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Agermanament amb l’Alguer
Una representació de
balaguerins va assistir entre
el 27 i el 30 de setembre als
actes d’agermanament a
l’Alguer

Ermitanyos 2005
El proper diumenge 23
d’octubre es celebrarà una
nova edició de la prova
ciclista Ermitanyos 2005

438

La Noguera turística
El Consell comarcal ha
presentat la traducció al
castellà de la Guia de
promoció turística de la
Noguera

2a quinzena
Octubre · 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
- Ps. Estació, 220m
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.

PISOS DE LLOGUER
- Passeig de l’Estació
- Pis a Torredenbarra, 4 hab. per
setmanes
- C/ Molí del Comte
- C/ Sanahuja
- C/ Bellcaire

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
- C/ Sant Lluis

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

2
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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.
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sumari

En portada:
Firauto 2005

Què en penseu?...
Si hom vol retocar  la façana de casa

seva, haurà de demanar  permís als serveis
tècnics municipals. Per mantenir una
uniformitat,  els propietaris dels immobles
del Casc Antic no poden pintar-les amb
qualsevol color ni emprar segons quins
materials, perquè poden no estar d’acord
amb l’entorn històric. Les normes són
arbitràries, però són necessàries perquè
no tot degeneri en un caos. Ara bé, també

correspon a l’Administració, i en especial a
la responsable del  Patrimoni artístic, vetllar
per allò que hom pot creure que és
patrimoni de la ciutat, malgrat, potser, no
gaudir de tota la qualitat. L’espai per on
tant temps circulà interiorment la sèquia
del Cup, pot formar part d’aquest patrimoni.
Deixar que qualsevol nova edificació ompli
de formigó la part corresponent és la millor
manera de protegir-lo? I no estic en contra
de les noves construccions en aquesta
zona de la ciutat. És més, és una forma de
revitatlitzar-la.         Josep M. Simón i Auberni

Promocionar la comarca arreu de l’Estat

Durant els darrers dies, des de l’àrea
de promoció turística del Consell Comar-
cal de la Noguera, han presentat la traduc-
ció de la guia turística comarcal, presenta-
da ara fa uns mesos en català, a la llengua
castellana. Se n’ha fet una tirada de deu
mil exemplars, i que han de servir per di-
fondre i promocionar la nostra comarca,
en tots aquells certàmens firals, convenci-
ons i trobades turístiques que se celebren
a l’Estat Espanyol, anant de la mà de la
Diputació de Lleida, amb la marca «Ara
Lleida», i en d’altres ocasions, anant junta-
ment a l’estand de Catalunya, amb d’altres
comarques catalanes.

En l’actualitat que vivim, la gent volem
descobrir nous llocs per visitar, ja que molts
cops la massificació d’aquells destins tu-
rístics per excel.lència, ja ens cansen. Agra-
da el conèixer nous paisatges, nous plats
gastronòmics, noves tradicions. Agrada el
poder passejar per indrets fins ara desco-
neguts o visitar nous monuments, o senzi-
llament provar aquells esports d’aventura
que mai hem pogut practicar.

La guia turística de la comarca de la
Noguera, convida al lector a apropar-se als
seus municipis per conèixer els seus parat-
ges naturals com la zona del Montsec, amb
el Congost de Mont-rebei i el pantà de
Camarasa; el Segre mitjà o la capital de
comarca, Balaguer, amb els seus atractius
monumentals i històrics.

Ara només cal que entre tots fem el més
agradable possible, l’estada entre nosaltres,
dels possibles turistes.

BALAGUER
Una representació de

balaguerins visiten l’Alguer
en l’acte d’agermanament

Estudien la possible
 ubicació d’una llar

d’infants al barri del secà

COMARCA
Des de l’Observatori del
Montsec es va veure
l’eclipse solar anular

Nous serveis des de l’Oficina
Comarcal d’habitatge del
Consell Comarcal

CULTURA
Jornada de portes obertes

 al jaciment arqueològic
del Pla d’Almatà

Un total de deu equips
participen al Raid de la

Noguera

ESPORTS
El Balaguer es manté en la
zona còmoda de la
classificació

El Pub Tirgyps aconsegueix la
primera victòria davant el
Ciutat Meridiana
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Un concurs d’habilitat busca els millors

conductors durant Firauto 2005
La Fira dedicada al vehicle d’ocasió obrirà les seves portes aquest
cap de setmana, amb 250 vehicles d’exposició als pavellons firals

Josep M. Escoda, Vicepresident executiu
de l’Impic juntament amb Antonieta Martínez,
directora del certamen Firauto van presentar
el passat dimecres la catorzena edició de la
fira de vehicles d’ocasió. Escoda va destacar
la importància d’aquests monogràfics, cada
cop més importants en el calendari firal de la
ciutat, alhora que va presentar el 1r Concurs
d’habilitats al volant Firauto 2005, que tindrà
lloc davant del recinte firal, el dissabte dia 15
d’octubre per la tarda i el diumenge, dia 16
pel matí, com una nova activitat paral.lela a la
Fira.

Aquest Concurs  està organitzat
conjuntament amb les Autoescoles de
Balaguer, Miquelet, Paulino i Tena, que a la

vegada, seran els membres del Jurat
Qualificador. Al concurs hi podran participar
tothom que ho desitgi i que tingui com a mínim
18 anys i amb carnet de conduir i consistirà
en diferents proves d’habilitat en un circuit
tancat, que s’anunciaran al moment de
començar la prova.

L’organització posarà el vehicle a
disposició dels participants.

Les inscripcions es podran fer a les
autoescoles col.laboradores del concurs i
també es podran fer a les oficines de l’Impic,
a l’estand d’informació de la Fira o al circuit
de proves abans de l’inici del concurs.

El diumenge per la tarda es donaran els
trofeus als tres millors participants.

Pilar Nadal inaugurarà el

certamen el 15 d’octubre
El Director dels Serveis de Medi Ambient

i Habitatge, Joan Farré, la clausurarà

El certamen firal Firauto 2005 serà inaugurat el
proper dissabte 15 d’octubre per la Directora dels
Serveis Territorials de Industria i Treball, Pilar Nadal,
a partir de les 12 del matí.

L’acte serà clausurat el diumenge al vespre, a
partir de les 8 de la tarda, pel Director dels Serveis
Territorials de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, a Lleida, Joan Farré, qui
farà entrega dels premis del primer concurs
d’habilitats al volant, que s’haurà celebrat al llarg
del cap de setmana en el recinte tancat de Firauto.
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La setmana passada una delegació de la ciutat
de Balaguer, encapçalada per l’Alcalde, Miquel
Aguilà, el Tinent d’alcalde i vicepresident executiu
de l’Impic, en Josep M. Escoda, el Sr Josep Lluís
Bonet, regidor de CiU i el President del Consell
Comarcal, en Josep Roig, van visitar la ciutat de
l’Alguer per tal de refermar l’acte d’agermanament

Balaguer i l’Alguer segellen el seu

agermanament a la ciutat italiana
Una delegació de balaguerins encapçalada per l’alcalde Miquel Aguilà

van visitar l’Alguer en visita oficial del 27 al 30 de setembre

oficial que va tenir lloc els passats
dies 4, 5 i 6 de juny a la ciutat de
Balaguer. Un total de 21 balague-
rins van voler assistir a l’esdeveni-
ment aprofitant el viatge que es va
organitzar des de l’Impic juntament
amb Viatges Iltrida.

L’experiència va ser del tot
profitosa ja que també va servir per
lligar vincles amb altres poblacions
catalanes que ja estaven
agermanades amb l’Alguer i que
també hi varen ser presents actuant
com a padrins de la cerimònia.
Aquestes poblacions eren Encamp,
d’Andorra, Palma de Mallorca i
Tarragona.

Diferents actes varen configurar
la festa d’agermanament. Actes com
la inauguració d’una escultura, una
mostra fotogràfica sobre” l’Alguer,

la porta del turisme” i una actuació d’una coral local. També
va tenir lloc, després de l’acte formal d’agermanament, un
petit recital de poesia  que va entusiasmar al públic assistent.

El dia de Sant Miquel, patró de l’Alguer, va tenir lloc una
visita oficial a la Plaça Mirador de Balaguer on també els van
acompanyar a part de les autoritats locals, les diferents
delegacions catalanes assistents, després una celebració
religiosa encapçalada pel Bisbe i altres sacerdots a la catedral
de l’Alguer i va acabar la festa amb un castell de focs.

En l’acta signada durant la celebració oficial de ratificació
de l’agermanament, els dos alcaldes varen agafar el
compromís de mantenir i promoure ulteriors lligams de sòlida
amistat entre els dos municipis.
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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

L’Ajuntament de Balaguer ha editat un nou
opuscle dins de la campanya  «amb Balaguer
juguem net», en el qual s’especifiquen una
sèrie de recomanacions quant al comporta-
ment cívic que s’ha de tenir en els carrers,
places, parcs i jardins, quant a neteja del ter-
ra, l’enganxada de cartells a les parets, les
pintades, així com la utilització de dispensa-
dors de bosses per recollir les defecacions
dels animals de companyia.

Nova campanya de concienciació

ciutadana “amb Balaguer juguem net”
S’ha editat un nou opuscle informatiu amb recomanacions en llengua

catalana, castellana, anglesa, francesa, romanesa i àrab

D’altra banda, l’opuscle, que presenta
com a novetat la seva edició en sis llengües
com són la catalana, castellana, anglesa, fran-
cesa, romanesa i àrab, indica com s’ha de
fer la recollida regular d’escombraries, la re-
collida selectiva d’escombraries, el funciona-
ment de l’abocador de runa de la construc-
ció i la deixalleria.

En tots els casos, l’Ajuntament de
Balaguer fa esment a l’obligatorietat del seu
compliment sota possible sanció de 60 eu-
ros en cas de no fer-ho.

També s’instal.laran grans adhesius en
tots els contenidors de recollida de deixalles
per a que la gent en tingui coneixement.

S’ha fet una tirada de 8.500 exemplars,
que seran repartits per tots els habitatges de
Balaguer, s’en lliuraran als diferents centres
escolars per a que en facin difusió i treballin
el tema amb els alumnes, i s’en lliurarà un
exemplar a tots els que s’empadronin de nou.

Creu Roja de la Noguera

inicia un nou curs

d’activitats programades

Creu Roja de la Noguera, com cada mes de
setembre ja ha iniciat les seves activitats i els usu-
aris poden gaudir de l’Esplai al Casc Antic, les clas-
ses a immigrants, i altres serveis com la nova edi-
ció del curs de socorrisme 2005.

Creu Roja, organitza durant els mesos d’octubre,
novembre i desembre un curs de socorrisme bàsic
d’unes 50 hores de durada.  Si voleu més informació
podeu trucar als telèfons: 973445795 o al
973451265.

Així mateix, per continuar amb la tasca educativa
infantil, l’Esplai al Casc Antic necessita voluntaris
de més de 16 anys, disposats a dedicar-hi dues
hores setmanals. També el programa
d’alfabetització d’immigrants necessita una persona
per fer les classes.

Com ja va essent tradicional, també el projecte
“Avis Solidaris”, realitzat amb residències d’avis de
la Noguera, es posa les piles per poder fer venda
de productes artesans realitzats per persones grans
i que serviran per cobrir les necessitats de la
campanya de reis “Cap nen sense joguines”.

Com a novetat d’enguany, Creu Roja, ofereix a
les escoles i pels nivells de P3, P4 i P5, la possibilitat
de fer tallers de educació vial-prevenció d’accidents.

SE TRASPASSA
BAR-RESTAURANT

en la parte nueva de

Balaguer.

Buena situación.

Razón telf.

973448273

667476172
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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.

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

- 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

L’Ajuntament estudia ubicar una nova llar

d’infants al barri del Secà
El consistori balaguerí es planteja la possibilitat de construir una

nova guarderia de 0-3 anys a la vora del col·legi La Noguera

L’Ajuntament de Balaguer està estudiant
la possibilitat de construir una nova llar d’in-
fants de 0-3 anys a la vora de l’escola La
Noguera, al barri del Secà, per tal de donar
sortida a una necessitat d’aquesta zona de
la ciutat, en constant creixement.

Segons indicà l’alcalde de Balaguer, Mi-
quel Aguilà durant la visita que diferents
membres del equip de govern municipal van
realitzar al barri del Secà el passat diven-
dres 7 d’octubre, «estem estudiant aquesta
possibilitat amb els tècnics de l’Ajuntament

i amb el Departament d’Educació de la Ge-
neralitat de Catalunya».

En el decurs de la visita, Aguilà va po-
der conversar amb els veïns del barri que li
van plantejar els diferents problemes i sug-
geriments per millorar aquesta zona de la
part alta de la ciutat. Aguilà, acompanyat
de diferents regidors va passejar pels dife-
rents carrers del secà i va rebre els veïns
que ho van sol.licitar a partir de les 7 de la
tarda, en un dels despatxos del col.legi La
Noguera.

50 anys de la Coronació de

la Mare de Déu del Miracle
Els actes van consistir en una Missa a
l’església de Santa Maria i la processó

El passat diumenge 9 d’octubre Balaguer va ce-
lebrar els 50 anys de la Coronació de la Mare de
Déu del Miracle, amb una Missa oficiada pel Bisbe
d’Urgell, Joan Enric Vives, a l’església de Santa Maria,
i una processó fins a l’església del Miracle.

La Verge del Miracle és la patrona de la ciutat,
juntament amb el Sant Crist.

L’escultura de la Mare de Déu del Miracle ha es-
tat restaurada durant els darrers mesos, al Museu
de la Noguera, i a càrrec de serveis especialitzats
del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

Als actes hi van assistir gran quantitat de bala-
guerins i comarcans, devots de la Mare de Déu del
Miracle.
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L’eclipse solar anular des de

l’Observatori del Montsec
El fenòmen astronòmic va ser

retransmès per internet a tot el món

El passat dilluns, 3 d’octubre de 2005, la Lluna
s’interposà entre la Terra i el Sol, deixant entreveure,
en el punt més àlgid, tant sols la part més externa
del disc solar, mostrant-se aquest com un anell.

A la península ibèrica, aquest fenomen es va
poder contemplar en la seva totalitat en un franja,
d’uns 200 Km. d’ample, que va des del sud de
Galícia i nord de Portugal, passant per Madrid i fins
al Cap de la Nao al País Valencià.

A Catalunya, i en concret des d’Àger, aquest
fenomen es va poder apreciar com un eclipsi parcial
de Sol, que s’inicià a les 9:43 hores (hora local),
finalitzà a les 12:28 hores i el moment més àlgid va
ser a les 11:01 hores, quant la Lluna ocultà el 83%
de la superfície solar.

El Parc Astronòmic Montsec i el Departament
d’Astronomia i Meteorologia de la Universistat de
Barcelona van desplaçar un equip d’astrònoms a la
localitat de Bicorp (País Valencià), equipats amb
telescopis i càmeres digitals del futur Parc de
Telescopis del Centre d’Observació de l’Univers
(COU), amb els que captaren imatges del fenomen
que van ser retransmeses en directe a tot el món
mitjançant el por tal d’ Internet http://
serviastro.am.ub.es

El Consell Comarcal de la Noguera va pre-
sentar el passat dimecres 28 de setembre,
la traducció al castellà de les guies de turis-
me de la Noguera, dins de les accions de
promoció turística previstes per a l’any 2005,

El Consell presenta la traducció de la

guia turística en llengua castellana
Es vol difondre i promocionar la comarca arreu de l’Estat Espanyol,
amb la participació a diferents fires i certàmens de caire turístic

iniciades amb la creació d’un nou logo de
marca, i la confecció d’una guia turística, de
la qual s’en van editar 15.000 exemplars en
català la passada primavera, i ara s’en ha fet
una tirada, de 10.000 exemplars en castellà.

Aquesta guia permetrà la participació en
fires promocionals d’arreu de l’Estat. En
aquest aspecte, del 29 de setembre al 2 d’oc-
tubre han estat presents a Fira Expotural,
especialitzada en turisme rural i de natura,
celebrada a Madrid, i del 8 al 16 d’octubre,
participen a la Feria General de Zaragoza.

La presència en aquestes fires es fa dins
de l’estand de Catalunya, i juntament amb d’al-
tres comarques lleidatanes i el Patronat de
Turisme de la Diputació, amb la marca “Ara
Lleida”
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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 i
APARTAMENTS D�OBRA NOVA
PVP 148.000 i 100.000 EUROS

Jardí amb gespa i pèrgola de
fusta. Vistes panoràmiques.

VISQUI AMB TRANQUIL·LITAT
BALAGUER

BALAGUER

REF. 023723
Magnífica casa
semi nova de

prestigi

4 hab., 2 banys, 1 lavabo,
buhardilla útil, garatge 2

places, celler.
ZONA CENTRE DE BALAGUER

BALAGUER

REF. 23716
Econòmic

apartament tot
moblat i equipat

2 hab., bany complet,
calefacció i aire

condicionat
P.V.P.: 61.000 euros

BALAGUER

REF. 23722
Gran pis de 120m2,
tot moblat i equipat

4 hab., gran cuina
office, saló menajador

amb llar de foc.
PVP: 95.100 euros

BALAGUER

BALAGUER

REF. 23720
Tercer pis equipat

3 habitacions,
moltes possibilitats

ENTRADA: 600 euros

REF. OC
Oportunitat. Primer

pis tot reformat

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

totalment moblat i equipat
MOLT BON PREU

REF. 23724
Cèntric dúplex

d�obra nova

Acabats de primera
qualitat, vistes
panoràmiques.

MOLT BONA ZONA

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. 973 448 159

 El passat dilluns van iniciar la col.locació

de la nova via del tren de la Pobla
S’espera que la major part de les obres estiguin acabades al desembre

El passat dilluns 3 d’octubre van iniciar-se els
treballs de col.locació de la nova via del tram
Balaguer-La Pobla.

Les noves vies, amb travesses de formigó que
substitueixen les velles de fusta, van començar a
posar-se a la Pobla de Segur.

Les obres iniciades fa tres mesos per l’empresa
adjudicatària, la UTE formada per Comsa i
Guinovart&Osha, han realitzat fins a la data diferents

treballs per tal de garantir la segu-
retat del tram prepirinenc de la lí-
nia, el qual transcorre per barrancs
i túnels.

Aquestes obres suposaran una
inversió d’un milió d’euros.

Si tot va sobre el temps pre-
vist, s’espera que les obres esti-
guin totalment acabades a finals del
mes de desembre.

Cal recordar que Ferrocarrils de
la Generalitat està cobrint el trajecte
entre Balaguer i la Pobla de Segur
amb autocars, i va augmentar con-
siderablement els viatges en tren
entre Balaguer i Lleida.

D’altra banda, el president de
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, Joan Torres va indicar
que analitzaran les possibilitats per
perllongar la línia de tren Lleida-La
Pobla de Segur fins a Sort, La Seu
d’Urgell i Andorra.

Térmens acollí la Trobada
de Dones de la Noguera
La XI Trobada de Dones de la comarca de la

Noguera va celebrar-se el passat diumenge 2 d’oc-
tubre a la localitat de Térmens. El pavelló de la po-
blació va acollir un bon nombre de dones de les di-
ferents associacions i entitats en un dinar popular,
presidit per l’alcalde de Térmens, Francesc Sangrà,
el president del consell comarcal de la Noguera,
Josep Roig i el Delegat del Govern a Lleida, Jaume
Gilabert.
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 L’Oficina Comarcal d’Habitatge donarà

nous serveis als ciutadans
Conveni entre el Consell i el Departament de Medi Ambient i Habitatge

Àger va acollir un taller
sobre dones i salut

L’Associació de Dones de la Vall d’Àger organitzà
el dissabte 8 d’octubre, a Àger (Noguera), el taller
Dones i salut: espais de participació, que es va  realit-
zar en el marc del programa de tallers “Eines de par-
ticipació”.

Les membres de l’Associació Dona, Salut i Qualitat
de Vida impartiren aquest taller, que tenia com a
objectiu subministrar a les dones eines
d’autoconeixement, informació i participació en relació
a la seva salut des d’una mirada integral i de gènere.

El Ple del Consell Comarcal de la Noguera va
aprovar el passat 6 d’octubre el conveni de
col.laboració i d’encàrrec de gestió  amb el Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge, relatiu a l’Oficina
Comarcal d’Habitatge.

Aquesta oficina comarcal realitzarà les funcions
de servei d’informació de les línies de política d’habi-
tatge establertes per la Generalitat, serveis de tra-
mitació d’ajuts i altres serveis indirectes en matèria

d’habitatge, entre els quals, els de
sol.licitud, tramitació i inspecció de
les cèdules d’habitabilitat; els ser-
veis de gestió de les sol.licituds de
test d’edificis, d’informes interns
d’idoneïtat, i d’ajuts de rehabilita-
ció del parc d’habitatges construits,
així com els serveis de gestió de
les sol.licituds per accedir al parc
d’habitatge protegit, públic i privat,
als efectes del Registre de
sol.licitants d’habitatge protegit de
Catalunya.

D’altra banda, el Ple va aprovar
el conveni de col.laboració amb
l’Agència de Residus de Catalunya
per establir el model de gestió dels
residus municipals a la comarca de
la Noguera, per tal de contribuir a
la racionalització i millora dels resi-
dus de la comarca, així com donar
més i millor servei per a la preser-
vació del medi ambient.
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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

Jornada de portes obertes a les

excavacions del Pla d’Almatà
Durant el primer cap de setmana d’octubre que Balaguer va

acollir-se a la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni

Tots els països consideren que el patri-
moni arquitectònic monumental represen-
ta la seva cultura i la seva història d’una
forma privilegiada. Tant és així, que sovint
aquest patrimoni és vist com un símbol de
la identitat dels pobles.
 Les Jornades Europees del Patrimoni
varen ser creades per acostar el ciutadà
europeu a aquest tresor col.lectiu, tant a la
seva realitat més local, com a aquesta
dimensió continental.
 La ciutat de Balaguer va sumar-se, com
cada any, a la celebració d’aquestes

Jornades Europees del Patrimoni amb dos
actes: el dissabte 1 d’octubre, realitzà un
concert amb l’orquestra Amalgama,
formada per més de 30 alumnes de
diferents escoles de música de les Terres
de Lleida. El concert es va fer a l’església
de Sant Domènec; i el diumenge 2
d’octubre, va oferir-se una jornada de
portes obertes a les recents excavacions
arqueològiques al Pla d’Almatà de Balaguer.

Aquestes excavacions podrien continuar
ben aviat dins del Pla d’Ocupació del
Departament de Treball de la Generalitat.

L’Associació Terres del

Marquesat a Estopanyà
Hi participaren 50 associats

L’associació “Terres del Marquesat” va sortir el
passat dissabte a descobrir l’interessant patrimoni
d’Estopanyà, una part força desconeguda de la Franja
de Ponent.

Un grup de 50 seguidors de l’associació,
provinents d’arreu del Països catalans (Lleida,
Balaguer, Berga, Camarasa, Alòs, Vilanova de Meià,
Agramunt, Sta. Linya, Vilanova de la Sal, Tarragona,
Barcelona, Estopanyà,.....) van gaudir de les
meravelles que ofereix aquest territori, tant des del
punt de vista històric com geològic i paisatgístic.

El Drs. en geologia, Josep Maria Mata-Perelló,
catedràtic de mineralogia de la UPC i Josep Maria
Massic, encarregat de l’explotació de la cantera La
soriana d’Estopanyà, van explicar en detall el
funcionament i l ’origen d’aquesta immensa
explotació.
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El Pla Comarcal de la Joventut renova

els membres del Consell Consultiu
Amb la intenció de millorar la participació dels joves en tots i
cadascuns dels àmbits que afecten la societat en que vivim

Dins del Pla Comarcal de Joventut, el
Consell Comarcal de la Noguera va renovar
el passat divendres  d’octubre, el Consell
Consultiu que està format per joves repre-
sentatius de cadascun dels eixos del Pla
Nacional com són les polítiques educatives
i culturals; polítiques d’accés al món del tre-
ball, polítiques d’accés a l’habitatge, políti-
ques de promoció de la salut, participació
democràtica i polítiques d’equilibri territori-
al; així com joves nomenats pels ajuntaments
que compten amb Pla Local de Joventut i

tots aquells joves que hi vulguin participar.
Les funcions d’aquest consell consultiu

del Pla Comarcal de Joventut, és proposar
accions i programes de joventut alhora que
han de vetllar pel bon funcionament del Pla
Comarcal de Joventut i avaluar el seu funci-
onament.

Des de fa anys, el Consell Comarcal de
la Noguera treballa per permetre i encorat-
jar la participació activa dels joves en totes
les esferes de la societat i en els processos
de pressa de decisions.

Tartareu ofereix cursos de

gimnàstica i manualitats
Organitzats per la vocalia de la Dona

del Patronat de Sant Miquel

La localitat noguerenca de Tartareu organitza
durant aquest quart trimestre del 2005, i dins del
seu programa d’activitats, un parell de cursos.

El curset de Gimnàstica està dirigit per la pro-
fessora Ester Abad, i compta amb la participació de
més de 10 persones de la població, mentre que el
curset de manualitats, coordinat i dirigit per la pro-
fessora Carme Mangues té inscrits més de 15 alum-
nes.

Els cursos es desenvolupen al local social de
Tartareu i estan organitzats per la vocalia de la Dona
del Patronat de Sant Miquel.

Els dos cursos que s’imparteixen finalitzaran a
finals d’any.
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El passat cap de setmana del 24 i
25 de setembre es va celebrar al
Montsec de Rúbies la 5ena edició del
Raid Noguera. Un total de 10 equips
van disputar-se els 105 km de distàn-
cia amb 2.050 m de desnivell positiu i
2.500 de negatiu pel nord de la co-

L’Uka-X-Team fa bons els pronòstics

i guanya el Raid de la Noguera
El Raid va celebrar-se els dies 24 i 25 de setembre al

Montsec de Rúbies amb un total de 10 equips

marca de la noguera.
Un sector de BTT i orientació va

iniciar la primera etapa. L’equip
Martibell va imposar-se en aquesta
primera secció arribant primers al Col
d’Orenga seguits d’aprop pels equips
de l’Uka-X-team i l’Alba team.
Aquesta prova seguia amb un sector
de cursa d’orientació d’uns 10 km,
curta però n’hi va haver prou per alterar
les posicions dels equips.
L’Uka-X-team va marcar el millor temps
seguit, a 40 minuts, per un grup de
quatre equips. Un tram curt de BTT
per carretera va portar els equips a la
zona on es van realitzar les proves
d’aigua.

La secció de canoes constava d’un
recorregut d’uns 6 km per
l’embassament de Cellers. L’equip dels
Jabalís-X-Team va ser els que es va
imposar amb 51 minuts. En aquesta

zona van tenir lloc també les proves
de natació i tir amb arc.

Tot i que l’organització havia
marcat una hora de tancament, tots
els equips van poder entrar a la
següent secció de BTT de 26 km amb
740 m de desnivell positiu i 620 m de
negatiu on la pluja i el fang va dificultar
l’arribada dels equips a Hostal Roig. El
primer equip a arribar a la casa de
colònies va ser l’equip Uka-X-team,
seguit de Calucho team a uns 50
minuts de distància.

L’endemà al matí s’iniciava la

segona etapa del raid amb una prova
de BTT amb sortida a Hostal Roig que
portaria als corredors a la renglera del
Montsec de Rúbies després de 22 km
i 550 m de desnivell positiu. Els primers
en arribar al control de canvi van ser
Uka-X-team seguit de Calucho team i
Martibell a 2 minuts.

Després de diferents sectors
d’escalada i de BTT, va finalitzar el Raid
amb l’equip Uka-X-team (6:52:38),
com a primer classificat, seguit de
Calucho team (8:02:02) i Martibell
team (8:31:07)
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Golejadors del C.F. Balaguer

1. Vilanova. ............... 16
2. Girona ................... 13
3. Manresa ................ 13
4. Rapitenca .............. 12
5. Castelldefels ......... 10
6. Santboià ............... 10
7. Balaguer ........................... 10

8. Mataró .................. 10
9. Espanyol B .............. 9
10. Cornellà ................ 9

11. Peralada. .............. 8
12. Prat ...................... 8
13. Rubí ...................... 7
14. Gavà ..................... 7
15. Barça C ................ 7
16. Europa .................. 6
17. Palamós ................ 6
19. Granollers ............. 5
19. Figueres ................ 1
20. Palafrugell ............. 1

Classificació Tercera Divisió

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

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

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

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

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

6. Cortés ........................ 1

Un solitari gol de  Llu-
ís Cortés va ser suficient
per a sumar els tres
punts en el partit que el
Balaguer va jugar davant
el Manresa, aquest diu-
menge al Municipal de
Balaguer. Set dies abans,
el Balaguer no va saber
aprofitar la seva superio-
ritat numèrica davant el
Vilanova i La Geltrú, on va
caure derrotat per 2-0.

La taula de
golejadors de l’equip ver-
mell continua encapçalat
per Iban Parra amb dos
gols, tot i que en amb-
dós partits disputats
aquesta quinzena va gau-
dir de moltes ocasions
per poder ampliar el seu
marcador particular.

Cal destacar la gran Lluís Cortés

labor feta pel porter No-
gués davant el Manresa,
parant una pena màxima
quan el marcador reflec-
tia l’empat a zero inicial.

Aquest diumenge, els
homes d’Emili Vicente
s’hauran de medir al
Santboià, després d’haver
disputat el partit davant de
la Rapitenca, el passat di-
mecres 12 d’octubre, en
terres de l’Ebre.

Actualment, el
Balaguer ha marcat 7 gols
i n’ha encaixat set, ocu-
pant la setena posició de
la taula classificatòria del
grup V de la Tercera.

El C.F. Balaguer es manté en la zona

còmoda de la classificació de Tercera
Tot i perdre al camp del Vilanova, l’equip que entrena Emili Vicente

va sumar tres punts en el seu enfrontament amb el Manresa

El Club Futbol Balaguer  es manté en la
zona còmoda de la classificació de la Tercera
Divisió Catalana, després de sumar els tres
punts en joc davant el Manresa, en un partit
molt intens i que tot i l’escassetat de gols, 1-
0, el Balaguer i el Manresa van distreure als
espectadors amb un gran partit jugat amb
molta intensitat i força.

El Balaguer va gaudir de tres clares opor-
tunitats al primer temps però la defensa del
Manresa, ben posicionada va evitar que la pi-
lota entrés a la seva porteria. En el segon
temps l’emoció va anar en augment, ja que el
col.legiat va pitar un penalty contra els locals,
que Nogués va parar esplendidament; acte
seguit l’àrbitre va anular un gol a Juanjo, i
Cortés, a manca de 4 minuts per la conclusió

del partit, rematava una passada de Isma,
inaugurant el marcador.

No podia tenir millor debut el jove davan-
ter lleidatà, que marcava el seu primer gol
oficial amb el primer equip del Balaguer, tot i
que ja en porta 5 amb el filial, i donava els
tres punts al seu equip.

Al tancament d’aquesta edició de la re-
vista Groc, el Balaguer ha de disputar el par-
tit davant la Rapitenca, a Sant Carles de la
Ràpita, el dimecres 12 d’octubre, mentre que
el proper diumenge rebrà a casa al Santboià,
un dels històrics de la categoria i que segu-
rament oferirà un bonic espectacle.

D’altra banda, el proper 21 d’octubre, a
partir de les 20 hores es presentaran tots
els equips del Futbol Base.



16

El Cristec debuta amb derrota
com a local, al caure per 4 gols a 6
contra el Tecnomallas Corbera, en
partit corresponent a la 2a jornada
de la Nacional “B”.

En un partit molt semblant al
disputat en la primera jornada, els

El Cristec aconsegueix el primer

resultat positiu, empatant al Prat
Els homes de Jaume Canal van dominar tot el segon temps

però no van poder emportar-se una merescuda victòria

balaguerins cedeixen els tres punts
a un Corbera que va tenir les idees
més clares en els moments claus de
partit.

Després d’uns igualats 10 minuts
inicials en els que es va veure un bon
futbol sala per part dels dos equips,
amb ocasions ens ambdues
porteries i en els que els 2 porters
van ser protagonistes, 2 minuts de
desencert defensiu local i un penalti
injust transformat pels visitants van
propiciar que el Corbera marxés en
el marcador amb un clar 0 a 3. El
Cristec va retallar distàncies abans
del descans, però de nou va estar
imprecís en el llançament de dobles,
va errar els 4 que va disposar, el qual
va evitar que el marcador s’ajustés
encara més a la fi del primer període.
Una defensa avançada dels de casa

a l’inici del primer període va ser la
causant de que el partit s’igualés a
3 al minut 32. Semblava que el
Cristec donaria la volta al marcador,
i més quan el meta Manolo va aturar
un nou penalti favorable al Corbera,
però l’esforç físic va començar a
passar factura i les ràpides jugades
a la contra dels barcelonins van
sentenciar l’encontre amb el definitiu
4 a 6. Els golejadors balaguerins de
la jornada van ser Jaume Cortés,
autor de 2 dianes, Xolo i Jordi Cortés.

El passat diumenge, el Cristec es
desplaçà a El Prat de Llobregat, on
s’enfrontà al recent ascendit Finques
Moragas. En aquest partit, el Cristec
va empatar a dos gols tot i que el
resultat va ser curt pels mèrits dels
balaguerins en un partit que van anar
de menys a més. Al descans es va
arribar amb l’empat a un gol, i els locals
van marcar només sortir del descans.
El Balaguer va dominar tot el segon
temps però només va poder fer el gol
de l’empat. Van marcar Edu i Ferran.
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El passat dissabte 8 d’octubre i al pavelló
poliesportiu de Balaguer, va tenir lloc el partit que
va enfrontar el CB Balaguer “A” contra el CB Ripollet
“B”.

Tots els espectadors d’aquest partit van poder
disfrutar d’un espectacle de bàsquet vibrant, ja que
el partit es va decidir als instants finals de la

El Club Bàsquet Balaguer xoca amb dos

mals arbitratges en els partits disputats
L’equip de Francesc Almira recull dues derrotes consecutives a

Centelles i a casa davant el Ripollet B

pròrroga, on la victòria es va
decantar per l’equip visitant, amb el
marcador final de 102 a 106.

El partit es va desenvolupar amb
normalitat, on els balaguerins van
manar durant quasi tot el partit en
el marcador. A la mitja part, els de
Balaguer guanyaven de 5, però val
a dir que els de casa no aconseguien
poder marxar en el marcador. Això
va provocar, que el CB Ripollet
retallés distàncies, i al final del tercer
quart tan sols es guanyava per 1
punt de diferència.

A partir d’aquí, la dinàmica del
partit va canviar i va ser l’equip local
el que va passar a dominar el
marcador. Els de Balaguer, van anar
a remolc durant l’últim quart i a falta
d’un minut pel final del partit perdien
de 6 punts. És en aquest moment

on el Balaguer va aconseguir remuntar i forçar la pròrroga.
Però tot i aconseguir anar a la pròrroga, l’equip rival es va

endur la victòria gràcies al gran encert de l’equip visitant des de
la línia dels 3 punts, i a algunes decisions arbitrals molt discutides.

El jugador més destacat del partit fou Jordi Martín que va
aconseguir anotar 25 punts.

Set dies abans, l’equip va caure per 86-83 a la pista del
Centelles, en un partit en que els col.legiats van pitar contra
els interessos dels balaguerins, sobretot en els segons finals
de l’encontre en que els balaguerins van sentir-se molt
perjudicats per les decisions arbitrals.

Aquest fet va fer que el Club Bàsquet Balaguer impugnés
el partit davant l’administració corresponent.
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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

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

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

LOCAL EN

VENDA
Reixa automàtica,

alarma, aparador

amb vidre de

seguretat,

botiga+magatzem,

llum, terra, W.C., etc

al carrer Barcelona

Informació tel.

667476172

Els passats dies 1 i 2 d’octubre, es va

celebrar el Campionat de Catalunya de Ten-

nis Taula per comarques a la localitat tarra-

gonina d’Amposta. El Club Tennis Taula

Balaguer Villart-Logístic participava en les

Anna Biscarri, tercera al Campionat de

Catalunya per comarques de Tennis Taula
Anna Biscarri va representar la comarca de la Noguera juntament

amb Marta Gatnau i Laia Torregrossa del Club Tennis Taula Balaguer

proves individuals i d’equips amb les jugado-

res Anna Biscarri, Marta Gatnau i Laia

Torregrossa.

La balaguerina Anna Biscarri com a re-

presentant de la Noguera, va aconseguir una

magnífica tercera posició després de desfer-

se de Vanessa Luño a vuitens de final i de

Clàudia Cejas en quarts de final, ambdues

del CTT Calella. Biscarri va cedir únicament a

semifinals davant la que es proclamaria cam-

piona del torneig, per 3 jocs a 1.

L’equip de la Noguera inicia d’aquesta

manera amb bon peu la temporada en que

lluitarà a la lliga de Primera Estatal, on aquest

any es presenta com un dels màxims favorits

per aconseguir fer els play-off d’ascens a Di-

visió d’Honor.

El Pub Tyrgips aconsegueix

la primera victòria per 8-5
L’equip que entrena Rafa Martínez va
ser molt superior al Ciudad Meridiana

El Pub Tyrgips va aconseguir el passat dissabte

la primera victòria en aquesta temporada, per 8-5

davant el Ciudad Meridiana, en un partit en que els

de la Noguera van ser molt superiors i mai van veure

perillar el resultat.

Els balaguerins van sortir molt concentrats i

decidits a emportar-se els punts en joc. El primer

temps va ser molt poc vistós, ja que hi va haver

moltes faltes per ambdós equips i per tant el joc va

estar molt aturat.

Però en el segon temps els locals van mostrar la

seva superioritat i poc a poc van anar augmentant

les diferències en el marcador, que haurien pogut

ser molt més grans si els homes de Rafa Martinez

haguessin aprofitat alguna de les vuit oportunitats

amb els dobles penaltys que van pitar al seu favor.

Però la bona actuació del porter visitant i la mala

punteria van evitar la golejada. Pels balaguerins van

marcar Capi i Carlos amb dos gols cadascun, i Nie-

to, Alias, Victor i Trilla.
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Animals de companyia

En la nostra cultura s’ha extés el costum de tenir

animals de companyia, gats i gossos principalment. Hem

de ser conscients, però, que la convivència amb aquests

animals ha de seguir unes regles de joc per tal que tothom

es pugui sentir còmode amb la seva presència; tant aquells

que en són uns ferms defensors com aquells que en són

uns aferrissats detractors.

I per tal d’evitar punts de discòrdia hi ha un seguit de

normatives, moltes de les quals són de pur sentit comú,

i que no fan més que reafermar la necessitat de ser

curosos amb l’atenció que hom presta als animals de

companyia.

Es fa necessari, doncs, un sentiment de complicitat

cap a aquestes bestioles que sovint veiem maltractades

d’una manera física i psicològica.

Cal que aquests animals tinguin un seguiment sanitari

a cal veterinari per previndre malalties; Cal que duguin un

microxip per tal de facilitar la seva identificació quan es

perden; Cal que els seus propietaris netegin els

excrements que els gossos deixen en la via pública quan

surten a fer exercici; Cal que surtin a passejar amb murrió

i amb el preceptiu mitjà de subjecció per tal d’evitar ensurts

innecessaris; Cal que tots els animals de companyia siguin

enregistrats a l’ajuntament.

Cal també una gran dosi d’afecte i comprensió per tal

que, una vegada més, els considerem els nostres millors

amics.

Associació Arca de Noè

Aquesta darrera quinzena he anat de fe-

licitat en felicitat, i tot just comença. Quan

encara no havia paït un sucós plat de joia i

de la referida felicitat, ja en tenia un altre

entrant a la taula de la meva vida normal

mostrant-me la seva sucositat i les seves

excel.lències particulars i úniques. Mireu, mi-

reu!, en quina terra beneïda mil vegades per

Déu vivim.

Ja tenim Estatut. Després d’un prenyat

difícil, en les hores del part amb l’ajuda del

Dr. Artur Mas va anar tot bé. El poble ras, el

catalanet de peu, que no és ni funcionari ni

mosso d’esquadra, ja ho sabia que CiU es

faria pregar i fins i tot, crearia algun proble-

ma per prendre el protagonisme al qui fos,

però tal com va dir el Sr. Benach, seria bo

que solament quedessin quinze vots fora del

pacte, els del PP. No res, en fi, tot ha anat

bé, i el poble al qual se l’hi ha notat una

angúnia i se’l veu encara ullerós de tant com

el preocupava l’estatut, podrà descansar i

no emprenyar gaire als nostres polítics. Ve-

ritables pares de la pàtria que han quedat

esgotats. Ara sols els queda esperar que a

Madrid el retallin poc o molt, per a què, es

puguin amb comoditat injectar mil tonelades

d’odi més. Que es pugui veure més clar que

mai, que Espanya ens odia, ens té enveja,

ens vol mal. Nosaltres augmentarem el cul-

tiu de la ceba. Del que som diferents, sense

oblidar, que som els millors del món i de

llarg.

Però això sí, el poble ja descansat po-

drà començar a pensar en el copagament

d’alguns serveis de la Seguretat Social que

l’excelsa Geli ens vol cobrar. Tranquils, els

emigrants amb bigoti o sense i la gent que

tots sabem no pagaran, i si vosaltres voleu

el mateix tractament es pot tractar amb l’as-

sistenta social de torn que essent una àni-

ma caritativa de segur us ajudarà compla-

guda. Més clar l’aigua.

Sabent com sabem que som el país més

ric del món, ens ha d’estranyar que el Sr.

Benach no compri unes vestimentes més

complertes, unes talles més no li farien cap

mal. La d’ara a més de ressaltar uns vo-

lums i formes d’una manera ridícula el po-

den fer trobar en un compromís en un acte

protocol.lari que a tots ens doldrà. Ha

d’aprendre del Puigcercós que està fet tot

un dandy. S’hauria de fer seu allò: “tu lo

vales”. M’ha alegrat llegir que Balaguer està

viu gràcies a una gent que dedica part del

seu temps a fer país, i que ho digui la Sra.

Pallé quasi m’ha entusiasmat. En els plens

de l’Ajuntament no ho diu pas així. La críti-

ca ferotge a tota activitat municipal i a tot

el que fa el nostre alcalde ratlla

l’esperpèntic, ella precisament és la menys

apropiada ja que no pot presentar cap fei-

na feta on la brillantor sigui mitjanament

palesa. Ara farà el que faci falta per no per-

dre aquesta pometa de la Diputació i la te-

bior del cotxe oficial quan s’escaigui. Ella

tan acostumada a tenir càrrecs pel dit d’al-

gú, deu veure que deu millonets de les an-

tigues pessetes a l’any pel que fa, enlloc

els trobarà. Que n’és de dura la vida!. Si

torna a ser candidata a l’ajuntament m’agra-

darà veure els resultats que obtindrà, per-

què no crec que s’hagi guanyat ni un vot

amb la seva xerrameca, els seus especta-

cles i la seva pose. S’esperava més d’una

directora general, clar que veient com feia

anar la cosa, es podria pensar que xupar

càmara de TV amb el seu tratxo clar de

ratlleta era potser el que feia millor. M’obli-

dava dir que totes, o quasi totes les enti-

tats de Balaguer, reben de l’ajuntament sub-

vencions per les seves activitats.

C.G.A.

PD.- La Diputació per mediació d’ella tam-

bé va col.laborar en la Fira d’Entitats, però

per una confabulació judeo-masònica, ella

no la va poder tancar, també és cert que va

arribar a misses dites.

Tot just comença

Indesinenter

Comença el groc a ajeures a les fulles

i el to de la tardor

evoca el demiürg de tots els anys

i el tèrbol del matí té nom d’octubre

i ens cau tota l’alquímia dels gerseis

i es nota com el fred

comença a tenir adeptes al carrer.

Bufa el vent

i el sol se’n penedeix d’enforatar-se

veient tot un gauret sense llavors,

àvid de donar fruit.

L’octubre encara és blanc.

Aprimen els colors però s’aviven

els valors fets a l’estiu.

Comença el groc a ajeures a les fulles

i en surt l’amor guardat

esperant que prompte el prenguin.

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

L’organització ofereix

esmorzar i dinar a tots els

participants a Ermitanyos
La inscripció a la prova Ermitanyos 2005 és de

18 euros anticipada, i 21 euros el mateix dia de la

prova.

Els acompanyants que es vulguin quedar a dinar,

hauran d’abonar 4 euros més per persona.

La inscripció i participació a la Ermitanyos com-

porta l’esmorzar i el dinar per tots els participants,

assegurança de responsabilitat civil, avituallaments en

ruta, servei d’ambulància, servei mèdic i servei tècnic

en ruta.

Les inscripcions anticipades poden fer-se fins el

dimarts 18 d’octubre.

 Tot és a punt per a una nova edició de la

prova ciclista Ermitanyos 2005
Organitzada per Radical Interesport es celebra el proper 23 d’octubre

Després del gran èxit assolit en les cinc primeres

edicions de la prova ciclista «Ermitanyos», arriba la

sisena edició, a la que s’espera la participació de més

de 500 ciclistes d’arreu de Catalunya, el proper diu-

menge 23 d’octubre, organitzada pel Club Radical

Interesport de BTT amb el suport de la regidoria d’Es-

ports de l’Ajuntament de Balaguer.

La prova consisteix en un recorregut de prop de

90 quilòmetres per camins de la nostra comarca, en

un recorregut que surt de Balaguer i recorre un total

de tres ermites de la nostra comarca, com són la de

Cérvoles, al terme municipal d’Os de Balaguer i que

es troba aproximadament al quilòmetre 26 de la pro-

va, l’ermita de Montalegre a Vilanova de la Sal, que

s’hi arriba transcorreguts un total de

48 quilòmetres, i la darrera, la de

Sant Jordi a Camarasa, al quilòme-

tre 70 de la prova Ermitanyos.

Després de fer la darrera de les

ermites, la de Sant Jordi de

Camarasa, els participants hauran

de retornar cap al parc de la Trans-

segre, on els esperarà un suculent

dinar  per recuperar forces.

Un cop dinats, els participants a

la Ermitanyos 2005 retornaran cap

als seus respectius punts d’origen.

Els participants podran recollir

els dorsals durant tot el dissabte 22

d’octubre a l’Interesport de Balaguer

i a partir de les 7 del matí del diu-

menge al parc de la Transsegre. La

sortida serà lliure entre les 7,30 i

les 9 del matí, des del parc de la

Transsegre.

Els ciclistes hauran d’estar a les

10 del matí a l’ermita de Cérvoles,

on l’organització els té preparat un

esmorzar a base de torrons, pa amb

tomata i embotit i diferents tipus de

begudes, per tal de recuperar for-

ces i poder continuar la ruta.
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 Jordi Pujol rebrà “el caragol d’Or

2005” aquest dissabte 15 d’octubre
En el decurs d’un sopar organitzat al restaurant l’Espígol de Balaguer

Els membres del Jurat de la Societat Gastronò-

mica i Cultural del Comtat d’Urgell, van decidir ator-

gar el guardó Caragol d’Or 2005 a l’expresident de

la Generalitat de Catalunya, i actual president de

Convergència Democràtica de Catalunya, Jordi Pu-

jol, per la seva labor en que l’Aplec del Caragol de

Lleida, hagi estat declarat «Festa Nacional d’Interès

Tradicional de Catalunya» i d’aquesta manera, les

qualitats culinàries del caragol s’estan extenent ar-

reu, així com el nom de Catalunya.

El guardó el recollirà el propi

Jordi Pujol en el decurs d’un sopar

al restaurant l’Espígol de Balaguer,

aquest  proper dissabte 15 d’octu-

bre.

Al sopar hi participaran l’alcal-

de de la ciutat de Balaguer, Miquel

Aguilà, el president de la Diputació

de Lleida, Isidre Gavín, el president

del Consell Comarcal de la Nogue-

ra, Josep Roig, i el president de la

FECOLL, Xavier Pérez.

El Caragol d’Or és un guardó

creat per la Societat Gastronòmi-

ca balaguerina per tal de distingir

a aquelles persones o entitats de

l’àmbit dels Països Catalans que

més s’hagin distingit durant l’any en

la defensa de les propietats culinà-

ries, especialment del caragol, un

dels productes més representatius

de les Terres de Lleida.

Cicle de cinema infantil al

Teatre Municipal

Amb la projecció de la pel.lícula «Madagascar»,

el proper diumenge, 23 d’octubre comença un nou

cicle de cinema infantil al Teatre Municipal.

La projecció d’aquest darrer èxit de la gran pan-

talla podrà veure’s a partir de les 6 de la tarda.

El cicle continuarà el dissabte 29 d’octubre, tam-

bé a les 6 de la tarda, amb la projecció de la pel.lícula

«Els 4 fantàstics».
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COMPRO motos antiguas,
todas las marcas i modelos
(Bultaco, Montesa, Ossa y
otras) No importa estado.
También compro revistas
antiguas de automoción y
restos de talleres. Telf. 619
786819.

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

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

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.

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

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

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

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.

OFERTA DE TREBALL. Es
necessiten operadors/es per
empresa de serveis de
l’espectacle a Balaguer. Es
valorarà: carnet de conduir,
coneixments bàsics
d’electricitat i experiència en
treballs similars. Abstenir-se
persones que busquen treball
temporal. Interessats trucar
al tel. 973447268, demanar
per sr. Joan, Ref. OFERTA
TREBALL SETMANAL.

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

ES VEN estufa de gas-oil en
perfecte estat. Interessats
trcar per les tardes al tel.
973447921.

ES VEN moto Suzuki Bandit
400. Preu: 2400 euros. Raó
tel. 609833388.

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.

PIS EN VENDA  a l’Av.
Països Catalans, de 116m2.
Raó tel.s. 973446321 -
607896071.

COMPSA ONLINE per
ampliació de personal preci-
sa tècnic en hardware a jor-
nada completa. Indispensable
tenir estudis i experiència.
Enviar C.V.  a
cv@compsaonline.com.

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.

SE VENDES  4 acumulado-
res seminuevos. Precio a
convenir. Interesados llamar
a partir de las 8 de la tarde al
telf. 627189487.

COMPRARIA casa al casc
antic de Balaguer. Particular.
Raó tel. 696570724.

ENTRE GERB Y SANT
LLORENÇ KM. 4 se vende
finca con casa de 250 me-
tros de vivienda (2 plantas),
1500m de tierra. Piscina, luz,
agua, teléfono. Razón telf.
637256240.

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.

OFERTA DE TREBALL.
Empresa de serveis necessita
Operadors/es per treballs en
cap de setmana i festius. Es
valorarà: carnet de conduir,
coneixments bàsics
d’electricitat i experiència en
treballs similars. Abstenir-se
persones que busquen treball
temporal. Interessats trucar al
tel. 973447268, demanar
per sr. Joan, Ref. OFERTA
TREBALL CAP DE SETMANA.

SE VENDE comedor en buen
estado. Mueble, mesa y 6 si-
llas. También sofà y 2 buta-
cas. Precio total: 400 euros.
Razón telf. 973448862.

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

360714.

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

SE OFRECE chica joven con
experiencia para trabajar los
fines de semana en
hosteleria, restaurante o pub.
Razón telf. 670262357.

SE NECESITA oficiala de
peluqueria con experiencia
mínima de 3 años. Incorpo-
ración immediata y sueldo
según valia. Razón telf.
690352905.

ES VEN PIS al C/Barcelo-
na, 68 de 130m2 més
terrasses. 4 hab., 2 banys,
aire condicionat, parquing i
traster. Preu: 36 milions de
pessetes. Raó tel.
973447516, només nits.

ES VEN caldera de gas-oil,
marca SALTOKI, amb 6
radiadors, dipòsit de 800 litres.
Ideal casa de 80m2. Molt bon
preu. Raó tel. 615623062.

ES PRECISSEN dones per a
empresa de neteja. Es valorarà
tenir carnet de conduir i vehicle
propi. Raó tel. 686473026.

CASA EN VENDA a Bellcaire.
Baixos amb dos plantes, 3
hab., cuina, menjador-sala
d’estar, garatge, 2 terrasses,
balcó i pati exterior. Raó tel.
973446321.

SOLÀRIUM ES VEN, molt
poques hores de funcionament.
Revisions al dia. Pràcticament
nou. Raó tel. 670900725.

SE VENDE dúplex seminuevo
de 115m2, buena situación. 5
hab., 2 baños, con muebles,
parquing cerrado para dos pla-
zas. Precio: 175.000 euros.
Razón telf. 629411390.

BALAGUER compro terreno
urbanizable, nave o edificio
viejo, pago al contado.
Interesados l lamar 665

443790.

VENDA/LLOGUER local co-
mercial al C/ Barcelona. Obra
nova. Dos nivells. Aparador de
12 metres. Zona Escola Pia.
Raó 973 448273.

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

VENDA local comercial al C/
Barcelona de 120m2, totalment
acondicionat. Aparador vidre
seguretat, reixa, llum, aigua,
pintura...  Raó 973 448273.

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
� Prepració de català, tots els nivells

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

SE TRASPASSA
BAR-RESTAURANT

en la parte nueva de

Balaguer.

Buena situación.

Razón telf.

973448273
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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 13 d’octubre a les 8 de la tarda del 20 d’octubre ALDAVÓ

De les 8 de la tarda del 20 d’octubre a les 8 de la tarda del 27 d’octubre CLAVER

De les 8 de la tarda del 27 d’octubre a les 8 de la tarda del 3 de novembre SALA

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

Informa�t

PLACES OFERTADES

d’Auxiliar

Administratiu

900 308 308
Informa’t
Trucada Gratuïta

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

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

SELECCIONEM

10 anys formant i col·locant
personal a través de la nostra

bossa de treball

JOVES DE 18 A 28 ANYS

INFORMÀTICA
per a treballar en el sector de la

Un treball bo
Un bon sou

Estabilitat laboral

OFERTA CONTINUA

DE PLACES

Informa�t: 900 308 308 (trucada gratuïta)

- Agutzil   - Uixers
- Bedels   - Ordenances

Millorar la teva situació laboral
no és tan difícil

TRASPÀS DE NEGOCI

A BALAGUER
Es traspassa negoci de

fruita i verdura amb més de
25 anys de tradició.

Local al carrer Fleming.

Telèfon 676 464607

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