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Transsegre 2005
3000 mariners van participar
en la XXI Festa de la
Transsegre durant els dies 9 i
10 de juliol

X Open Internacional d’Escacs
Del 18 al 26 de juliol s’està
celebrant una nova edició de
l’Open internacional d’Escacs
Ciutat de Balaguer amb 160
participants

433

El tren de Lleida-La Pobla
Recentment s’han iniciat les
obres de millora del tram de
la línia ferrea entre Balaguer i
la Pobla de Segur

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

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

PISOS EN VENDA
- Venda o canvi de gran pis i local
a un poble entre Fraga i Lleida,
per pis o casa a Saragossa,
Pamplona o rodalies.
- C/ Mont Roig
- Pl. Sant Jaume
- C/ Urgell
- C/ d’Avall
- C/ Barcelona
- Avd. Països Catalans
- La Miranda
- Pl. Mercadal, 2 dorm, bany, re-
format
- Pl. Mercadal, 3 dorm, bany, re-
format
- C/ Gregori Marañon, 275 euros
al mes, 3 hab.
- Ps. Estació, 220m

2
.

PISOS DE LLOGUER
- La Banqueta
- Pis a Torredenbarra, 4 hab. per
setmanes
- C/ Molí del Comte
- Avd. Països Catalans

ALTELL EN VENDA
- Avd. 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

PÀRQUING LLOGUER
- C/ Tarragona
- C/ Portalet
- C/ Almatà
- Pl. Joaquina Vedruna

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

- C/ Barcelona
- Avd. Països Catalans
- C/ Tarrega

MAGATZEMS LLOGUER
- Al C/ St. Crist, un de 125m
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- C/ St. Lluís xanfrà C/ Sant Crist
- Locals al C/ Gaspar de Portolà.
- C/ Alguer i al C/ Montroig
- Pl. Alguer
- Gasolinera el Faro 400 m
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- Local en lloguer Avd. Pere III
- C/ del Pont

CASES EN VENDA
BALAGUER
- Casa barata al C/ Tarragona
- Parcel·la per construcció 240
m

2
.

- C/ La Plana
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa a l’Avd. Catalunya
LA SENTIU DE SIÓ
- Finca amb casa rural
LA RÀPITA
- Parcel·la edificable amb pro-
jecte bàsic
- Cases Noves
ALGERRI
- Parcel·les en venda
TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m

2
 amb ter-

rassa, traster i parquing,
210.000 euros.
ELS MASOS DE MILLÀ
- Casa de poble amb pati.
ALCARRÀS
- Casa de 280 m

2

GERB
- Casa nova a punt d’acabar
MENÀRGUENS
- Casa reformada per 120.000 eu-
ros.
- Casa reformada per 72.000 eu-
ros.
TÉRMENS
- Casa de 3 plantes 90.000 euros.
MASALCOREIG
- Pis de 120 m

2
 i garatge 3 cotxes.

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

Degut a la gran de-
manda de vivendes
de lloguer, sol·-
licitem als propie-
taris que posseei-
xin pisos desocu-
pats als qui els in-
teressi tenir una
rendabilitat en llo-
guer o en venda, es
dirigeixin a les nos-
tres oficines, on
se'ls informarà
ampliament del
sistema d'arrenda-
ment o financiació.
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sumari

El tren de Lleida-La Pobla-Saint Girons

Durant la darrera setmana han comen-

çat les obres de millora integral del tram de

via entre Balaguer i La Pobla de Segur.

La renovació d’aquest tram, de 62

quilòmetres de longitud, té per objectiu

disposar d’un carril UIC-54 que es pugui

soldar (característica marcada pel conjunt

de normatives de l’Union Internationale des

Chemins de Fer per a aquest tipus de via) i

de travesses de formigó que permetran

mantenir la via sense deformacions.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,

ja va utilitzar el mateix criteri per a la

renovació de la línia Martorell-Igualada entre

els anys 1994 i 1997, que partia d’una

situació molt similar a la de la línia de La

Pobla de Segur. Aquest sistema permet una

millora considerable de la seguretat i de la

velocitat comercial, reduint el temps de

viatge de les 2 hores actuals a 1 hora i 40

minuts, amb uns costos de manteniment

molt baixos.

Amb aquesta actuació, la primera que

es realitza des de que la línia va ser

traspassada a la Generalitat de Catalunya,

el 31 de desembre del 2004, es fa realitat

un desig i una demanda de les nostres

comarques, que han vist com en els darrers

En portada:
La Reguereta

BALAGUER
Reobertes les instal.lacions

de la Cambra de Comerç,
després de l’incendi

Inaugurada la Plaça del barri
de Bonavista Partialles al

barri del secà

COMARCA
Comencen les Festes Majors
de la comarca, a Gerb,
Vilanova i l’Hostal Nou

Tartareu continua amb
les excavacions
arqueològiques del castell

CULTURA
Un treball de Jordi Simón

interessa a Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya

Setanta assistents
participen en la X Càtedra

d’Estudis Medievals

ESPORTS
Jordi Roche participa a la
Trobada de clubs de Futbol
Sala a La Sentiu

El Balaguer amb la plantilla
completa inicia la
pretemporada el 26 de juliol

anys, aquest mitjà de comunicació s’ha anat

deteriorant cada cop més, fins al punt que

la seva utilització era purament anecdòtica,

turística o d’autèntica necessitat.

Es dóna la coincidència, que un jove

balaguerí, Jordi Simón, que ha estat

premiat amb un treball de recerca sobre el

tren i la línia de Lleida a La Pobla de Segur,

ha estat protagonista, ja que tant el

president com tècnics de Ferrocarrils de

la Generalitat, s’han interessat pel seu

treball i s’han acostat a Balaguer per tal de

poder escoltar les idees i suggeriments que

els podia fer.

En Jordi, que ha treballat moltíssim

aquest tema, i avui per avui, segur que n’és

un dels màxims coneixedors, els va dir que

seria interessant recuperar el primer

projecte de la línia que conduia el tren fins

a Saint Girons, creuant el Pirineu, al mateix

temps que instava a l’administració

catalana a electrificar la línia i millorar-la

en tots els sentits, ampliant el nombre de

viatges, per fer-la competit iva i

econòmicament rentable.

Seria bo que fessin cas dels consells

del Jordi. El territori segur que els hi agrairia

de tot cor.
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A finals d’any s’iniciaran les obres dels

22 habitatges a la zona de la Reguereta
L’Ajuntament de Balaguer i el Departament d’Habitatge, així ho van

acordar en el decurs de la signatura del conveni entre ambdues parts

Les obres per construir els 22 habitat-

ges de protecció oficial a la plaça de la

Reguereta, al Centre Històric de Balaguer,

s’iniciaran a finals d’aquest any 2005 , tal i

com ho van manifestar l’alcalde de Balaguer,

Miquel Aguilà i el Secretari del Departament

de Medi Ambient i Habitatge, Ricard

Fernández, en el decurs de l’acte de la sig-

natura del conveni entre ambdues adminis-

tracions.

Els 22 pisos seran de 40, 60 i 70 me-

tres quadrats, i estan destinats a joves amb

residència habitual i permanent a Balaguer.

La Direcció General d’Habitatge, a tra-

vés de l’Incasol, serà qui contruirà aques-

tes vivendes en un total de vuit finques ur-

banes de la plaça de la Reguereta i del car-

rer Pintor Borràs.

Segons van indicar els tècnics del De-

partament de Medi Ambient i Habitatge de

la Generalitat de Catalunya, les noves cons-

truccions a la zona de la Reguereta incor-

poraran els criteris de sostenibilitat i

ecoeficiència que el propi departament ha

elaborat.

En total, les obres suposaran una in-

versió per part de l’Incasol de 1,2 milions

d’euros, sense comptar el cost de la com-

pra dels vells habitatges, l’enderroc i les

prospeccions arqueològiques necessàries

als diferents solars, abans de construir els

nous habitatges.

Campanya de visites

turístiques gratuïtes per la

ciutat de Balaguer
Els dimarts i els dijous d’estiu, dins de la
campanya de promoció “Viu Balaguer”

L’oficina Municipal de Turisme de Balaguer

ofereix als visitants de la nostra ciutat un Turisme

cultural completament gratuït dins de la campanya

turística Viu Balaguer, iniciada ara fa un any,

organitzada per l’Institut Municipal Progrés i Cultura.

L’activitat pretén donar a conèixer les arrels de

la ciutat a través de visites guiades, tots els dimarts

i dijous des del 12 de juliol fins l’1 de setembre,

aprofitant l’ampliació d’horari d’obertura de

monuments que aquest estiu s’ha instaurat a partir

del creixement turístic important que  va

experimentar la ciutat l’estiu de l’any passat.

Els interessats poden anar a l’Oficina de Turisme

els dimarts i dijous a les 10 del matí per fer la visita.

Amb aquesta activitat es pretén promoure i

activar el moviment turístic a la ciutat que viatja pel

seu compte i mostrar la qualitat cultural que guarda

el centre històric de Balaguer.

La resta de dies, de dimarts a divendres, de

10h a 13h i dissabtes, diumenges i festius de 10h

a 13h i de 17h a 19h poden visitar-se els monuments

de la ciutat.
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Prop de tres-centes embarcacions tripulades per

tres mil mariners d’aigua dolça i més de vint mil

persones de públic van gaudir el passat cap de set-

mana del 9 i 10 de juliol de la festa aquàtica i inimi-

table de la Transsegre, que enguany arribava a la

21ena edició organitzada per l’Admirals Cup Lights

amb l’únic objectiu de passar-s’ho d’allò més bé i de

La Transsegre 2005 reuneix prop de 300

barques i 3000 mariners d’aigua dolça
La Festa nocturna del dissabte al Parc de la Transsegre, va reunir més

de cinc mil persones amb els grups Hotel Cochambre i Tràfic

fer de Balaguer, la capital de la gres-

ca i la disbauxa durant 48 hores.

Participants d’arreu de les co-

marques de Catalunya, Aragó, Valèn-

cia, Madrid i del País Basc van desfi-

lar amb les seves embarcacions du-

rant les dues etapes de la prova no

competitiva, la primera entre

Camarasa i Sant Llorenç i la segona

entre Gerb i Balaguer.

A part de la prova marinera, la

Transsegre també ha destacat per

l’organització de diferents especta-

cles lúdics, com la cercavila del di-

vendres al vespre, la gran revetlla

musical fins altes hores de la mati-

nada del dissabte, amb espectacle

de llum i so i la presència dels grups

musicals Hotel Cochambre i Tràfic, i

la festa del diumenge al matí que va

comptar amb un cercavila que va ai-

xecar força expectació entre el públic assistent al marge es-

querre del riu Segre.

La popular festa va tancar els actes amb el lliurament dels

premis a les millors barques i participants, amb una gran i so-

rollosa mascletà i amb un dinar de germanor al parc de la Trans-

segre.

Els alumnes de l’Institut Ciutat de Balaguer van ser els en-

carregats de pintar la lona del cartell de la Transsegre 2005,

que va estar penjada al pont durant tota la festa, en el nou

format de l’activitat Transdibuix, en el que hi participen els es-

colars dels diferents centres educatius de Balaguer. Tots els

cartells de les 20 edicions anteriors estaven als murs del riu

Segre, a la zona de la Banqueta.
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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 TORRELAMEU

Próxima construcción de pi-
sos de 2, 3, 4 hab. y Áticos
Duplex. Zona ajardinada y pis-
cina comunitaria. Parking y
trastero.Acabados de 1ª cali-
dad. CONSULTAR PRECIO.

ZONA BALAGUER

Próxima construcción de
casas adosadas de 2 plantas
de altura. Jardín privado.
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 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

ZONA BALAGUER

Piso de 120 m2, 3 habitacio-
nes, baño y aseo. Cuarto de
lavar. 2 balcones, 1 galería
cerrada. Trastero. Amuebla-
do. Precio: 153.258,08
euros. Ref. 1001

La delegació de la Noguera de la Cambra

de Comerç reobre la seu a Balaguer
Després de l’incendi sofert el passat estiu, la nova seu ha estat

 rehabilitada amb una sala d’actes i una nova sala de juntes

La seu de la delegació de la Noguera de

la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de

Lleida va reobrir les seves portes el passat

dimecres 13 de juliol, després de l’incendi

sofert el passat 27 de juliol i que va deixar

en desús aquestes instal.lacions.

Després de les obres de rehabilitació de

la seu, aquesta mostrava una sala d’actes

amb una capacitat per a 60 persones i una

sala de juntes amb una capacitat per a 25

persones.

L’acte va estar presidit pel President de

la Cambra de Comerç i Industria de Lleida,

Joan Simó, que va estar acompanyat per

l’Alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà, el pre-

sident del Consell Comarcal de la Noguera,

Josep Roig, i el delegat de la Noguera de la

Cambra, Ramón Terés.

Terés va indicar que la Cambra de

Balaguer continuarà amb les seves tasques

de promoció i impulsió de la activitat eco-

nòmica local.

Inauguren la nova Plaça del

barri del secà a Partialles
El passat dissabte 16 de juliol, amb una

festa i un sopar dels veïns del barri

El passat dissabte 16 de juliol va inaugurar-se la

nova Plaça del barri del Secà, a la zona de Partialles,

impulsada per l’Associació de Veïns Bonavista

Partialles.

La nova plaça, ha estat feta pel Servei d’Obres

Municipal i les obres han comportat unes despeses

d’uns 30.000 euros, entre l’obra pròpiament dita,

l’enjardinament de la plaça, i la col.locació de mobi-

liari urbà, com una font, jocs infantils, bancs i la

il.luminació del parc.

Després de l’acte inaugural de la plaça, presidit

per l’Alcalde Miquel Aguilà, els veïns van celebrar un

sopar popular i una revetlla musical, com ja es habi-

tual en aquestes dates de l’estiu.
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Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Cirurgia

Anàlisis

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

L’Ajuntament de

Les Avellanes,

Santa Linya, Tartareu

i Vilanova de la Sal,

convida a tothom a

gaudir de les seves

Festes Majors

Una vintena de participants en el

seminari sobre turisme de la comarca
Els passats 13 i 18 de juliol van celebrar-se les dues sessions de

caràcter teòric i pràctic a la Seu del Consell Comarcal de la Noguera

El passat 13 de juliol va celebrar-se la

primera sessió del seminari formatiu que

sota l’eslògan «Destapa’t, mostra qualitat»

vol sensibilitzar i fomentar la qualitat  dels

diferents serveis turístics a la comarca de

la Noguera.

En aquesta primera sessió, de caràcter

teòric va participar-hi el tècnic Domènec

Biosca que va reflexionar sobre la qualitat i

l’èxit sostingut del nou turisme del segle XXI.

En aquesta primera sessió hi van parti-

cipar una vintena de persones, representants

del sector turístic privat i públic de la co-

marca de la Noguera.

Durant la segona sessió, celebrada el

passat 18 de juliol, van estar convocats de

manera separada, els representants del

sector públic i els del sector privat, en una

sessió molt més pràctica i que tenia com a

principal objectiu el valorar els resultats de

les autoavaluacions que els assistents a la

primera sessió van haver de fer, entre una

sessió i l’altra, d’acord amb un manual de

diagnosi que els permeté conèixer el nivell

de qualitat del servei que ofereixen i les pos-

sibles millores que es poden emprendre.

Els assistents van valorar molt positiva-

ment aquest seminari, i ara hauran de tre-

ballar conjuntament per millorar la qualitat

dels serveis turístics comarcals.

Del 5 al 7 d’agost,  Festa

Major de Vilanova de la Sal
Les sessions de ball i el sopar popular

protagonistes de la festa d’enguany

Del 5 al 7 d’agost, arriba una nova edició de la

Festa Major de la població noguerenca de Vilanova

de la Sal.

Els actes festius començaran el divendres 5

d’agost amb un sopar popular, a partir de les 22,30

hores. Tots els interessats en assistir al sopar han

de treure el corresponent tiquet al bar de Vilanova,

abans de l’1 d’agost.

En acabar el sopar, l’Orquestra Banda Sonora

s’encarregarà de la primera sessió de ball de la Fes-

ta Major.

El dissabte 6 d’agost continuaran els actes amb

el tradicional Concurs de Botifarra a partir de les 4

de la tarda, seguit de la Guerra d’aigua per a petits i

grans. A partir de les 8 de la tarda, començarà la

sessió de ball de tarda amb l’orquestra Vertical, que

també serà l’encarregada del ball de nit. En la ses-

sió nocturna, hi haurà la festa Cutty Sark, amb molts

regals pels presents.

Els actes finalitzaran el diumenge 7 d’agost, amb

la Missa a partir de les 12 del migdia, l’animació

infantil a partir de les 6 de la tarda, i el ball fi de

festa, a partir de les 8 del vespre amb l’orquestra

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

Àngel Guimerà, 1
Tel./Fax 973 445 331

Mòbil 629 361 031
25680 HOSTAL NOU

Bona Festa Major

� Construcció
� Decoració
� Venda i

col·locació de
Marbres,
Pedres,
Granits...

Tel. 973 451 067 - Fax 973 451 068 - Tel. mòbil 679 122 547
C. Josep Pla, 10 - 25617 L�HOSTAL NOU (Vallfogona de Balaguer)

Bona Festa Major

PROMOTORA

D’HABITATGES

RAFAEL ESPEJO, SL

PROPERA CONSTRUCCIÓ
DE CASES ADOSADES
A L’HOSTAL NOU-LA CODOSA

Informació  973 447 752 - 639 920 281

Bona Festa Major

Els propers dies 30 i 31 de juliol,
el nucli agregat de Vallfogona de
Balaguer, de l’Hostal Nou i la Codosa
celebrarà la seva Festa Major d’estiu
amb un programa d’actes en el que la
música serà l’autèntica protagonista.

Molts actes variats i per a tots els

Variedat d’actes per la la Festa

Major de l’Hostal Nou
Actes musicals, esportius, culturals i infantils conformen

la programació de la Festa de l’Hostal Nou-La Codosa

gustos que començaran el dissabte
30 a partir de les 12 del migdia amb
un gran parc infantil que farà les delí-
cies dels més petits. A partir de les 4
de la tarda, començarà el III Torneig
d’Escacs l’Hostal Nou i la Codosa, i a
partir de les 6 de la tarda, tindrà lloc la
gran Traca d’inauguració de la Festa
Major.

Els actes de la tarda continuaran
amb una ballada de gegants i cap gros-
sos acompanyats del grup de Grallers
de Vallfogona de Balaguer.

Un cop acabada la cercavila, ac-
tuarà el capità bombolla i un gran rodeo
amb autèntics Rucs catalans, i una
gran xocolatada per a tothom, just
abans d’inaugurar el nou local social
de l’Hostal Nou-La Codosa.

A partir de les 10 del vespre hi
haurà el sopar de Festa Major, i durant

el sopar se celebrarà un gran espec-
tacle amb Cirkatum, seguit d’una gran
sessió de ball amb la prestigiosa or-
questra Casino.

Entrada la matinada del dissabte
hi haurà l’actuació de Rosendo i les
Mulates de Foc.

Els actes continuaran el diumen-
ge 31 de juliol a partir de les 11 del
matí, amb el repic de campanes, i un
interessant partit de futbol sala entre
veïns del barri.

A la mateixa hora començarà el II

Concurs de Dibuix i cap al migdia,  hi
haurà un interessant ball de vermut
amb Teclas Torra.

A partir de 2/4 de 7 de la tarda, hi
haurà l’actuació del mag Selvin seguit
d’una botifarrada popular amb preus
populars, fins acabar les existències.

La Festa es donarà per acabada,
després del gran ball fi de festa amb
l’orquestra Slogan.

Al descans del ball fi de festa hi
haurà un gran Scala en HiFi dels joves
de l’Hostal Nou-La Codosa.

Orquestra
Casino
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 Ferrocarrils de la Generalitat inicia les

obres de millora del tren Balaguer-Pobla
Augmenta considerablement els viatges entre Balaguer i Lleida

La renovació d’aquest tram de via, de 62 quilò-
metres de longitud, té per objectiu disposar d’un
carril UIC-54 que es pugui soldar i de travesses de
formigó que permetran mantenir la via sense defor-
macions. Aquest sistema permet una millora consi-
derable de la seguretat i de la velocitat comercial,
reduint el temps de viatge de les 2 hores actuals a
1 hora i 40 minuts, amb uns costos de manteni-
ment molt baixos.

Aquesta és la primera actuació
per renovar la línia des del seu
traspàs al Govern de la Generalitat
el passat 31 de desembre de 2004.
La durada de les obres, que seran
paral.leles a d’altres actuacions,
principalment en ponts, túnels,
edificis i passos a nivell, serà
d’aproximadament sis mesos.

La realització d’aquests treballs
ha obligat a aturar el servei de trens
entre Balaguer i La Pobla de Segur
a partir del dilluns 18 de juliol i durant
sis mesos, per la qual cosa s’ha
previst un servei substitutori
d’autobús entre ambdues
poblacions. El servei ofert serà de 3
autobusos per dia i sentit.

Pel què fa al tram entre Lleida i
Balaguer, s’ofereix un servei millorat
amb 7 trens per dia i sentit en dies
feiners, i 6 trens per dia i sentit els
caps de setmana i festius.

La prehistòria a les Terres

del Marquesat

Els dies 8 i 9 de juliol, s’han celebrat a la seu del
Consell Comarcal de la Noguera  les “Jornades de la
Prehistòria a Les Terres del Marquesat”, amb l’ob-
jectiu de divulgar aquesta etapa tan llunyana i des-
coneguda de la vida dels nostres avantpassats, or-
ganitzades per l’ «Associació  Terres del Marquesat»

Va realitzar-se una conferència divulgadora
sobre “L’edat del Coure a La Noguera: Monuments
Megalítics. Metal.lúrgia i Vasos Campaniformes”, a
càrrec de la Dra. Maria Àngels Petit.
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L’Ajuntament de Gerb convida a tothom a
gaudir de les seves Festes de Sant Salvador

FESTA MAJOR

DE GERB

dies 4, 5, 6 i 7 d’agost

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

 La música serà la protagonista de la

Festa de Gerb 2005, del 4 al 7 d’agost
Les orquestres Slogan, Millenium, 7D Rock, Glacé i K-Melot seran les

encarregades de les diferents sessions de ball de la Festa Major

El Leader del Montsec

aprova 20 nous expedients

El passat 14 de juliol la Junta General del Con-

sorci GAL Montsec Sostenible va aprovar la conces-

sió de subvencions a vint nous beneficiaris que rea-

litzaran una inversió total al territori de 1,6 milions

d’euros, dels quals 427.641 euros els aportarà el

Programa Leader Plus.

En la mateixa reunió es va aprovar la certificació

de 5 expedients de beneficiaris que ja han executat

la inversió prevista i que rebran un total de 76.848

euros, i per últim es va aprovar la denegació de sub-

venció a dos expedients a causa dels informes ne-

gatius emesos pel Departament d’Agricultura, Ra-

maderia i Pesca.

La localitat de Gerb celebra la seva Festa Major

del 4 al 7 d’agost, i com és tradicional, és una de les

festes amb més trempera de la comarca.

Els actes s’iniciaran el dijous 4 d’agost amb un

sopar de germanor, a partir de les 10 del vespre.

Durant el sopar hi haurà una desfilada de moda agost-

setembre, i la festa acabarà amb una sessió de ball

a càrrec del grup Slogan.

El divendres 5 d’agost continuaran els actes per

la mainada, i a partir de les 6 de la tarda, hi haurà

cucanyes per a tots ells.

A partir de les 12 de la nit, espectacle de foc a

càrrec de les xispes i les espurnes de Gerb.

La nit del divendres estarà

amenitzada per una sessió de ball

amb l’Orquestra Millenium, seguit

fins a la matinada amb l’orquestra

7D Rock.

El dissabte 6 d’agost

començarà la festa amb la Missa

solemne amb honor de Sant Salva-

dor, patró de la població. Per la tar-

da, hi haurà el partit de futbol de

solteres contra casades, seguit del

partit de solters contra casats.

La sessió de ball de la nit anirà

a càrrec de l’Orquestra Glacé,

seguit d’un gran espectacle sorpre-

sa i acabarà la sessió de ball pels

més joves amb el grup K-Melot.

El diumenge al matí s’instal.larà

un parc aquàtic a les piscines

municipals durant tot el dia.

A partir de les 7 de la tarda hi

haurà un interessant partit de futbol

entre el Gerb i el C.F. Balaguer.

Acabarà la festa una sessió de

ball de tarde amb l’Orquestra Slo-

gan i un festival scala en HiFi a

càrrec dels artistes de Gerb.

es lloguen
PARKINGS

tancats
al carrer Barcelona

Tel 667476172

Orquestra Glacé

Bona Festa Major
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Balaguer, i la seva conquesta cristiana

del 1105, han estat els protagonistes de la

X edició de la Càtedra d’Estudis Medievals

Comtat d’Urgell celebrada a la Seu del Con-

70 alumnes participen a la X Càtedra

d’Estudis Medievals Comtat d’Urgell
La Conquesta cristiana de Balaguer l’any 1105 ha estat un dels temes

més treballats pels assistents al curs d’història medieval

sell Comarcal de la Noguera del 13 al 154

de juliol, coincidint amb la celebració del 900

aniversari.

El curs ha centrat el debat en la reflexió

de la ciutat, com a cruïlla de cultures de les

tres grans civilitzacions de l’Edat Mitja.

Durant els dies del Curs d’Estiu, els 70

alumnes participants van poder veure in situ

les excavacions del Pla d’Almatà, jaciment

islàmic més important de Catalunya, així com

el Museu de Balaguer dedicat a la història

medieval de la ciutat.

El ponent que va exposar el tema de la

Conquesta va ser el professor de la Univer-

sitat de Barcelona, Prim Bertran.

Un treball de recerca

sobre el tren de la Pobla

interessa a la Generalitat
Ferrocarrils de la Generalitat s’ha posat

en contacte amb l’autor, Jordi Simón

El treball de recerca de Jordi Simón, que sota el

títol de «El tren (Lleida-Balaguer-La Pobla de Segur-

Saint Girons), una via al progrés», va estar premiat

pel Consell Comarcal de la Noguera i pel Baldiri

Reixac, i ha interessat a Ferrocarrils de la Generali-

tat de Catalunya, que a través de l’enginyer encarre-

gat de la remodelació de la línia ferroviària Lleida-

Pobla de Segur, Joan Cantero, van posar-se en con-

tacte amb l’estudiant balaguerí per conèixer les re-

flexions i propostes que s’havien dut a terme en el

treball de recerca.

El treball pretén fer més viable aquesta línia ferro-

viària no tant sols per rendabilitzar-la sinó per redre-

çar econòmicament unes comarques com la Nogue-

ra, i els dos Pallars. Per fer-ho, el treball proposa 10

propostes per revitalitzar la línia entre les que cal des-

tacar, la d’allargar el trajecte fins a França, com era el

projecte inicial de la línia, fins a electrificar-la i millorar-

ne la infrastructura i planificar uns horaris més ade-

quats a preus assequibles i competitius. Cantero va

destacar l’excel.lent qualitat del treball i que es tindria

en compte en les obres a realitzar.
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La quarta campanya arqueològica en el

castell de Tartareu es va portar a terme entre

els dies 13 de juny i l’11 de juliol. A l’equip

habitual format per tres veïns del poble, Lluís

Garrofé, Miquel Garrofé i Sisco Domingo ‘Toy’

i els dos arqueòlegs, Xavier Escuder i Marta

Monjo, aquest any hem d’esmentar la

col.laboració de tres estudiants d’Història de

la Universitat de Barcelona, Tània Martínez,

Rocio Cuadra i Elisabet Bonilla i dos de la

Universitat Complutense de Madrid, Emma

Esteban i Laura Granda. Hem d’afegir també

a Xavier Bermúdez de la U.B..

En aquesta campanya, s’ha continuat

excavant el gran paquet de runa que cobreix

el sector dos del castell, fet que ha permès

documentar per una banda, una possible

habitació i la continuació d’un mur aparegut

la campanya anterior. Aquestes estructures

formarien part de les diferents ampliacions

que ha patit el castell des del moment en que

va ser conquerit a finals del segle XI. Per altra

Les excavacions de Tartareu troben unes

escales i la porta d’accés del castell
També s’han trobat una sèrie d’escuts heràldics  del segle XI que

s’han dipositat al Museu de Balaguer per ser restaurats i estudiats

banda també s’han documentat els murs

perimetrals d’una casa, el seu paviment va

aparèixer l’any passat.

Juntament amb els murs també s’ha

descobert  les corresponents escales i la

porta d’accés.  Aquesta ha estat la gran

troballa d’aquest any. Cal afegir que durant el

transcurs de l’excavació de les escales, també

van aparèixer uns escuts heràldics, dipositats

en el museu de la Noguera, que podrien

pertànyer als últims habitants d’aquest turó.

Aquests escuts estan en fase d’estudi, per la

qual cosa no es pot avançar a quina família

podria pertànyer.

Els murs i les escales d’aquesta habitació,

encara conservaven el seu revestiment de

guix. Com a curiositat podríem destacar el

grafit amb forma de creu  que algú va fer

quant el guix encara estava fresc i que es pot

observar prop de la porta.

Les perspectives de cara a la campanya

del proper any són grans.

La biblioteca de Balaguer

participa del programa

“Nascuts per llegir”

L’alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà i el vice-presi-

dent executiu de l’Impic, Josep M. Escoda, acompa-

nyats de les bibliotecàries de la Biblioteca Margarida

de Montferrat de Balaguer, Núria Arbós i Eva Font van

assistit el passat divendres 15 de juliol al Palau Robert

de Barcelona, a la inauguració del pla pilot “Nascuts

per llegir, cap infant sense lectura” que afecta a 20

municipis de Catalunya, entre ells, Balaguer.

Nascuts per llegir és una iniciativa que té com a

objectiu involucrar la comunitat que té cura dels

infants en la missió de promoure el gust per la

lectura des del primer any de vida i crear un vincle

afectiu entre pares i fills a partir del llibre.

Molts estudis han demostrat la importància que

té el fet de llegir en veu alta als infants. Explicar o

llegir una història és una activitat que ajuda a millorar

la relació entre pares i fills, estimula el plaer

d’escoltar, d’imaginar i crear.

Una de les raons més convincents del valor de

la lectura en el primer any de vida dels infants és

l’adquisició de la competència lingüística. El

llenguatge verbal és un vehicle important de

comunicació, per això llegir en veu alta als nens

significa introduir-los en la consciència de

l’estructura del llenguatge.
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El Balaguer ja té perfilada la plantilla del

primer equip que debutarà amb el Barça
L’equip que entrena Emili Vicente tindrà una atapida pretemporada i

compta amb les incorporacions de Nogués, Flamarique, Usall i Ferran

El Club de Futbol Balaguer, amb les reno-

vacions d’Isma i Figuerola i el fitxatge del de-

fensa Eduard Usall, procedent de la Unió Es-

portiva Tàrrega deixa perfilada la plantilla del

primer equip de cara a la temporada que co-

mençarà el proper diumenge 4 de setembre,

i que enfrontarà als d’Emili Vicente, a casa,

amb el Barcelona C.

La pretemporada començarà el proper

dimarts 26 de juliol, més tard del previst, do-

nat que també s’ha retrassat l’inici del campi-

onat de lliga.

Amb aquestes incorporacions la plantilla

queda formada pels porters Eloi i Nogués, els

defenses, Tenorio, Fontova, Grau, Bielo, Isma,

Gomila i Usall, els centrecampistes Menchón,

Gallardo, Campabadal, Carlos Martínez, Juanjo

Alias, Joni i Flamarique, i els davanters

Figuerola, Ermengol, Ferran i Parra, a l’espe-

ra que hi pugui haver una darrera incorpora-

ció d’última hora.

El primer compromís de l’equip a la

pretemporada serà el 30 de juliol, en el Torneig

dels Pirineus, juntament amb el Lleida, el Tremp,

el Rialp i el Viella. El dia 7 d’agost jugarà a Gerb,

el 10 a Tàrrega, el 12 a Altorricó, el 15 a Organyà

i el 17 d’agost a Alcarràs.

La presentació davant l’afició serà el dis-

sabte 20 d’agost davant la Unió Esportiva

Lleida, data en que s’inaugurarà la gespa ar-

tificial del Camp Municipal d’Esports.

Després del partit del Barcelona C, l’11

de setembre hi haurà el primer desplaçament

al camp del Mataró.

Trobada d’equips de Futbol

Sala de Lleida a La Sentiu
A la Trobada hi va assistir el candidat a
la presidència de la FCF, Jordi Roche

El passat diumenge, 17 de juliol, la població de

La Sentiu va acollir una trobada d’equips de futbol

sala, d’arreu de les comarques de Lleida, organitzada

pel Club Futbol Sala Balaguer i el Club de La Sentiu.

A la trobada hi va assstir el candidat a la

presidència de la Federació Catalana de Futbol, Jordi

Roche, acompanyat de membres de la seva candi-

datura com el president del Club Futbol Balaguer,

Carles Galiano, i del president del CLub Futbol Sala

Balaguer,  Dani Vives, organitzador de la trobada.

Durant tot el dia, dirigents i jugadors van poder

intercanviar experiències i debatre sobre el futur

d’aquest esport que cada cop està més implantat a

les nostres poblacions.

Per Dani Vives, «aquestes trobades són molt

importants per que aquest esport vagi unit a l’hora

de defensar els seus interessos, davant de la

Federació, i davant de les institucions, i també ha de

servir per col.laborar d’una manera més intensa en-

tre tots els clubs de la província de Lleida.

En un altre ordre de coses el Club Futbol Sala

Balaguer-Cristec està ultimant la seva plantilla de cara

a la propera temporada.
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SI NECESSITA EL 100% LI OFERIM LA MILLOR
FINANCIACIÓ BANCÀRIA

TIPUS DE SORTIDA 3% FINS A 35 ANYS
I SI NECESSITA REFINANCIAR LA SEVA VIVENDA

TRUQUI’NS AL

TEL. 973 448 159

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

Des del passat dilluns 18 de juliol i fins aquest

dimarts 26 de juliol, Balaguer acull el X Open Inter-

nacional d’Escacs Ciutat de Balaguer, organitzat pel

Club Escacs Balaguer i patrocinat per l’Ajuntament

de Balaguer, l’Impic, el Consell Comarcal, la Diputa-

ció de Lleida i la Generalitat de Catalunya que

col.laboren en aquest esdeveniment esportiu que

47 Mestres Internacionals participen a

l’Open Internacional d’Escacs de Balaguer
L’Open, que està considerat un dels més importants de Catalunya, se

celebra a la capital de la Noguera des del 18 fins el proper 26 de juliol

amb els anys s’ha convertit en l’Open

més important de quants es celebren

a Catalunya, tal i com van afirmar l’al-

calde Miquel Aguilà, la representat

de la Diputació de Lleida, Glòria Pallé

i el director del torneig, Jordi Prió en

l’acte inaugural del campionat que se

celebrà a la Sala d’Actes del Casal

de la Gent Gran de Balaguer.

En total hi participen 160 esca-

quistes representants de 30 països

d’arreu del món, entre els quals hi

ha quaranta-set Grans Mestres i

Mestres Internacionals, fet que li

dóna molt de prestigi a aquest Open

Internacional que tanca les seves

portes aquest dimarts 26 de juliol.

Cal destacar que en l’edició d’en-

guany hi són present dos dels esca-

quistes amb més palmarés de les

comarques de Lleida, com són el llei-

datà, Guillem Baches, i el noguerenc Josep Oms, de Vallfogona

de Balaguer. Ambdós jugadors són vells coneguts de l’afició

balaguerina, i s’espera que puguin fer un bon paper en aquest

campionat internacional que arriba a la seva desena edició.

D’altra banda, durant la primera setmana de juliol es va

celebrar a la localitat de Mondaritz (Pontevedra), el campio-

nat d’Espanya sots-12, amb la participació de 115 jugadors,

dels quals 34 eren fèmines. El Club d’Escacs Balaguer- Cristec

estava representat pels germans Jordi i Cristina Coll, i la Gisela

Ramoneda, després de les vuit rondes i del nivell altíssim que

havia en Jordi Coll va ser bronze a l’esmentat Campionat.

La Cristina i Gisela van fer la vuitena i undècima posició

respectivament del total de 34 fèmines de tot l’estat espanyol.

TARTAREU

BALAGUER
REF. 24244

PIS TOT
REFORMAT
3 dormitoris,

bany complert.
ZONA CENTRE

REF. 001586
ACOLLIDORA CASA

TOTALMENT
REFORMADA
Bons acabats,

terrassa posterior.
P.V.P. 84.000 euros

ALGERRI

BALAGUER
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
REF. 24248

GRAN PIS SEMI
NOU DE 120 m2

3 hab., calef. i ascensor
totalment moblat i

equipat.
 NO SE�L DEIXI

ESCAPAR

BALAGUER

OBRA NOVA

Pisos de 3 i 4
dormitoris

Àtics dúplex amb
terrassa.

Vistes al riu.
Truqui i informi’s

BALAGUER

REF. 1582
OPORTUNITAT 2on PIS LLEST PER

ENTRAR A VIURE.
3 habitacions, calefacció gas natural.

ENTRADA
TAN SOLS: 600 euros

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

Molts balaguerins es «mullen» per l’esclerosis
multiple, durant el cap de setmana a les piscines

Molts balaguerins van participar
el passat cap de setmana amb la
campanya «Mulla’t per l’esclerosi»
a les dues piscines municipals de
Balaguer, fent diferents donatius
per la Fundació, i adquirint diferents
productes, com samarretes, polse-
res, gorres, etc.

Els més esportistes van nedar
diferents metres per l’esclerosi,
rebent el corresponent diploma
acreditatiu dels metres nedats a les
piscines.

El pescador Marc Adsuar fa un molt bon
resultat als campionats d’Espanya de salmònids

El jove pescador balaguerí, Marc Adsuar, va par-
ticipar en el passat Campionat d’Espanya de salmò-
nids amb mosca, quedant en la 14ena posició d’un
total de 26 participants. Aquesta és una magnífica

posició per aquest jove de 14 anys
que participava per primer cop al
campionat d’Espanya i que era un
dels participants més joves del cam-
pionat.

També cal destacar, que en Marc
Adsuar es va proclamar subcampió
d’Espanya per equips, amb la selec-
ció catalana, en el Campionat cele-
brat a la població de Monterroso a
la província de Lugo, celebrat el
passat 1 i 2 de juliol.

Gràcies a aquest excel.lent cam-
pionat fet pel jove balaguerí, ha
aconseguit pujar de categoria, as-
cendint a la categoria d’Alta Com-
petició. Sens dubte, una bona notí-
cia per l’esport balaguerí.

Finalitza el triaesport amb
un parc aquàtic a la piscina
Els participants van gaudir de la festa
aquàtica del darrer dia de les estades

Aquest passat divendres, 15 de juliol va finalit-
zar el primer torn del Triaesport, modalitat d’esta-
des infantils en les que els joves participants poden
triar els tres esports que més els agrada per practi-
car durant la quinzena.

El final d’aquest primer torn va celebrar-se amb
un festival aquàtic amb diferents atraccions com les
que poden veure’s a la fotografia.

D’altra banda, més d’un centenar de joves es-
portistes d’entre 5 i 16 anys iniciaren el passat di-
lluns, 18 de juliol les estades esportives que enguany
es poden practicar durant mitja jornada, amb el nom
de Camp Base.

Els esportistes es trobaran cada dia de 9 a 14,15
per practicar diferents esports com piragüïsme, bi-
cicleta de muntanya, tir amb arc, tirolina, escalada,
excursionisme, espeleologia, orientació, jocs de
camp, entre molts d’altres, fins al proper dia 5
d’agost.
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 Bona actuació dels nedadors del CEN

Balaguer al Campionat de Catalunya
Miquel López i Cristina Carrera van fer un bon paper en el campionat

Els passats dies 9 i 10 de juliol, van disputar-se
a la piscina Sant Jordi de Barcelona, els campionats
de Catalunya de natació en la categoria G1.

Els nedadors del Club Esportiu Natació de
Balaguer, Miquel López Macià i la Cristina Carrera
Larroya van ser els dos representants del Club bala-
guerí i van obtenir uns excel.lents resultats.

En Miquel López es va classificar en la setena
posició de Catalunya en la prova de 100 metres pa-

pallona amb un temps de 1:36’00,
mentre que en els 400 metres lliu-
res va quedar en la 18ena posició
amb un temps de 6:32’34, ,men-
tre que en els 100 metres lliures
va ocupar la 30ena posició del
ranquing català amb un temps de
1:24’44.

D’altra banda, la Cristina Car-
rera va obtenir una meritòria 15ena
posició en els 100 metres papallo-
na amb un temps de 1:53’33, men-
tre que en els 100 metres lliures,
l’altra prova en que concursava, va
classificar-se en el lloc 23 del
ranquing de Catalunya, amb un
temps de 1:30’12.

Aquests bons resultats no fan
més que confirmar el bon moment
que està travessant la natació ba-
laguerina que ha recollit importants
resultats al llarg de tota la tempo-
rada.

El Centre d’esplai de Gaspar
de Portolà fa el pic de l’Aneto

El primer cap de setmana de juliol, el Centre
Esplai Gaspar de Portolà va realitzar una sortida a
l’Aneto (3.404 m). L’esdeveniment va ser tot un èxit
ja que tots els components del grup (Lluís Garrofé,
Jaume Brescó, Pere Morales, Àngel Puig, Raül
Minoves, Víctor Sáez, Mercè Brescó, Anna Ardiaca,
Laia Torregrossa, Sandra Puig, Montserrat Bruque,
M. Alba Sorribes i Joana Cabezas) van poder fer el
cim .

La meteorologia va ser favorable en tot moment
i això va facilitar l’ascens al mític pic dels Pirineus.
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El passat dia 1/7/2005 es va celebrar a
Balaguer dintre de Convergència un acte que ja
fa molts anys s’havia d’haver portat a terme. Un
reconeixement públic del treball que uns homes
de fe van portar a terme d’una manera
il.lusionada i sense cap seguretat d’aconseguir
res per a ells. Dos són morts i dos més estan
entre nosaltres. Per molts anys. Segurament
l’objectiu del seu somni no s’ha complert, i els
he de dir, que em temo que no es complirà. El
seu nacionalisme que passa per una llibertat de
Catalunya emparada per la independència no es
portarà a terme mai, per la raó de que a cap
polític interessa. Els dos que resten vius són
també ben diferents; un, mai ha somiat en llocs
de responsabilitat ni de representativitat. L’altre
sempre ha dit el que desitjava i es mereixia, i
potser quelcom ha aconseguit pel dir de la gent.
Aturem aquí la divagació i en paus. Una cosa sí
és certa, la criatura idealitzada que varen aju-
dar a néixer se’ls ha menjat. Diferents, fins i tot,
en la reacció; l’un, amb una fleumàtica indife-
rència, l’altre fent pregó de la seva queixa. I així
continua rodant el món.

Una cosa sí que tenen en comú, els dos,
han estat víctimes del poder quan per obra del
vot, el seu partit el va assolir, i com se sap i s’ha
vist, una cosa és el cantar i l’altra el batre. Vull
dir que tota promesa i tot somni, s’han de
reinventar, pateixen una mena de catarsis per
dir-ho d’una manera o altra, l’eròtica del poder
fa oblidar la majoria de vegades la lluita feta per
ideals per fruïr del plaer de manar.

Aleshores surten els oportunistes de torn.
Els que quatre dies abans provocaven el silenci
amb la seva sola presència, per la temença d’és-
ser “xivatos” de la Falange, i s’esmeren en ser-
vir i caminar pel nou camí que els idealistes de
cor han construït. I fan carrera. I voldrien el càr-
rec vitalici. I menteixen. I es fan els protagonis-
tes de qualsevol cosa. Això sí, treballen molt...
ja fa temps que no fan res més sinó vetllar la
seva imatge. No necessiten padrins perquè
l’autolloança és el seu fort. I moltes vegades
fan feina de sapa al no veure’s contínuament re-
compensats. Creadors de figuretes per fer-les

servir de peons i fidels servidors. I espe-
ren callats el seu moment, que pot pre-
sentar-se en qualsevol moment davant de
la crisi de competència dels que avui són
caps sense barret al descobrir-se el mala-
ment que ho varen fer. Creuen que hi te-
nen tot el dret. S’obliden de les rebolca-
des que el seu tarannà els va portar, i en-
cara que tornessin les males hores dels
mals resultats, ja estarien dins la Diputa-
ció per cobrar. Mentrestant no fan acte de
presència enlloc. Castiguen als seus cor-
religionaris amb la seva divina absència.
Són els voltors de la política i n’hi ha molts.

I com si no, s’ha arribat al punt que
estem. Diu una recent enquesta ben cata-
lana que el 52,6% dels catalans no se sen-
ten satisfets de la democràcia, tal com fun-
ciona. L’Estatut preocupa mínimament als
catalans, apareix en onzè lloc. I crec que
el dubtar és bo, perquè aquesta nova clas-
se de mercaders que són els polítics han
aconseguit amb un termini de temps ben
curt que la gent no se’ls escolti ni se’ls
cregui. Han calgut només 25 anys.

Tan Estatut per aquí i per allà quan tots
estem convençuts que en res millorarà la
nostra vida. Ells -els dirigents-, sí que tin-
dran més diners per les cafrades de torn.
Però per sanejar els comptes és millor la
contínua queixa, el victimisme més vergo-
nyós i la contínua culpabilitat de Madrid o
de Brusel.les. Alhora ja farem relluïr les
nostres virtuts, els nostre patriotisme
quatribarrat i la ceba que pertoqui. Men-
trestant aus de tot pelatge, van volant cada
dia amb número més gran pels cels de
Catalunya. Catalunya triomfant!! I perquè
no el cop de falç a la mala herba que volta
casa nostra?

C.G.A.

P.D. Felicitats a la Transsegre, però s’ha
de vetllar que no coincideixi amb altres fes-
tes que restin assistència.

De passats i presents

Benvolgut Senyor i amic a la vegada:

M’hauràs de permetre el tuteig i que fem servir a la
vegada, uns pensaments del Mestre Rabindranath
Tagore, per tal de fer-te arribar a tu i a tot l’equip Mèdic,
el nostre més profund agraïment per la recuperació
controlada de la nostra esposa Maria Puigpelat, durant
la seva estada en aquest Hospital Jaume D’Urgell.

El Mestre diu: “El temps és infinit a les teves mans,
Deu meu. No hi ha ningú que compti els teus minuts.
Passen els dies i les nits, i les edats floreixen i es mar-
ceixen com flors. Tu saps esperar. Els teus segles pas-
sen i passen per dur a  la perfecció, la més petita flor
salvatge. Nosaltres, no tenim temps a perdre i és per
això que hem d’apressar-nos vers les nostre oportuni-
tats, com massa pobres per poder anar a retard... Quan
mort el dia, corro amb por de trobar la teva porta tan-
cada; però em trobo que encara hi sóc a temps!!...

Infinitat de pacients que vosaltres ateneu, escoltant
les queixes o reclamacions dels que senten l’angoixa o
temor de marcir-se molt abans d’hora, com les flors
que fins aquell moment florien de manera esponerosa,
gràcies a la vostra ajuda i col.laboració, s’adonen que
encara hi són a temps!!...

Vosaltres, respectats Doctors, compliu al peu de la
lletra, la frase que diu: “Escolta als altres, encara que
siguin pesats i una colla d’ignorants; ells també tenen
quelcom a dir...!

Gràcies per ajudar a tanta gent, a retornar a la gran
fira de la simple vida humana.

Artemi Barba

Doctor Jaume Canal

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

www.revistagroc.com
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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

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

Cobrim totes les seves
necessitats de servei domèstic

C/ Jacint Verdaguer, 4-6, altell 1 - Balaguer - Tel. 687 478 846

NETEJA ·  BUGADA i PLANXA · INFÀNCIA
ASSISTÈNCIA i AJUDA A MALALTS i PERSONES GRANS

Indesinenter

La brisa retornava mansament
dels murs majestuosos del castell
vetust, heràldic,
i queien fins a mi amb el vent petit,
minúscules molletes de perfum,
profund i refrescant.
La tarda ja tancada
fa peça amb el silenci i el mur és tornaveu
de càlides paraules, de pau i de quietud.
Pins i garrigues creixen a l’entorn.
El crepuscle és ple de gràcies i matisos,
de veus enamorades, de riures i il.lusions.
Volen orenetes com si festejessin
la festa del dos.
La lluna és mentidera, es diuen.
Creuades cintes d’un calçat modern
adornen els peus d’ella.
Paren junts el temps i cap no se’n adona.
Només hi són ells dos,
i el lila color del vent, que segella l’encontre.
El goig i les respostes
que llegeixo als ulls em conten un idil.li.
Inèdit el moment,
tant de bo que un altre dia,
l’atzar me’n vulgui fer un bis
per mirar-me en la bellesa,
per veure més gran l’amor.

Miquel Trilla

Vaig llegir un article al Groc, fa unes
setmanes que em va tocar fins al fons del
meu cor. L’article venia signat per algú que
s’anomena C.G.A. i que no sé si és home
o dona.

L’article plantejava la problemàtica amb
la qual s’enfronten els nostres fills de cara
al futur. Un futur que es presenta incert
per a tots però més encara per a ells que
tenen tota una vida per davant.

Com a mare de tres canalles he de dir
que comparteixo la seva inquietud i que
em preocupa el seu futur, no tant pels meus
sinó més aviat per d’altres que conec i que,
com la majoria del jovent del nostre país,
viu atrapat en un cercle viciós del qual no
en saben sortir.

Aquest joves que, d’altra banda el dia
de demà governarà el nostre país, viuen
unes vides buides, sense somnis pels quals
lluitar i sense un ideal que els impulsi a
tirar endavant costi el que costi.

No entraré en discussions sobre qui
n’és el culpable perquè, al cap i a la fi, tots
som responsables de les nostres pròpies
vides i tots tenim la capacitat per dir NO i
per dir SÍ. Això pot semblar una mica dur,
per algunes persones, per mi ho va ser.
Jo mateixa vaig haver d’enfrontar-me al

meu futur i decidir el que volia per mi i per
als meus fills. Vaig haver de fer canvis molt
dolorosos en la meva vida i vaig haver de
trencar el meu passat perquè vaig enten-
dre que només jo podia fer-ho i que el fu-
tur dels meus fills era a les meves mans.

No pretenc altra cosa sinó dirigir-me
a ells, que són els més perjudicats, per
dir-los que hi ha una vida millor per a ells i
que no tenen perquè acceptar el futur que
se’ls hi ha imposat. Vull dir-los que només
ells tenen la última paraula. No importa
d’on vinguin ni qui són, no importa el seu
nom ni el seu passat. Hi ha una altra ma-
nera de fer les coses, un altre camí que
els durà a una vida plena. Ells poden tren-
car amb tot allò que els ofega i mirar cara
al futur amb esperança, perquè n’hi ha.

En resposta a la pregunta que plante-
ja el senyor o senyora C.G.A. de si els
nostres fills podran explicar amb alegria
alguna cosa “bona (o digna de lloança)”
quan arribin a la jubilació, jo crec que sí;
no només els meus sinó molts altres. Per-
què n’hi ha molts que no s’aconformen, i
són aquests els que canviaran la història
de la nostra nació.

Desirée Solà i Brich

És possible una vida millor?
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Ps. l’Estació, 35

BALAGUER

www.salaplaneta.com
Si ens vols
conéixer
més,
connectat
amb
nosaltresPasseig de l'estació, 62  -  BALAGUER

La Plaça acollirà el IV
concurs de Botifarra

El proper diumenge 31 de juliol, els porxos de la
Plaça del Mercadal acolliran la quarta edició del Cam-
pionat de Botifarra «Ciutat de Balaguer» a partir de
primera hora del matí, amb la participació de vora
un centenar de parelles d’arreu de Catalunya, tot i
que predominen les parelles de la comarca de la
Noguera i de les comarques veïnes.

El campionat es celebrarà al llarg de tot el dia, i
els premis es lliuraran al vespre.

El grup de música medieval “Ensamble

Sacandicius” al Cicle Música als Castells
Actuarà el proper dissabte 30 de juliol al Castell Formós de Balaguer

El proper dissabte, dia 30 de juliol, a les 10 del
vespre i dins el Cicle de Música als Castells que
organitza cada estiu la Fundació Castells Culturals
de Catalunya juntament amb diferents Ajuntaments
d’arreu de Catalunya, i que Balaguer ha estat seu
d’aquestes actuacions des de ja fa anys, tindrà lloc
en l’incomparable marc del Castell Formós de la
nostra ciutat l’actuació del Grup «Ensamble
Scandicius» que oferiran un concert de música
medieval, commemorant també els 900 anys de la
Conquesta de Balaguer.

El grup Ensamble Scandicius ofereix un reper-
tori que recorre musicalment l’Europa dels segles

XI a XVI, passant, com no, pel no-
ble món amorós dels trobadors,
pels fantàstics relats dels miracles
de Santa Maria d’Alfons X, per les
danses, tant les cortesanes com
les joglaresques més desinhibides,
per les complicades i magnífiques
polifonies italianes i franceses, pel
misticisme religiós més profund o
per les guerreres i encoratjadores
cançons de croada.

La formació del grup musical
que actuarà al Castell Formós, està
formada per Marisa Pugès, veu i
percussions; Núria Sanromà, veu,
cornetes, flautes, canyes i percus-
sions; Daniel Fígols, veu, rabels,
viola de roda, canyes i percussi-
ons; Abel Coca, veu, vihuela i man-
dolina; Miquel Figols, veu, psaltiri,
carrilló i percussions i Daniel
Buxeda, veu, viola de roda, sac de
gemecs i canyes.

El grup de música medieval ofe-
rirà un concert de 12 peces musi-
cals que pretendran portar el públic
present a l’autèntica Edat Mitja.
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 El barri del Secà celebrà la seva Festa

amb un festival i un sopar de germanor
La festa s’acabarà amb una sessió de ball a càrrec d’una disco mòbil

L’Associació de Veïns del barri del Secà
ha organitzat la Festa del barri per al pro-
per cap de setmana del 29 i 30 de juliol.

Els actes començaran el divendres 29
a 2/4 de 9 del vespre, amb la celebració
del festival Scala en HiFi, en el que hi parti-
ciparan nens i nenes del barri.

La festa continuarà el dissabte dia 30

amb un sopar de tots els veïns, a partir de
2/4 de 10 del vespre. Els interessats poden
comprar els tiquets pel sopar als establi-
ments comercials del barri del Secà.

Després del sopar de germanor, la mú-
sica serà la protagonista amb una gran ses-
sió de ball, amb la Disco Mòbil Reverte, fins
ben entrada la matinada.

El proper dia 24, tindrà
lloc la Festa dels Fanalets
Amb motiu de la celebració de Sant

Jaume a Balaguer

Un any més, l’Associació de Veïns del Centre His-
tòric ha organitzat pel proper dia 24 de juliol a partir
de les 8 de la tarda, la tradicional processó dels
fanalets de Sant Jaume, que sortiran de la Plaça
Sant Jaume i es dirigirà cap a l’església del Miracle.

Els nens i nenes de Balaguer, un any més po-
dran participar d’aquesta festa popular que l’Associ-
ació del Centre Històric té cura any rera any de con-
servar per la ciutat de Balaguer, i continuen cele-
brant, per tal de que aquestes costums i tradicions
perdurint i deixin empremta cada any que passa.
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LOCAL COMERCIAL
C/ Barcelona cantonada C/ La Plana

Raó Tel. 667 476172LLOGUER

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

ES LLOGUEN places de
pàrkings tancats al C/
Barcelona i al c/ Almatà de
Balaguer. Raó 667476172.

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

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
667476172.

LOCAL EN TRASPÀS al
carrer Barcelona. Totalment
acondicionat. Per a més
informació tel. 667476172.

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

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

LOCAL EN TRASPÀS al
carrer Barcelona. Totalment
acondicionat. Per a més
informació tel. 667476172.

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

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.

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

ES PRECISA depenent/a
per a caps de setmana i
festius. Només matins.
Interessats 679 179 378,
trucar només tardes.

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

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

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

SE VENDE BMW 520i, año
98, color negro metalizado,
techo solar. cl ima. Full
equip, 96.000 Km, llantas,
amortiguación y mas extras.
Revisado. Precio: 12.000
euros, negociables. Razón
627 448721.

E S Q U I Z O F R È N I A ,
trastorns bipolar i de
personalitat, depressió,
agorafòbia. Ajuda, informació
i suport per als afectats i el
seu entorn, familiars i amics.
Agrupació de Balaguer i La
Noguera. Telf. de contacte:
Salut Mental Ponent, 610
260 221 - 973 221 019.
sampon@suport.org

ES VEN  congelador
expositor 200x100, arcon
congelador i balança
impressió tèrmica, màxim de
pes 10 kg. Consultar preu.
Raó 610 822507.

INTERBAN, hipoteca para
agrupación de créditos: les
financiamos todos sus
créditos en uno solo, más
liquidez para lo que quiera.
Interban 973 447477.

ES BUSCA noia per a
compartir pis a Barcelona.
Inter. 934414390 i
609360097, trucar nits.

ES NECESITA oficiala de
perruqueria a mitja jornada
per perruqueria a Balaguer.
Inter. 973 445547.

ES DONEN classes de
repàs d’angles, nivel l:
primària i secundària.
Interessats 973 445126.

COMPRO  postals de
Balaguer, programes de
Festa Major i Grocs. Raó 676
803205, Josep.

ES LLOGA pàrking tancat al
C/ Pare Sanahuja, 18 de
Balaguer. Preu: 45 euros.
Raó 973 446129 i 628
466064.

VENDO coche, Renault 19
en buen estado. Precio:
1.500 euros. Interesados
667 748586.

SE VENDE  duplex
seminuevo, buena situación,
5 hab., 2 baños completos,
cocina, gran comedor y
amplias terrazas. Parking
para 2 plazas. Razón 629
411390

INTERBAN, hipoteca para
compra: le financiamos la
compra de la propiedad y los
gastos hasta 35 años.
Interban 973 447477.

SE ALQUILA casa rural por
meses, quincenas o fines de
semana. Zona de Cariño «La
Coruña» Interesados 639
811128.

SE ALQUILAN
apartamentos en Camarasa
con vistas al río y
apartamentos en la Pineda a
50 m. de la playa. Razón 973
447752 y 639920281.

ES VEN casa de 200 m2 a
La Ràpita. Semi nueva, 3
hab., 2 cuartos de bany,
cuina, despatx, garatge i A/
C. Esti l muntanya. De
particular a particular. Raó
973 446612.

SE VENDE piso de 140 m2

en la Avd. Pere I I I  de
Balaguer. 5 hab., salon
comedor, 2 cuartos de baño,
2 terrazas. Completamente
nuevo. Razón 637 081097.

SE VENDE piso de 100m2, a
50 metros del Paseo de la
Estación. 3 hab., comedor,
cocina y 1 baño, balcón y
galeria cerrada. Totalment
reformado y recien pintado.
Para entrar a vivir. Razón telf.
667476172.

ES LLOGA apartament de 2
habitacions, sense mobles a
l’Avd. Pere III de Balaguer. Raó
626 472189, a partir de la 4
de la tarda.

ES DONEN gatets petits i
també es ven una bicicleta de
dona nova. Raó tel.
973447320.

SE VENDE  Citroen ZX
Advantatge, 1.9 TD, L-Y, con
128.000 ki lómetros. 5
puertas, A/A. Impecable.
Precio: 3.000 euros. Razón
telf. 973446612.

ES LLOGA local de 150 m2

al C/ Mont-roig de Balaguer.
Interessats 626762511.

ES NECESSITA oficiala per
a perruqueria a Balaguer, amb
experiència. Abstenir-se
aprenentes. Raó tel.
973447820.

VACANCES es l loga
apartament de 70m2 a Miami
Platja, terrassa gran amb
vistes al mar, 50m. de la platja.
Juliol, 350 euros/set., agost
400 euros/set. i setembre
300 euros/set. Reserva amb
antelació. Raó tel.
659578658, 973446449.

Empresa de Balaguer
NECESSITA

LLICENCIAT/DA

EN DRET

- Departament de Fiscal
- Jornada partida de diluns a divendres
- Incorporació immediata a treball estable
- Es valoraran: experiència i coneixements d’informàtica

Interessats:
Enviar Currículum, amb fotografia recent,
a l�Apartat de Correus, 7. 25600 Balaguer
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SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.50 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.45 LLEIDA diari excepte diumenge
07.48 " feiners
07.55 " de dilll. a div. feiners
07.56 “ feiners
09.15 “ feiners
10.45 LLEIDA diumenges
13.30 " calendari escolar

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

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

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

19.00 de dill. a div. feiners

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

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA

07.55 08.25

14 .17 14..47

19.45 20..15

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LA POBLA

09.25 11.00

14.20 15.55

21.15 22.50

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER

8.55 09.25

13.45 14.20

20.45 21.15

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

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

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

F A RM ÀC I E S OD E O T O RN

F A R M À C I E S
ÀGER

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

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

BELLCAIRE D'URGELL

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466
CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200
CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070
LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973425051

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973454213
MONTGAI

PERE SOLANS 973430110
OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136
VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151

De les 8 de la tarda del 21 de juliol a les 8 de la tarda del 28 de juliol SALA
De les 8 de la tarda del 28 de juliol a les 8 de la tarda del 31 de juliol ALDAVÓ
De les 8 de la tarda del 31 de juliol a les 8 de la tarda del 4 d’agost MARCH

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

ES LLOGA
parquing tancat al

Carrer Barcelona.

Zona eixample.

Tel. 973 448 273

LOCAL EN TRASPÀS
al carrer Barcelona

Informació tel. 973448273

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

C E L A D O R

900 308 308 Trucada
gratuïta

Informa�t

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

Treballa en un
Banc o Caixa d�Estalvis

Preparació completa
Psicotècnics, Dinàmiques de grup

i Entrevista personal

Des de graduat escolar

900 308 308 Trucada
gratuïta

informa’t

Personal d�Oficis

Informa�t: 900 308 308
Trucada gratuïta

preparació garantitzada

CENTENARS
DE PLACES LLIURES
Treballa de funcionari

com a conserge, conductor,
ordenança, jardiner...

APROFITA L’ESTIU
i prepara’t per a

Aconsegueix un lloc fixe en
Serveis de Salut

FORMACIÓ GARANTITZADA
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