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Arxiu històric comarcal
La consellera de cultura,
Caternia Mieras, inaugura les
noves instal.lacions del nou
equipament cultural
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sumar la primera victòria de
la temporada davant de
l’Sfèric de Terrassa
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Festes de Sant Miquel
Les poblacions de La Sentiu,
Vallfogona i Os de Balaguer
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setmana la seva Festa Major
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L’esport balaguerí, pel bon camí
En els darrers cinc anys, l’esport de la

nostra ciutat ha sofert canvis importants, i

no en quant a resultats esportius, que també

han estat importants, sinó a nivell d’organit-

zació i de projectes esportius. Va començar

el futbol sala organitzant diferents equips amb

jugadors locals, cosa que va fer que les gra-

deries del pavelló polisportiu s’omplissin dis-

sabte rera dissabte per animar els esportis-

tes balaguerins.

Ara fa tres anys, el Club de Futbol

Balaguer iniciava un nou projecte amb el lema

«el futur el tenim a casa», repescant diver-

sos jugadors de Balaguer i comarca que es

trobaven jugant en d’altes equips, tot inten-

tant fer un equip amb el major nombre de

jugadors locals possibles. A la vegada, s’ini-

ciava una campanya de foment i promoció

del futbol base local, aconseguint, aquesta

temporada un total de 13 equips de futbol, i

el camp de gespa artificial que permetrà una

millora qualitativa important.

Enguany li ha tocat el torn al bàsquet.

Amb el fitxatge de Francesc Almira com a

entrenador de l’equip sènior masculí, el jove

entrenador balaguerí, ha recuperat per al club

un bon grup de jugadors que es trobaven

desperdigats per diferents equips de la pro-

víncia, i fins i tot ha recuperat jugadors que

havien deixat la pràctica de l’esport ara fa un

parell de temporades. El resultat és que dels

12 jugadors que conformen el primer

equip, deu són de Balaguer. A aquesta

dada, cal afegir que hi ha un bon planter

de joves jugadors que pugen del júnior,

que d’aquí a dos o tres temporades esta-

ran totalment preparats per agafar el re-

lleu dels jugadors més veterans del pri-

mer equip.

El passat diumenge, van ser molts els

aficionats al bàsquet local que comenta-

ven  les bones sensacions que havien tin-

gut al veure jugar, novament junts, i de-

fensant la samarreta del Balaguer, a ju-

gadors com Albert Marvà, Marc Betbesé,

Juanlu Castillo, Miguel Alarcón, Carlos

González, Xavier Solà, juntament amb ju-

gadors joves com Pere  Mola i Pere

Rúbies. La veritat és que veure’ls junts

sobre el renovat parquet del poli va fer

vibrar novament a tots els aficionats.

En portada:
Façana del Sant Crist

BALAGUER
La consellera Caterina Mieras
inaugura l’Arxiu Hstòric de la

Noguera

L’Incasol decideix ampliar
novament el poligon Camp

Llong de Balaguer

COMARCA
Vallfogona, Os i La Sentiu
celebren les festes majors
en honor a Sant Miquel

Carles Vega inaugura les
obres de millora del pati de
l’escola de Cubells

CULTURA
Mes de cinc-centes persones
van participar al Correllengua

2005

Els dies 4 i 5 de novembre se
celebra el Concurs de cant

Germans Pla

ESPORTS
El Balaguer recupera posicions
a la taula amb
dues victòries consecutives

El Club Bàsquet Balaguer
guanya el seu primer partit al
pavelló municipal
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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)

La Consellera Caterina Mieras va

inaugurar l’Arxiu Històric de la Noguera
La responsable de la conselleria de Cultura de la Generalitat de

Catalunya va inaugurar les noves instal·lacions a Balaguer

L’Arxiu Històric Comarcal de la Nogue-

ra ha obert les seves portes al públic, des-

prés que el passat dimecres 14 de setem-

bre, la titular de la Conselleria de Cultura

de la Generalitat de Catalunya, Caterina

Mieras, presidís l’acte d’inauguració, acom-

panyada del president del Consell Comar-

cal de la Noguera, Josep Roig, de l’alcalde

de Balaguer, Miquel Aguilà i la resta d’auto-

ritats locals i comarcals, així com repre-

sentants del món universitari i cultural de

les Terres de Lleida.

La nova infrastructura disposa d’un to-

tal de 700 metres quadrats de magatzems

per dipositar-hi tot tipus de documentació,

així com una àmplia sala de consulta, des-

patxos per al personal de l’Arxiu, una petita

sala d’exposicions i una sala polivalent. Tam-

bé cal destacar la biblioteca auxiliar espe-

cialitzada, l’hemeroteca, i aparells de

reprografia i instruments de consulta ade-

quats a la demanda actual.

Caterina Mieras va destacar la impor-

tància dels arxius històrics, pel que fa a la

seva transparència, l’accessibilitat als ciu-

tadans i la preservació de la història, com

a objectiu principal.

La inversió total realitzada en la cons-

trucció i equipament del nou Arxiu Històric

de la Noguera ha estat de 820.000 euros,

per part de la Conselleria de Cultura de la

Generalitat de Catalunya.

El Polígon Industrial Camp

Llong es veurà ampliat amb

20 noves parcel·les
Aprovat el projecte d’urbanització

L’Institut Català del Sol ha aprovat el projecte

d’urbanització i reparcel.lació d’una nova fase del

polígon Industrial Camp Llong, la quarta des de que

es va crear l’any 1986, d’una superfície d’unes 7

hectàrees i que ara haurà de ser ratificat pel

consistori de Balaguer.

Aquesta nova ampliació contempla un total de

20 parcel.les de les quals 13 seran d’uns 800 metres

quadrats, 6 de 4.500 metres quadrats i una de

9.800 metres.
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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

Firauto 2005, se celebrarà els propers

dies 15 i 16 d’octubre als pavellons firals
La Fira dedicada als vehicles d’ocasió, arriba a la catorzena edició

amb una exposició que supera els dos-cents cinquanta vehicles

de dos-cents cinquanta  vehicles i

3.600 metres quadrats d’exposició

dels diferents expositors de vehicle

usat de les comarques de Lleida.

Per tercer any consecutiu, 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. Per tal d’utilitzar

aquest servei, tothom qui vulgui haurà

de demanar hora dies abans de la fira

a les oficines de l’Impic, de dilluns a

divendres de 9h a 14h al telèfon 973

446 606 (ext. Fira).

Els pavellons firals estaran oberts

al públic el dissabte i el diumenge

de 10h a 14h i de 17h a 21h.

Durant la passada edició, unes sis

mil persones van passar durant el cap

de setmana pels pavellons firals de

Balaguer per tal de contemplar els vehicles exposats de Firauto,

la fira del vehicle d’ocasió, pionera a les comarques de Lleida.

Firauto 2004, va superar el nombre de visitants de les dar-

reres edicions, gràcies a la bona climatologia imperant durant

tot el cap de setmana, que va fer que vinguessin molts visi-

tants d’arreu de les comarques de Ponent. Aquest fet va fer

superar les vendes de les edicions anteriors amb uns 90 vehi-

cles venuts, el que va significar unes vendes d’aproximada-

ment uns 715.000 euros.

L’organització espera que l’edició d’enguany superi les ven-

des i el nombre de públic assistent a la Fira, ja que cada cop

són més els balaguerins  que esperen Firauto per realitzar les

seves compres de vehicles d’ocasió.
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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.

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

1955-2005: 50 ANYS

Convocatòria per a
totes i tots els nascuts l�any 1955,

el dia 6 d�octubre a
2/4 de 10 del vespre (21,30h)

a la Sala d�Actes de l�Ajuntament,
per preparar com cal
el nostre aniversari

Comencen les obres de restauració del Claustre

Gòtic de Sant Domènec de Balaguer

Restaurada la imatge de la Mare de Déu del

Miracle en motiu del 50 anys de la coronació

En motiu dels 50 anys de la Co-

ronació de la Mare de Déu del Mira-

cle que se celebrarà el dia 9 d’octu-

bre, s’ha restaurat la imatge de la

Mare de Déu, que estava molt dete-

riorada.

La restauració ha estat dirigida

per Josep Maria Xirrié, responsable

de Coordinació i Execució del pro-

grama de Conservació i Restauració

de Bens Mobles de la Generalitat.

Durant les darreres setmanes l’es-

glésia ha estat tancada al culte.

Durant aquest mes de setem-

bre s’ha iniciat la segona fase de

les obres de restauració del Claus-

tre de Sant Domènec, que consis-

tiran en refer de nou tot l’embigat i

el sostre de la banda sud i oest del

claustre; revestir de pedra tota la

barana i arreglar les gàrgoles per-

què l’aigua de la pluja no les deteri-

orin.

L’import de l’obra és de 90.151

euros finançats per la Direcció Ge-

neral del Patrimoni Cultural de la

Generalitat de Catalunya.

Restauren la façana del

Santuari del Sant Crist
Les obres de restauració tenen un

pressupost total de quaranta mil euros

L’Associació Obres del Santuari del Sant Crist està

portant a terme la restauració de la façana del Santu-

ari del Sant Crist. Les obres van iniciar-se a mitjans de

setembre i s’han iniciat amb la façana oriental que

dóna a la part del riu Segre. Posteriorment les obres

es complementaran amb la restauració de part de la

pedra de la façana, una paret que forma part de l’an-

tiga església de Santa Maria d’Almatà, datada al se-

gle XIII.

Aquesta façana es trobava molt deteriorada i era

urgent una actuació restauradora. Les obres perme-

tran resaltar la pedra que recobreix la paret oriental

del Santuari. També s’adequaran i milloraran els ser-

veis, que s’adaptaran a la normativa per a discapacitats

físics. El pressupost de l’obra és de 40.000 euros.
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L’Ajuntament de La Sentiu de Sió

convida a tothom a gaudir de la seva

Festa Major de Sant Miquel

FUSTERIA i EBENISTERIA

Fernando Font Carbonell

Els desitja unes Bones Festes de Sant Miquel

C/ Riu Sió, 5 - Tel. 973424041 - LA SENTIU DE SIÓ

C/ Balaguer, s/n
Tel. 973 424102
LA SENTIU DE SIÓ

C/ Pere de Gomar, s/n
Tel. 973 391674
AGRAMUNT

Els desitja unes Bones Festes de Sant Miquel

Polígon Industrial Eral, s/n
Tel. 973 108 108
LA SENTIU DE SIÓ

Els desitja unes Bones Festes de Sant Miquel

La Sentiu celebra la seva Festa Major

dedicada al seu patró Sant Miquel
Des del 29 de setembre al 2 d’octubre, gran quantitat d’actes lúdics,

festius, culturals i esportius centraran la Festa Major d’estiu

Des del 29 de setembre i fins el 2 d’oc-
tubre La Sentiu celebra la seva Festa Major.
El divendres 30 de setembre a partir de les
21,30, tindrà lloc una llonganissada popu-
lar seguida d’un correfoc amb els diables
de Balaguer i una festa amb Grup 7 DE ROCK
i Flaix Disco fins a la matinada.

Els actes continuaran el dissabte amb
activitats infantils durant tota la tarda que
acabaran amb una xocolatada. L’orquestra
JUNIOR’S posarà la nota musical amb els

balls de tarda i nit.
El diumenge 2 d’octubre a partir de les

11 del matí hi haurà la Missa cantada per
l’Orquestra Marina, i posterior rebuda del
Conseller de Governació de la Generalitat,
Joan Carretero, que inaugurarà l’arranjament
de les obres de la Plaça Major. Un parc in-
fantil i el concurs de botifarra posaran la nota
lúdica de la jornada que acabarà amb el
concert i llarga sessió de ball fi de festa a
càrrec de l’Orquestra MARINA.

Joan Farré inaugura la

Setmana Cultural de la Sentiu
Presentarà el programa Xarxa Natura 2000

El Director del Servei Territorial de medi Ambi-
ent i Habitatge de Lleida, Joan Farré inaugurà la
Setmana Cultural presentant el Programa de la Xar-
xa Natura 2000 el divendres 23 de setembre.

Els actes de la Setmana Cultural han consistit en
un curs col.loqui de cuina el passat 26 de setembre,
una conferencia col.loqui sobre «residus, reducció,
reutlització i reciclatge» a càrrec de Pere Blasco,
Gerent de l’Institut Municipal de Sostenibilitat de l’Ajun-
tament de Lleida, i una conferencia sobre la Flora i
Fauna del territori «ZEPA» de Bellmunt, el passat di-
mecres 28 de setembre.

Orquestra Junior’s
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L’Ajuntament de Vallfogona
desitja que passeu uns dies inoblidables

gaudint de les seves Festes de Sant Miquel

Tel. 973 432 037 - 645 890 989 - www.calfarre.com - restaurant@calfarre.com

Cuina oberta de les 8.30h a les 16.00h (els diumenges i festius obrim a les 10.00h)
Els divendres, dissabtes i vigílies també obert a sopar.

Tancat tots els dimecres excepte festius.

Local totalment reformat amb noves sales per a menjador, banquets, sala de jocs per a nens i cibercafè.

Fem esmorzars, tenim servei de carta i menú del dia. També diferents propostes culinàries per a grups i
menús especials amb tots els complements necessaris per a celebracions de bodes, comunions i bateigs.

CAFETERIA
BRASERIA

TRES
CREUS

C/ Bellcaire, s/n - Tel. 973 43 22 29

VALLFOGONA DE BALAGUER

Bona Festa Major

Major, 10
25680 VALLFOGONA DE B.

Tel. 973 432 039

Sant Lluis, 79
25600 BALAGUER

Tel. 973 447 656

Bona Festa Major

Les Orquestres La Blanes, Costa Brava i

Setson a la festa major de Vallfogona
La població noguerenca celebra la Festa Major de Sant Miquel del 29

de setembre al 2 d’octubre, amb actes per totes les edats

Del 29 de setembre al 2 d’octu-
bre, Vallfogona de Balaguer celebra
la seva festa Major en honor de Sant
Miquel, patró  del poble. Els actes
començaran el 29 amb la Missa de
Sant Miquel i el Pregó de festes. Tot
seguit una ballada de sardanes a la
Plaça de Sant Miquel amb la Cobla
La Blanes. Per la tarda, tallers de
circ pels més petits i espectacle in-
fantil, davant de l’Ajuntament, con-
cert, ball de tarda amb LA BLANES i
la popular Tallada del Xop. A la mitja
part dle ball hi haurà una
llonganissada popular i exhibició
d’esport rural basc.

El divendres 30 els actes con-
sistiran en una Gimcana per tot els
assistents a partir dels 16 anys a
les 11 de la nit, seguida de la DISCO
SHOW BEACH PARTY 2 fins a la ma-
tinada.

El dissabte 1 d’octubre hi haurà
una conferència a càrrec de Joan
Bellmunt, organitzada per la gene-
ració del 1941, mentre que per als
petits hi haurà un parc infantil al mig-
dia i a la tarda davant l’Ajuntament.
El concert i ball de tarda i nit serà
amenitzat per l’Orquestra COSTA
BRAVA, mentre que per als joves, la

Festa nocturna estarà marcada per l’actuació de HO-
TEL COCHAMBRE, i la DISCO BAND DISC fins a la
matinada, a l’exterior del polisportiu. A les 7 de la
matinada, i organitzat pels Quintos, hi haurà una xa-
ranga per tot el poble amb el grup MAI TOKEM B,
convidant a tothom que vulgui a anar amb cassoles
i tapes per fer soroll, i així mateix el veïns estan
convidats a remullar-los amb galledes d’aigua des
dels balcons.

El diumenge 2 d’octubre es clourà la Festa Ma-
jor. Al migdia hi haurà una ballada de sardanes i cap-
grossos acompanyats dels Grallers de Vallfogona.
Acabaran els actes amb l’actuació infantil a càrrec
del mag Enric Magoo davant de l’Ajuntament, i una
llarga sessió de ball a la tarda amb l’orquestra
SETSON.

Llonganissada popular en

benefici de la Marató de TV3
Durant la mitja part del ball del dijous 29

de setembre, Festa de Sant Miquel

El dijous 29 de setembre, en el decurs dels ac-
tes de la Festa Major de Vallfogona de Balaguer, està
prevista una Llonganissada popular amb un donatiu
de 2 euros de cadascun dels assistents per tal de
recaptar fons en benefici de la Marató de TV3 d’en-
guany, destinada a les malalties neurològiques.

Durant el sopar popular hi haurà una exhibició
d’esport rural basc amb l’aixecament de pedra fins
a 280 quilos, el tall de tronc a cinc metres d’alçada
i la competició entre un tallador i una talladora fe-
menina.

Orquestra Costa Brava
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L’Ajuntament

d’Os de Balaguer

convida a tothom a gaudir de la

seva Festa Major

Barcelona, 13 • Tel. 973 186 432
25134 LA PORTELLA

La Seda, 24 bis • Tel. 973 438 124
25610 OS DE BALAGUER

BONA FESTA MAJOR
A TOTHOM!

Us desitgem una bona Festa Major

C/ Font Vella, 17  |  Tel. 973 438 136  |  25610 OS DE BALAGUER

Av. Pere III, 31 altell

Tel. 973 451 524

Fax 973 451 525

25600 BALAGUER

 Os de Balaguer celebra la seva Festa

Major en honor a Sant Miquel
la Festa Major se celebra del 29 de setembre al 2 d’octubre

El proper 29 de setembre començarà una nova
edició de la Festa Major d’Os de Balaguer, en honor a
Sant Miquel, el patró de la població.

Els actes començaran a les 11 del matí amb un
cercavila amb els grallers d’Os seguit de la Missa Major
en honor a Sant Miquel.

A partir de la 1 del migdia hi haurà el Ball de Ver-
mut, mentre que a partir de les 6 de la tarda la Cobla
Orquestra ROSALEDA amenitzarà el concert i una ses-
sió llarga de ball.

Els actes continuaran el divendres 30 de setem-
bre amb el sopar de germanor, a partir de les 10 del
vespre amb l’actuació dels mariachis MEXICO LINDO.

El dissabte 1 d’octubre arriba la
distracció per als més menuts amb
la instal.lació durant tot el dia del Parc
Infantil Guyus, amb tot tipus d’atrac-
cions com ara inflables, trenet, etc.
El parc estarà obert des de 2/4 de
12 del migdia a 2/4 de 2 de la tarda
i de 4 a 6 de la tarda.

La Cobla Orquestra LA BLANES
serà la responsable musical de la jor-
nada, amb una ballada de sardanes
a la 1 del migdia, el ball de tarda a
partir de les 20 hores i el concert i
ball de nit a partir de les 12 de la nit.

Els actes finalitzaran el diumen-
ge 2 d’octubre amb una tirada de
bitlles a partir de 2/4 d’11 del matí,
i una  sessió de ball a càrrec del grup
BANDA SONORA a partir de les 7
de la tarda.

Els actes de la Festa Major es-
tan organitzats per l’Associació de
Joves Sampitot i patrocinat per
l’Ajuntament d’Os de Balaguer.

Tots els actes són gratuïts a ex-
cepció del sopar de germanor del
divendres al vespre.

Remodelació del pati de

l’escola de Cubells

El Director dels Serveis Territorials d’Educació
de Lleida, Carles Vega va inaugurar les obres de
remodelació del pati de l’escola rural de Cubells.

Les obres de millora que s’han realitzat al pati
de l’escola han consistit principalment en adequar el
pati central que es trobava molt deteriorat.

La inauguració del pati, el passat 14 de setem-
bre ha coincidir amb l’inici del curs escolar amb tota
normalitat.

D’altra banda, aquest curs també ha reobert les
seves portes l’escola de la Ràpita, al terme de
Vallfogona de Balaguer, que va ser tancada fa uns
anys per manca d’alumnes.

Orquestra La Blanes



11

Agrivet Montsec de Ponts, guanya el

Jove Emprenedor de la Noguera 2005
L’empresa ha estat premiada amb la quantitat de 2.000 euros i un
diploma acreditatiu per part del Consell Comarcal de la Noguera

Amb l’objectiu de fomentar l’esperit
d’empresa entre els joves de la comarca i
d’estimular i promoure els valors que dis-
tingeixen les empreses i activitats econò-
miques en general, el Consell Comarcal de
la Noguera i la secretaria general de joven-
tut han atorgat el  V  Premi Jove Emprene-
dor de la Noguera a Francesc Alcázar i
Domingo per la creació d’ Agrivet Montsec
S.L. de Ponts. Aquesta empresa té per ob-
jectiu la millora de l’estat de salut dels nos-

tres animals de companyia, treballant tant
la medicina preventiva com la medicina
curativa, donant una cobertura als possi-
bles problemes mèdics i sanitaris de l’ani-
mal de companyia, col.laborant en la millo-
ra de l’estat de salut de l’animal i dels que
viuen amb ell. Per tal de donar un servei
acurat als clients el centre compta amb una
sofisticada i moderna tecnologia.

Cal recordar que el premi consisteix en
2000 euros i un diploma acreditatiu.

La Cambra ofereix cursos

de formació per internet
Per tal de facilitar la formació
presencial als seus associats

La Cambra de Comerç de Lleida ha iniciat un
novedós programa de Formació Presencial a través
de la red d’internet per tal de contribuir a la difusió
del coneixement i l’us de les noves tecnologies en
les diferents empreses associades a la Cambra de
Comerç, donat que el personal cada vegada dispo-
sa de menys temps per assistir als diferents cursos
que s’imparteixen. Els cursos que s’ofereixen són el
de Comptabilitat i finances; nòmines i Asseguran-
ces; finances per a no financers; direcció i gestió
d’equips de treball i Habilitats de comunicació.

Tots els interessats es poden dirigir a la Delega-
ció de la Cambra de Comerç de Lleida o trucar als
telèfons 973 236161 / 973 445078.
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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

- 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

“El professional” arriba al

Teatre de Balaguer
El proper diumenge 16 d’octubre a

partir de les 7 de la tarda

L’enfonsament del sistema comunista de caràc-
ter soviètic a la Iugoslàvia de Tito ha conduït a una
incerta «transició democràtica» plena d’interrogants
tràgics. La confrontació entre un expolicia dels ser-
veis secrets del règim (Luka Laban) i un antic dissi-
dent convertit en editor (Teodor Teja) duu a l’escena
la possibilitat de refer críticament la memòria i su-
perar les diferències i els ressentiments del passat.
Amb l’arribada del nou poder, el vell expolicia adopta
la seva víctima. Ara bé, de víctimes, no n’han estat
tots dos, tant el qui ha servit el règim com el qui hi
ha lluitat en contra?

Aquesta és la trama de l’obra «el professional»,
que interpretada per Jordi Benacolocha, Montse
Esteve, Pep Anton Muñoz i Albert Pérez, sota la di-
recció de  Magda Puyo, i després de l’èxit assolit
durant aquesta temporada a Barcelona, serà inter-
pretada el proper diumenge 16 d’octubre, a partir
de les 7 de la tarda, al Teatre Municipal de Balaguer,
dins del Cicle de tardor 2005.

Més de cinc-centes persones participen

als actes del Correllengua 2005

El passat 17 de setembre va tenir lloc a
Balaguer el Correllengua 2005.

La peça central va ser la cercavila de tor-
xes que va recórrer els carrers de la capital
de la Noguera. A les vuit de la tarda va iniciar-
se la concentració al Passeig de l’Estació i,
com cada any, es van repartir les torxes (que
simbolitzen la flama de la llengua) a totes les
entitats de Balaguer i de la comarca que hi
participaven, que enguany arribaven a la cin-
quantena i arribaven de totes les zones de la
Noguera.

La marxa es va iniciar amb una pancarta
amb el lema que cada any acompanya l’acte
central del Correllengua a la comarca, “La

Noguera per la Llengua”, i es va dirigir cap al
Pont Nou, la Plaça Mercadal, el Carrer d’Avall
i el Carrer Sant Jaume. Al mig del Barranc
dels Rucs, i amb l’única llum de les torxes, es
va llegir el primer parlament,  i la cercavila va
continuar cap al barri del Firal, seguint cap a
l’església de Santa Maria, als peus de la qual
es va poder sentir la Muixeranga.

Des de Santa Maria, les torxes van se-
guir el seu recorregut i la comitiva va transi-
tar per damunt de la muralla de Balaguer fins
al Portal del Gel on es va passar a la lectura
del Manifest del Correllengua 2005. La cer-
cavila va acabar davant del Casal Pere III, on
es va cantar els Segadors.
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El Teatre acollirà el Tercer Concurs

Internacional de cant Germans Pla
El concurs bianual, tindrà lloc els propers dies 4 i 5 de novembre,

organitzat per l’Associació Cultural D’art 4 de Balaguer

Els propers dies 4 i 5 de novembre, el
Teatre Municipal de Balaguer acollirà el Ter-
cer Concurs Internacional de Cant «Germans
Pla» 2005, organitzat bianulament per l’As-
sociació Cultural Grup d’Art 4.

Els interessats en participar en el con-
curs hauran de formalitzar la inscripció abans
del 21 d’octubre, enviant un breu currículum,
el programa d’obres i el document d’identitat.

El concurs reparteix un total de 6.400
euros, que es reparteixen amb 3.000 per al
primer classificat, 1.900 per al segon i 1.500

per al tercer, a més d’un diploma acreditatiu i
un concert a l’Auditori de Lleida.

El concurs internacional de cant «Ger-
mans Pla» compta amb  el patrocini de l’Ajun-
tament de Balaguer, la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Lleida i la Funda-
ció Margarida de Montferrato.

Els finalistes del Concurs oferiran un con-
cert de clausura del concurs el dia 5 de no-
vembre. El jurat està format per Pedro
Lavirgen, Enriqueta Tarrés, Mirna Lacambra,
Conrad Gaspà i Montserrat Cots.

La Hermandad Rociera de

la Noguera celebra la festa

del soci al barri del Firal
Amb un sopar-festa en la que van
ballar un grup infantil de Balaguer

El passat dissabte 17 de setembre, el barri del
Firal va acollir la festa del soci de la Hermandad
Rociera de la Noguera, que recentment ha canviat
els membres de la seva Junta Directiva tal i com
marcaven els estatuts. Els nous directius van voler
celebrar una festa amb tots els socis de l’entitat, i
van reunir un centenar de persones en un sopar
popular, que va finalitzar amb una demostració de
sevillanes del grup  infantil del mateix barri del firal.

L’èxit de la festa va ser tal que els organitzadors
ja es van comprometre a repetir la festa del soci els
propers anys.
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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 C.F. Balaguer recobra la confiança

amb dos victòries consecutives
L’equip que entrena Emili Vicente va guanyar al camp del Figueres
per 1-2 i a casa davant el Rubí per un ajustat 1-0 amb gol de Parra

El Club Futbol Balaguer ha recuperat la
confiança després de l’irregular inici de tem-
porada, en que va perdre a casa amb el
Barça C, i va empatar al camp del Mataró,
amb dos victòries consecutives, davant el
Figueres i el Rubí, respectivament.

L’equip que ja va demostrar una impor-
tant millora de joc a Mataró ho va demostrar
al camp del Rubí, sumant tres punts
importantíssims amb gols de Juanjo i Parra,
tot i que va ser el Figueres qui va avançar-se
en el marcador.

Aquest bon resultat s’havia de fer bó amb

una victòria davant l’afició, i aquesta va ar-
ribar el passat diumenge, davant el Rubí,
amb un partit força embossat, però que en
el segon temps, una genialitat de Juanjo
Alias, molt ben acabada per Iban Parra van
sentenciar l’encontre, davant l’alegria de
l’afició local.

Ara, el Balaguer té dos compromisos
difícils, ja que el proper diumenge haurà de
visitar el camp del Vilanova, líder imbatut
de la classificació, amb 12 punts, mentre
que el 9 d’octubre rebran a casa al Manresa,
segon classificat.

Golejadors del C.F. Balaguer

1.Vilanova. ................ 12

2.Manresa ................. 10

3. Rapitenca ..................... 9

4.Espanyol B ............... 8

5.Girona ...................... 7

6.Balaguer .................. 7

7.Mataró ..................... 7

8.Castelldefels ............ 6

9.Barça C ................... 6

10.Santboià ................ 6

11. Palamós. ............... 6

12. Peralada ............... 5

13. Granollers ............. 5

14. Prat ...................... 4

15. Gavà ..................... 3

16. Cornellà ................ 3

17. Europa .................. 3

19. Rubí ...................... 3

19. Figueres ................ 1

20. Palafrugell ............. 1

Classificació Tercera Divisió

1.Parra .......................... 2

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

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

4. Ermengol .................. 1

5. Juanjo ....................... 1

El davanter Iban Par-
ra ja torna a liderar la
taula  de golejadors del
Club de Futbol Balaguer,
després d’haver marcat
en els dos darrers par-
tits, amb gols que han
servit per guanyar dos
partits consecutius.

En el partit que el
Balaguer va disputar a
Figueres, i en el que es
va imposar per 1-2, van
marcar Juanjo, de lliure
indirecte i Iban Parra
aconseguia el gol de la
victòria després d’apro-
fitar un error defensiu
dels locals. En el partit
d’aquest diumenge al Iban Parra

Municipal de Balaguer da-
vant el Rubí, Iban Parra va
aprofitar una gran jugada
de Juanjo Alias per mar-
car l’únic gol del partit i
que per tant, donava els
tres punts als homes que
entrena Emili Vicente, que
es col.loquen a la zona
còmoda de la classifica-
ció, amb 7 punts, des-
prés d’haver disputat les
4 primeres jornades del
campionat de lliga de la
tercera divisió.
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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 130.000 EUROS

Jardí amb gespa i pèrgola de
fusta. Vistes panoràmiques.

VISQUI AMB TRANQUIL·LITAT
BALAGUER

BALAGUER

REF. 023714
Primer pis de 3

dormitoris

Bon estat, equipat.
P.V.P.: 94.500 euros

LLEST PER
ENTRAR A VIURE

BALAGUER

REF. 23716
Apartament d�obra

nova - Zona riu

2 hab., bany complet,
terra de parquet,
ascensor i calef.

P.V.P.: 120.000 euros

BALAGUER

OBRA NOVA
Pisos i Dúplex
d�Obra Nova

A partir
de

130 m2

VISTES AL RIU

BALAGUER

BALAGUER

REF. 24224
Cèntric pis reformat

i moblat

3 hab., llest per
entrar a viure

P.V.P.: 79.400 euros
ENTRADA: 600 euros

REF. OC
Primer pis tot

reformat

3 hab.,cuina i sala d’estar,
bany complet, calef.
gas natural, traster,

moblat i equipat
MOLT BON PREU

REF.23710
Acollidora casa

reformada
al casc antic

3 habitacions, bany
complet, calefacció
P.V.P.: 82.800 euros

SI NECESSITA EL 100%
LI OFERIM LA MILLOR FINANCIACIÓ

BANCÀRIA
TIPUS DE SORTIDA 3% FINS A 35 ANYS

I SI NECESSITA REFINANCIAR
LA SEVA VIVENDA

TRUQUIN�S AL  TEL. 973 44 8159

L’equip lleidatà Uka-x-team Lleida acaba

25è del Campionat del món de ràids
Entre els components de l’equip hi ha el noguerenc David Gensana

El divendres 16 de Setembre va finalitzar la cur-
sa més llarga i èpica de la historia de l’Uka x-team
Lleida. Han estat més de 600 km i 24000 metres
de desnivell positiu travessant els Alps a través de
França, Itàlia i Suïssa per arribar a la ciutat de
Gstaad. L’equip lleidatà, esponsoritzat per Radical
Interesport, ha superat proves de BTT, cursa a peu,
vies ferrades, patins en línia i espectaculars rappels
amb només 24 hores de descans durant 7 dies de

cursa. Ha aguantat les inclemèn-
cies meteorològiques, les lesions
físiques, moments molt crítics però
ha arribat fins al final de la cursa
més selectiva de tot el calendari
internacional. Sols els millors
equips del món han aconseguit la
proesa d’arribar tant lluny i entre
ells hi ha el conjunt lleidatà. Un
equip que es va forjar ja fa quatre
temporades i que ha anat millorant,
pas a pas, fins a consolidar-se com
un dels referents a nivell estatal.

Eli Socies de Lleida, David
Gensana de Castelló de la
Farfanya, Jordi Pàmies de l’Esplu-
ga de Francolí i Ramon Fargues
d’Almenar, i els entregats assis-
tents en cursa David Segura i Marc
Garcia, que en tot moment els hi
ha donat el seu suport material i
espiritual. Van fer el lloc 25è del
món.

Tartareu organitza una

pedalada en BTT

Tartareu organitza una ruta de natura-BTT per al
proper diumenge 9 d’octubre. La sortida es farà a
les 8,30 i la ruta conduirà als participants per
diferents indrets del municipi per tal de poder con-
templar i observar la natura de l’entorn de la zona
del Teix, la Font de la Mora, el Barranc dels Oms,
amb el naixement del riu Farfanya. L’arribada
novament a Tartareu està prevista per la 1 del migdia.
La ruta té un total de 15 quilòmetres.
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ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

Desplaçaments per a grups, comiats de solters, etc...
Reserves als tels. Tels. 973 446 055 - 606 105 223

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 !

El passat diumenge dia 25 de setem-
bre, al pavelló municipal de Balaguer, va te-
nir lloc el partit CB Balaguer contra l’Sfèric
de Terrassa “B”, pertanyent al segon partit
de la categoria de 2a catalana.

El partit es va resoldre amb una victòria
per a l’equip local per 14 punts, 83-69,
convertint-se aquest amb la primera victòria
de l’equip balaguerí aquesta temporada
després de la derrota del primer partit a la
pista de l’Ametlla del Vallès per un ajustat
64-58, i davant d’un pèssim partit dels
balaguerins que van arribar a fallar fins a
21 tirs lliures, i van estar molt poc encertats
en el tir de mitja distància.

L’Sfèric de Terrassa va començar el
partit amb un joc molt ràpid de contraatac
constant, i que l’equip local va poder
contrarestar amb una defensa agressiva,
jugant amb els jugadors interiors, i sortint
també al contraatac. D’aquesta forma, a la

El Club Bàsquet Balaguer debuta amb

victòria davant la seva afició
L’equip que entrena Francesc Almira va guanyar per un clar 83-69 al

Sfèric de Terrassa B, en el pavelló municipal de Balaguer

mitja part els de Balaguer ja guanyaven de
16 punts.

Però al començar la segona part, l’equip
jove de l’Sfèric va continuar amb el mateix
ritme veloç, i juntament amb alguns errors
defensius, i algunes precipitacions en atac
dels de Balaguer, van aconseguir posar-se
a 10 punts de diferència.

Aquesta va ser la tònica de tot el partit,
i finalment durant l’últim quart, els de
Balaguer, van saber aprofitar el seu bon joc
interior,  van acabar guanyant de 14 punts
de diferència.

El jugador més destacat del partit jugat
contra l’Sferic de Terrassa va ser Xavier
Solà que va anotar 22 punts.

Ara, l’equip sènior del Club Bàsquet
Balaguer es desplaçarà el proper dissabte
a la pista del  CB Centelles on a partir de
les 19,30 hores, s’enfrontarà a l’equip local,
en el tercer partit de lliga.

El F.S. Cristec Balaguer cau

derrotat davant el Sícoris
El primer partit es va resoldre amb

un clar 4-7 per l’equip lleidatà

El Club de Futbol Sala Cristec-Balaguer va caure
derrotat a la pista del Sícoris, en el primer partit de
lliga disputat el passat dissabte 24 de setembre, per
4 gols a 7.

Els homes que entrena Jaume Canals, tot i dispu-
tar un partit molt seriós no van poder ofegar el ràpid
joc dels rivals i van veure com perdien els primers
punts en joc, que intentaran recuperar aquest dissabte,
a la tarda, al pavelló poliesportiu de Balaguer, en la
segona jornada del campionat de Primera nacional
que disputaran davant el Tecnomallas Corbera.

D’altra banda, el Futbol Sala Tyrgips també va caure
derrotat en el primer partit de lliga disputat al pavelló
poliesportiu per 3 gols a 6, després d’haver-se posat
al davant en el marcador amb 3-1.
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Fira d’Entitats 2005

Tant l’Associació de Dones d’Almatà com el Centre Obert
Amics de Sant Josep del Molí volem agraïr a tots els exposi-
tors i visitants la seva participació a la V Fira d’Entitats.

La nostra Fira, la de totes les Associacions i Entitats tant
de Balaguer com de la comarca, als participants una vegada
més gràcies i volem encoratjar a totes les altres associaci-
ons i entitats per que en properes edicions no hi faltin. És
molt interessant que ens coneguem i ens donem a conèixer.
No hi ha cosa que enriqueixi més que les relacions humanes
i personals. Aquesta és la nostra finalitat.

També agraïr a les Institucions el seu suport. A l’Ajunta-
ment de Balaguer i IMPIC, Diputació de Lleida, Consell Co-
marcal de la Noguera i Institut Català de la Dona.

Esperem que el proper any poder rebre el vostre ajut.
Nosaltres hi posarem la feina.
Com a novetat aquest any al matí es va fer el I Concurs de
Dibuix Infantil amb dues categories. Varen participar molts
nens i nenes, els guanyadors varen ser:
Primers premis: Gisela Ramoneda i Nayara Fernández
Segons premis: Florencia Martinez i Chizlane Sertir
El premi d’honor: Joel Domínguez

El seu dibuix l’any vinent serà la portada del llibre de la
Fira i dels cartells.

I en el sorteig de la joia que es sortejava el pasat dia 5 de
setembre mitjançant l’acabament del número premiat en el
sorteig de l’ONCE, va sortir el número 444, i l’afortuanda va
estar la Sra. Lolita Trilla.

Fins l’any vinent.

Associació de Dones d’Almatà

No fa gaires dies em va caure a les mans
una moneda de cinquanta pessetes de les
d’abans. Una d’aquelles que porta ben visi-
ble 1957, entremig de tot allò de “por la
grácia de Dios amb un abans del benentès
Caudillo”.

L’estrella em diu que va ser 1960 quan
fou acunyada. La miro amb força meticulo-
sitat, i si en una cara hi ha el general Franco,
força tendre encara, en l’altra hi ha una àgui-
la imperial ben llunyana de les aus quadra-
des i estàtiques de les “rúbies”, aquesta sem-
bla que vulgui alçar el vol. En l’indret del seu
pit hi ha l’escut coronat d’Espanya. Entre un
castell, un lleó, unes barres i unes cadenes
es representa un estat, a més en un raconet
central una mangrana ens recorda una fita
històrica. Mira que bé!, ara m’adono que les
potes de l’au imperial agafen amb força les
pilastres del Plus Ultra, i a nivell quasi del
cantó inferior també hi veig un jou i endevino
-més que veure-les-, unes fletxes. Recoi! amb
tant poc espai quantes coses. Quants mis-
satges! Quants simbolismes! Mai m’havia
mirat una moneda amb la cura d’avui. Enca-
ra hi hauria molts anys de Franco, però el
que m’ha fet pensar més és l’àguila, quin
ocellot per fer-se respectar. I així ho varen
fer tots. Jo comprenc el que puc, n’hi ha d’al-
tres, el que volen, i que vagin cantant. Des
de què vàrem perdre l’àguila i la seva vigi-
lància, sols ens va quedar el bunyol de l’es-
cut borbònic i dintre de poc, no res. Aque-
lles figures de castells, lleons, barres i ca-
denes, aviat es podran endreçar i al centre
ficar-hi una figa de Fraga. El Plus Ultra el res-
pectarem perquè traduït, el simbolisme serà
més o menys: “Més enllà una figa”. Això sí,
coronada.

Clar, tot el dit no deixen de ser divagaci-
ons. Pensaments d’un home que li agrada
badar i perdre el temps. Com no entenc mol-
tes coses, vaig deixant llacunes en els inter-
rogants que la vida no para d’obrir-me al te-

nir una curiositat que mai es veu mitjana-
ment satisfeta, em consola llegir d’un soci-
alista europeu una reflexió que no té
desperdici, diu “un home pot ser republicà
sense ésser socialista, però mai un socia-
lista pot deixar de ser republicà”. Aquest
idealista si pogués venir a l’Espanya actual
es meravellaria de les filigranes que fan tots.
Bé, no pot venir ni veure res perquè ja és
mort. Com a bon socialista que era, bona
sort que té. Un dia que tinguem més paper
i temps us donaré a conèixer anècdotes
seves, i una carta al seu fill sobre la religió.
Veureu com de “talantes” n’hi pot haver
molts dins el socialisme, igual, igualet que
dins el PP. Només es tractà de que enlloc
d’ésser simples ninots lligats per un secta-
risme de cigrons o de caviar, siguin simple-
ment, persones amb honestedat. Quines
bestieses dic, Déu meu! Amb una estranya
anuència tots diem un amén quan es parla
de l’escassetat de principis morals dels
polítics, però fem l’excepció quan són dels
nostre color. Les bretolades que un parla-
mentari pot dir i fer són infinites fruïnt de la
benevolència general, perquè en el fons
entenem que és part de l’espectacle
d’aquesta nova classe privilegiada i perquè
més al fons -en aquesta part íntima i secre-
ta que tots tenim-, desitgem poder-les fer i
anar cobrant nosaltres mateixos. Sospitem
de la seva corrupció directa o indirecta-
ment, i ens emparem en la disculpa del que
faríem nosaltres.

És de suposar que a tot el món passa
el mateix, però no deixa d’ésser trist que la
desitjada democràcia, ens l’hagin prostituït
tan joveneta i pitjor és, que nosaltres els
catalanets ens hi trobem molt bé en aques-
ta actual casa de tites. El nostre vell espe-
rit anàrquic hi baveja de plaer.

C.G.A.

Imatges antigues i modernes

Indesinenter

Totes les antigors em criden al capvespre
per dir-me que el passat sempre retorna,
que res és jove ni vell.
T’encomano que em diguis,
l’àngel que et defineix, que silent t’identifica,
que em desperta d’hora, que de tot és el motiu.
Imagino que algú m’ensabonés les hores
i amb l’escuma vestit de dalt a baix com tu,
foragités els rastres antics de tants tabús.
Hi ha poca gent que es pari per parlar,
per dir-se adéu, per preguntar-se què fas.
És la buidor total, absoluta, permanent,
És una flor assedegada que fa temps que no beu res.
Mira’m a poc a poc, que si vas de pressa
fugirà de mi la mirada dolça que jo més estimo.
Mira’m ben d’aprop, perquè no em dolen els passos,
em dol el camí dubtós per on caminen els passos.
Parlaré de tu, perquè tu perfàs la causa
d’una alegria recent.

Miquel Trilla
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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

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

Menjars casolans •Menú diari • Carta

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

 Jaume Sisa presenta el seu darrer disc

“El congrés dels solitaris” a Balaguer
Aquest dissabte 1 d’octubre a partir de les 10 de la nit, al Teatre

El cantautor Jaume Sisa actuarà aquest dissabte
1 d’octubre al Teatre Municipal de Balaguer, dins de la
programació de la Temporada 2005-2006 de les Arts
Escèniques del Teatre de Balaguer.

El concert començarà a les 10 de la nit i els preus
són accessibles a tots els públics amb 6 euros a pla-
tea i 3 euros a l’amfiteatre.

Després de quatre anys del disc Visca la Llibertat!
És el moment de la tornada a l’arena de Sisa, el
cantautor galàctic que no té data de caducitat.

Amb el disc El Congrés dels Solitaris ha aconse-
guit casar el Sisa “de sempre” amb la frescor i la so-
noritat més actual com a conseqüència d’haver-se

acompanyat d’un equip de músics
joves.

El Congrés dels Solitaris serà un
consol per als seus seguidors de
tota la vida, no els decebrà, i segu-
rament ampliarà la quadratura de
cercle de sempre.

Un disc per a sibarites de la
música amb substància, amb lletres
ambigües i missatges inquietants.

Sisa a la guitarra i veu, Xavi Llo-
ses, piano, acordió i veus, Marc Clos,
bateria, percussions i veus i Manel
Vega al contrabaix, oferiran prop
d’una hora i mitja de bona música,
amb un concert que forma part del
Circuit Ressons a Catalunya, orga-
nitzat pel Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.

Dins d’aquest mateix circuit, el
proper 9 de novembre, Festa del
Sant Crist de Balaguer, a partir de
les 10 del vespre, el Teatre Munici-
pal acollirà el concert del grup El
Pont d’Arcalís, que presentarà el seu
cinquè treball discogràfic que porta
per títol «Aigua, més aigua».

Curs d’elaboració de canapès
Els propers dies 13 i 14 d’octubre tindrà lloc a la

Sala Polivalent de l’Impic, al Xalet Montiu, un curs d’ela-
boració de canapès a càrrec del mestre pastisser Pepe
Daza.

Aquest curs tindrà una durada de 6 hores, en les
quals tots els seus participants podran aprendre tot
el procés de creació dels canapès, des de saber quins
són els productes necessaris, fins a l’elaboració, i
guarnició d’aquests.

L’horari del curs serà de 6 a 9 de la tarda ambdós
dies, i a un preu de 15 euros per persona.  Aquest
preu inclou la inscripció al curs, i la degustació l’últim
dia dels canapès realitzats durant el curs.
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Instal·lacions:

Empresa Col·laboradora de GAS NATURAL SDG, S.A.

• Aigua

• Gas

• Calefacció

• Aire condicionat

• Piscines

• Rec Aspersió

C/. Sant Crist, 55-57 -Baixos-

Tel. 973 448020 - Fax 973 451077

25600 BALAGUER (Lleida) - E-mail: instbal@terra.es
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PLACES
LLIURES

Diputació Provincial

de Lleida

Informa�t

Auxiliars Administratius
y Subalterns

BOE 10/06/05
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900 258 258
Trucada Gratuïta

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

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

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.

VENDA/LLOGUER local
comercial al C/ Barcelona.
Obra nova. Dos nivells. Apa-
rador de 12 metres. Zona
Escola Pia. Raó 973
448273.

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

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

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

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

PÀRKING tancat es lloga al
C/ Dr. Flèming de Balaguer.
Preu: 57 euros. Raó 973 450
407.

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.

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

COMPRO POSTALS de
Balaguer,  programes de
Festa Major, Grocs, etc...Raó
676803205, Josep.

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

ES LLOGA apartament nou,
2 hab. moblat, parquet i
electrodomèstics. Preu a con-
venir. Raó 656 536347.

ES PRECISA instal·ladors
de fontaneria, calefacció i
electricitat. Interessats 609
360714.

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

SE OFRECE chica joven para
trabajar de dependienta en
tienda, con papeles. Interesa-
dos 676 716413.

SE VENDE piso de 140 m2

en l’Avd. Pere III de Balaguer.
Construcción año 2000, 5 ha-
bitaciones, 2 baños, gran sa-
lón comedor, 2 terrazas. Op-
ción muebles. Razón 637
081097.

NOI DE BALAGUER de 16
anys, busca feina a Balaguer
preferiblement en un bar.
Disponibilitat; dissabtes i
diumenges. Interessats 670
527343 a partir de 19h.

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.

LOCAL EN VENDA,
totalment acondicionat, al
carrer Barcelona, zona
eixample. Perfecte estat.
Raó tel. 667476172.

SE VENDE caldera de gasoil
y deposito. También un coche-
cito de bebe semi nuevo con
todos los accesorios (tumbo-
na, maxicosi, etc...) Precio a
convenir. Raó 973 448745

SE VENDE piso de 120 m2, 4
hab., 2 baños, A.A. y calefac-
ción. Muebles y electrodomés-
ticos. Razón 637 051698.

ES LLOGA pis de 2 hab.
cuina-menjador, bany complert,
terrassa i traster. Edifici Caixa
Penedès. Raó 600932155.

PALETA ESPECIALITZAT en
reformes. Rapidesa   i  serietat.
Interessats 973 446248 i
699002468.

¿QUIERE CONTROLAR SU
PESO? distribuidor indepen-
diente HERBALIFE. Interesados
678458801.

VENDO CASA en la Fuliola,
reformada bajos y pisos. Sin
entrada. Cuota: 310 euros/
mes. RAzón telf. 670527205.

LLOGUER DE PARQUINGS
TANCATS, diferents punts de
Balaguer. Raó tel. 973448273.

AULA D’ESTUDI Adae, SCP
Professors amb molts anys d�experiència | Atenció personalitzada

• CLASSES DE REFORÇ i MILLORA DE NIVELL

ESO i BATXILLERAT (totes les assignatures)

• UNIVERSITARIS

Agrònoms i forestals  |  Informàtica  |  Industrials  |  UNED

� ACCÉS a la universitat per a majors de 25 anys
� ACCÉS a Cicles Formatius  |  Graduat en ESO

Telèfons
627 542 652
660 301 366

HORARIS

INTENSIUS

També cap

de setmana

VENDA/LLOGUER

LOCAL

COMERCIAL
Dos plantes

Davant Escola Pia
Gran façana, xamfrà

Tel. 667476172
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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 29 de setembre a les 8 de la tarda del 6 d’octubre CLAVER

De les 8 de la tarda del 6 d’octubre a les 8 de la tarda del 13 d’octubre MARCH

De les 8 de la tarda del 13 d’octubre a les 8 de la tarda del 20 d’octubre ALDAVÓ

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
Informa’t - Trucada Gratuïta

900 258 258
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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

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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