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Nou pavelló polivalent
L’Ajuntament de Balaguer ha
licitat el projecte i l’execució
de les obres d’un nou pavelló
polivalent de 4500 m2

Campionat d’Escacs Actius
Vallfogona acollirà els dies
24 i 25 de setembre un nou
campionat d’Escacs Actius
amb la presència de més de
100 jugadors

436

Premi Jaume d’Urgell
El pediodista Antoni Bassas i
l’obra cultural de l’Alguer van
ser guardonats amb el XVI
Premi Jaume d’Urgell

2a quinzena
Setembre · 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
- C/ Urgell
- C/ Barcelona
- Avd. Països Catalans
- C/ Sant Lluís
- 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
- Passeig de l’Estació
- Pis a Torredenbarra, 4 hab. per
setmanes
- C/ Molí del Comte
- Avd. Països Catalans
- C/ Almatà

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/ Urgell de 170m
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- C/ Barcelona
- Avd. Països Catalans
- C/ Tarrega
- Pol. Ind. Camp Llong

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
- C/ Bellcaire
- Pol. Ind. Camp Llong

CASES EN VENDA
BALAGUER
- Casa barata al C/ Tarragona
- Parcel·la per construcció 240
m
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- C/ La Plana
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa a l’Avd. Catalunya
LA SENTIU DE SIÓ
- Finca amb casa rural
BELLCAIRE
- Cases de nova construcció.
Venda sobre plànol.
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
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MENÀRGUENS
- 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.

PARCEL.LES EN VENDA
- A la Ràpita
- A Térmens
- A Castelló de Farfanya

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.

AGRICULTORS
Els titulars d’explotacions agràries inclosos al règim especial agrari o autònoms, i per tal de

pal·liar els danys produits per la sequera, gaudiran d’una

reducció del 50% del pagament de les quotes de la Seguretat Social.

Consulti’ns. Departament Laboral de Cudós Consultors
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CENTRE CULTURAL
(La teva escola de confiança)

� INFORMÀTICA: Diferents cursos i nivells
� INFORMECA: Mecanografia assistida per ordinador
� ANGLÈS / FRANCÈS / ALEMANY / XINÈS
� REPASSOS: de totes les assignatures de l�escola }

ADULTS

INFANTS
a partir de 3 anys

CENTRE CULTURAL - Passeig de l’Estació, 25 - 25600 BALAGUER - Informes i inscripcions: de 5 a 9. Tels. 973 443 627 / 973 445 429 - Tel. mòbil 626 555 395

MATRÍCULA OBERTA - PLACES LIMITADES

S’inicia un nou curs escolar

Després de les merescudes vacances

d’estiu, a mitjans del mes de setembre, s’ini-

cia com cada any, el curs escolar. Els nens i

nenes dels nostres pobles retornen a les

aules per retrobar-se amb els amics, profes-

sors, i amb els llibres. Tenen per davant nou

mesos de curs escolar.

Comença un nou curs però que arrosse-

ga els vells problemes de l’ensenyament: un

dels més greus, segurament és el de la

massificació a les aules, agreujat en els dar-

rers anys per la irregular matriculació de

nouvinguts durant el curs escolar,  i per tant

fora dels terminis de matriculació establerts

pel Departament d’Educació. En aquest curs

que ara iniciem, el 40 per cent dels matricu-

lats de nou, són alumnes nouvinguts, men-

tre que el 60 per cent és d’escolars nascuts

a Catalunya. El preu dels llibres i del material

escolar, el nombre d’hores lectives; les obres

d’adequació dels centres escolars, que sem-

bla no s’acaben mai; la presència dels mal

anomenats «barracons» que malgrat tenir

totes les comoditats, no són l’espai ideal per

cursar estudis, són altres problemes que s’ar-

rosseguen any rera any.  Aquests problemes

són complicats de solventar, i de ben segur,

la seva solució passa en tots els cassos per

augmentar el magre pressupost de l’ense-

nyament del nostre país.

Hem arribat a la mare dels ous. El go-

vern català i l’espanyol, són dels que menys

diners destinen a l’ensenyament, de tot

Europa. Després, no ens hem d’estranyar que

les estadístiques diguin que els nostres alum-

nes són dels que tenen els coneixements més

baixos de la Unió Europea. El futur d’un país

passa per potenciar moltes coses, però prin-

En portada:
Inici curs escolar

BALAGUER
La Consellera de Cultura,

Caterina Mieras inaugura el
nou Arxiu Històric

Unes 3000 persones visiten
la Fira d’Entitats que va

celebrar-se el 4 de setembre

COMARCA
La ministra d’ensenyament i
habitatge andorrana presideix
els actes de l’11 de setembre

El proper diumenge 25 de
setembre, Tartareu celebra
l’Aplec de Sant Miquel

CULTURA
El passat 12 de setembre va

iniciar-se un nou curs de
l’Escola d’Arts Plàstiques

Amb l’obra “Celebració”
comença el cicle de tardor

del Teatre Municipal

ESPORTS
El Balaguer comença de
manera irregular amb una
derrota i un empat a Mataró

Marc Adsuar es proclama
campió de Catalunya de pesca
amb mosca - joventut

cipalment, l’educació dels seus habitants,

i destinar el pressupost necessari, tant a

nivell docent com a nivell d’investigació.

També sabem que diners n’hi ha pocs, i

també sabem que els bons polítics són

aquells que saben prioritzar entre les ne-

cessitats més adequades pel país. Espe-

rem que no continuïn equivocant-se més.

Bon curs escolar 2005-2006.
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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

Licitat el projecte i execució de les obres

del nou pavelló polivalent
La nova infrastructura tindrà 4.500 metres quadrats i s’ubicarà a la

vora de les piscines municipals, en els terrenys de l’antiga INPACSA

El ple de l’Ajuntament de Balaguer, va
aprovar el passat dilluns 5 de setembre, treure
a licitació la redacció del projecte i futura exe-
cució de les obres del nou pavelló polivalent
que vol construir-se a la ciutat.

El nou equipament municipal serà de
4.500 metres quadrats i s’ubicarà a la vora
de les piscines municipals i de l’actual pavelló
poliesportiu, als terrenys de l’antiga INPACSA,
i suposarà una inversió de dos milions d’euros.

Està previst, que el nou pavelló pugui
donar sortida a les necessitats esportives de
la ciutat, amb una capacitat de tres pistes,
tant per la pràctica del bàsquet o futbol sala,
així com aquelles necessitats del món de l’oci,
podent-se utilitzar com a sala de concerts, o

pavellons firals.
Les previsions de l’equip de govern són

que el nou pavelló pugui inaugurar-se en el
decurs de la Festa Major del Sant Crist, del
proper any 2006, ja que segons les bases,
les obres poden realitzar-se en nou mesos.

Aquest equipament ha estat reivindicat
per diferents institucions i entitats de la ciu-
tat, majoritàriament esportives, i també eco-
nòmiques com és Fira Balaguer, que en els
darrers anys ha vist limitat el seu creixement
per manca d’una infrastructura de les carac-
terístiques que ara s’està preveient de cara
als propers anys. La licitació del projecte i les
obres es va aprovar per unanimitat dels grups
municipals.

La Consellera de Cultura

Caterina Mieras inaugura el

nou Arxiu Històric Comarcal
El passat dimecres, 14 de setembre

Al tancament d’aquesta edició de la revista
GROC, estava prevista la inauguració del nou Arxiu
Històric Comarcal de Balaguer, a càrrec de la
Consellera del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, Caterina Mieras.

El nou equipament cultural està ubicat a la Plaça
dels Comtes d’Urgell, a la vora del Museu de
Balaguer, i la seva posada en funcionament,
suposarà una important millora, tant per la
conservació dels documents històrics de la nostra
comarca, com pels historiadors i erudits que
gaudiran d’unes instal .lacions modernes que
facilitaran la seva tasca d’investigació històrica.
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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

Unes 40 entitats i 3.000 visitants a la cinquena

Fira d’Entitats, celebrada el 4 de setembre

«Tots.es» retorna a Balaguer per fomentar l’us

de la xarxa d’internet entre els balaguerins
Durant els darrers dies, la cam-

panya “Tots.es” ha seguit amb el seu
objectiu de sensibilitzar els habitants
de Balaguer en l’ús de la xarxa, amb
un Aula Fixa instal.lada a la Bibliote-
ca Margarida de Montferrat.

Desenvolupada pel Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç i
l’entitat pública Red.es, compta amb
la col.laboració de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Balaguer
i pretén articular els plans
autonòmics i locals per garantir l’ús
de la xarxa en els nous internautes.

La Campanya Tots.es (“Tots a
Internet”)  ha tornat a Balaguer amb
un Aula Fixa ubicada a la Biblioteca
Margarida de Montferrat, on els visi-

Una quarantena d’entitats i associacions de
Balaguer i comarca van participar el passat diumen-
ge 4 de setembre, en la cinquena edició de la Fira
d’Entitats que va celebrar-se a la Plaça del Merca-

dal, organitzada, un any més, per
l’Associació de Dones d’Almatà.

Les entitats participants a la
Fira van mostrar, en el transcurs
del dia aquelles activitats que
organitzen al l larg de l ’any,
intercanviant experiències entre
elles i aprofitant el nombrós públic
assistent a la Fira, unes tres mil
persones durant tot el dia, per
captar nous socis de les entitats.

Durant el dia, diferents
autoritats locals i provincials van
assistir a la Fira, visitant els
representants de les diferents
entitats i interessant-se per les
activitats que porten a terme
durant l’any.

tants han rebut, durant 45 minuts i amb l’ajuda d’un
monitor, una classe d’iniciació en l’ús i maneig d’Inter-
net comprovant els avantatges que proporciona l’uti-
lització de la xarxa.

La residència Santa Maria

celebra la seva festa anual
Els residents van gaudir dels actes
juntament amb els seus familiars

El passat dissabte 20 d’agost, la residència
geriàtrica Santa Maria de Balaguer va celebrar la
seva festa anual, amb tot un seguit d’actes que van
iniciar-se al migdia amb la celebració d’una Missa, a
la mateixa residència.

A partir de les 5 de la tarda, la Coral de Dones
Albada de Mollerussa va oferir un concert, seguit
d’una exhibició de balls llatins a càrrec de la parella
formada per Raul i Margarita.

La Festa va finalitzar amb una animada sessió
de ball i un aperitiu pels assistents a la Festa.

La cinquantena de residents van poder gaudir
de la festa juntament amb els seus familiars i amics.
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973 445 356 - 667 471 961

ZONA BALAGUER

Piso de 103m2,  4 hab. 1
baño, 2 terrazas. Trastero.
132.222,66 euros. Ref. 1043

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

Piso de 100 m2, 3
habitaciones, baño y aseo.
Cocina a reformar. Balcón y
terraza. Ascensor. Trastero.
Amueblado.
Precio: 156.263,15 euros
Ref. 1021

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 CASTELLÓ DE

FARFANYA

Casa de 4 plantas, 7 habi-
taciones, 2 baños, comedor
con fuego a tierra. Garaje
para 3 coches. EXCELEN-
TE. Precio: 222.374,48
euros. Ref. 1042.

Generalitat de Catalunya
Servei d�Ocupació de Catalunya

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

ESCOLA PIA - BALAGUER

CURSOS SUBVENCIONATS
pel Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu

Cursos de formació ocupacional
dirigits a persones ATURADES

� ANGLÈS: GESTIÓ COMERCIAL
� INFORMÀTICA D�USUARI
� INICIACIÓ A INTERNET

Vine i informa�t a l�escola a partir de l�1 de setembre

C/ Barcelona núm. 73-87  -  25600 BALAGUER
Tel. 973 445 727   Fax 973 450 474

3.500 escolars iniciaren les classes del

nou curs el passat 12 de setembre
El curs 2005-2006 s’avança tres dies, que es recuperaran durant el

curs escolar, racionalitzant les vacances al llarg de l’any

El passat dilluns 12 de setembre, mi-
lers de nens i nenes de Balaguer i de la
comarca de la Noguera, han iniciat un nou
curs escolar amb tota normalitat, segons
indiquen fons del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.

Han estat vora 3.500 nens i nenes de
tots els municipis noguerencs els que car-
regats amb tots els llibres i material esco-
lar necessari per iniciar el curs han assistit
als diferents centres escolars i instituts de

batxillerat, retrobant-se amb els mestres i
professors després de les merescudes va-
cances d’estiu. D’aquests 3.500 escolars,
més de 2.500 pertanyen a Balaguer i per
tant acudeixen a un dels set centres esco-
lars de la ciutat: els centres de primària
públics Gaspar de Portolà, la Noguera i
Àngel Guimerà, els de secundària, Institut
Ciutat de Balaguer i Institut Almatà i els
centres concertats, Escola Pia i Nostra
Senyora del Carme.

Nova edició de Firauto els

dies 15 i 16 d’octubre
Els pavellons firals acolliran un nou

certamen del vehicle d’ocasió

Els propers dies 15 i 16 d’octubre es celebrarà
la catorzena edició de FIRAUTO, als Pavellons Firals
de Balaguer.

Firauto, està més que consolidada com una fira
del vehicle usat, amb una oferta tan de vehicle utilitari
com de luxe i industrial, cada cop més complerta.

Enguany es podrà veure una exposició de més
de dos-cents cinquanta  vehicles i 3.600 m2

d’exposició.
Firauto disposarà d’una Unitat d’I.T.V. Mòbil,

davant dels pavellons firals, per tots els visitants de
la fira que vulguin aprofitar per passar la revisió d’I.T.V.
del seu vehicle.

Els pavellons estaran oberts el dissabte i el
diumenge de 10h a 14h i de 17h a 21h.
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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

 El periodista Antoni Bassas recull el

XVI Premi Jaume d’Urgell
En el decurs dels actes institucionals de l’11 de Setembre,

organitzats entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Balaguer

El periodista de

Catalunya Ràdio, Antoni

Bassas i Obra Cultural de

l’Alguer van rebre, el passat

11 de setembre, el Premi

Jaume d’Urgell per la seva

tasca en favor de la llengua

catalana i la seva difusió.

Presidit pel president del

Consell Comarcal de la

Noguera, Josep Roig, l’acte

del lliurament del XVI premi

Jaume d’Urgell va acollir un

bon nombre de balaguerins.

Antoni Bassas en el seu

parlament va agrair al

consell comarcal de la

Noguera el premi, que

“s’atorga a un programa de

ràdio, en català, competitiu

i de qualitat.”

El periodista i director

del programa El Matí de

Catalunya Ràdio va indicar

que “la llengua catalana no

solament és un còdig per

entendre’ns sinó que també

serveix per configurar el

nostre lloc al món”.

Per últim, Bassas va

voler destacar la qualitat dels

mitjans de comunicació

públics de Catalunya, i afirmà

que “cap poder té dret de

manipular cap canal públic,

destacant la independència

de la que gaudeixen els

mitjans de la CCRTV, molt

més gran que la que tenen

altres mitjans de la resta de

l’Estat i d’Europa. D’aquí la

seva qualitat”.

L’acte institucional va

acabar  amb una recepció

al claustre del Consell.

Els actes de la Diada de

l’11 de setembre a l’Escull
Presidits per la ministra andorrana

d’habitatge, Meritxell Mateu

La Diada Nacional de Catalunya va ser viscuda a

Balaguer amb un acte institucional al voltant de l’es-

cultura l’Escull, organitzat conjuntament, per l’Ajunta-

ment de Balaguer i el Consell Comarcal del la Nogue-

ra.

L’acte va estar presidit per la ministra andorrana

d’habitatge, Joventut i Ensenyament, Meritxell Mateu.

L’acte institucional, que comptà amb la presència

de l’alcalde Miquel Aguilà i el president del Consell

Josep Roig, va finalitzar amb l’actuació d’un grup de

música tradicional.

La Plaça del Mercadal va acollir la ballada de sar-

danes amb la Bellpuig Cobla.
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 Un centenar de mestres i professors

van a l’Escola d’Estiu de la Noguera
Celebrada entre el 5 i el 9 de setembre a l’IES Almatà de Balaguer

Tartareu celebra l’Aplec de

Sant Miquel el 25 de setembre
Organitzat pel Patronat de Sant Miquel de

Tartareu, el proper diumenge 25 de setembre, la

vila celebrarà un any més el popular Aplec de Sant

Miquel que començarà a les 11 del matí amb una

Missa a l’ermita i repartiment de coca i moscatell i

una visita guiada al castell. A partir de les 12,30

hores en el marc de l’església parroquial hi haurà

l’exposició de les troballes del castell i presentació

del llibret «Coneguem Tartareu», aquest any dedicat

a Les Festes, i conferència a càrrec de Joan Bellmunt.

Amb la presència d’una centenar de mestres i

professors dels diferents centres escolars de la

comarca de la Noguera, s’ha celebrat durant aquests

primers dies del mes de setembre, una nova edició

de l’Escola d’Estiu de la Noguera amb la celebració

d’una dotzena de cursos formatius de diferents te-

màtiques que han d’ajudar els docents a millorar la

manera de donar les classes, així com la millora en

la qualitat d’aquests ensenyaments.

Organitzada pel Grup de

Mestres de la Noguera, l’Escola

d’Estiu s’ha celebrat a les

instal.lacions de l’IES Almatà de

Balaguer.

Els organitzadors han qualificat

de molt positiva l’edició d’enguany,

tant per la qualitat dels cursos

impartits com per l’assistència dels

docents que han valorat

favorablement aquesta nova

edició, d’una de les Escoles d’estiu

pioneres de Catalunya.

Entre els cursos que s’han

impartit durant els quatre dies, els

de més acceptació han estat els

cursos referents a les noves

tecnologies, com la informàtica

aplicada, i aquells cursos que

serveixen per millorar la relació amb

els alumnes nouvinguts que han de

servir als docents per millorar la seva

capacitat per educar.
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A partir de l’1 d’octubre ens trobareu a

la nova botiga
del Pere III número 17,

davant la passarel·la

Tel. 973 445 274 Fax 973 447 552  |  E-mail:monesma-saiz@terra.es  |  25600 BALAGUER (Lleida)

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

El passat dijous 8 de setembre, va in-
augurar-se un nou curs escolar de l’Escola
Municipal d’Arts Plàstiques, amb la presèn-
cia de l’alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà,
la regidora d’ensenyament i cultura, Mar
Roldán i el vicepresident de l’IMPIC, Josep
Maria Escoda, que van incidir en la impor-
tància i la tasca d’aquesta escola i del seu
equip pedagògic al llarg dels anys de do-
cència a la nostra ciutat.

L’Escola que pertany a l’Impic, està di-
rigida per Meritxell Rodés, que a la vegada
dóna classes de pintura i dibuix.

A més d’aquestes especialitats, l’Escola
també ofereix classes de ceràmica, escultu-

L’Escola Municipal d’Arts Plàstiques

inaugura el nou curs escolar 2005-2006
L’Escola Municipal ofereix classes de dibuix, pintura i ceràmica a
més de seixanta alumnes de Balaguer i comarca de totes les edats

ra, manualitats per als més menuts, restau-
ració de mobles, etc, i compta amb una cin-
quantena d’alumnes de totes les edats en les
diferents modalitats i especialitats.

Actualment, l’Escola es troba ubicada
al segon pis de l’edifici consistorial de
Balaguer, i les classes van iniciar-se el pas-
sat dilluns 12 de setembre, tot i que si en-
cara hi ha gent interessada en cursar algu-
na especialitat, poden matricular-se durant
tot aquest mes de setembre, sempre que
quedin places vacants.

Totes les obres que els alumnes realitzin
durant el curs, seran exposades el proper mes
de juny a la Sala d’Exposicions de Balaguer.

Exposició d’art del pintor

italià Pitti al Xalet Gramunt
Organitzada per la Fundació Margarida

de Montferrato de Balaguer

Des del passat 10 de setembre i fins el proper
23 d’octubre, el Xalet Gramunt, seu de la Fundació
Margarida de Montferrato, alberga una exposició
d’art contemporani del pintor italià, Pitti sota el títol
de «Gli okki del cuore».

Pitti és un referent de primera línia de l’art con-
temporani europeu. Creador del moviment pictòric
anomenat com expansionisme o pintura expansiva.

La seva obra pictòrica la treballa en quatre líni-
es essencials, una línia gestual i enèrgica; una altra
que expressa el color pel color sense accentuar el
gest; una de molt més geomètrica i constructiva i
una línia que presenta la combinació entre geome-
tria i gestualitat.
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“El professional”, “Salamandra” i

“Celebració” en la temporada de tardor
Paco Moran i Joan Pera, portaran el seu “matar al presidente” el

proper 8 de novembre, durant la Festa Major del Sant Crist

Amb la representació teatral de «Celebra-
ció» el proper dissabte 24 de setembre, s’ini-
ciarà una nova temporada del Teatre Munici-
pal de Balaguer. Sota la direcció de Josep
Galindo, l’obra «Celebració» està interpreta-
da per Carles Canut, Victòria Pagès, Mingo
Rafols, Boris Ruiz, Santi Sans, Lluís Villanueva,
Marta Angelat, Cristina Brondo, Roser Camí, i
Jordi Llordera entre d’altres.

El cicle de Tardor continuarà amb un con-
cert del cantautor Jaume Sisa el dissabte 1

d’octubre, i l’obra El Professional de Susan
Kovacevic amb  la participació d’actors com
Jordi Banacolocha, Pep Anton Muñoz, Montse
Estévez i Albert Pérez, Per les Festes del Sant
Crist es representarà l’obra «matar al
presidente» amb Paco Moran i Joan Pera i
l’actuació musical del grup El Pont d’Arcalís,
els dies 8 i 9 de novembre, respectivament.
El cicle es tancarà amb l’obra «Salamandra»
de Benet i Jornet amb Pep Cruz, Àngels Poch,
David Selvas i Julio Manrique.

Indesinenter

Deuen ser quarts d’una o potser més
i em sento satisfet d’aquest moment
caminant sol, oïnt paraules
que ningú no em diu i jo no repeteixo.
Acurades converses fit a fit al temps,
a la vida i a l’amor. Coses que el cor
s’apunta cada dia i són un viratge
i també un miratge fins que ve la nit.
Tristors de poble petit
que ningú no vol merèixer. Preguntes
i respostes. Predadores arrels
que s’agafen a les pedres
i en l’eixut es moren. Iconos turbadors,
mites artesanals i coses comunes
que passen als humans i ningú
vol reconèixer. La nit i jo.
Ningú dels dos fa la pregunta
que tots dos sabem.

Miquel Trilla



13



14

Irregular inici de temporada del Balaguer,

perdent a casa i empatant a Mataró
L’equip que entrena Emili Vicente ha acabat els dos partits amb 10

jugadors, per les expulsions de Toni Menchón i d’Ermengol

El Club Futbol Balaguer no ha començat
bé la temporada de la Tercera Divisió Catala-
na, amb una derrota en el seu debut davant el
Barça C, per 1-2 i un important empat a dos
gols al camp del Mataró, un dels equips pun-
ters de la categoria.

En el partit davant els blaugranes, els ho-
mes d’Emili Vicente van jugar amb poca in-
tensitat, i malgrat avançar-se en el marcador
amb un gol de penal, dues errades defensi-
ves, i l’expulsió de Toni Menchón, van fer que
els visitants puguessin capgirar el marcador, i

van acabar emportant-se els tres punts en
joc. El passat diumenge, el Balaguer visità el
camp del Mataró, i va aconseguir avançar-se
en el marcador amb un 0-2, al minut 15 de la
segona part. Però l’expulsió d’Ermengol en
els darrers instants del primer temps, va fer
que l’equip es desfondés físicament en els
darrers minuts del partit, cosa que van apro-
fitar els del Maresme per empatar l’encontre.
Aquest diumenge, el Balaguer visita el camp
del Figueres, i el proper 25 de setembre re-
bran al Rubí.

Golejadors del F.C. Balaguer

1.Vilanova. .................. 6

2.Castelldefels ............ 6

3. Manresa ....................... 6

4.Barcelona C ............. 6

5.Girona ...................... 6

6.Espanyol B ............... 4

7.Mataró ..................... 4

8.Rapitenca ................. 3

9.Palamós ................... 3

10.Rubí ....................... 3

11. Santboià. .............. 3

12. Balaguer ............... 1

13. Granollers ............. 1

14. Prat ...................... 1

15. Figueres ................ 1

16. Peralada ............... 1

17. Europa .................. 1

19. Gavà ..................... 0

19. Cornellà ................ 0

20. Palafrugell ............. 0

Classificació Tercera Divisió

1.Ermengol ................... 1

2. Fontova ..................... 1

3. Figuerola .................. 1

El Balaguer ha acon-
seguit marcar tres gols
en els dos primers par-
tits disputats aquesta
temporada.

El primer el va mar-
car Ermengol de penal
davant el Barça C. Aquest
gol, tot i trencar l’empat
a 0 inicial, no va servir de
res, ja que el Barça va
donar el tomb al marca-
dor amb 2 gols.

En el partit disputat el
passat diumenge a
Mataró, el Balaguer es va
avançar en el marcador
amb un clar 0-2, amb
gols de Fontova, de cap
i de Figuerola, amb l’exe-
cució d’una falta directa,
de manera magistral. Joan Figuerola

L’equip del Maresme,
jugant amb un home
més, va aconseguir dos
gols empatant el partit,
en el darrer tram de l’en-
contre, sense que els
homes d’Emili Vicente hi
poguessin fer res.

El màxim golejador
de l’equip en la passada
temporada, Iban Parra no
va poder jugar davant el
Barça tot i que sí que ho
va fer davant el Mataró.
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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

TRUQUIN�S AL  TEL. 973 44 8159

LI COMPREM EL SEU PIS AL

COMPTAT

PASSI PER LES NOSTRES OFICINES I
INFORMI�S SENSE CAP COMPROMÍS

TARTAREU

CASES AFILERADES
D�OBRA NOVA A PARTIR

DE 114.600 EUROS

Jardí amb gespa i pèrgola de
fusta. Vistes panoràmiques.

VISQUI AMB TRANQUIL·LITAT
BALAGUER

REF.000124
 Gran pis reformat

120 m2

3 hab.,2 banys
complerts, calef.,
ascensor, traster

TOT MOBLAT I EQUIPAT.

CASTELLÓ

REF. 024246
Casa

semireformada per
101.000 euros

4 dormitoris amb
calefacció,

pati de 85 m2.

BALAGUER

REF. 000123
Magnific pis

seminou en molt
bona zona

3 hab., més galeria
tancada, calef.,
parking i traster.

BALAGUER

REF. 000125
Magnific pis

de 140 m2

3 hab.dobles, 2 banys
complerts, ascensor,

calef. i traster
ZONA PASSEIG

BALAGUER

REF. 23707
Centric pis de

100 m2

4 hab., calef. gas
natural, galeria

tancada.
TOTALMET MOBLAT.

BALAGUER

REF. 24239
Pis seminou de 3

habitacions

ascensor, calef., llest
per entrar a viure.

P.V.P.: 124.400 euros
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Fruites i Verdures

Llop-Tilló
VENDA AL DETALL i AL MAJOR

Av. 11 de Setembre, 160  - BELLCAIRE D�URGELL
Tel. botiga 608 162 732  Tel. part. 973 610 413

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

El pavelló acull un partit

entre el DKV Joventut de

Badalona i el Plus Pujol Lleida
El passat dimarts al vespre, el pavelló

poliesportiu de Balaguer va acollir un interessant
partit amistós entre el DKV Joventut de Badalona,
equip que milita a l’ACB, i que entrena Aito Garcia
Reneses, contra el Plus Pujol Lleida, de la LEB, que
entrena Andreu Casadevall.

El partit va ser molt igualat, tot i que al final, la
major experiència dels badalonins va decantar el
marcador final que va finalitzar amb un 92-85 pels
de l’ACB.

El partit va estar organitzat pel Club Bàsquet
Balaguer i va comptar amb la presència d’uns 600
espectadors que van gaudir d’un partit de molta
qualitat i en el que els dos entrenadors en van po-
der treure bones conclusions de cara als campionats
que estan a punt d’iniciar.

El Club Bàsquet Balaguer presenta un

total de 13 equips a l’afició de la ciutat
Cal destacar el retorn de molts jugadors balaguerins a l’equip sènior,

que estaven jugant en diferents clubs de la província

El passat dissabte dia 10 de setembre el
Club Bàsquet Balaguer es va presentar da-
vant de la seva afició al polisportiu de
Balaguer.

Més de 500 persones van poder
presenciar la presentació dels 13 equips
federats del club, i dels prop de 200 jugadors
que formen part d’aquest.

Cal destacar que el club posarà tot el seu
esforç en potenciar els equips de base del
club, per tal de poder aspirar a tenir el màxim
d’equips ben classificats en les seves
respectives competicions, i a més per tal de
poder aconseguir que arribin el màxim de
jugadors possibles als dos equips sèniors, el

masculí i el femení.
Durant la presentació els dos equips

sèniors del club van disputar un partit amistós.
El Sènior femení es va enfrontar al C.B.

Secà de Sant Pere, i el Sènior Masculí va jugar
contra el C.B. Cervera.

El club vol destacar que enguany el primer
equip masculí estarà format pràcticament per
jugadors de la ciutat i té com a objectiu el
tornar a recuperar la il.lusió dels afeccionats,
i tornar a ser un equip competitiu per tal
d’aconseguir trencar la mala ratxa de les
temporades anteriors.

En aquest sentit cal destacar que la
temporada s’iniciarà el 17 de setembre.



17



18

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

OSTEOPATIA Y FISIOTERAPIA
TERAPIA CRANEOSACRA
REEDUCACIÓN POSTURAL
- Dolor espalda, articulaciones, tendinitis
- Vértigos, cefalea, migraña
- Insomnio, fatiga, stress
- Otitis, sinusitis
- ATM
- Escoliosis, pies planos, cavos

- Consúltanos tu problema
- Fisioterapia concertada con mutuas

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

Tel./Fax 973 451 393 - 25600 BALAGUER

Laboratori

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

HORARI: diari de 9h a 11h.

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

El balaguerí Marc Adsuar es proclama campió

de Catalunya de pesca -mosca joventut

Acaba l’estiu esportiu més llarg per als nois i

noies de Balaguer i comarca de la Noguera
Amb el temps afegit, darrera

proposta del programa d’activitats
d’estiu que presenta l’Ajuntament
de Balaguer, acaba l’estiu més llarg
per als nois i noies de la ciutat. La
proposta actual ha permès que
més de mil usuaris hagin pogut
gaudir de les activitats proposades
durant els tres mesos d’estiu,
especialment els més petits de la
casa, ja que des de que van aca-
bar l’escola fins un dia abans de
l’inici del nou curs escolar han po-
gut gaudir del programa i de les
noves activitats que s’han portat a
terme aquest estiu.

El triaesport, les estades
esportives, el temps afegit i els

El pescador de 14 anys, Marc Adsuar s’ha pro-
clamat campió de Catalunya de pesca a mosca jo-
ventut, celebrat el passat 3 de setembre al tram lliu-
re sense mort de la Seu d’Urgell.

Marc Adsuar va emportar-se la
medalla de campió absolut, la del
major nombre de peces pescades,
amb 4 peces, i la de la peça més
grossa, amb una truita de 37,7
centímetres.

Marc Adsuar representarà a
Catalunya en el proper Campionat
d’Espanya, tal i com ja ho va fer el
passat mes de juny, en el que va
quedar 14è, i es va classificar com
a membre per l’Alta Competició.

Cal destacar també la participa-
ció en el Campionat de Catalunya,
d’un altre balaguerí, Jordi López
Salud, que a la vegada va ser com-
pany d’en Marc Adsuar en les darre-
res 24 Hores de pesca.

cursos de natació, han estat els principals
protagonistes dins la programació de la temporada;
la valoració general ha estat força positiva per part
de la majoria dels participants.

Es presenta el F.S. Cristec

davant el Buma Tàrrega
Aquest dissabte, 17 de setembre, al
pavelló a partir de les 16,30 hores

Després d’aconseguir un meritori empat a la pista
del Colo Colo Saragossa, a tres gols, el Futbol Sala
Cristec Balaguer es presenta davant de la seva afició
aquest dissabte 17 de setembre, amb un partit amis-
tós davant el Buma Tàrrega, un equip de Territorial
però que es un ferm candidat a l’ascens, a partir de
les 16,30 hores al pavelló poliesportiu de Balaguer.

El tècnic Jaume Canal espera poder comptar amb
tots els seus efectius, un cop ja s’han recuperat els
pivots Cristian i Rosco.

Del partit davant el Colo Colo cal destacar la fa-
cilitat golejadora de David, amb 2 gols, així com el
debut del juvenil Ferran Font, i la progressió del ju-
gador Jaume Cortés, màxim anotador de la
pretemporada.
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Balaguer viu

Un any més, la Plaça Mercadal ha tornat a ser centre
on es concentra la vida associativa de la nostra ciutat,
amb l’exposició de les activitats de les diferents entitats
culturals i esportives de Balaguer i la comarca.

I és que el primer diumenge de setembre, amb la
tradicional Fira d’Entitats, tots els balaguerins tenim l’ocasió
de veure el ventall d’esdeveniments, de persones i d’entitats
que d’una forma desinteressada esmercen els seus
esforços per fer de Balaguer, una ciutat activa i participativa,
amb un caire absolutament popular i sobre tot,  identificades
amb les nostres arrels i amb la nostra forma de ser.

I és per això, que vull felicitar i encoratjar a totes les
entitats, a continuar en aquesta tasca. Una ciutat s’identifica
amb la voluntat, l’esforç i el sacrifici de la seva gent. És
l’única força imprescindible per dur a terme un projecte de
país, de ciutat amb un component identitari.

Actualment, hi ha una idea segons la qual l’important
és la diversitat. No hi ha diversitat sense idees. Se’n parla
tant que s’oblida que la seva base són les identitats. Dir “si
us plau”, “perdó” o “gràcies” és una manera d’anar
interioritzant el respecte per l’altre. No és gran cosa, però
potser són aquestes coses petites les que ens permeten
anar essent cada dia una mica millors.

No hi ha cap ciutat del món, petita o gran, però ben
constituïda que no defensi i enforteixi la seva identitat.
Sempre amb l’objectiu de fer una societat equilibrada i
equitativa que busca la cohesió social i l’eficàcia de la nostra
societat, basada en la capacitat de promoció de les
persones i de les famílies. No es tracta de protegir sinó
també d’oferir als ciutadans i a les famílies el màxim possible
d’igualtat d’oportunitats. Es tracta d’oferir una xarxa de
protecció a la gent, però també, la possibilitat de tenir
iniciatives. És bo que la gent se’n senti capaç de mirar
d’anar més enllà. Com més gent hi hagi d’aquesta, la
societat balaguerina serà més desvetllada, rica i
progressiva.

Balaguer viu, i tan que si!. Però viu gràcies a les
persones que es comprometen i mitjançant diferents
entitats culturals, esportives, solidàries, etc..., donen part
del seu temps i la seva vàlua pels altres. Aquesta
generositat, aquest  compromís és el maó més sòlid i més
fort per tenir entre tots la seguretat que Balaguer té present
i un futur ambiciós i ple d’oportunitats.

I per això diem que Balaguer es distingeix per tenir una
identitat ben definida. Sap acollir i integrar en un espai de
convivència comuna. Sap conservar la seva història cultural
i els elements identificadors i alhora, crear-ne de nous.

Entre tots hem de fer de la nostra ciutat, tant si està de
festa com en la quotidianitat del dia a dia, el lloc on tots
treballem per adaptar-nos a les noves exigències, on
s’avança en el camí de la llibertat, de la tolerància i de la
necessària reducció de desigualtats, on s’afavoreix la
convivència i el respecte a les diferents cultures, tot
acceptant la diversitat com una riquesa irrenunciable de
les persones i dels pobles, amb un clar objectiu de justícia
social.

Glòria Pallé i Torres

Cap del Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Balaguer

Avui no es pot pretendre saber ni donar
un judici just del pas del socialisme pels go-
verns d’Espanya, i de les diferents autonomi-
es fins ara. La cosa està massa calenta, i
encara és el pa nostre de cada dia. Temps
arribarà en què amb fredor es podrà judicar,
i estudiosos imparcials donaran la seva opi-
nió, de la nostra època.

Personalment, crec que en molts aspec-
tes serà molt bo, però en economia dubto
que obtinguin un just aprovat. En el passat
felipista (el Gonzàlez), el desori fou de lle-
genda, sort del Solbes al final. Es diu que
l’home és l’únic animal que ensopega dos
vegades en la mateixa pedra, el que anem
veient ens porta a dir que el govern socialis-
ta s’arranja ell mateix el roc on ensopegarà.

Avui sense els Fons Estructurals d’Europa
que van escassejant. El cove ple de grills que
permet que cada dia saltin més a canvi d’uns
recolzaments insegurs i contradictoris a
Madrid, fan que l’Estat hagi d’escoltar i... obeïr
moltes vegades als quatre punts cardinals
d’aquesta pell de brau, tant diferent de gruix
d’un punt a l’altre. Això sols per un costat, si
aquí hi afegim el rastre de la globalització,
on cada mes una empresa o altra baixa les
portes, ens porta a pensar que s’aconsegui-
rà l’utòpic somni del socialisme integral: igua-
lar-nos per baix i no per d’alt, vull dir per mí-
nims i no per màxims. Parlant amb cristià,
una majoria de pobres i hipotecats amb el
somni d’ésser rics, i una petita, molt petita
part de la població amb una riquesa difícil
d’avaluar.

M’entristeix que es pugui pensar que el
socialisme hagi estat històricament molt a
prop de la nul.litat en economia. I no cal dir,
que la idea d’Estat dels que manen avui dóna
la sensació d’ésser molt difosa. Sembla que
els preocupa més les nimietats que poden
omplir els diaris, que no, els vertaders pro-
blemes.

Van repetint les errades que mai els
han donat bons resultats i sí l’anomenada
de “careros”, certament els impostos van
carregant al consumidor i a tot fill del veí,
i mai diuen quan en tindran prou. Aquí te-
nim la inefable consellera Geli, que ens vol
bé a mans plenes: va fer apujar la gasoli-
na. Ara l’alcohol i el tabac. L’electricitat
també s’ha d’apujar, tot per fer-nos sans i
feliços. Tot per eixugar un dèficit crònic
de la sanitat -que molt m’erraré-, no veu-
ran els seus ulls (tan “mona”ella) eixugat.
No cal que s’afanyi per aconseguir uns
èxits que serien una revolució econòmica
i humana. Però es dóna la casualitat que
tots els consellers van fent provatures i
cerquen les innovacions com la fita per
poder ser vertaderament uns progressis-
tes revolucionaris, i no poden amagar les
seves insuficiències.

De revolucionaris n’hi ha hagut tres so-
lament: l’anglesa de Cromwell. La france-
sa i la russa. Tot el demés ha estat un
xerrar per xerrar. Evolucions sobre el tema
etern de la felicitat del gènere humà, que
si observem bé ha evolucionat d’una ma-
nera força irregular. No gràcies a lliber-
tats socials mal enteses, tan típiques dels
governs d’esquerra, sinó a treballs ben
fets, de  llom o de cervell, que a la fi, tot
és treball.

La vertadera revolució a la sanitat se-
ria un control sever i escrupolós, arribant
si fos necessari a renunciar una mica del
social per a poder ser més justa i eficaç
per la majoria. No tan progressisme amb
diners dels altres, i sí, bona administra-
ció.

Així doncs impostos amunt. Els espe-
ràvem.

C.G.A.

El que tots esperàvem
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Ps. l’Estació, 35

BALAGUER

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

Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER

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

“Anem de bolos” a Barcelona
La Companyia de Comèdies Crisi Perpètua ha

estat convidada a participar en el festival Insomni, la
tercera Mostra de Teatre de petit format que es farà
a Barcelona el proper 8 d’octubre. La companyia
balaguerina presentarà Anem de Bolos, que estan
representant amb gran èxit des de l’estrena a la Fira
de Tàrrega 2003. Amb aquesta obra han arribat a
les 25 representacions.

Els propers 24 i 25 de setembre, tin-
drà lloc el Campionat d’Escacs Actius de
Vallfogona, en la que s’espera la participa-
ció de més d’un centenar d’escaquistes d’ar-
reu del món. El campionat es celebrarà al

Vallfogona celebra el seu XIII Campionat

d’Escacs Actius, el 24 i 25 de setembre
Espera superar l’alta participació de les darreres edicions, amb

més d’un centenar de jugadors de països d’arreu del món

Poliesportiu de la localitat noguerenca.
En l’edició de l’any passat, el guanya-

dor va ser el Gran Mestre Viktor Moskalenko
del Club d’Escacs Terrassa, que va procla-
mar-se campió del XII Campionat d’Escacs
Actius amb un total de 9,5 punts, per da-
vant del representant del club Escacs
Balaguer, el cubà Román Hernández amb 9
punts i Azer Mirzoev també amb 9 punts. El
jugador de Vallfogona de Balaguer, Josep
Oms, guanyador del Campionat del 2003,
va quedar en cinquè lloc amb 8 punts.

El premi al millor jugador local va ser
per Jaume Parramon amb 6,5 punts, men-
tre que la primera fèmina va ser Mònica ViIlar
d’Olot amb 8 punts.
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ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36. Ref.
Gestoria Cudós. Raó al tel.
973450555, Montse.

EMPRESA DE PUBLICI-
TAT i DISSENY de
Balaguer precissa
dissenyador i webmaster.
Imprescindible domini de
Photoshop, Freehand, Flash,
Dream Weaber i software re-
lacionat. Interessats trucar
als tels. 973448273 /
667476167.

BUSQUES SEGURETAT
LABORAL? Treballa de
funcionari: Un aprovat cada
sis hores. Sistema de
preparació garantitzada fins
l’aprovat. Informa’t 900
150191, trucada gratuïta.

BALAGUER  compro
terreno urbanizable, nave o
edif icio viejo, pago al
contado. Interesados llamar
665 443790.

VENDA/LLOGUER de
pàrkings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer. Raó
als tels. 973446161-
629310479.

TREBALL per tota la vida,
només amb el certificat
d’escolaritat. Subaltern per
l’Administració. Prepara’t.
Informa’t 900 150 191, tru-
cada gratuïta.

ES VEN local comercial al
C/ Barcelona. Obra nova.
Dos nivells. Aparador de 12
metres. Zona Escola Pia.
Raó 973 448273.

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

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

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

ES LLOGUEN pàrkings
tancats al C/ Barcelona. Raó
tel. 667 476172.

ES VEN pis nou de disseny
a l’Avd. Països Catalans de
Balaguer. Davant del riu.
Molts extres. Raó
618382627.

SE VENDE comedor com-
pleto en buen estado a buen
precio. Razón 605 614807.

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.

NO BUSQUIS MÉS! Amb
el graduat escolar pots ser
auxiliar Administratiu. Amb
tots els avantatges de ser
funcionari. Informació
gratuïta 900 315 315.

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

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

1.500/1.200 euros
mensuals. Si vols ser bomber
es la teva oportunitat.
Pròxima oferta. Garantitzem
el teu aprovat. Informa’t 900
150 191, trucada gratuïta.

P R O F E S S O R
D’AUTOSCOLA. 1.500
euros mensuals. Requisits
Títol Oficial DGT.
Aconsegueix-lo fàcilment i
treballa. Informa’t 900 315
315, trucada gratuïta.

SE ALQUILA apartamento
al Pere III de Balaguer, n.º 15,
sin muebles. Razón 676
335486.

ES VEN TERRENY  de rec
apte per conreu o granja, a
la zona de Térmens.
Interessats 666 375880.

EN VENTA apartament, 2
hab., bany, cuina disseny, par-
quet, armaris empotrats,
traster i pàrking. Excelents
vistes. Raó 687 478846 i
617 700075.

SE VENDE BMW 520i, año
1998, color negro metalizado,
techo solar, clima, llantas,
amortiguación y más extras,
96.000 Km. Full equip. Precio:
10.000 euros. Razón 627
448721.

SE BUSCA casa o adosado
en venta en la zona nueva de
Balaguer. Pago al contado.
Interesados 660 084968 y
973 446470.

ES VEN Peugeot 307 HDI,
color gris amb 60.000 Km de
l’any 2002, clima, E.E., llantes,
ordenador abordo, etc. Molt
bon estat, revisions al dia.
Preu: 13.000 euros,
negociables. Raó 647
967045.

ES LLOGA pis de 2 hab., semi
nou, sense mobles i amb
electrodomèstics. Raó 973
447958 i 973 450797.

ES BUSCA persona de 20
a  30 anys responsable per
treballar en varies  feines
amb carnet de conduïr.
Interessats 699 052089.

ES VEN fotocopiadora -fax -
escaner marca Develop. Ideal
per a empreses. Inter. 647 713
287 de 8 a 13 i 15 a 18h.

SE VENDE duplex semi nue-
vo de 115 m2. Buena situación,
5 hab., 2 baños completos,
cocina, gran comedor y am-
plias terrazas. Parking para 2
plazas. Razón 629 411 390.

ES VEN BMW 320d Compact
de l’any 2002 amb 150 c.v.,
66.000 Km, llibre revisions
concessionari oficial, clima,
llantes, radio-cd-Mp3. Interior
detalls plata. Control estabilitat,
etc. Preu: 18.000 euros, ne-
gociables. Raó 615 641 646.

Informa’t - Trucada Gratuïta

900 258 258

259

OFERTA 2005
Institut Català

de la Salut

Infermeria
DOGC 08/03/05

PLACES LLIURES

Interessats Tel.

660 30 13 66

Professora amb molts
anys d�experiència

ESO, Batxillerat,
accés a cicles i a

la Universitat

DÓNA CLASSES DE
REPÀS I MILLORA

DE NIVELL

Cadena líder en perfumeria necessita:

ESTETICIENT PER LA BOTIGA DE BALAGUER

REQUERIM: Àmplia experiència en el sector, esperit emprenedor i capacitat de gestió
al capdavant d’un negoci

OFERIM: Incorporació immediata a una empresa capdavantera al sector, possibilitat
de gestió d’un centre propi dins dels nostres establiments

Interessades adreçar curriculum al fax 973 790 611 o per e-mail a gotta@gotta.es,
indicant clarament refència Esteticient Balaguer

ES LLOGA pis de 2 hab., a
la Plaça Pau Casals de Bala-
guer, edifici Caixa Penedès.
Raó 600 932155.

ES VEN pis semi nou al C/
Barcelona de 130 m2 + ter-
rasses. 4 hab. dobles, 2
banys, cuina de roure, A.A.,
calef. individual i traster. Tot
exterior. Preu: 216.364,36
euros. Raó 675 186633.

LOCAL COMERCIAL EN
VENDA al carrer Barcelona.
120m2 totalment
acondicionat. Raó tel.
667476172.

ES NECESSITA oficiala de
perruqueria pels divendres i
dissabtes al matí. Interessa-
des 655 572031 i 973
710475.

ES PRECISSA cambrer/a
per a Restaurant Sapone. In-
teressats 973 450508.

SOLÀRIUM ES VEN, molt
poques hores de funciona-
ment. Revisions al dia. Pràc-
ticament nou. Raó tel.
670900725.

EN VENTA casa de 3 plan-
tes a reformar, pròxima a la
Plaça Mercadal de Balaguer.
Raó 687 478846 i 617
700075.

EN VENTA casa adosada
amb 3 plantes, jardí i pàrking
a Gerb. Raó 687 478846 i
617 700075.

EN VENTA casa a La Regola
(Àger), tota de pedra, 6 hab.,
2 tipos de suite, 4 banys. Ide-
al per inversors. Raó 687 47
8846 i 617 700075.
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900 308 308
Trucada
Gratuïta

HORAR IOD ' AU TOBUSOS
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 15 de setembre a les 8 de la tarda del 18 de setembre MARCH

De les 8 de la tarda del 18 de setembre a les 8 de la tarda del 29 de setembre ALDAVÓ

De les 8 de la tarda del 29 de setembre a les 8 de la tarda del 6 d’octubre CLAVER

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,

OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS

COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

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

PARQUETS
SESETS S.L.

Instal·lacions de
PARQUETS, TARIMES,

FLOTANTS i EXTERIORS

Pol. Ind. Camp Llong- C/ Vallfogona, 40

25600 BALAGUER - a/e: sesets@hotmail.com

Fax 973 450 525  Mòbil 687 449 890

LOCAL COMERCIAL EN VENDA
carrer Barcelona, 120m2, totalment acondicionat

Tel. 667476172

ACONSEGUEIX CÒMODAMENT
EL TÍTOL DE

900 308 308
Informa�t - Trucada gratuïta

Graduat en
Educació Secundària

Al teu ritme (tu decideixes)
Còmodament (des de casa teva)

Amb garantia (formació fins l’aprobat)

Informa�t

AUXILIAR

ADMINISTRATIU

Prepara’t per a

I mai et faltarà feina
Decenes de places convocades cada

dia en tot el territori nacional

ZELADORS

900 308 308
Informa�t

PREPARA’T i...

Trucada
Gratuïta

ACCEDEIX A
UNA FEINA ESTABLE

SERVEIS DE SALUT

www.trabajasatisfecho.com

TRABAJA
DESDE

CASA
INFÓRMATE

www.alimentonatural.com
INFÓRMATE

TU NUEVA

FIGURA

TU SALUD Y TU FIGURA

MEJORAN

Portes metàl·liques
Basculants i automàtiques

Escales i baranes metàl·liques
Serralleria i Forja

Estructures metàl·liques
C/ Barceloneta (davant bàscula)

Tel. part/Fax 973 450 167
Tel. 605 801 804 - 25617 LA RÀPITA

etŕl·liques

ORENOM

ES TRASPASSA BAR
AL C/ URGELL, 71

DE BALAGUER

INTERESSATS

TRUCAR ALS TELS.

973 446 317

973 450 385

PLACES
LLIURES

Diputació Provincial

de Lleida

Informa�t

Auxiliars Administratius
y Subalterns

BOE 10/06/05

Interessats Tel.

660 30 13 66

Professora amb
experiència

Empresarials,
Agrònoms, Industrials,

Informática i UNED

Flexibilitat d�horaris i
atenció personalitzada

IMPARTEIX CLASSES
D’UNIVERSITAT
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900 258 258
Trucada Gratuïta

Reunificación de
créditos, hipotecas...

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

LOCAL COMERCIAL

EN VENDA
Davant Escola Pia

216m2, planta baixa + altell.

Raó tel. 667 476172
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