules
Universitàries de la Gent
Gran de la Noguera
Tartareu va acollir un taller
didàctic de la dona a càrrec
de l’Institut Català de la Dona

CULTURA
El Museu de Balaguer
presenta una exposició
fotogràfica del segle XX
La Festa dels Contes acull
més d’un centenar de
persones a la biblioteca

Estem patint un dels mesos de juny més
secs i calorosos dels darrers anys. En tota
la primavera han caigut molt pocs litres de
pluja, i la sequera predomina per arreu dels
nostres paisatges.
Aquesta situació anormal en aquests
mesos, fa que el perill d’incendis forestals
sigui màxim a la major part de les comarques catalanes, i els cossos de seguretat,
especialment els bombers, estan en alerta
màxima, pendents d’actuar en qualsevol moment per evitar o limitar al mínim les conseqüències d’un possible incendi.
També, durant aquests dies, revivim el
solstici d’estiu, amb la revetlla de Sant Joan
i com és tradicional, els productes pirotècnics i les tradicionals fogueres de Sant Joan
presidiran, arreu de les nostres comarques,
la festa dels Països Catalans.
Segurament, el més assenyat seria deixar de fer fogueres i evitar els petards, pel
perill que comporten, però ja que això sembla bastant difícil per no trencar la tradició,
sí que caldria tenir el màxim de cura possible en aquesta utilització pirotècnica i que

Què en penseu?...
ESPORTS
Emili Vicente renova una
temporada més com a
entrenador del Balaguer
Confecciones Fernández
guanya la final de les
24 Hores de Futbol Sala

La meva intenció no és posar la por al
cos, sinó fer una previsió. En l’anterior
número parlava que la sequera no era una
bona aliada dels coloms, ja que aquestes
aus necessiten aigua i humitat. D’humitat
i d’aigua ja en vam tenir, i de forma
desproporcionada, l’any passat en l’edició
de la Transsegre. No cal recordar que es
van haver de suspendre les actuacions

les fogueres i els correfocs es facin en llocs
controlats i de fàcil accés en cas que s’hagi d’apagar el foc.
Segurament que una vegada més, la
tradició i la festa podran conviure amb el
seny i el senderi de tots plegats, per a que
puguem tenir la festa en pau.
Bona Revetlla de Sant Joan i bon estiu
a tots.
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musicals a causa d’una tromba d’aigua
que, mai més ben dit, aigualí d’allò més
la festa. En la d’enguany, la manca de
cabal fluvial pot esdevenir un problema per
als participants en la seva aventura.
Esperem que per al diumenge la
confederació de l’Ebre lliuri la quantitat
necessària d’aigua per tal que les barques
arribin de la forma més adequada a port.
I si ha de ploure que ho faci a gust de
tothom. Bon estiu!
Josep M. Simón i Auberni

Balaguer acull una jornada tècnica, amb
arquitectes urbanistes de tot Catalunya
La Jornada va debatre la nova Llei de Reforma de Barris, amb els
exemples de Balaguer, Manresa i el barri de Santa Caterina

Èxit de la segona marató de
donació de sang a Balaguer
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Una quarentena d’arquitectes urbanistes
d’arreu de Catalunya, van participar a la Jornada Tècnica celebrada a Balaguer el passat dissabte 11 de juny, i en la qual es van
presentar els projectes de millora de tres
barris: el centre històric de Balaguer, el centre de Manresa i el barri de Santa Caterina
de Barcelona. Tots tres projectes han estat
escollits en la primera convocatòria de la
Llei de Millora de Barris per part del govern
de la Generalitat de Catalunya.
La Jornada va ser inaugurada per l’Alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà i el Director General d’Arquitectura i Paisatge de la
Generalitat de Catalunya, Joan Ganyet.
L’Arquitecta municipal, Montserrat Giné

va ser l’encarregada de presentar el projecte de reforma integral del Centre Històric de Balaguer, qui va indicar que l’actuació al casc antic de Balaguer és molt urgent donat el deteriorament d’aquesta zona
de la ciutat, ja que hi ha molts edificis en
ruïna.
Les actuacions urbanístiques previstes
preveuen, no solament refer l’estructura
habitable, sinó també la reforma econòmica, potenciant el comerç de la zona, i crenat-hi una zona d’equipaments públics que
obligaran a que hi hagi una sèrie de fluxos
externs. El primer dels equipaments que
s’hi construirà, és l’edifici dels nous Jutjats.

La ciutat de Balaguer va acollir el passat
dissabte la Segona Marató de donació de sang, amb
l’assistència d’un bon nombre de donants que durant
tot el dia van passar pel vestíbul de l’Ajuntament,
amb la intenció de donar sang.
Va assistir a la marató el President del Centre
de Transfusió i Banc de Teixits, el Doctor Joan
Profitós, natural de Balaguer, el qual va afirmar que
malgrat en aquests moments hi ha sang suficient,
cal que es facin aquest tipus d’activitats, ja que de
cara a l’estiu, les donacions baixen
considerablement, i és una epoca en que hi ha més
accidents, i per tant fa falta més sang.
Paral.lelament a les donacions, l’organització de
la marató de donació de sang, l’Ajuntament de
Balaguer conjuntament amb Creu Roja, va organitzar
tot un seguit d’actes lúdics i culturals que feien més
agradable l’espera i potenciava la curiositat dels
visitants, aprofitant que se celebrava el mercat
setmanal dels dissabtes.

Cobrim totes les seves
necessitats de servei domèstic
NETEJA · BUGADA i PLANXA · INFÀNCIA
ASSISTÈNCIA i AJUDA A MALALTS i PERSONES GRANS

C/ Jacint Verdaguer, 4-6, altell 1 - Balaguer - Tel. 687 478 846
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Estades infantils i cursos d’estiu d’arts
plàstiques i música per als més joves
Organitzades per l’Impic, aquestes activitats ompliran el temps d’oci
dels escolars balaguerins durant les vacances estivals

Obertura de les piscines del
Secà i del Poliesportiu
Les del Secà van obrir el passat
dissabte 18 de juny i les del Poliesportiu
s’obriran el dissabte 25 de juny
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De cara al proper mes de juliol, els joves en edats compreses entre els 5 i els 16
anys, tindran diferents opcions de cursos i
tallers culturals per aquest estiu.
Els aficionats a les arts plàstiques podran gaudir dels cursos de pintura i de plàstica oferts per l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques, en dues quinzenes del mes de juliol,
cada dia de 10 a 12 del matí.
D’altra banda, els que s’estimin més participar en els tallers musicals, ho podran fer
durant la primera quinzena de juliol a l’Esco-

la Municipal de Música.
Les inscripcions a ambdós cursos poden realitzar-se fins al 30 de juny.
D’altra banda, durant la segona quinzena de juliol, el mes d’agost i la primera quinzena de setembre, es celebraran les Estades d’estiu infantils per a nens i nenes de 1
a 5 anys que es celebraran a les aules de
l’Escola Llar d’Infants Patufet.
Les inscripcions de totes aquestes activitats poden fer-se a les oficines de l’Impic,
al Xalet Montiu.

El passat dissabte 18 de juny les piscines del
Secà de Balaguer van obrir les seves portes,
inauguran així aquest nou període estival.
A partir d’aquest dijous dia 24 de juny l’horari
per accedir a les piscines serà de dilluns a diumenge
d’11:15h a 20h.
D’altra banda, està previst que a partir d’aquest
dissabte 25 de juny, també obrin al públic les
piscines d’estiu del Poliesportiu, un cop hagi finalizat
la campanya d’enguany de la piscina coberta, que
tornarà a obrir com a tal a partir del proper mes de
setembre, quan es dongui per acabada la campanya
estival.

V. X. ADSUAR
Mercedes-Benz

973 445 356 - 667 471 961

Agència Oficial

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

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896 - BALAGUER
ZONA GERB
Casas pareadas de NUEVA
CONSTRUCCIÓN. 232 m2,
2 porches, 3 hab., 1 con vestidor, 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 opcionales. 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 vestidor. 2 baños, cocina equipada. Buhardilla, 2 terrazas.
Garaje para 3 coches. Parquet. A/A. Persianas
eléctricas con mosquitera.
Precio: 303.511,11 euros
Ref. 1024

ZONA GERB
Casa a reformar de 280 m2,
con parcela de 2.000 m2. 3
hab.,
1
baño,
sin
calefacción. Plantación de
árboles frutales. Precio:
168.283,39 euros. Ref.
1035

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

Consulta
Visites a domicili
Vacunacions
Cirurgia

ZONA
LLEIDABALAGUER
BUSCAMOS PISOS NUEVOS Y DE 2ª MANO PARA
SATISFACER NUESTRA
CARTERA DE CLIENTES.

Anàlisis

Tot per l'animal de
companyia !

Aliments i complements

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:
Tel. 617 910071

Servei de perruqueria

El 70 % dels expositors de Expoauto
volen repetir l’any que bé amb més espai
Les enquestes realitzades als expositors mostren una bona
acceptació de la nova Fira, que ha tancat portes amb 28 vendes

Cloenda del curs per a
Joves Emprenedors
“Joan B. Renart”
Un total de vint alumnes han realitzat
aquest curs organitzat per l’Impic

Els expositors d’Expoauto han valorat
positivament el primer certamen de vehicles
nous, segons es pot desprendre de l’enquesta realitzada per l’organització als expositors d’aquesta primera edició. El 70 per cent

dels expositors diu que vol repetir en la segona edició, i d’aquests el 40 per cent, ho
vol fer amb més espai que aquest any. En
general, els expositors valoren l’organització i les instal.lacions com a bones en un 75
per cent, mentre que un 10 per cent troba
les instal.lacions deficients.
El 60 per cent dels expositors canviaria
la Fira de dates, avançant-se al mes d’abril
o maig, mentre que el 40 per cent restant
la deixaria tal com està.
En total, i segons l’enquesta, durant el
cap de setmana que va celebrar-se Expoauto
es van tancar un total de 28 operacions,
mentre que s’esperava tancar-ne moltes més
els dies següents a la fira, ja que es van fer
molts contactes.

- 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
Centre de Reforç Escolar
cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
C/ Barcelona, 36 entresol 1a
GRUPS REDUÏTS
Tel. 973 447911 - BALAGUER
PROFESSORS LLICENCIATS
EINA ESTUDIS 2002, SCP

es lloga
PARKING
tancat
al carrer Barcelona
Tel 973 448 273

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

El passat dissabte 11 de juny va fer-se la darrera sessió del curs per a Joves Emprenedors «Joan
B. Renart» que organitza l’Institut Municipal Progrés
i Cultura i subvenciona l’empresari balaguerí, Joan
Renart, Conseller Delegat de Vichy Catalán, i President de l’Escola Universitària ESMA.
Precisament els professors d’aquesta Escola
Universitària Superior de Marqueting i Administració, són els que han impartit les diferents sessions
d’aquet curs, per a que la vintena de joves inscrits
poguessin conèixer i aprendre tots els secrets de
com portar una empresa, des dels aspectes comptables, fiscals, de marqueting i de gestió administrativa.
L’alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà va assistir a
l’acte de lliurament de diplomes del curs, juntament
amb el Director d’ESMA, Miquel Capera.

Telèfons

973 448 724
650 604 581
Manteniment i neteja de:
Comunitats de veïns • Pàrquings • Oficines • Rètols • Vidres • Façanes
Establiments comercials • Naus industrials • Neteges final d’obra
Neteges en general

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

C/ Gaspar de Portolà, 1 - BALAGUER
Tel. 973 449 041 Fax 973 448 634
Mòbil 685 169 865
E-mail: serviexpress@grupofillat.com

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

VIATGE A BARCELONA TOTS ELS DIMECRES
Reserves als tels. Tels. 973 446 055 - 606 105 223
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El proper 7 de juliol s’inauguren les noves
dependències de la Cambra de Comerç
El proper dijous 7 de juliol, el President de la
Cambra de Comerç i Indústria de Lleida, Joan Simó
presidirà la reinauguració del local de la Cambra de
Comerç de la Noguera, ubicat al l’Avinguda Pere III

de Balaguer, un cop refet de
l’incendi que va patir el mes de juliol
de l’any passat, quan una motocicleta va incendiar-se sota el balcó
de l’edifici.
Després d’aquests mesos
d’obres i de reposar el mobiliari de
les instal.lacions de la Cambra, el
dijous 7 de juliol, es reobriran les
instal.lacions.
A l’acte hi assistiran, a més del
President de Lleida, el delegat de
la Cambra de Balaguer i la Noguera,
Ramon Terés, i les diferents
autoritats locals i comarcals.
L’acte de la reobertura de les
instal.lacions tindrà lloc a partir de
les 9 del vespre.

La Llar d’Infants Patufet lliura les orles als
alumnes que deixaran la guarderia al juliol
8

Els alumnes de la classe de 2
anys de la Llar d’Infants Patufet, i que
per tant hauran de deixar la llar a
partir del proper mes de juliol, ja que
hauran de cursar P-3 en qualsevol
altre centre escolar de primària, van
rebre les populars orles que es lliuren als que finalitzen un cicle escolar.
Tot i la seva curta edat, 2 anys,
aquests alumnes ja són els grans del
centre, i per tant hauran de deixar-lo
per deixar pas als nous alumnes més
petits.
La Llar d’Infants Patufet té una
capacitat màxima d’alumnes de 82
places, dividies en tres línies i sis
aules, dues de 0 anys, dues d’1 any
i dues de 2 anys.
L’acte del lliurament de les orles
va ser molt emotiu, amb la presència de molts pares, padrins i famili-

ars dels nens i nenes de les classes de dos anys, així
com dels altres cursos, que van voler sumar-se a la
festa organitzada per l’Ampa de l’Escola.
El curs escolar de la Llar d’Infants Patufet finalitzarà el proper 15 de juliol, tot i que a partir del 18 de
juliol, acollirà una nova edició de les Estades Infantils
que es perllongaran fins el 9 de setembre, per aquells
pares i mares que necessiten aquests serveis.

Nova promoció d’alumnes
d’explotacions ramaderes
Han finalitzat els estudis a l’Escola de
Capacitació Agrària de Vallfogona

Aquest mes ha acabat la sisena promoció
d’alumnes d’Explotacions ramaderes de l’Escola
Agrària.
Com a treballs de final de cicle, els alumnes
han realitzat diferents projectes sobre explotacions
ramaderes, animals de companyia, hípica i medi
natural, orientats a la seva futura incorporació al
món laboral.
D’altra banda el dia 16 de juny es van reunir a
l’Escola de Capacitació Agrària uns 50 cunicultors
de les Associacions de La Noguera i la Segarra per
tractar diferents aspectes sobre la traçabilitat,
l’alimentació i la sanitat.
La jornada es va organitzar en col.laboració amb
l’Oficina Comarcal del DARP i Eduard Torres, cap
del Servei de Ramaderia, que va explicar les
novetats que afecten al sector.
Per últim dir que durant els mesos de maig i
juny, l’Escola ha organitzat els cursos de formació
contínua de Documents Mercantils a distància,
Producció Integrada en fruita dolça i el curs de
Tècnica inicial en Art Floral.
Les persones que acaben aquest darrer curs
podran obtenir la titulació d’Auxiliar de Floristeria,
reconegut per l’Escola Catalana d’Art Floral.
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El curs Comtat d’Urgell analitza la cruïlla
de cultures a Balaguer a l’Edat Mitja
La càtedra arriva a la desena edició, dirigida pel catedràtic d’història
medieval de la Universitat de Lleida, Flocel Sabaté

Cloenda de les Aules
Universitàries de la Gent
Gran de la Noguera
EL vicerector de la UdL va presidir l’acte
de cloenda, el passat 15 de juny
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La X Càtedra d’Estudis Medievals Comtat d’Urgell que se celebrarà els dies 13, 14
i 15 de juliol a Balaguer, girarà entorn a la
Conquesta de Balaguer, del 1105.
El 1105 Balaguer, la segona ciutat del
districte musulmà de Lleida i un dels punts
més septentrionals de cultura islàmica, és
conquerida per les forces del comtat
d’Urgell.
Historiadors de la talla de Jean Flori,
André Vauchez, Pierre Guichard, Georges
Martin, Prim Bertran, Dolors Bramón, o Luis
Garcia Guijarro, formaran part dels ponents
d’aquest curs d’estiu que està considerat
com un dels més importants d’Història medieval dels que se celebren a l’Estat Espa-

nyol.
El Curs d’enguany va estar presentat el
passat dimarts 14 de juny, pels representants del Consell Comarcal, l’Ajuntament de
Balaguer, l’IEI, l’Arxiu Històric de Balaguer i
el director de la Càtedra, el catedràtic d’història medieval de la Universitat de Lleida,
Flocel Sabaté.
La càtedra Comtat d’Urgell arriba a la
seva desena edició, fet que “significa un
gran èxit ja que demostra la gran importància que té dins del món universitari, amb
una mitjana d’una setantena d’alumnes
cada any” tal i com indicà el director del
curs Flocel Sabaté, en el decurs de l’acte
de presentació del curs d’aquest any.

El passat dimecres 15 de juny van clausuar les
Aules d’Extensió Universitària d’enguany,
organitzades conjuntament pel Consell Comarcal de
la Noguera, l’Impic, els Serveis Educatius de la
Noguera, la Universitat de Lleida i AFOPA.
L’Acte de cloenda va correr a càrrec del
vicerector de la Universitat de Lleida, el Director
dels Serveis Pedagògics de la Noguera, Joan Arjona,
el president del Consell Comarcal de la Noguera,
Josep Roig, i l’Alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà.
Les Aules Universitàries d’enguany, amb més de
seixanta inscrits, es consoliden defnitivament a la
capital de la Noguera, integrades totalment a la Universitat de Lleida. Enguany la temàtica ha estat centrada en sis grans temes, tot i que ha destacat la
commemoració del IX Centenari de la conquesta cristiana de Balaguer.
Altres temes que s’han tractat són de medicina i
salut, de dret penal, arqueologia, i història.
La major part de les classes s’han impartit a les
aules del Consell Comarcal de la Noguera, cada dimecres a partir de les 5 de la tarda.

El Consell s’adhereix al programa per a
víctimes de la violència domèstica
Un programa de teleassistència mòbil de la FEMP i l’IMSERSO que va
aprovar el Ple ordinari del Consell d’aquest mes de juny

Tartareu acull un taller
didàctic sobre la dona
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$

en situació de risc, puguin posar-se en contacte en qualsevol moment del dia o de la
nit amb un Centre d’Atenció que doni cobertura a les seves necessitats, tant de seguretat com d’atenció psicològica o social.
D’altra banda, la Junta de Govern també va aprovar la concessió i repartiment
de les subvencions del Servei d’Atenció Domiciliària dels mesos de març i abril de
2005, per un import total de 12.557,56
euros, i també els ajuts de menjador escolar a les AMPES dels centres de Preixiens,
Camarasa, Térmens, Àger, Menàrguens,
Cubells, Bellcaire d’Urgell, Albesa i
Vallfogona de Balaguer.

$

El Consell Comarcal de la Noguera va
aprovar, el passat 2 de juny, en el decurs
del ple ordinari del mes de juny la seva adhesió al Programa de teleassistència mòbil
per a víctimes de la violència domèstica,
que han posat en funcionament la
Federación Española de Municipios y
Provincias i el Instituto de Mayores y
Servicios Sociales, adreçat, especialment,
a les dones amb ordre de protecció, al qual
es poden adherir els ens locals interessats.
Aquest servei, amb el qual comptarà a
partir d’ara la comarca de la Noguera, es
basa en la utilització de les tecnologies de
comunicació de telefonia mòbil i de
telelocalització, i permet que les persones

Tartareu va acollir el passat dimarts 14 de juny,
un taller didàctic sobre les dones com agents de
transformació al llarg de la història, organitzat per
l’Institut Català de la Dona, i el Patronat de Sant Miquel de Tartareu.
Des de les 4 de la tarda, fins a les 8, diferents
membres del Seminari Interdisciplinar d’Estudis de
la Dona de la UdL van impartit diferents matèries als
veïns assistents al taller didàctic.
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El Consell Comarcal participa al Congrés
de turisme interior i de muntanya
El Congrés va celebrar-se els dies 6 i 7 de juny a La Seu d’Urgell

Representants institucionals i tècnics del Consell Comarcal de la Noguera van assistir al I Congrés de Turisme d’Interior i de Muntanya que, organitzat pel Patronat de Turisme de la Diputació de
Lleida i amb la col.laboració de Turisme de Catalunya
i d’Espanya, va tenir lloc els dies 6 i 7 de juny a la
Seu d’Urgell, en el qual van participar uns 250 congressistes i experts de tot el món. L’objectiu era
ampliar el coneixement de l’àmbit turístic amb al-

tres models de funcionament i poder dur a terme una bona gestió
sostenible i de qualitat en les accions turístiques de la comarca i el
sector.
El dia 6 de juny van tenir lloc
tres taules rodones: “Creixement
urbanístic d’us turístic i residencial:
límits”; “Les rutes temàtiques i el
turisme d’interior”, i “Hi ha models
vàlids? On son?”, en què van
participar associacions turístiques
i experts de França, Itàlia, el País
Basc i Catalunya, que van exposar
les seves iniciatives de promoció
econòmica i turística.
El dia 7 es van fer visites
professionals agrupades en dos
grups: un sobre Turisme Rural a
l’Alt Urgell, i l’altre sobre la ruta del
Antics Oficis que va consistir en la
visita a tres espais temàtics sobre
les formes de vida als Pirineu.

Àger amplia amb 11 places
la residència geriàtrica
La Consellera del Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya, Anna Simó va
presidir els actes d’inauguració de l’ampliació de la
residència geriàtrica de la localitat d’Àger.
En total, la residència s’ha ampliat amb 11 places i passa de les 22 a les 33 places, cobrint un
servei necessari, ja que la demanda era superior a
l’oferta, fins aquests moments, segons informà, l’alcalde d’Àger, Jordi Sentenach.
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El Centre Excursionista de
Balaguer presenta les
activitats dels mesos d’estiu
Un calendari d’activitats combinant
l’excursionisme i la natura

El grup de teatre La Boira presenta
“No és mai tard... si s’arriba d’hora”
El grup de Térmens representarà l’obra aquest dissabte 25 de juny al
Pavelló Poliesportiu de Térmens a partir de les 10 del vespre
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El Grup de teatre La Boira de Térmens,
presenta una nova obra en la que han estat
treballant en els darrers mesos i que es representarà el proper dissabte 25 de juny al
pavelló poliesportiu de Térmens a partir de
les 10 del vespre.
Es tracta de l’obra «No és mai tard... si
s’arriba d’hora» de Jaume Villanova.
Jaume Villanova és un autor de recursos feliços, bon cultivador d’aquell «art de

quelcom sense res», més difícil del que
sembla, capaç d’entreteixir una trama simple amb soltesa i gràcia, a través d’un diàleg net, àgil i directe, sense grolleria ni pedanteria.
Una comèdia per distreure, intrascendent,
lleugera i agradable amb el lògic final de color rosa, típic d’aquests vodevils.
En el repartiment de l’obra teatral tenim a Marian Altisent com a Teresina;
Ramon Charles com a Miquel; Joan Ramon
Balagué com a Fonollosa; Joan Balcells fa
de Cremalleres; Juaume Ribera interpreta
a Vidal; Víctor Forcada fa de Salvi, Àgueda
Rufat de Marisa, mentre que Mercè Llobera
interpreta el paper de professora, Maria
Teresa Batanero el d’Emília, Sandra Escolà
que interpreta el paper de periodista i Jordi
Oronich el paper de Valldaura.
La direcció de l’obra corre a càrrec de
Joan Ramon Balagué.

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA
CONSULTAS EN
BALAGUER
HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974
Telf. 609 135472

El Centre Excursionista de Balaguer ha presentat
el calendari d’activitats de cara als propers mesos de
juliol, agost i setembre.
Aquesta és l’època de més activitat, donat el bon
temps i les vacances d’estiu.
Les activitats comencen el 3 de juliol amb una
sortida a la Vall de Boí a la Ribera del Valarties, mentre
que una setmana més tard, el 9 i 10 de juliol, organitzen una sortida al Besiberri Sud.
El divendres 8 de juliol al local social del Centre,
tindrà lloc una projecció de diapositives d’Os de
Balaguer i de Tartareu a càrrec d’Albert Cortés i Josep
Maria Casals.
El divendres 15, el professor titular de prospecció i investigació minera de la Universitat de Barcelona,
Manel Viladevall oferirà una xerrada al local social,
sobre l’Or al Segre i com buscar-lo, i el diumenge 17,
hi haurà una pràctica de batea dins del riu Segre.
Els actes del juliol finalitzaran amb una sortida al
barranc Rio Vero a Osca, el dia 24 de juliol i l’inici del
cicle d’excursions «La Vall del Segre», amb l’etapa 1:
Fonts i gorges del Segre.

La Festa del Conte aplega un centenar de nens i
nenes a la Biblioteca Margarida de Montferrat

Nova edició de l’Escola
d’Estiu de la Noguera
Les inscripcions poden fer-se fins al 5 de
juliol al Centre de Recursos Pedagògics
Del 5 al 8 de setembre, l’Istitut Almatà acollirà
una nova edició de l’Escola d’Estiu de la Noguera,
organitzada pel Grup de Mestres de la Noguera, i
que se celebrarà, un any més, a les aules de l’IES
Almatà de Balaguer.
Els interessats en cursar qualsevol dels cursos
que s’ofereixien ho poden fer al Centre de Recursos
Pedagògics fins el dia 5 de juliol.
Tots els cursos tendeixen a millorar els recursos
aplicables a l’escola, per part dels mestres.

Professora amb molts anys d’experiència

PREPARACIÓ DE
• Proves d’accés cicles Formatius
de Grau Mitjà i Superior
• Provés d’Accés a la Universitat,
majors de 25 anys
• Proves oficials Graduat en ESO

Interessats Tel. 660 30 13 66
APARTAMENTS PLATJA
SALOU. Apart. 40m 2, terrassa
40m 2 , 1 hab. doble, 1 hab.
camarot,
seminou,
zona
comunitaria jardins i piscina.
PVP. 117.200 euros.
SALOU. 1a línia de platja, estudi 30m 2, terrassa 8m 2, 1 hab.
doble, camarot, zona comunitària, piscina. PVP. 114.000 euros

SALOU, apart. 40m 2 , terrassa
12m2, 1 hab. doble, seminou, moblat, piscina, 150m de la platja.
PVP. 126.000 euros
SALOU RECÓ, fantàstic apartament, 80m 2, gran terrassa, vistes
panoràmiques mar, 2 hab. dobles,
2 salons, moblat, cuina equipada
independent, bany complet,
parquing cobert, traster, 100 m.
platja. PVP. 189.500 euros.

INFORMACIÓ Tel. 610 715 049

La Biblioteca Margarida de
Montferrat va organitzar la Festa
dels Contes, presentant «Les Tres
Bessones i el Quixot» a càrrec de
la Companyia Les Tres bessones,
el passat dimecres 14 de juny.
Amb aquesta activitat, en la que
hi van participar un bon nombre de
nensi nenes va donar-se per acabat
el cicle l’Hora del Conte organitzat
per la biblioteca de Balaguer al llarg
del curs escolar.

L’Escola de Dansa va actuar al Teatre Municipal
en la XVa edició de la Mostra de Dansa
L’Escola de Dansa de Balaguer va organitzar el
passat diumenge 12 de juny la XVa edició de la
Mostra de Dansa que cada dos anys ofereix al
ciutadans de Balaguer.

Aquesta va ser la primera
mostra de dansa que dirigeix
Albert Bonet des de que a l’any
2003 va agafar el relleu de Ma.
Carme Genescà i els més de 25
anys d’història de l’Escola de
Dansa a la nostra ciutat.
En aquesta mostra, els
espectadors van poder gaudir de
la dansa en moltes de les seves
variants: Dansa Clàssica,
Contemporània, Modern-Jazz,
Funky, Dansa Oriental... També van
poder apreciar com totes les
alumnes de l’Escola van millorant
en l’art de la dansa gràcies a
l’esforç i a les hores que hi
dediquen. Un auténtic espectacle.
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L’IES Ciutat de Balaguer en un projecte
Comenius amb d’altres centres europeus
Un professor de biologia holandès dóna una conferència al centre
L’IES Ciutat de Balaguer va acollir el dia 6 de juny
una conferència a càrrec d’un professor de biologia
holandès, que dóna classes en una escola de Breda
anomenada Nassau, i que juntament amb l’IES Ciutat
de Balaguer, una escola de Turquia, una de portuguesa, una de búlgara i una escola polonesa participen
en el projecte Comenius, que consisteix en que diverses escoles europees (entre 4 i 10) treballen una determinada temàtica, generalment de caire educatiu,
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per tal d’arribar a uns resultats o conclusions, que poden aplicar-se en el
mateix camp de l’ensenyament.
Aquell professor que, parlava en
anglès, va fer un discurs a la sala
d’actes del centre, amb tots els
alumnes de 2n d’ESO de l’institut.
En el discurs, el professor parlà
sobre Breda, una ciutat més petita
que Balaguer, però famosa. També
parlà de la seva escola: ‘Nassau’.
Els horaris, segons ell, són
diferents dels de Catalunya, ja que
comencen a dos quarts de nou, es
queden tots al menjador i acaben a
les quatre de la tarda.
Després mostrà la pàgina web
de l’escola Nassau als 70 alumnes
aproximadament de l’IES Ciutat de
Balaguer, que callats i atents
observaven la pàgina web on es
veien fotos d’alumnes de l’escola i
fotografies del projecte Comenius.

Lliurament d’orles a l’IES
Almatà de Balaguer
El passat 3 de juny va tenir lloc a l’IES Almatà
el lliurament d’orles als alumnes que han acabat els
estudis de 2n de Batxillerat i dels Cicles Formatius
de Grau Mitjà de Soldadura, d’Equips i Instal.lacions
Electrotècniques, de Comerç, i de Grau Superior
de Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques.
L’acte va ser presidit per l’Alcalde de la ciutat, pel
President del Consell Comarcal de la Noguera, i per
Àngel Sobrino, director en funcions del centre.
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El Museu acull l’obra fotogràfica de
Lucien Roisin de principis de segle XX
Una exposició amb 76 fotografies entre l’1 i el 31 de juliol
El Museu de la Noguera presenta l’exposició fotogràfica «Lleida, començament segle XX de Lucien
Roisin», a la Sala d’Exposicions temporals des de l’1
de juliol fins al 31 de juliol.
La inauguració es farà el divendres 1 de juliol a
partir de 2/4 de 9 del vespre.
Produïda per l’associació Res Non Verba, la mostra consta de 76 fotografies preses a diferents poblacions de la província de Lleida entre 1910 i 1930 pel

18

fotògraf Lucien Roisin Besnard. Es
tracta, per tant, de fotografies d’un
gran valor històric i gràfic, que testimonien el record d’una època.
L’exposició fotogràfica recull
imatges de la ciutat de Lleida i les
poblacions de la província, entre elles
Balaguer.
L’obra de Roisin és de gran
importància pel seu recull d’imatges
de tota la geografia espanyola i és
especialment interessant a Balaguer
pel fet que la majoria de fotografies
de començaments del segle passat
que es coneixen de la ciutat són
d’aquest fotògraf.
Aquestes fotografies de Lucien
Roisin van ser editades i difoses com
a postals i eren les que circulaven
principalment durant el primer terç
del segle XX per arreu de les
comarques de Catalunya.

Exposició de l’Escola d’Arts
Plàstiques de Balaguer
Els alumnes de l’Escola Municipal d’Arts
Plàstiques de Balaguer han presentat l’exposció dels
diferents treballs que han realitzat al llarg del curs
escolar 2004-2005.
L’exposició va inaugurar-se el passat dimecres
15 de juny a la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament
amb la presència de l’Acalde Miquel Aguilà, el
vicepresident de l’Impic, Josep Maria Escoda i l’equip
directiu de l’Escola d’Arts Plàstiques.

Mencions especials per als
esportistes Albert
Hermoso i Robert Martínez
El genet i el futbolista van rebre un
homenatge de l’esport balaguerí

Com ja és habitual, durant la Nit de l’Esport, l’Ajuntament de Balaguer escull aquell esportista que més
ha destacat durant la seva carrera o trajectòria esportiva. Durant els darrers anys han rebut l’homenatge, esportistes i directius que han portat el nom
de Balaguer més enllà de la comarca i de les terres
de Lleida.
Enguany, la regidoria d’esports va escollir el genet Albert Hermoso, guanyador de la Medalla d’Or
del Campionat d’Europa de salt amb cavalls àrabs a
Àustria, així com nombrosos guardons i premis en
diferents modalitats eqüestres en les que participà
al llarg de la temporada esportiva.
D’altra banda, la Nit de l’Esport 2005 també va
fer una menció especial al futbolista Robert Martínez,
per la seva trajectòria en els darrers anys, quan després de debutar a primera Divisió amb el Saragossa,
va decidir provar l’aventura britànica, on ha jugat a
les lligues anglesa amb el Wigan Atlethic, l’escocesa
amb el Motherwell de primera divisió, i la lliga gal.lesa
amb el Swansea City.

Homenatge a 18 entitats esportives de
Balaguer a la Nit de l’Esport 2005
Vora cinc-centes persones van assistir a la Festa de l’Esport
balaguerí, celebrada al Teatre Municipal de Balaguer
El canvi de format de la Nit de l’Esport,
passant del clàssic sopar a una vetllada al
Teatre Municipal, va ser acceptada de molt
bon grat per la majoria dels clubs i entitats,
que manifestaren que d’aquesta manera, tots
els esportistes han pogut participar de la
festa, molt més oberta, participativa i popular.
Durant la Festa va presentar-se un CD
de la Nit de l’Esport, amb una fitxa tècnica
de cadascun dels clubs i diferents fotografies dels clubs i dels nominats a la Nit.
Hi van participar un total de 18 entitats
esportives de Balaguer, i cadascuna d’elles
va nominar a l’esportista o equip de la seva

entitat que més ha destacat durant la temporada que ara finalitza.
La Nit de l’Esport va comptar amb la
presència del representant de la Direcció
General de l’Esport a Lleida, Antoni Costes, l’Alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà, el
President del Consell Esportiu de la Noguera, Josep Batalla, el representant del Consell Comarcal, Pere Cercós, i representants
dels diferents grups polítics municipals.
El regidor d’Esports de l’Ajuntament de
Balaguer, Juanjo Tenorio, ha valorat molt
positivament l’edició d’enguany de la Nit de
l’Esport, «ja que ha estat molt més participativa i popular».
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Confecciones Fernández guanya l’edició
d’enguany de les 24 Hores de Futbol Sala
Va imposar-se a la final sènior al Calçats Querol per un ajustat 4-3 en
un partit molt igualat i davant d’un pabelló amb molt públic assitent

Els cadets i juvenils de
Carmelites, classificats
tercers de Catalunya

20

L’equip del Confecciones Fernández va
imposar-se a la final de les 24 Hores de Futbol Sala al Calçats Querol per un ajustat 4-3.
El partit va ser força emocionant, ja que el
Confecciones va avançar-se amb un 4-0, però
el Querol mai va donar el partit per perdut i va
lluitar fins al darrer segon.
El jugador del Confecciones Fernández
Antonio Tenorio va ser el màxim golejador del
torneig amb 8 gols.

D’altra banda, en la categoria prebenjamí,
va imposar-se Gaspar de Portolà a la Noguera per 8-2, mentre que en la categoria benjamí, va ser La Noguera qui va imposar-se, en
la final, al Carmelites per 4-1. En la categoria
aleví, l’Escola Pia va imposar-se per un clar
7-2 al Carmelites, mentre que en categoria
infantil l’Institut Ciutat de Balaguer va imposar-se a l’Almatà per 10-0, tot i que en categoria cadet, l’Institut Ciutat de Balaguer va
caure derrotat en la final per 8-0 davant el
Carmelites. Joan Martínez va ser el pitxitxi de
la categoria de cadets, mentre que Miquel
Del Aguila va ser el màxim golejador de la
categoria benjamí amb 7 gols.
El regidor d’esports Juanjo Tenorio va lliurar els trofeus als representants dels equips
guanyadors i als màxims golejadors de cada
categoria, d’unes 24 hores que han comptat
amb 38 equips i vora 500 esportistes participants.

Els equips Cadets i Juvenils del Col.legi Nostra
Senyora del Carme de Balaguer, entrenats pel Marc
Penella i el Sergi Llurba, han quedat tercers en els
Campionats Esportius Escolars de Catalunya de
futbol 7 i futbol sala respectivament. L´equip Cadet
va obtenir aquest premi en la modalitat de futbol 7,
disputada el passat 28 de Maig a la Pobla de
Mafumet. L´Escola de La Noguera va caure a la
semifinal per un ajustat 1-0 contra l´equip campió
de la província de Barcelona que, posteriorment fou
campió de Catalunya al guanyar a la final a La Salle
de Reus per un clar 6-0. Idèntic resultat però en
futbol sala, va aconseguir l´equip juvenil del col.legi,
en les finals nacionals celebrades el 3, 4 i 5 de juny
a la Pobla de Segur. Els nois de Balaguer van demostrar la seva vàlua jugant a un altíssim nivell, i
només van sortir derrotats en un dels quatre partits que van disputar durant el campionat. IES Margarida Xirgú de l´Hospitalet fou l´únic equip que els
va poder batre, quedant així, campió de Catalunya.
D’aquesta brillant forma, acaba la temporada el
col.legi de La Noguera, aconseguint arribar a 5 finals
provincials i quedant campió en Cadets i Juvenils.
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Tot és a punt per la celebració del Desè
Open Internacional d’Escacs de Balaguer
L’Open comptarà amb la presència de 40 Grans Mestres i Mestres
Internacionals, i uns 160 participants en la desena edició del torneig

Finalitza el curs de
submarinisme a la piscina
coberta de Balaguer
Organitzat pel Club Terra Blau esportiu
de Lleida durant el mes d’abril i maig
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Del 18 al 26 de juliol, es celebrà el desè
Open Internacional d’Escacs Ciutat de
Balaguer. En aquesta edició participaran els
dos únics mestres internacionals lleidatans:
Josep Oms i Guillem Baches; i també els
altres tres mestres que treballen a les terres de Lleida ajudant en la formació de joves valors i competint amb clubs de casa
nostra: él gran mestre de Azerbaiyan, Azer
Mirzoev (Club Lleida) i Román Hernández
(gran mestre de Cuba) i José Luis Vilela
(mestre internacional de Cuba) .
Al torneig participen jugadors dels clubs
lleidatans que esperen aquest torneig per
competir amb jugadors d’alt nivell
procedents d’altres indrets del país i d’arreu

del món. Cal destacar la participació dels
clubs més importants de la nostra comarca:
Balaguer, Vallfogona i Ponts.
S’espera que les futures promeses de
Balaguer puguin millorar el seu nivell davant
la gran quantitat de mestres i grans mestres
internacionals.
Es preveu una participació d’uns 40
mestres internacionals d’arreu del món i un
total de 160 jugadors.
El club compta amb la col.laboració
especial d’algunes empreses de la ciutat
de Balaguer, que amb apor tacions
econòmiques ajuden a l’organització a
cobrir les despeses d’un pressupost del
torneig, que puja uns 39.000 euros.

El Club Terra Blau esportiu Lleida, ha finalitzat a
Balaguer, per cinquè any consecutiu, el curs de submarinisme B1 de la Federació Catalana d’Activitats
subaquàtiques.
Aquest curs consta de cinc sessions teòriques
impartides a les aules de l’Ajuntament de Balaguer i
dues de pràctiques realitzades a la piscina coberta,
i una pràctica final al mar.
El curs va iniciar-se a mitjans del mes d’abril i va
acabar-se al mes de maig, comptant amb un total
de 6 inscrits, tots ells de Balaguer.
Amb aquests cursos, el club Terra Blau vol potenciar el submarinisme a les comarques d’interior, i
amb els seus cinc anys d’existència, ja ha aconseguit tenir un total de 150 socis que practiquen aquest
esport subaquàtic

Dr. Josep Ma Lara Nieto
Horari de visites: dimarts i dijous
d’11 a 13h del matí, i de 18 a 20h tarda

URGÈNCIES i domicilis 24 hores al tel. 629 359 238
Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER • Tel. 973 448 332

900 escolars de Balaguer participen en la
Segona Diada Olímpica de Balaguer
Organitzada per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Balaguer i
l’Impic, dins del Pla Municipal de Dinàmica Educativa
El passat divendres 17 de juny, Balaguer va
convertir-se en ciutat olímpica amb la celebració de
la segona Diada Olímpica «Ciutat de Balaguer», dins
de la campanya «Fes salut, practica esport», organitzada conjuntament per les regidories de joventut
i esports de l’Ajuntament de Balaguer i l’Impic.
Vora 900 alumnes dels diferents centres edu-

catius de Balaguer, dels cursos de
cinquè i sisè de primària i dels cursos d’ESO, van participar en aquests
jocs olímpics escolars que van disputar-se en els diferents equipaments
esportius municipals com són el
Poliesportiu que va acollir el bàsquet
aleví i el Tennis Taula, la piscina coberta que acollí la competició de
natació, el Club Tennis Balaguer amb
les competicions de tennis, el camp
de futbol Maracanà, amb el Futbol
7, els pavellons de la Cros que van
acollir el bàsquet infantil i cadet i la
marató d’aeròbic, mentre que els
esports d’aventura a les rodalies del
santuari del Sant Crist i els Escacs,
al local del Club d’Escacs Balaguer.
El regidor d’esports de l’Ajuntament de Balaguer, Juanjo Tenorio va
destacar l’esportivitat de tots els

participants i sobretot va voler agrair la col.laboració dels mestres de tots els centres educatius, dels monitors dels diferents
clubs esportius de la ciutat i de la tasca feta pels voluntaris de
Creu Roja i dels treballadors del servei d’esports i de l’Impic en
l’organització i la dinamització de les diferents activitats i esports practicats durant tot el matí.
L’experiència, molt positiva, consolida aquesta diada olímpica dels escolars balaguerins, que van mostrar el seu desig i
ganes de participar en la Olimpíada escolar de l’any que ve.
La bona climatologia també va ajudar a que la Diada esportiva fós un èxit de participació i també de públic ja que molts
dels alumnes del centre que no participaven, van animar constantment als seus companys en les diferents proves.
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Els joves escaquistes es concentren per
preparar el Campionat d’Espanya
Concentració dels joves jugadors sub-12 que han de disputar el
Campionat d’Espanya a la població de Mondariz a Pontevedra

4 nedadors balaguerins als
Campionats de Catalunya
Són els nedadors Marc Auberni, Eric
Demarchi, Miquel López i Cristina Carrera
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Durant els dies 11 i 12 de juny es celebrà a Lleida la concentració 2005 dels seleccionats sots-12 per la federació Catalana d’Escacs. Aquesta concentració consistí
en un intensiu de classes amb el Mestre
Internacional Josep L. Vilella, de preparació per al campionat d’Espanya que es celebrarà a Mondariz (Pontevedra) del 30 de
juny al 5 de juliol. L’estage es celebrà a l’alberg de la Generalitat Sant Anastasi.

Entre els vuit escaquistes participants
a l’estage, tres són de la cantera del
Balaguer-Cristec: Jordi Coll (actual campió
sots-12 de Catalunya), Cristina Coll (actual
campiona sots-12 de Catalunya) i Gisela
Ramoneda (actual sots-campiona de
Catalunya sots-12).
Els escaquistes començaren el dissabte
al matí les seves classes preparatòries, i
les finalitzaren diumenge a la tarda. Un
programa d’escacs extens i ambiciós
constituí el fil conductor de l’estage,
programa que els alumnes seguiren amb
interès. El programa es donà en 10
sessions teòriques, partint de posicions
específiques; aquestes partides foren totes
analitzades i comentades.
És el primer cop que la Federació
Catalana d’Escacs decideix de realitzar a
la província una concentració de preparació
per a un campionat d’Espanya de menors.

Quatre nedadors del Club Esportiu Natació
Balaguer s’han classificat per participar en els campionats de Catalunya de natació en les seves respectives categories.
En Marc Auberni Torné (17 anys) i l’Eric Demarchi
Garcia (15 anys) de la categoria G4-G5 participaran
els dies 30 de juny, 1,2 i 3 de juliol a les piscines
Olímpiques Picornell de Barcelona; el primer nedarà
la prova dels 200 metres papallona en la que està
en el 15 del rànquing català, l’Eric participarà en
les proves de 50, 100, 200 i 400 metres lliures, en
les que figura entre el 13 i el 16 de Catalunya en
totes elles.
En la categoria G1 tenim en Miquel López Macià
(10 anys) i la Cristina Carrera Larroya (9 anys) que
s’han classificat per disputar el Campionat de
Catalunya a les piscines Sant Jordi de Barcelona
els dies 9 i 10 de Juliol.
En Miquel López nedarà les proves 100 i 400
lliures i 100 papallona, en aquesta última prova
participa amb la 12 millor marca de Catalunya,
mentre que la Cristina Carrera nedarà els 100 lliures
i els 100 papallona, en totes dues proves, essent
la 12 en el rànquing català.

Emili Vicente continuarà un any més amb
el primer equip del C.F. Balaguer
L’entrenador es troba còmode en el club que presideix Carles Galiano

L’entrenador del primer equip del Club Futbol
Balaguer, Emili Vicente, ha renovat per una temporada més el seu contracte amb l’entitat vermella i per
tant serà el màxim responsable esportiu de l’entitat
durant la temporada 2005-2006.
Emili Vicente, després de molts anys defensant
la samarreta del Balaguer, va decidir, ara fa dues
temporades, agafar el repte de dirigir l’equip i intentar el retorn a la Tercera Divisió, després del darrer

descens a Primera Catalana.
Sota les seves ordres, un equip
format per jugadors molt joves, la
majoria d’ells formats al planter del
Balaguer, van aconseguir l’ascens
en la darrera jornada, i la passada
temporada, mantenint la mateixa
base de l’equip, el tècnic vermell
ha aconseguit un brillant setè lloc
a la classificació, després d’haver
estat, tota la temporada, entre els
quatre primers classificats.
El tècnic ha sabut conjuntar a
la perfecció, el grup de jugadors
veterans amb les joves promeses
locals, i a base de treball i sacrifici,
l’equip s’ha guanyat el respecte
entre els millors equips del futbol
català, retornant al lloc que li pertoca, i que el tècnic Emili Vicente
n’és el principal valedor d’aquesta
recuperació de l’equip de la capital
de la Noguera.

El Consell Esportiu lliura
els trofeus 2004-2005
El passat divendres 9 de juny, els membres del
Consell Esportiu de la Noguera van lliurar els diferents trofeus als joves esportistes que han guanyat
en els respectius esports que han practicat, durant
la temporada 2004-2005.
Presidit pel Josep Batalla, el Consell Esportiu de
la Noguera va lliurar els trofeus als guanyadors comarcals de tennis taula, d’escacs, de futbol sala,
entre d’altres, al Pavelló Poliesportiu de Balaguer.
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BALAGUER
REF. 1577
TERRENY RÚSTIC
DE REGADIU
6.900 m2
P.V.P. 30.200 euros.

BALAGUER

ALGERRI

REF. 24245
IMPECABLE PIS DE 4
HABITACIONS
Calef., llar de foc, gran
terrassa, ascensor.
FINANÇAT AL 100%

REF. 001586
ACOLLIDORA CASA
TOTALMENT
REFORMADA
Bons acabats, terrassa
posterior.
P.V.P. 84.000 euros

BALAGUER

BALAGUER

REF. 1582

REF. 24234

OPORTUNITAT 2on PIS LLEST
PER ENTRAR A VIURE.
3 hab., calef., gas natural.
ENTRADA TAN SOLS: 600 euros

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.

VALLFOGONA
REF. 24203
GRAN CASA A
REFORMAR
3 vivendes
independents.
ZONA CENTRE

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

Li comprem el seu pis al
COMPTAT.
Passi per les nostres
oficines i informi’s sense
cap compromís
BALAGUER

BALAGUER

REF. 24228
CÈNTRIC PIS A
REFORMAR AMB
ASCENSOR
Local/ baixos.
TRUQUI INFORMI’S

REF. 24240
PIS SEMI NOU ZONA
PLAÇA MERCADAL
P.V.P: 124.400 euros.

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

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

Promocionar Balaguer
Tots són iguals?

26

Quan al 2002 la Itàlia del Berlusconi va
legalitzar sis-cents mil immigrants que ja
campaven pel país, vaig pensar que aquest
senyor era ben conseqüent amb el que representa; el capitalisme més cru amb la
idea més especuladora de l’explotació de
l’home per l’home. Han passat els anys,
pocs com podeu veure, i un govern socialista a Espanya fa el mateix. Mai al treballador li ha anat bé una superabundància de
mà d’obra, perquè li treu oportunitats de
millorar el seu salari. I si no n’hi hagués
prou amb aquest motiu, se l’hi pot afegir
que una absoluta majoria són gent que no
està qualificada. De ben segur, que estant
malament en el nostre país, estant molt
més bé que al seu, però falta veure si tot
això es pot aguantar sense que peti. En un
Estat com el nostre on s’han despertat tants
particularismes, on tots volem més i ara!
No serà una aportació favorable la presència d’aquests nouvinguts. Al temps. Per ara,
entre grups, ètnies, àrabs i morens s’està
muntant un brou difícil de païr si un es prou
agosarat de prendre’n una cullerada. Tenir
en un bloc de veïns a segons qui, ha d’ésser força emocionant, jo quasi ho puc endevinar pel que vec i escolto. Això sí, s’ha
demostrat que som molt humans, solidaris, i de cara al futur tenim una riquesa amb
la multiculturalitat que rebrem. Qui ho dubti és un home de poca fe. Les ONGs, així
ens ho diuen, i els barcelonins principalment, -que són gent molt moderna i sempre en la punta de tot-, els falta temps per
pregonar-ho. Si tantes virtuts ha tingut el
ser terra de pas, és just demanar que podien haver deixat millor petjada. En fi, jo
que sóc un optimista corregit pel temps i
la paciència, no voldria veure un Perpinyà
o una Berga, ni la celebèrrima església del
Pi a Balaguer.
Sense principis morals clars, el resul-
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tant serà la moral que porti el temps, l’important és el termini de la tragèdia en la
seva incertesa, que aquesta situació arrossega. Els sindicats callats com a xuts, i dient amén a tot, i a més com a premi polític, els han donat un lloc a la menjadora.
No és d’estranyar que tinguin tant pocs afiliats, ja fa temps que se’ls ha vist el llautó.
A hores d’ara la Comunitat de Mercaders d’Europa amb seu a Brusseles, se les
veu i desitja per tirar endavant aquest projecte i no podeu saber la felicitat que m’envaeix. Una Institució que sols pensa en la
competitivitat capitalista a costa de l’estat
del benestar i del individu, sols es mereix
el fracàs. Ens hem d’acostumar a dir no, i
deixar per sempre el je, je, del fenici que
tots portem a dins. Hem d’aprendre a dubtar, per tenir l’esperança de saber alguna
cosa.
El passat dia tretze, després d’una curta espera per a què acabés un Ple Extraordinari del nostre Ajuntament, i gràcies a
BalGuera vam poder assistir a una xerrada-col.loqui de l’Associació Slow-Food. Si
us dic que un caragol és el seu símbol, ja
podreu entendre que és un intent per una
vida més lenta, per una tornada al temps
en què qualsevol cosa volia les seves hores. A una preferència del natural per damunt de l’artifici. És una filosofia del viure.
I quan veus i escoltes que calladament hi
ha tanta joventut d’anys o d’esperit, que aspira a una alta classe de vida, t’alegra el
cor i penses que tot no s’ha perdut a
Brusel.les.
C.G.A.
P.D- Quan el sentit general de la vida és
l’oblit, jo vull recordar que fa un any, que
l’amic Gregori Gallego va passar del dia més
llarg a la nit eterna.
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Som molts a Balaguer els que creiem que la nostra Ciutat
disposa d’una vista panoràmica de les més interessants de
Catalunya. Tots tenim la imatge del riu Segre, vist des del final
de l’avinguda dels Països Catalans, amb el parc de la Transsegre,
Santa Maria i les muralles en primer terme, i el Sant Crist i les
restes del castell Formós al fons, com quelcom difícilment
repetible a Catalunya.
Molts som els que creiem que Balaguer no ha sabut fins al
moment, trobar la forma de promocionar els seus encants i
per tant incrementar l’activitat del sector turístic. Encara que
nosaltres som conscients que la nostra Ciutat no pot ni podrà
viure sols del turisme, sí que creiem que es podria augmentar
l’activitat econòmica d’aquest sector, en base a actuacions
diverses, coordinades entre si, que sense necessitat de grans
inversions, ajudessin a fer conèixer la realitat de la nostra Ciutat
i de retruc, de la nostra comarca.
Fruit del debat sobre aquesta qüestió, el Col.lectiu BalGuera,
es va decidir a actuar en dos sentits; per un costat, estudiar la
implantació a Balaguer d’una activitat en la que fos
capdavantera. D’aquí va sorgir la idea de fer de Balaguer, una
de les primeres seus a l’Estat espanyol, del moviment de caire
mundial Slow Food. Entenem que si aquesta proposta arrela,
pot convertir-se en un moviment revitalitzador de les
produccions agràries de la comarca, de la bona gastronomia
que gaudim i en definitiva, pot ajudar a incrementar les activitats
turístiques. Cal saber que els membres que formen part del
Slow Food, són persones amb inquietuds no tant sols
gastronòmiques, sinó també culturals, que en el moment de
programar les seves vacances tenen molt en compte aquestes
característiques, i per tant desenvolupen un turisme de qualitat,
que és en definitiva, el que totes les ciutats estan buscant.
Recentment, el moviment Slow Food, ha estat presentat
públicament a la sala d’actes de l’Ajuntament de Balaguer, amb
una bona acollida per part dels professionals relacionats amb
els sectors. És evident que són aquests els que han de
desenvolupar les activitats del moviment, perquè seran ells els
primers beneficiats. En tot cas el nostre Col.lectiu, ajudarà amb
la modèstia dels medis que disposem a que arreli i tiri endavant.
D’altra banda, el Col.lectiu BalGuera conscient que una imatge
val més que mil paraules, i que un breu espai de temps a la
televisió, és molt més impactant que totes les campanyes de
tipus local que es puguin fer, va fer una gestió dirigida al Director
dels Serveis Meteorològics de Televisió de Catalunya, per tal
d’estudiar les possibilitats que hi podrien haver per a instal.lar
una càmera com les que utilitzen els serveis meteorològics de
la cadena catalana en la informació del temps de les diferents
contrades del nostre país.
El Sr. Francesc Maurí, es va posar en contacte amb el
Col.lectiu BalGuera, per manifestar-nos la total disponibilitat de
TV3 a instal.lar una càmera a Balaguer, ja que tal i com va dir, la
cadena no en disposa de cap d’altra a la plana de Ponent, tret
de la de la ciutat de Lleida. El cost d’aquesta instal.lació va a
compte de la pròpia TV3, però el seu manteniment i el cost de
la senyal, impliquen una despesa de 12.000 euros a l’any, la
qual hauria d’anar a compte de les entitats de la Ciutat, sigui
l’Ajuntament, Consell Comarcal, Càmera de Comerç,
Associacions de comerciants, etc. Per tant, cal que els
responsables de totes aquestes Entitats estudiïn l’oferta feta
per TV3, abans que altres ciutats ens passin al davant.
Difícilment tindrem una altra oportunitat tan bona i econòmica
per promocionar Balaguer i comarca.
Col.lectiu BalGuera

Contes municipals. Impotència
Fa molt, molt poc temps, en una petita però gran
ciutat un grup de pares i mares volien escolaritzar
els seus fills en una escola del seu poble, però una
sèrie de gent d’aquella que mana, asseguts des d’un
despatx, van decidir “per les ràtios” que havien de
triar-ne una altra.
Els pares i mares dels nens, els quals pensaven
que tenien el dret de poder escollir l’escola que
creguessin millor per a l’educació dels seus fills, es
van quedar esparverats que una gent d’aquells que
s’anomenen polítics decidís que, com que no hi havia
més places en aquestes escoles, havien
d’escolaritzar-los en altres que ells els havien
assignat.
Els pares i les mares dels nens s’hi van oposar. I
amb la voluntat de lluitar pel que ells creien que era
el millor per als seus fills, van posar fil a l’agulla.
En primer lloc, van demanar visita a l’alcalde, el
qual amb el seu tarannà del copet a l’esquena els va
dir que els ajudaria. Com a tots... oi? I després, com
sempre, res de res. Després van demanar una
entrevista amb el director dels Serveis Territorials
d’Educació de la Generalitat de Catalunya a Lleida,
però va ser com parlar amb la paret ... què hi farem,
ja se sap, l’un per l’altre i la feina sense fer. L’actitud
apàtica de l’Ajuntament i l’actitud poc receptiva i
distant del director dels Serveis Territorials d’Educació
a Lleida van indignar més els pares i mares afectats.
Com a pare entenc la impotència d’aquestes
famílies afectades que no han pogut exercir el dret i
la llibertat de poder escollir l’educació que considerin
millor pels seus fills.
Tolerància... que ens en falta encara a la nostra
societat. No hem de tolerar que hi hagi ciutadans
que portin el mocador al cap? No hem de tolerar que
no és mengi porc? No hem de tolerar altres idiomes?
No hem de tolerar d’altres cultures? I és clar que sí.
Doncs també hem de tolerar que qui vulgui una
educació religiosa per als seus fills, pugui accedirhi. D’això se’n diu pluralitat, llibertat.
La decisió del cap pensant del poble va ser: “
farem una altra escola i problema resolt”. Il.luminats.
La solució és molt més simple i senzilla, però hem
d’entendre que un govern amb tants caps pensants
és difícil que s’entengui i més quan tots volen manar.
Els pares i les mares tenien i em sembla que
continuen tenint la idea de portar els seus fills a
l’escola on anaven des que tenien un any.
No hauria estat més senzill que la Generalitat
(Educació) s’entengués amb les escoles i acceptés
un augment de línies i problema resolt? Hi ha cap
problema per fer això? Que no decidiu vosaltres
l’educació que voleu per als vostres fills? Doncs els
altres pares i mares hi tenim el mateix dret.
Ara que tot sembla més tranquil -això sí el
problema continua sense resoldre’s- vull fer unes
petites puntualitzacions. El director territorial
d’Educació a Lleida va rebre aquests pares i mares
gràcies a les gestions fetes per un regidor de
Balaguer del seu mateix color polític, i aquell que a
la primera reunió era una paret es va transformar en

una persona “exquisida”. Penseu que als d’ERC
de Balaguer els interessava conduir l’aigua cap al
seu molí i això no podia quedar així, quin mal paper.
Ara, però que les aigües més o menys han
anat tornant a la tranquil.litat ens surten amb un
estirabot zoològic menyspreant i insultant la forma
d’actuar d’uns i d’altres. És trist que hi hagi sempre
l’espavilat de torn que només veu la palleta a l’ull
de l’altre i no veu la biga que té al seu. Hi ha una
dita que diu: “el lladre es pensa que tots roben” i
això és el que els passa. Com que ells són els
primers a actuar d’aquesta manera, es creuen que
tots hem de fer el mateix que ells. Ara ens vénen
a donar lliçons i l’únic que fan es retratar-se. On
eren a l’hora de fer costat als ciutadans de
Balaguer? On eren en el moment necessari? Val
més defensar el seu partit? El seu director
territorial? Resultat: tot s’ha quedat igual. Quina
gran gestió! Que eficients! Els pares decebuts i
els polítics satisfets de la seva gran capacitat
d’amagar el cap sota de l’ala.
El més trist és que aquest conte no el puc
acabar d’explicar perquè el problema encara
persisteix. L’any que ve en seguirem parlant. I
malauradament, això sí, l’angoixa dels pares i
mares i la tristesa dels nens i nenes que hauran
de deixar la seva escola, continua.
La història sempre és la mateixa: els que tenen
la paella pel mànec i no saben -o no volen- acabar
la truita, donen sempre la culpa als que
anteriorment manaven. És el més senzill i si cola,
cola. I després s’autoanomenen govern
d’esquerres. Un govern d’esquerres segons el qual
tots hem de ser iguals. Que tant li fa si som rics o
pobres, cultes o ignorants, competents o soques.
Que el més important és que siguem iguals.
Com diu Joan Oliver en un article seu: “ Els
catalans sempre ens havíem cregut que teníem
una societat civil d’allò més potent però potser
l’únic que teníem era absència de poder propi.
Cada cop tenim més administració pública i menys
societat civil. Cada cop tenim més sanitat pública
i menys mútues. Cada cop tenim més escola
pública i menys escoles concertades. Cada cop
tenim més cultura subvencionada i menys creació
independent. Cada cop tenim menys empresaris
i més funcionaris. Cada cop tenim menys llibertat
d’elegir”.
I tot això no és qüestió d’esquerres o dretes,
que quedi clar. És qüestió que tots ens sentim
persones de la mateixa terra. La nostra terra.
Catalunya. I tots hem de poder tenir els mateixos
drets i les mateixes obligacions. O potser algú
entén la democràcia d’una altra manera? Però ja
sabem que qui mana, mana.
Al pati d’una escola hi ha molts nens i nenes
que no paren de cridar que aquest altre conte
s’ha d‘acabar.
Josep Lluís Bonet i Juárez

De la professora
Rosa Villalba
A tots els meus exalumnes, avui és
hora de dir adéu a tants anys dedicats
a l’ensenyament. No voldria, però, oblidar a cap dels meus exalumenes que
des de l’any 1975 (a l’IES Ciutat de
Balaguer primer, i l’IES Almatà després)
m’han donat la força necessària per
poder educar cada dia.
A tots vosaltres, moltes gràcies.
Per sempre, la vostra Srta. Villalba,
la vostra Sra. Rosa.
Rosa Villalba Marbà

Indesinenter
Llocs obacs del mes de juny,
volgudes fresques,
horitzons clars, faules de sempre,
amor i camp, creences,
dites dels savis repetint plagis,
lleis i natura, motius iguals,
pessigolleig, guspira al cel,
jocs i fogueres, solstici i fat,
crists i conversa,
bella nit de Sant Joan.
Tot es repeteix parsimoniosament
sense cap pressa.
Si plou collirem més
i no res si hi ha sequera.
Cada dia poc a poc
retornen més que mai
les coses al seu lloc.
Coses que el cor s’apunta
i algun foc les revindrà
una nit de Sant Joan.

Miquel Trilla

c/ Sant Lluís, 36, altell.
Tel. 973 448273 - Fax. 973 450311
E-mail:redacció@revistagroc.com
E-mail:info@dossierpm.com
www.revistagroc.com - www.dossierpm.com
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La música, la dansa i el foc seran
protagonistes de la revetlla de Sant Joan
La popular i tradicional Festa dels Països Catalans es celebrà la nit
del proper dijous 23 de juny, donant la benvinguda a l’estiu

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

Passeig

de

l'estació,

Ps. l’Estació, 35
BALAGUER

62

-

BALAGUER
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LOCO-DANCE-CLUB
La nit d’aquest dijous 23 de juny, tornarà a ser màgica amb la celebració de la popular Revetlla de Sant Joan.
El solstici d’estiu arribarà amb una sèrie
d’actes que començaran a les 7 de la tarda,
amb l’actuació del grup d’animació infantil
La Troca a la Plaça del Mercadal, i que acabarà amb un gran bany d’escuma per tal de
refrescar tots els participants a la festa de
la tarda de la calor intensa que acostuma a

fer aquests primers dies de l’estiu.
A partir de dos quarts de 12 de la nit,
s’encendra la gran foguera de Sant Joan al
Parc de la Transsegre, i tot seguit començarà la revetlla amb l’Orquestra Cafè Latino,
i posteriorment, el Grup de Diables de
Balaguer «Bèsties Ferèstiques» serà el protagonista del correfoc que recorrerà carrers
i carrerons del centre històric de Balaguer
amb sortida des de la Plaça Pau Casals i
final a la Plaça del Mercadal, amb una sorollosa traca final.
Mentrestant, al parc de la Transsegre,
es repartirà la tradicional coca de Sant Joan
acompanyada de moscatell i continuarà la
revetlla amb el ball amenitzat per l’orquestra Cafè Latino.
La revetlla de Sant Joan, organitzada per
l’Impic, compta, un any més, amb la col·laboració de l’Agrupament Escolta Balaquí i
el Grup de Diables “Bèsties Ferèstegues”

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

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

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

La Nit de Llegendes girarà entorn a la
Conquesta amb els contes d’Inyaqui
La tercera edició es celebrarà el proper dijous 30 de juny

El proper dijous 30 de juny, a partir de les 10 del
vespre, se celebrarà la III edició de la Nit de Llegendes.
Els assistents estan convocats al recinte del Castell Formós des d’on es sortirà cap als diferents indrets del Centre Històric de la nostra ciutat.
En aquesta edició, amb motiu de la commemoració dels 900 anys de la conquesta de la madina de
Balaguer, i la seva inclusió als dominis del comtat

d’Urgell, la Nit de Llegendes ens
portarà a l’Edat Mitjana i l’època de
la conquesta a través dels contes
d’Inyaqui Olarte “Cròniques de l’Edat
Fosca”.
Es realitzarà una visita nocturna
guiada pels diferents escenaris en
que tingué lloc la conquesta de la
ciutat: les muralles del castell, les
places de la ciutat, el barri de la
mesquita del Pla, etc.
Els contes els narraran actors i
actrius dels grups de teatre balaguerins Companyia de Comèdies Crisi
Perpètua, Grup Escènic Recreatiu i
La SudaTeatre, amb l’acompanyament musical dels professors i alumnes de l’Escola Musical d’Estiu que
organitza l’Escola Municipal de Música. Les historiadores del Museu de
la Noguera faran la introducció històrica a les narracions.

Comença una nova edició
de l’Escola Musical d’estiu
El proper dilluns 27 de juny, comença una nova
edició de l’Escola Musical d’Estiu de Balaguer. La
dotzena edició d’aquest Curs estival que es
presentarà amb un concert Coral a càrrec del Cor
de Veus Blanques de l’Aula de Música d’Ivars d’Urgell
i el Cor de Nivell Mitjà de l’Escola Municipal de Música de Tàrrega, el dilluns 27 a les 20,30 hores, als
jardins del Xalet Gramunt de Balaguer.
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ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36. Ref.
Gestoria Cudós. Raó al tel.
973450555, Montse.

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

TRASPÀS local totalment
acondicionat al c/ Barcelona.
Aparador,
terra,
WC,
cambiadors, magatzem, reixa
elèctrica, alarma, vidre
seguretat, etc. Raó tel.
667476172.

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

TREBALL PER TOTA LA
VIDA. Milers de places lliures.
No esperis més per a fer-te
funcionari.
Informa’t
900150191. Trucada gratuïta.
BALAGUER compro terreno
urbanizable, nave o edificio
viejo, pago al contado.
Interesados llamar 665
443790.
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VENDA/LLOGUER
de
pàrkings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer. Raó
als tels. 973446161629310479.
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 AUXILIARS
ADMINISTRATIUS. Només
necessites el Graduat Escolar
per a ser funcionari. Un
alumne aprovat cada 6 hores.
Informació
gratuïta
900315315.
ES VEN camera frigorífica
congelador, expositor arcon
congelador i balança.
Impressió tèrmica fins a 10
Kg. Preu: 3.000 euros. Raó
610 822507.

ES LLOGA pàrking a l’Avd.
Pere III, 17 de Balaguer. Raó
973 445290.
PÀRKINGS es lloguen, zona
eixample de Balaguer. Raó tel.
973448273.
ES VEN Audi A4, 2.0 de l’any
2001, amb 40.000 km. Full
equipe. IMPECABLE. Preu:
18.000
euros.
Raó
661245573.
S’OFEREIX NOIA per
cuidar nens per hores o
jornada sencera. Interessats
659987386.
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, trucada gratuïta.
PARTICULAR: precisamos
apartamento de 2 hab., con
ascensor. INTERBAN: 973
447477.
NO
BUSQUIS MÉS.
Requisits: Certificat escolar.
Treballa de funcionari com
Personal
Subaltern.
Preparació garantitzada.
Informa’t 9020315315, trucada gratuïta.

LLOGUER

SI T’AGRADEN ELS
LLIBRES, tens graduat escolar i busques treball per tota
la vida: Treballa com a Aux. de
biblioteques. Amb la garantia
de ser funcionari. Informa’t ja
900315315, trucada gratuïta.
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.
ES VEN finca a Gerb molt
ben situada. Interessats 973
445235.
S’OFEREIX
PINTOR ,
pressupostos ajustats. Sense
compromís. Inter. 626
814937.
ES DONEN classes de repàs
d’anglès, nivell: primària i
secundària. Inter. 973
445126.
ES LLOGA pàrking tancat al
C/ Barcelona. Raó tel. 667
476172.
ES TRASPASA botiga en ple
rendiment al C/ Urgell per
jubilació. Inter. 645 782660.
LLOGUER de altell comercial
de 60 m2 al C/ Dr. Flèming.
Totalment condicionat amb
A.A. i calefacció. Raó 973
451275 i 680452490.
ES LLOGA apartament d’una
habitació totalment equipat al
C/ Franqueses de Balaguer.
Raó 973 450212 horari
d’oficina.

NAUS
EN
VENTA
I M M E D I A T A
CONSTRUCCIÓ Polígon
Camp Llong a partir de
250 m 2 . Promocions
Camriba, S.L. Raó Jaume
Campabadal Tel. 973
400758.
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.
EL TEU SON 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.
50.000
EUROS/ANY.
TREBALLÀ PER L’UNIÓ
EUROPEA.
Contínues
convocatòries. Prepara’t i
aprofita el moment. Informació
gratuïta 900315315.
SOMOS 2 mujeres catalanas
casadas que buscan trabajo
para hacerlo en su propia
casa. Sea coser o otras
manualidades, etc. Vivimos en
un pueblo entre Lérida y
Balaguer. Inter. 617 292594.
ES VEN BMW 320d, familiar
(2001). Full equipe, clima,
GPS, sostre elèctric, llantes,
carregador de cd’s... Preu:
18.300
euros.
Inter.
619500514.
ESQUIZOFRÈNIA, trastorns
bipolar i de personalitat,
depressió, agorafòbia. Ajuda,
informació i suport per als
afectats i el seu entorn,
familiars i amics. Agrupació de
Balaguer i La Noguera. Telf. de
contacte: Salut Mental Ponent,
610 260 221 - 973 221 019.
sampon@suport.org
ES LLOGA apartament a La
Pineda (Salou) amb pàrking i
extres. Vistes al mar. Per
setmanes i quinzenes. Inter.
639 330429.

SALOU. Alquila apartamento
para 6 personas, recinto privado
con piscina, parking y zona
ajardinada. Cerca de la playa.
Por semanas. Inter. 609
369537.
SE VENDE duplex seminuevo,
buena situación, 5 hab., 2 baños
completos, cocina, gran
comedor y amplias terrazas.
Parking para 2 plazas. Razón
629411390.
SALOU, llogo apartament C/
Carles Boigues, prop de la
platja. 2 hab., mes 1 camarot,
terrassa i zona comunitària amb
jardí i piscina. Inter. 973
430245 , nits.
NOIA busca feina de cambrera,
dependenta o similar per la zona
de Balaguer. Inter. 670 407696.
VACANCES, apartament de
lloguer a Miami Platja a 50 m.
de la platja. 2 hab., grans. Es
lloga per quinzenes i setmanes,
Juny, Juliol, Agost i Setembre.
Inter.
973
446449
i
658578658.
LLOGUER PARQUINGS
carrer Barcelona. Raó tel.
667476172.
INTERBAN. Hipoteca para
agrupación de créditos:
financiamos todos sus créditos
en uno solo. Reduzca sus pagos
mensuales a la mitad. Tel. 973
447477.
VENC un dormitori de fusta
massissa amb armari de 3
portes amb altell, capçal
individual, tauleta, calaixera i
mirall, pràcticament nou. Preu:
900 euros. Raó 973 445202
PARTICULAR: ¿Quieres vender
tu vivienda? Nosotros tenemos
clientes con la financiación
concedida que la quieren
comprar. INTERBAN: 973
447477.
ES TRASPASSA botiga de
roba infantil en ple rendiment per
no poder atendre. Abstenir-se
curiosos. Raó tel. 646611553.

LOCAL COMERCIAL

SE VENDE PISO
CALLE GERONA

C/ Barcelona cantonada C/ La Plana
Raó Tel. 667 476172

100m2 , ascensor, calefacción individual Gas ciudad,
cocina nueva. Totalmente reformado.
Recien pintado. Con varios muebles.

Razón telf. 667476172

LOCAL EN TRASPÀS
al carrer Barcelona
Informació tel. 973448273

AJUNTAMENTS
PRECISEN
Personal d’Oficis
Ajudants de Residència
Netejadors, Conductors
Jardiners i Aju. de Jardineria
Conserges, Porters...

Informa’t
Trucada gratuïta

900 308 308

PARQUETS
SESETS S.L.
Instal·lacions de

Tels. 973 451064 - 639 160541

Treball
Estable

900 308 308

Trucada
gratuïta

Treballa

Auxiliar Administrativo
Ajuntaments, Diputacions, Bancs...

900 308 308

SORTIDES
BALAGUER
07.55
14 .17
19.45

PROFESSOR
D’AUTOESCOLA
Informa’t

Trucada i
inofmració

gratuïta

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

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

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

Pol. Ind. Camp Llong- C/ Vallfogona, 40
25600 BALAGUER - a/e: sesets@hotmail.com
Fax 973 450 525 Mòbil 687 449 890

Si la resposta és SÍ,
FES-TE

C/ Almatà, 2 - 25680 HOSTAL NOU

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

PARQUETS, TARIMES,
FLOTANTS i EXTERIORS

T’agrada conduir?
NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,
OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS
COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

T E L È F O N S O Ú T I L S

ARRIBADES
LLEIDA
08.25
14..47
20..15

SORTIDES
BALAGUER
09.25
14.20
21.15

ARRIBADES
LA POBLA
11.00
15.55
22.50

SORTIDES
LLEIDA
8.55
13.45
20.45

ARRIBADES
BALAGUER
09.25
14.20
21.15

HORARIOD'AUTOBUSOS
SORT.
06.10
18.50
07.30
12.00
15.00
19.30
07.45
07.48
07.55
07.56
09.15
10.45
13.30

DESTINACIÓ
CALENDARI
BARCELONA
feiners
"
diumenges
TÀRREGA
feiners
"
feiners
"
de dill. a div. feiners
"
feiners
LLEIDA
diari excepte diumenge
"
feiners
"
de dilll. a div. feiners
“
feiners
“
feiners
LLEIDA
diumenges
"
calendari escolar

F
ÀGER
F. JOSA - C/ La Font, s/n
BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10
F. CLAVER- Sant Lluís, 6
F. MARCH- S. Jaume, 2
F. SALA- Pl. Mercadal, 38

A
973455060
973450214
973445384
973445280
973445087

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

R

M

À

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

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

C

I

E

S

LES AVELLANES
RÚBIES PRAT, NÚRIA
973454213
MONTGAI
PERE SOLANS
973430110
OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA
973438136
VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.
973432151

FARMÀCIESODEOTORN
De les 8 de la tarda del 23 de juny
De les 8 de la tarda del 30 de juny
De les 8 de la tarda del 7 de juliol

a les 8 de la tarda del 30 de juny
a les 8 de la tarda del 7 de juliol
a les 8 de la tarda del 14 de juliol

MARCH
ALDAVÓ
SALA

ES LLOGA

CASAS UNIFAMILIARES EN CAMARASA 3ª FASE

parquing tancat al
Carrer Barcelona.
Zona eixample.
Tel. 973 448 273

en parcela esquinera de 500m2

ÚLTIMA CASA

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.

PARA MÁS INFORMACIÓN
OBRAS MONEDERO, SL · Telf. 629 811 450 - 676 502 551
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