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Soterrament de la línia fèrrea
El Govern català ha aprovat
soterrar la línia fèrrea i
l’estació de tren al seu pas
per Balaguer

Club futbol Balaguer
El Balaguer aconsegueix
sumar 4 dels darrers 6 punts
en joc, empatant a casa amb
l’Europa i guanyant al camp
del Granollers

440

Festa Major amb aigua
La pluja desllueix les Festes
del Sant Crist, però no evita
que es realitzin la major part
del actes programats

2a quinzena
Novembre · 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

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.

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/ 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

2
.

ALTELL EN VENDA
- Avd. Pere III
- C/ Urgell

PISOS DE LLOGUER
- Pis a Torredenbarra, 4 hab. per
setmanes
- C/ Molí del Comte
- C/ Sanahuja
- C/ Urgell

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
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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, 72.000 euros.

TÉRMENS
- Casa de 3 plantes 90.000 euros.
MASALCOREIG
- Pis de 120 m

2
 i garatge 3 cotxes.

CASTELLSERÀ
- Casa de poble amb pati.

PARCEL.LES EN VENDA
- A la Ràpita
- A Térmens
- A Castelló de Farfanya
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Què en penseu?...
De tothom és sabut l’impacte ecològic

que suposa una autovia, una línia fèrria o
qualsevol  gran construcció. Per aquest
motiu es prenen les mesures necessàries
per tal de reduir-lo tal com es pugui. Avui
parlaré d’un fet que malgrat no ser
d’aquesta índole resulta, si més no,
xocant. A més d’un balaguerí li ha causat
estranyesa, i així m’ho ha comentat,
comprovar que s’han tallat uns arbres,

sembla que en manquen sis, en el tram
que ocupa una nova edificació que s’està
bastint al carrer de la Noguera Pallaresa.
Em pregunto si el sol fet de resultar un
possible destorb com el descrit és causa
suficient per a una tala o per a ésser
autoritzada per l’autoritat competent.  No
seria bo i alhora convenient que un cop
acabada l’obra es restituís allò malmès?
Els arbres com les zones verdes no sols

embelleixen la ciutat, aporten molt més.

 Josep M. Simón i Auberni

El soterrament de la línia del tren

La notícia del soterrament de la línia fèr-

ria i de l’estació de trens al seu pas per

Balaguer és, sens dubte, una de les millors

noves que ens podien portar els Reis (per

avançat), als balaguerins.

En els darrers anys s’ha parlat, i molt,

de la requalificació dels terrenys de l’antiga

INPACSA,  i que aquests passessin a formar

part de la zona urbana de Balaguer.

Però el fantasma i l’ombra de la via i de

l’estació sempre ha estat un obstacle per

veure de quina manera es podien ajuntar la

zona de l’Eixample amb els nous terrenys

conquerits. La via era una muralla

infranquejable que evitava que aquests

terrenys guanyessin la categoria de terrenys

de primera per la ciutat, i no es veia un pas

fàcil per saltar aquest obstacle.

El soterrament de la línia comportarà la

perllongació del Passeig de l’Estació fins al

canal de Balaguer; la creació d’una gran

avinguda entre els carrers Noguera Pallaresa

i Noguera Ribagorçana que travessarà la

ciutat de nord a sud; la supressió dels dos

passos a nivell amb barreres que encara hi

En portada:
«Senyors de la Guerra»

BALAGUER
Les Dones d’Almatà

organitzen una subhasta per
la Marató de TV3

Balaguer viu unes Festes
del Sant Crist 2005 passades

per aigua

COMARCA
Comença una nova edició de
les Aules Universitaries de la
Gent Gran de la Noguera

Presenten el Pla
d’infraestructures sanitaries
de la comarca

CULTURA
La qualitat predomina en el

Tercer Concurs de Cant
Germans Pla

“Mestres antics” es
representarà al Teatre el
proper 25 de novembre

ESPORTS
El Balaguer continua en línia
ascendent després de guanyar
a Granollers

El Cristec aconsegueix
guanyar per la mínima al
Vilaseca en un gran partit

havia al casc urbà de la ciutat, el del carrer

Urgell i el de la carretera de Camarasa,

amb les molèsties que això suposava pels

veïns de la zona, pels vianants

(especialment els que havien de passar

pel carrer Urgell, escolars de Gaspar de

Portolà i l’Institut Ciutat de Balaguer, i els

usuaris esportistes del camp de futbol, del

poliesportiu i de la piscina coberta) i pel

trànsit rodat.
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Soterraran la línia fèrria i l’estació de

trens al seu pas per Balaguer
L’Ajuntament de Balaguer i Ferrocarrils de la Generalitat signaran el
conveni d’aquesta gran obra d’infraestructura, abans de finals d’any

L’Ajuntament de Balaguer i Ferrocarrils de

la Generalitat signaran un conveni durant els

propers dies, que ha de permetre soterrar la

via de la línia fèrria de la Pobla en el tram de

dins de la ciutat, un tram d’entre 900 i 1.200

metres, aproximadament des de l’alçada de

la variant fins a la carretera de Camarasa.

Aquest soterrament comportaria la realitza-

ció d’una nova estació de trens, també soter-

rada.

Durant aquests dies, l’Ajuntament ja ha

rebut una proposta de conveni per part de

Ferrocarrils de la Generalitat, el qual estableix

les condicions que han de complir ambdues

administracions públiques, entre les quals hi

ha la que l’Ajuntament de Balaguer haurà d’in-

cloure a Ferrocarrils de la Generalitat com a

beneficiari a compensar pel projecte d’expan-

sió urbanística de la ciutat cap als terrenys

de l’antiga Inpacsa.

El soterrament de la línia de tren al seu

pas per Balaguer, també comportarà la su-

pressió dels dos passos a nivell amb barre-

res que té la ciutat, el del carrer Urgell, i el de

la carretera de Camarasa. Les obres podrien

iniciar-se a principis del 2007, i tenen un ter-

mini d’execució de 18 mesos, i per tant «el

soterrament podria ser un fet, a l’any 2008,  i

manifestar la voluntat del Govern català de

portar a terme una obra de gran importància

per la ciutat», segons va indicar l’alcalde de

Balaguer, Miquel Aguilà.

Una obra que permetrà

l’expansió de l’Eixample
El Ps. de l’Estació podrà prolongar-se

fins al final del terme municipal

El soterrament de la línia fèrria i de l’estació de

tren de la ciutat de Balaguer, comportarà un gran

benefici en el creixement urbanístic de la zona de

l’Eixample cap a l’antiga Inpacsa.

Entre d’altres coses, aquest soterrament

permetrà la perllongació del Passeig de l’Estació, eix

principal de l’Eixample, fins a la finalització del terme

municipal, a la zona del canal, separant en dues grans

zones l’antiga Inpacsa. Una en la que està prevista la

instal.lació d’equipaments, zones verdes i esportives,

entre els quals hi ha el pavelló polivalent de 4.500

mertres quadrats que es construïrà durant l’any 2006,

al darrera de l’actual camp de futbol i Polisportiu,

mentre que la zona sud servirà per ampliar el sòl

urbanitzable de la ciutat.

Amb el soterrament, es guanyarà també un total

de 6,5 hectàrees de terreny, a l’actual zona de

Ferrocarrils de la Generalitat, entre els carrers

Noguera Pallaresa i el Noguera Ribagorçana.

La supressió dels dos passos a nivell amb

barreres existents al terme de Balaguer, també

significaran una important millora de seguretat vial

en dues de les principals sortides de la capital de la

Noguera.
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 L’Associació Dones d’Almatà organitza

una subhasta per la Marató de TV3
El proper dia 26 de novembre al Casal Cívic de Benestar i Família

Un any més, l’Associació de Dones d’Almatà, ani-

ma a tots els ciutadans i ciutadanes de Balaguer i

comarca a participar en la popular Marató de TV3,

que organitza Televisió de Catalunya arreu del país

per recaptar fons econòmics per la investigació de

diferents malalties que afecten la nostra societat.

Enguany, la Marató dedicarà els seus esforços a

l’estudi de les malalties que afecten directament el

cervell com l’Alzheimer, entre d’altres.

L’Associació de Dones d’Almatà,

com a entitat sensibilitzada vers

aquests actes benèfics, col.laboren

amb l’aportació de tots els diners

recaptats en la subhasta pública

d’objectes realitzada a mà per les

sòcies de l’Associació i també per

les residents de la Residència Sant

Domènec de Balaguer, que tindrà lloc

el proper dia 26 de novembre a les

18 hores al Casal Cívic de benestar

i Família, al C/ Miracle, 26.

L’Associació de Dones d’Almatà

de Balaguer  espera la col.laboració

i participació de molta gent de la

comarca, ja que a base de petites

col.laboracions i amb aquests petits

actes i detalls es quan veritablement

es dona significat i esperança a to-

tes aquelles persones, que tot i pa-

tir aquestes malalties senten el con-

fort i ajut d’aquelles persones que

estan al seu voltant.

Pla d’ Electrificació Rural

de l’Horta d’Avall

Durant aquests dies s’estan ultimant les tasques

per a la finalització de l’obra d’electrificació rural de

la zona de l’Horta d’Avall.

Aquesta electrificació, comportarà que un total

de vint finques d’aquesta zona rústica de Balaguer,

entre les quals hi ha 3 granges, puguin gaudir d’ener-

gia elèctrica a partir d’ara, ja que fins al moment ho

havien de fer amb grups electrògens, amb els pro-

blemes que moltes vegades comportava.
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973 445 356 - 667 471 961

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

ZONA DE BALAGUER

Piso de 140 m2. 5 hab., 1
baño y aseo, 1 terraza,
trastero. Amueblado. 5
AÑOS DE ANTIGÜEDAD.
Precio: 294.495,93 euros.
Ref. 1015

ZONA NUEVA DE

BALAGUER

Piso de 90 m2. 3 hab., 1
baño, 1 aseo, terraza y 2
balcones. Nuevo a estre-
nar. Precio: 264.445,33
euros.
Ref. 1020

ZONA NUEVA DE

BALAGUER

Piso de 190 m2. 5 hab., baño
y aseo, terraza, 3 balcones.
Garaje para 3 coches. Patio
de 36 m2. A/A. Alarma. Precio:
282.475,69 euros.
Ref: 1019.

ZONA DE BALAGUER

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

ZONA TORRELAMEU

Próxima construcción de
pisos de 2, 3, 4 hab. y
át icos duplex. Zona
ajardinada y piscina
comunitaria. Parking y
trastero. Acabados de 1ª
cal idad. CONSULTAR
PRECIO.

BUSCAMOS PISOS O

CASAS PARA ALQUI-

LAR O VENDER EN

CUALQUIER ZONA

La pluja no evita que es puguin realitzar

la major part dels actes de Festa Major
Les ballades de gegants,  les audicions i el concurs de colles

sardanistes, són els gran afectats de la pluja dels dies de festa

Tot i la pluja caiguda durant bona part dels

dies de les Festes del Sant Crist, la major part

dels actes van poder realitzar-se amb normali-

tat, a excepció de les ballades de gegants i cap-

grossos, que van poder fer-se de manera irre-

gular, i el gran Concurs Nacional de Colles Sar-

danistes que va realitzar-se als pavellons de la

Cros.

D’altra banda, els actes tradicionals com

l’Ofrena Floral, l’Esmorzar de Germanor, el

Castell de Focs, el Concurs de Pesca i totes

les competicions esportives van poder realit-

zar-se amb tota normalitat, i van comptar, un

any més, amb gran participació dels ciuta-

dans de Balaguer.

Tant els concerts, com les sessions de ball

que van oferir-se a l’envelat ubicat als pavellons

de la Cros, com els concerts de la Carpa Jove,

com la representació teatral de l’obra «Matar al

Presidente» de Joan Pera i Paco Moran, van

aconseguir el ple absolut de la capacitat dels

diferents locals on es feien aquests actes fes-

tius. El Castell de Focs va ser vist, un any més

per milers de persones.

Els gegants van poder

oferir la tradicional ballada

davant de l’Ajuntament

Com ja es tradicional el dia de la Festivitat del

Sant Crist, un cop acabada la celebració de la Missa

al Santuari amb la participació de la major part dels

membres del consistori balaguerí, els gegants i cap-

grossos de la ciutat fan una ballada davant de l’Ajun-

tament, mentre l’Alcalde, acompanyat del Bisbe

d’Urgell i de la resta de regidors, es situen al balcó

de la casa consistorial.

Malgrat la pluja que queia el dia 9 de novembre

al matí que va fer que la comitiva hagués d’anar al

Santuari amb cotxe i no a peu com es costum, els

gegants van poder oferir la ballada, en un descans

que va otorgar la pluja, fent la delícia de petits i grans

sota el so de la música de la Cobla Ciutat de Cervera.
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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

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

Dra. ROSA REGUÉ ALDOSA
Especialista en Urologia

Visites concertades

Passeig de l’Estació, 10 entresol 1a  - Tel: 973 44 81 13

Uns dos mil escolars van participar el pas-
sat 8 de novembre, a la tradicional Ofrena
Floral al Santuari del Sant Crist, acompanyats
dels seus mestres, pares, mares i padrins.
Enguany, per primer cop, l’Ofrena va realit-
zar-se a primera hora de la tarda, i no al matí
com era habitual, coincidint amb l’Ofrena de
les diferents Residències Geriàtriques i l’Ofrena
de la Gent Gran que va celebrar-se un cop
acabada l’Ofrena dels escolars.

Més de dos mil escolars participaren a

l’Ofrena Floral al Santuari del Sant Crist
Els nens  i nenes de Balaguer han estat, un any més, els

protagonistes de les activitats de les Festes del Sant Crist 2005

Els nens i nenes dels diferents centres
escolars de la ciutat, vestits de manera tra-
dicional van anar desfilant per davant de
l’imatge del Sant Crist de Balaguer i dei-
xant les flors al Santuari. Mentre això suc-
ceïa a l’interior de l’església, a fora, el grup
d’animació Plou i Fa Sol oferia un especta-
cle d’animació infantil per als que ja havien
fet l’Ofrena.

A més d’aquest acte festiu, els nens i
nenes de Balaguer han estat els protagonis-
tes de diferents activitats com el taller didàc-
tic de gegants, ofert per la Colla Gegantera
de Balaguer, o l’actuació de malabars que a
causa del temps va haver de fer-se a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament, o la sessió de cine-
ma infantil del Teatre Municipal.

Els més joves també van poder gaudir
de la jornada esportiva del divendres amb
diferents competicions de futbol i bàsquet
organitzades per la regidoria d’esports.

Més de cinc mil persones

van gaudir en directe del

Castell de Focs Artificials
El públic omplia el tram entre pont i

pont i la passarel.la peatonal

Un any més, el Castell de Focs de les Festes
del Sant Crist 2005 ha estat l’acte més vist de la
Festa Major amb més de cinc mil persones que,
malgrat la pluja caiguda durant la tarda del diu-
menge, van acostar-se als marges del riu Segre
al seu pas per Balaguer, així com en les diferents
zones altes de la ciutat, com a l’esplanada del
Sant Crist o a la Plaça Cecília de Cominges, da-
vant de l’església de Santa Maria.

A partir de les 8 de la tarda, va iniciar-se l’es-
pectacle a càrrec de la prestigiosa Pirotècnia
Igual, que des de fa dècades es l’encarregada
de l’espectacle pirotècnic de la Festa Major de
Balaguer. El Castell de Focs, com ja es habitual a
Balaguer va finalitzar amb una gran tronada, molt
sorollosa, donant fi a les Festes del Sant Crist
2005.
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La Diputació edita una

revista que trametrà a tots

els ciutadans de la província
Va ser presentada a la seu del Consell

Comarcal de la Noguera

La Diputació de Lleida va presentar la passada
setmana a la Seu del Consell Comarcal de la Nogue-
ra, la nova revista que edita l’ens provincial per tal de
difondre totes aquelles activitats que executa la Dipu-
tació.

La revista, de la qual s’en editaran 160.000 exem-
plars, es repartirà per tots els domicilis de les pobla-
cions de les comarques de Lleida.

L’acte de presentació va fer-se a totes les seus
dels diferents Consells Comarcals de la província. En
el cas de la Noguera, van ser els dos diputats provin-
cials, Antoni Balasch i Glòria Pallé, els encarregats de
presentar la nova edició als alcaldes de la comarca.

La revista de caràcter bimensual «vol posar a
l’abast dels ens locals i del conjunt de la societat, la
tasca diària i les accions de suport al món local que
porta a terme la Corporació per contribuïr a l’equilibri
territorial i a la millora del benestar de les persones
que viuen i treballen a les nostres terres, com corres-
pon a una administració compromesa amb la gent»,
segon el president Isidre Gavín.

El Conseller Primer de la Generalitat de
Catalunya, Josep Bargalló va visitar la passada
setmana diferents municipis de la comarca de
la Noguera, en el marc de les visites que realitza
per tota Catalunya amb l’objectiu de conèixer

El Conseller Primer de la Generalitat

visita diferents pobles de la Noguera
Josep Bargalló va visitar Artesa de Segre, Vallfogona de Balaguer i

Menàrguens i va reunir-se amb tots els alcaldes de la comarca

amb profunditat la realitat de cada comarca.
Josep Bargalló va visitar Artesa de Segre,  i

la seva cooperativa, on es va reunir amb el seu
president.

Després va visitar Vallfogona de Balaguer i
el nucli de la Ràpita, abans de reunir-se amb els
membres del consistori.

Per acabar el seu periple per la comarca,
el Conseller primer de la Generalitat va visitar
la localitat de Menàrguens on visita les obres
de rehabilitació del casc antic i va rebre la
petició de millora dels accessos de la C-12,
així com ajuts per la depuradora d’aigües re-
siduals.

Finalment, Josep Bargalló va acabar la
seva visita a la Noguera amb un dinar amb
tots els alcaldes de la comarca a Balaguer.
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SI NECESSITA EL 100%
LI OFERIM LA MILLOR FINANCIACIÓ

BANCÀRIA
TIPUS DE SORTIDA 3% FINS A 35 ANYS

I SI NECESSITA REFINANCIAR
LA SEVA VIVENDA

TRUQUIN�S AL  TEL. 973 448 159

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.

P.V.P. 148.000 i 100.000
euros.

Jardí amb gespa i pèrgola
de fusta. Vistes

panoràmiques. Visqui amb
tranquil·litat.

BALAGUER

REF. OC

Oportunitat. Primer pis tot
reformat.

3 hab., cuina i sala d’estar,
bany complert, traster,

calefacció de gas natural,
totalment moblat i equipat.

Molt bon preu.

BALAGUER

REF. 023723

Magnífica casa semi nova
de prestigi.

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

2 places, celler.
Zona centre de Balaguer.

BALAGUER

REF. 000124A

Magnífic pis de 120 m2 tot
equipat i moblat.

Llest per entrar a viure.
Disposa de totes les

comoditats.

BALAGUER

REF. 000125A

Impecable pis de 140 m2

zona de passeig.
Amplis espais, ascensor,

calefacció,
vistes panoràmiques.

No se�l deixi escapar.

BALAGUER

REF. 036002

Pis semi nou tot moblat.
4 habitacions, ascensor,

calefacció.
Finançament al 100 %

BALAGUER

REF. 003802

Acollidor pis de
96 m2 + altell.

3 hab, ascensor,
calefacció i moblat.

Bon preu.

BALAGUER

REF. 001591L

Apartament d�obra nova.
2 hab. dobles, bany
complert, terrassa.

Acabats de primera
qualitat.

 Comença una nova edició de les Aules

Universitàries de Gent Gran de la Noguera
Van inaugurar-se el passat 15 de novembre i duraran fins el 3 de maig

El passat dimarts 15 de novembre van iniciar-se
una nova edició de les Aules d’Extensió Universitària
per a la Gent Gran de la Noguera, organitzades con-
juntament pel Consell Comarcal de la Noguera,
l’IMPIC, la Universitat de Lleida,  els Serveis Educa-
tius de la Noguera i AFOPA.

En total es realitzaran 23 sessions entre el 15
de novembre i el 3 de maig, data que es clouran les
Aules Universitàries del curs 2005-2006. 23 sessi-

ons de temàtiques tant variades
com la cal.ligrafia medieval, el món
romà, els camins de ferro a Lleida,
Medicina; salut i nutrició; aspectes
del dret civil català; tradicions de
les nostres terres; climatologia i el
canvi climàtic; o el patrimoni oral
dins de la poesia catalana. Temes
que comptaran amb grans especi-
alistes , la majoria d’ells professors
de la Universitat de Lleida.

Les sessions es realitzaran du-
rant tots els dimecres de l’any.

Com a novetat, durant aquest
dimecres i dijous 16 i 17 de no-
vembre, s’ha realitzat un Curs de
Cal.ligrafia Medieval: llatina i anda-
lusí, a càrrec del professor Ricardo
Vicente, a l’Arxiu Històric Comarcal
de la Noguera.

El mateix Ricardo Vicente va ser
l’encarregat de la Lliçó inaugural de
les Aules Universitàries.

La pluja afecta negativament

la Fira de la Perdiu
La mala climatologia del passat diumenge 13 de

novembre va afectar negativament la celebració de
l’edició d’enguany de la Fira de la Perdiu de Vilanova
de Meià, a la qual hi van assitir un miler escàs de
visitants i va comptar amb poques mostres d’aus.

Aquest fet va fer que l’aclade de Vilanova, Joan
Serra anunciés la propera construcció d’un pavelló
de mil cinc-cents metres quadrats per poder acollir
el certamen.
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S O L U C I O N E S  R Á P I D A S
NUESTROS PRODUCTOS: HIPOTECA
PARA COMPRA: le financiamos la com-
pra de la propiedad más los gastos
notariales e incluso liquidez para sus
muebles o lo que Ud. quiera. Desde 24
euros/6.000 euros/ mes y hasta 35 años.

HIPOTECA PARA AGRUPACIÓN DE
CRÉDITOS. Le financiamos todos
sus créditos en uno solo y además
puede obtener hasta 48.000 euros de
liquidez. Desde 26 euros/6.000 euros/
mes y hasta 35 años.

HIPOTECA BANCARIA: embargos,
atrasos, subastas, RAI, ASNEF. Con
pagos mensuales y hasta 25 años.

HIPOTECA CON CAPITAL PRIVADO:
cancelaciones de deudas, embargos,
atrasos, subastas, RAI, ASNEF. Con pa-
gos mensuales y hasta 5 años. Máxima
urgencia.

PRÉSTAMOS PERSONALES: desde
600 hasta 18.000 euros para lo que ud.
quiera.

CONSULTAS SIN COMPROMISO

Delegación Lleida y Provincia
Jacint Verdaguer, 4-6, altillo
25600 Balaguer
Tel. 973 447 477
Móvil: 687 47 88 46
lleida@interban.info

Balaguer entra dins del Pla d’In-
versions de la Generalitat de
Catalunya, per a equipaments sani-
taris fins al 2012, segons es va con-
cretar la passada setmana durant la
presentació dels plans d’Inversió per
a la sanitat que la Generalitat va do-
nar a conèixer al Palau de Pedralbes

La Noguera està al Pla d’Inversions

d’Equipaments Sanitaris fins al 2012
Balaguer comptarà amb un nou hospital d’urgències,

l’ampliació del servei d’urgències del CAP i més especialistes

de Barcelona, i a la qual hi van assitir
l’alcalde Miquel Aguilà i el regidor de
sanitat, Jaume Canal.

El pla d’inversions d’equipaments
sanitaris preveu la construcció a
Balaguer, d’un hospital lleuger, un equi-
pament que alhora ajudarà a alleuge-
rir les urgències de l’Hospital Arnau
de Vilanova de Lleida.

Segons la consellera de Salut,
Marina Geli, la Generalitat preveu una
inversió de 6 milions d’euros per a la
construcció d’aquest nou centre que
s’ubicarà al costat de l’actual CAP II,
on hi havia les piscines de l’Escola Pia.
Les obres s’iniciaran durant el 2006 i
està previst que l’execució de les
obres duri un any. A més d’aquest hos-
pital d’urgències, Sanitat preveu l’am-
pliació del servei d’Urgències del CAP
II així com l’increment del nombre
d’especialistes.

Un cop finalitzades les obres anunciades, la comarca de la No-
guera comptarà amb un bon servei socio-sanitari, amb l’Hospital lleu-
ger, el Centre d’Atenció Primària, amb les noves especialitats mèdi-
ques que s’inclouran, l’hospital socio-sanitari, el servei d’emergènci-
es 061, el PADES (Atenció domiciliària i Equip de Suport), amb seu a
Balaguer, i que dona servei a les comarques de la Noguera, l’Urgell i
la Segarra, així com les diferents residències geriàtriques, una de
pública, la Comtes d’Urgell, i dues de privades amb places concerta-
des amb la Generalitat de Catalunya, com són la Residència Sant
Domènec, que actualment s’està ampliant, i la Residència Santa Maria,
ubicada al Centre Històric.

En la seva darrera visita a la comarca de la Noguera, la consellera
Marina Geli, ja es va comprometre amb la construcció del nou Hospital.
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“Senyors de la Guerra: Balaguer i la

Marca Superior”, mostra al Museu
Des del passat 8 de novembre i fins el primer trimestre del 2006, els
balaguerins poden gaudir d’aquesta mostra de 900 anys d’història

“Senyors de la Guerra: Balaguer i la Mar-
ca Superior” és una exposició que vol, englo-
bar en una sola mostra les sales d’exposici-
ons permanents del museu, - dedicades a la
Catalunya medieval vista des de Balaguer, una
ciutat d’origen islàmic que es transformarà
en ciutat feudal a partir de la conquesta de
1105 – i una mostra temporal dedicada al
procés de la conquesta que tingué lloc du-
rant el segle XI i inicis del segle XII.

A més de peces arqueològiques proce-
dents de diversos jaciments, llibres i perga-
mins dels arxius de Lleida, la Seu i Balaguer,
també es presenten, els atuells que proce-
deixen de les darreres excavacions al Pla
d’Almatà de Balaguer.

Una altra peça inèdita fins avui en dia, i que
es pot veure en aquesta mostra, és la tapa del
sarcòfag del cavaller Arnau Mir de Tost, que pro-
cedeix de la col.legiata de Sant Pere d’Àger i ha
estat recentment restaurada. Acompanyen
aquesta escultura el testament original del ca-
valler i la còpia dels  escacs de cristall de roca
egipcis que figuren en aquell document.

Els museus i institucions que han deixat
peces per la mostra són l’Arxiu Comarcal de la
Noguera, Arxiu Capitular de Lleida, Museu
d’Arqueologia de Catalunya, Museu de Lleida
Diocesà i Comarcal, Museu Arqueològic de
l’Esquerda de Roda de Ter, Museu Diocesà
d’Urgell, Museo de Huesca, Servei d’Arqueologia
de la Paeria i Ajuntament d’Àger.

L’exposició del Museu ha

estat guardonada per la

 Fundació Caixa Sabadell
El premi va ser recollit el passat dia 8
de novembre a Sant Cugat del Vallès

L’exposició “Senyors de la Guerra: Balaguer i la
Marca Superior” ha estat guardonada amb un pre-
mi econòmic de vuit mil euros, per la Fundació Caixa
Sabadell, dins del seu programa de premis cultu-
rals i socials.

L’entitat bancària ha volgut, d’aquesta manera,
premiar l’esforç de l’equip tècnic del Museu de
Balaguer, en la projecció i programació d’aquesta
Mostra de gran qualitat, tal i com es pot veure en
l’exposició inaugurada el passat dia 8 de novem-
bre.

El premi el va recollir el vice-president de
l’IMPIC, Josep Maria Escoda, el passat dimarts en
l’acte de lliurament de premis de la Fundació Caixa
Sabadell, celebrat al Teatre Auditori de Sant Cugat
del Vallès, amb presencia de la Consellera de Ben-
estar i Família de la Generalitat de Catalunya, Anna
Simó.

L’exposició compta també amb un àudio-visual
dedicat a l’evolució de la guerra al llarg de la histò-
ria realitzat per Vanessa Duch, artista guanyadora
de la Mostra d’Art Jove de la Noguera 2003.
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SE TRASPASSA BAR-RESTAURANT

en Balaguer, buena situación. Telf. 973448273 - 667476172

La qualitat dels concursants predomina en el

Tercer Concurs Internacional Germans Pla

Festival punk-rock amb els millors grups del

panorama nacional, aquest dissabte a la Cros
Els pavellons de la Cros acolli-

ran aquest dissabte 19 de novem-
bre, un festival amb els millors
grups nacionals de punk-rock, en-
tre els que cal destacar els histò-
rics Ilegales i Gatillazo, grup liderat
per Evaristo, el líder durant dos
dècades del grup La Polla Records,
abans de formar un altre grup més
volàtil com va ser «The Kagas y The
Meas», que estaran acompanyats
per grups com Karbunko,
Segismundo Toxicómano i el can-
tant local El Gitano.

Ilegales que presentarà les can-
çons del seu treball «Si la muerte
me mira de frente, me pongo de
lao», mentre que Gatillazo, aposta

Durant els passats dies 4 i 5 de novembre, el
Teatre Municipal de Balaguer va acollir el Tercer
Concurs Internacional de Cant Germans Pla, orga-
nitzat per l’Associació Cultural d’Art 4 i patrocinat

per l’Ajuntament de Balaguer, la
Diputació de Lleida i la Fundació
Margarida de Montferrato.

Una trentena de participants
procedents de Barcelona, Palma
de Mallorca, Madrid, Berlín i Viena
van concursar davant un prestigiós
jurat durant els dos dies.

Els guanyadors van oferir un
concert el dissabte 4 de novembre
al vespre, després del lliurament
de premis. El primer classificat es
va endur 3.000 euros i el diploma
acreditatiu, mentre que el segon
classificat  es va endur 1.900
euros i el tercer 1.500 euros. Tots
tres guanyadors participaran en un
concert a l’Auditori de Lleida.

per les composicions més ràpides, molt a l’estil punk-
rock al que ja ens té habituats el seu líder Evaristo.

El concert ja ha posat les entrades anticipades a
la venda, al preu de 12 euros.

El pianista Gennady Dzubenko

actua per Santa Cecilia
Organitzat pel Conservatori Municipal de

Música de Balaguer

L’Escola Municipal de Música de Balaguer organit-
za un concert pedagògic amb motiu de Santa Cecília,
patrona dels músics a càrrec del violinista Marc
Armengol i el pianista Gennady Dzubenko.

El concert, obert al públic en general i als alumnes
i pares d’alumnes de l’Escola en particular, es celebrarà
a la mateixa Escola Municipal de Música el proper
dimarts 22 de novembre, a partir de les 19,30 hores.

Gennady Dzubenko va néixer l’any 1955 a Poltava,
Ucraïna. El 1980 va graduar-se al Conservatori
Chaikovsky de Moscou amb el professor M.
Mezhlumov. L’any 1985 va cursar els estudis de
postgrau amb els professors L. Vlasenko i M. Pletnev,
al mateix conservatori.

Els anys 1983 i 1989 va ser premiat en els
concursos Rachmaninovy Mussorgsky. Des de 1980
és piano solista de Mosconcert i d’altres destacats
representants rusos, ja que té un extens repertori
solista i de música de cambra.

Gennady Dzubenko és eminentment solista. Al
camp de la música de cambra ha treballat amb el
famós compositor luxemburgués Valter Civitareale i
ha actuat a Espanya, Alemania, França, Australia, Japó,
Letonia, Hongria, Luxemburg i Portugal.



13



14

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

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

Possibilitat de pagar amb targeta

Golejadors del C.F. Balaguer

  1. Girona. ................ 30

  2. Vilanova .............. 26

  3. Castelldefels ....... 26

  4. Manresa .............. 23

  5. Europa ................ 22

  6. Espanyol B .......... 21

  7. Balaguer (-1) ........ 20

  8. Prat .................... 20

  9. Gavà ................... 19

10. Peralada ............. 19

11. Rapitenca (-1). ..... 19

12. Barcelona C ........ 17

13. Santboià ............. 16

14. Mataró ................ 16

15. Rubí .................... 13

16. Cornellà .............. 12

17. Palafrugell ........... 11

18. Granollers ........... 10

19. Palamós .............. 10

20. Figueres ................ 9

Classificació Tercera Divisió

1. Parra ......................... 5

2. Fontova ..................... 3

3. Ermengol .................. 2

4. Isma .......................... 2

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

6. Cortés ....................... 1

7. Figuerola .................. 1

8. Campabadal ............. 1

El defensa Isma va
vestir-se de “parra” per
marcar un parell de gols
a l’encontre que enfron-
tava els de la Noguera a
Granollers, que van ser-
vir per emportar-se els
tres punts en joc, que
serveixen per retornar al
Balaguer a la zona alta
de la classificació, des-
prés de l’ensopegada
del partit a casa amb
l’Europa, en el que els
d’Emili Vicente no van
poder passar de l’em-
pat, tot i merèixer la vic- Isma

tòria pels mèrits efectu-
ats durant els 90 minuts
del partit.

Iban Parra continua
essent el màxim
golejador de l’equip, ja
que va ser el responsa-
ble d’aconseguir l’empat
davant l’Europa, tot i que
també va ser protagonis-
ta negatiu, ja que va ser
expulsat amb roja direc-
ta en el minut 68, i per
tant no va poder disputar
el partit de Granollers.

Important victòria del Balaguer al camp

del Granollers amb dos gols d’Isma
L’equip suma quatre punts en els dos darrers partits, ja que no va
poder passar de l’empat en el partit disputat amb l’Europa a casa

El Balaguer continua tranquil en la seva
marxa per la Tercera Divisió Catalana, un cop
disputada una tercera part del campionat. Amb
6 victòries, 2 empats i 4 derrotes, i un partit
suspès a la mitja part al camp de la Rapitenca,
els homes d’Emili Vicente es troben a la zona
alta de la classificació a tant sols tres punts
de la zona de play-off.

El passat diumenge 6 de novembre, els
balaguerins van rebre l’Europa que va avan-
çar-se en el marcador en la única ocasió de
les que va gaudir en tot el partit. El Balaguer
va dominar a partir del gol, i al principi del

segon temps va aconseguir empatar gràci-
es a una rematada de cap d’Iban Parra. Però
l’expulsió  del davanter Parra va suposar un
fre a les intencions del Balaguer per remun-
tar el partit, i va conformar-se amb un punt.

El passat diumenge, el Balaguer visità el
camp del Granollers amb la baixa de Parra,
però un Isma colossal va aconseguir marcar
dos gols en dos corners, remuntant el partit
que s’els havia posat molt costa amunt des-
prés del gol encaixat en el minut 3 de partit.
El proper diumenge, el Balaguer rebrà la vis-
ta del líder, el Girona, a partir de les 16,30.
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El Cristec Balaguer s’imposa al Vilaseca per 6 gols
a 5, en partit corresponent a la 8ª jornada de la Naci-
onal “B”.

Els balaguerins confirmen el seu bon moment de
joc imposant-se un rival situat en la zona alta de la
classificació, en un partit ple d’alternatives en el
marcador i amb un emocionat final en el qual els de
casa van traslladar al marcador la seva fe en la victòria.

Important victòria del Cristec Balaguer

davant el F.S. Vilaseca per 6 gols a 5
Els homes de Jaume Canal van mostrar-se molt resolutius al
segon temps, remuntant un resultat advers en el marcador

L’inici de partit va mostrar amb
un Cristec amb més mentalitat
ofensiva, però amb les habituals
l lacunes defensives que van
permetre avançar-se els visitants 0
a 2 en els seus primer xuts a porta.
Un còrner rematat per Ferran i un
xut llunyà de Torné van equilibrar el
marcador en el minut 15, coincidint
amb una fase de total domini local
que va tancar el rival en la seva àrea.
Un gol de Jordi Cortés en brillant
jugada individual van tancar la
remuntada (3-2) a pocs segons de
la fi del primer període.

El segon període va començar
amb un Vilaseca molt més ficat en
l’encontre i un Cristec amb poca
intensitat en les seves línies, el qual
va facilitar que els tarragonins amb
un joc pràctic i agressiu no

tinguessin problemes per marcar 3 gols en 7 minuts, i marxar
en el marcador amb un clar 3 a 5. Els de casa, però, com va
essent habitual en els partits disputats al pavelló balaguerí,
van reaccionar amb el marcador en contra, van efectuar una
pressió en ¾ de pista que no va saber contrarestar el Vilaseca
i van començar a gaudir de nombroses oportunitats que van
equilibrar el partit al 3-5 mercès a 2 gols de Cristian. Els 5
minuts finals van mostrar un Cristec que va creure en la victòria
més que el rival, fruit del qual va arribar al 6 a 5 en el darrer
minut al transformar David un doble penalti, tancant un partit
que significa la tercera victòria consecutiva del Cristec com a
local. La propera jornada el Cristec visita la pista del Nàstic
de Tarragona.
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El passat diumenge 6 de novem-
bre i al pavelló polisportiu de Sícoris
de Lleida, va tenir lloc el partit que va
enfrontar el INGASO contra el CB.
Balaguer “A”. El resultat va ser 92 -
76, un resultat que no reflexa exacta-
ment tal com va anar el partit.

El Club Bàsquet Balaguer continua

sense trobar el camí de la victòria
Els homes de Francesc Almira han recollit dues derrotes

en la darrera quinzena davant el Sicoris i l’Hospitalet

Els de Balaguer van realitzar un
partit molt irregular, van passar de
realitzar uns molt bons 1er i 2on
quarts, on al finalitzar el primer quart
els balaguerins guanyaven de 7 punts,
i al final del 2on quart els de Balaguer
guanyaven de 2 punts havent manat
al marcador durant els primers 20
minuts. Però la dinàmica del partit va
canviar i els jugadors de Lleida van
sortir molt més motivats que els
balaguerins a la segona part, i van
aconseguir realitzar un parcial inicial
en el tercer quart de 10 a 0.

Això va enfonsar una mica els
ànims del CB. Balaguer ja que
recordem que l’Ingaso és el líder de la
categoria. Doncs amb un marcador
advers de 8 punts d’avantatge, gràcies
a una intensitat agressiva i una bona
sortida al contraatac els lleidatans van

aconseguir anant augmentant
l’avantatge en el marcador fins arribar
als 15 punts a falta de 3 minuts per
acabar l’encontre. És en aquest
moment, i degut a un seguit de
decisions arbitrals molt criticades per
l’equip de Balaguer, va ser expulsat el
jugador Albert Marvà i a continuació
l’entrenador Francesc Almira.

A partir d’aquí el matx es va trencar
i el Sicoris va arribar a guanyar per 24
punts de diferència, tot i que als
instants finals del partit els jugadors

de Balaguer van aconseguir retallar a
16 la diferència total.

El CB. Balaguer continua sen-
se aixecar el cap ja que el passat
diumenge 13 de novembre va tor-
nar a encaixar una derrota al polis-
por t iu de Balaguer davant
l’Hospitalet.

Els de Balaguer van perdre de
6 punts de diferència, en un partit
molt irregular de joc i de marcador
i en el que van tenir opcions de
victòria als últims instants de partit.
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 El CTT Balaguer Villart Logístic es desfà

del Finques Ripollet per 4 jocs a 3
El partit es va disputar el passat dissabte 12 de novembre a Balaguer

Victòria a casa del Balaguer Villart-Logístic da-
vant el Finques Ripollet, el passat dissabte 12 de
novembre, coincidint amb la Festa Major de Balaguer.

En la segona jornada del grup 3 de la lliga de
Primera Nacional Femenina, l’equip de la Noguera,
format per Loredana Raduta, Anna Biscarri i Maria
Teresa Gimeno van guanyar per 4 jocs a 3 davant
l’equip vallesenc.

En el primer partit Raduta es va desfer per 3-1

de Marta Zamorano, però acte se-
guit, Cristina Vico empatava el par-
tit en guanyar pel mateix resultat a
Maria Teresa Gimeno.

Un contundent 3-0 d’Anna
Biscarri davant Carme Mestre, tor-
nava a posar el marcador favora-
ble per les balaguerines, però en
el doble Zamorano -Vico van gua-
nyar 3-1 a Raduta-Biscarri.

Raduta tornava a avançar
l’equip local amb una victòria so-
bre Vico, però Biscarri ensopega-
va amb Zamorano per un ajustat 2-
3, tornant a empatar el marcador,
que desfaria a favor de les bala-
guerines Maria Teresa Gimeno, ven-
cent a Mestre per un clar 3-1.

Amb aquest resultat, el Villart-
Logístic es situa en la tercera posi-
ció de la classificació a l’espera del
proper partit, el 4 de desembre a
Calella.

Torneig d’escacs escolars

“Memorial Pijuan”
El passat dia 22 d’octubre es començà 18è

Torneig escolar d’escacs “Memorial Pijuan”. Una
seixantena de jugadors i jugadores d’escacs dispu-
taren els cinc primeres rondes d’un torneig d’es-
cacs, que any rera any continua vetllant pels es-
cacs dels escolars balaguerins. El Club Escacs
Balaguer, gràcies a la col.laboració de la Fundació
Estel, organitza aquest torneig amb l’objectiu de
donar a conèixer aquest esport i fer passar una
estona lúdica i de profit als joves escaquistes.



18

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

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

ES LLOGA local a
Balaguer. Ideal per frui-
teria, amb càmares frigo-
rífiques.

ES LLOGA magatzem  i
altell a Balaguer, total 65
m2.

ES VEN casa adosada a
Balaguer, amb perfecte estat.
Més de 250 m2 útils i 35 m2

de jardí.

ES VEN casa vella a Àger.
Molt ben situada.

Albert López guanya

el Concurs de Pesca

de la Festa Major 2005
Celebrat el passat diumenge 13 de

novembre, amb 35 participants

El passat dia 13 de novembre, la Societat de

Pescadors Esportius de Balaguer va celebrar el Con-

curs Social de Festa Major, patrocinat per l’IMPIC i

organitzat per la Societat, amb una assitència de 35

concursants.

La concentració de pescadors va ser a les 8 del

matí al marge esquerre del riu Segre, on es va do-

nar a cada concursant coca de recapte, obsequiada

pel Forn de Pa i Pastisseria Inalba i vi de Casa Cal

Quiterio de Camarasa.

El concurs de la Festa Major 2005 va finalitzar a

la una del migdia, amb la classificació encapçalada

per Albert López, amb 12 peces i 18,200 Kg, se-

guit de Toni Elias amb 11 peces i 14,600 Kg, i de

Josep Maria Acenso amb 7 peces i 9,300 kg.

El lliurament de trofeus va anar a càrrec de l’Al-

calde de Balaguer, Miquel Aguilà.

D’altra banda, la Societat de Pescadors informa

a tots els seus socis que els propers dies 20 i 27 de

novembre, i 4, 6, 8 i 11 de desembre, es celebrarà

la lligueta de Llúcio al Coto de Camarasa.

Força participació en la Cursa popular del Sant

Crist del passat diumenge 13 de novembre

La patinadora de Bellcaire, Lídia Pàmies,

cinquena al Campionat Nacional Infantil
La patinadora Lídia Pàmies

Bartra del Club Patí Bellcaire i úni-

ca participant lleidatana, va ob-

tenir el cinquè lloc als campionats

d’Espanya de la categoria infantil

de Patinatge Artístic, celebrat a

la localitat gallega de Covelo,

durant els dies 20, 21 i 22 d’oc-

tubre.

Lídia Pàmies que formava part

de les sis patinadores femenines

catalanes que anaven a Covelo, dei-

xà el nom del C.P. Bellcaire i de la

Federació Territorial de Lleida de

patinatge artístic, en un llistó molt alt,

amb unes actuacions, tant en les

proves obligatòries com en les lliu-

res, d’un excel.lent nivell.

Tot i la pluja que va caure durant bona part del

matí del passat diumenge 13 de novembre, la Cursa

Atlètica del Sant Crist va poder fer-se amb normali-

tat, organitzada de manera brillant, un any més, pel

Club Atlètic Maratonians del Segre

de Balaguer, amb el patrocini de

l’Ajuntament de Balaguer.

Més d’un centenar d’atletes de

totes les edats i les diferents po-

blacions de Catalunya, van partici-

par en aquesta prova popular pels

diferents carrers del centre histò-

ric de la capital de la Noguera.

La cursa va fer-se en dues pro-

ves que van celebrar-se, la de 1,5

quilòmetres i la de 6 quilòmetres, i

va comptar amb un nombrós pú-

blic, que tot i la pluja es van atançar

a gaudir d’aquesta popular i tradi-

cional cursa atlètica que cada any

es celebra a Balaguer per les fes-

tes del Sant Crist.

Joan Potrony, entrenador de Lídia Pàmies i del Club

Patinatge Bellcaire,va indicar que “l’èxit que ha obtingut

és, sens dubte, gràcies a l’esforç, dedicació i disciplina

que la pròpia patinadora s’autoimposa”.
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Associació de Pescadors

de la Noguera

La nova junta de l’Associació de Pescadors de Balaguer,
en una embranzida per a què els antics socis i aficionats
tornin a posar il.lusió en aquesta activitat, hem dut a terme
una campanya de modernització i reestructuració per tal
de millorar els nostres serveis: senyalització del riu, coto
infantil més accessible, noves entrades pel coto de truita i
intents de repoblació cada 8-15 dies ...

En l’any del nostre 40è aniversari (1966-2006) espe-
rem que amb l’ajuda i col.laboració de tots vosaltres, tor-
nar a situar el nostre club, el club de tots els amants de la
pesca de Balaguer, allí on li pertoca.

Afectuosament,
La Junta

Indesinenter

Com si fos l’emblema del dia d’avui,

ordeno lentament apunts i notes

i el gran safareig immens

que tinc sobre la taula,

i em dic allò que et dius i es diu també la gent,

de les seves pròpies dèries

i les mateixes misèries i les mateixes raons.

I em dic, hi ha gent al món

respectable, honorable,

però que no em diuen res.

I em dic com s’ha dit abans,

la joventut és bellesa, com una jove morena

que dina allà al meu davant,

amb el món penjat al coll

i una anell - abans no es feia -

adornant el seu pit gros. I me’n adono que tot

recondueix a l’enyor i al desig d’alguna cosa.

I m’en adono i em dic

que el cor cal omplir-lo sempre, cada dia,

perquè mai no hi tinguin lloc

paraules sense color,

ni el gel de la desventura.

Miquel Trilla

No creient oportú encapsalar aquesta
carta amb el ritual interès per la salut, vull
donar-te les gràcies per l’obsequi que de
tant lluny m’has fet arribar. No em canso
d’escoltar els boleros que per la veu de
Manzaneros, Gatica, Els Panchos i altres
em retornen a un altre temps ja molt llunyà.
Desconec si en el mercat espanyol els tro-
baria, el que sí sé que la il.lusió que m’han
fet és grandíssima. Jo mai hagués comprat
tres CD’s amb quaranta-dos boleros. Així
què, moltes gràcies.

Un xic més amunt he deixat d’interes-
sar-me pel teu estat de salut, ara et diré
que m’has deixat bocabadat i preocupat al
dir-me que vols venir a Espanya i a la terra
que vas viure en concret. Per a què?, jo pre-
gunto. Deixa’m entrar una mica en la teva
vida i potser t’ajudaré.

Fa més de trenta anys que ets a fora.
En uns moments en que el cel et queia a
sobre, vas decidir i tenir el valor de la bo-
geria raonada dels catalans i vas marxar.
Mai hem perdut el contacte i jo sé el que
t’ha costat el situar-te. Els teus pares són
morts. Les teves germanes no saben més
de tu que jo mateix. El teu poble no és co-
negut, ha canviat brutalment, jo l’he vist
canviar en les visites per l’ofici, durant trenta
anys m’ha tocat fer-hi. Què esperes trobar?,
jo et puc dir que res trobaràs. No desitgis
el que no pots tenir, hi sortiràs guanyant.

Això que va viatjant dins el teu cos fent
onades de malenconia no et diu tota la ve-
ritat. Els records, estic d’acord amb tu, no
es curen  a diferència de les ferides, però
deixa’m dir-te que a la nostra edat i potser
abans, correm el risc de convertir el record
en obsessió, i aquesta conversió és dolen-
ta per a la salut i el cervell.

El teu món és en el que vius. Ell et va
acollir. T’ha donat tot el que tens d’una ma-
nera tangible per fruïr. Unes coses són te-
ves perquè les vas agafar fent ús de la teva
llibertat i decisió, altres el destí les va ficar
al teu abast, i totes, han fet el teu voltant
habitable i la teva classe social actual. Que
vols fer? Fotre puntada a l’estanteria ara que

la tens arranjada?
Amic meu no ens queda temps per

construïr res més. La naturalesa que tant
sabia és, ens diu que dels trenta-cinc als
cinquanta i escaig és el moment de fer
moure el Món al voltant d’un. Les necessi-
tats apreten i tu i jo, i tot fill del veí em
nedat amb dos estils per a què no man-
qués res a casa. A part hi ha el repte per-
sonal que cap home  que es tingui com a
tal defuig.

La vida es diu que està feta d’elecci-
ons i de renúncies, però quasi et puc  ga-
rantir que quan els fills són grans, i la teva
dona és la mateixa de sempre, ben poca
cosa ens queda per arrodonir la vida. La
botifarra de la llibertat només la pots men-
jar en privat, no hi ha ningú lliure absoluta-
ment mentrestant es visqui en societat, i
això tu ho saps perquè ets una persona
conscient i amb criteri.

El temps és una terrible i eficaç màqui-
na devoradora, per ell tot és comestible i
darrera ella ben poca cosa queda. I el que
tu trobaràs aquí que en faràs? Si quasi go-
saria a dir-te que no podràs pair-ho. Creu-
me, no tornis no s’ho val. Jo quasi t’acon-
sellaria que et dediquessis a escriure, per-
què és un esforç contra l’oblit, eficaç, si-
lenciós i molt satisfactori.

En molts aspectes la teva vida és per
poder-la escriure, no tothom aconsegueix
marxar del seu món en el moment precís.
Tu ho vas fer, passa-ho al paper, de segur
et descansarà, i no faràs trontollar cap part
de la vida actual, de segur els teus, els
que avui et volen, t’estimaran més.  I això
si que importa.

C.G.A

P.D: Em sorprèn el que m’expliques, que
els electors en el teu país d’adopció, esti-
guin disposats a pagar el rescat d’una bona
candidata, raptada per la guerrilla. Aquí,
es pagaria per a què no la tornessin. Ben
alimentada i ben beguda, això sí, amb ai-
gua passada pel comptador.

Benvolgut amic
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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

Període de vacances

del 14 al 30 de novembre (ambdós inclosos)

Les Avellanes organitza una

pedalada-caminada per la

Marató de TV3
El Patronat Cultural de Sant Roc de les Avellanes,

en motiu de recollir diners per la Marató de TV3, or-
ganitza per al proper 11 de desembre, i sota el lema
«pedala o camina per la Marató» una pedalada i cami-
nada popular amb la sortida a partir de les 10,30 de
la Plaça Major de les Avellanes fins a l’era Mirada, en
la qual tots els participants podran esmorzar.

El preu del tiquet per participar en aquesta peda-
lada-caminada benèfica és de 5 euros per participant.

La Marató de TV3 d’enguay es fa per recaptar
fons per la investigació de les malaties del cervell,
com ara l’Alzheimer.

El Teatre Municipal porta l’obra

“Mestres antics” en del cicle de tardor
L’obra de Thomas Bernhard està dirigida per Xavier Albertí i

interpretada pels televisius Carles Canut, Mingo Rafols i Boris Ruiz

«Mestres antics» és l’última novel.la de
Thomas Bernhard, i paradoxalment una de
les seves obres més portades als escenaris.

Reger, cèlebre crític musical, acudeix cada
dos dies a la sala Bordone del Museu d’Art
Antic de Viena, allà troba una temperatura
constant tot l’any per propiciar les seves re-
flexions sobre la cultura. En aquest ritual
l’acompanyen el vigilant de la sala i un còm-
plice a qui avui proposarà una aventura in-
sospitada.

Aquesta es la trama de «Mestres antics»,
obra que es representarà al Teatre Municipal
de Balaguer, el proper dijous 24 de novem-
bre a partir de les 9 de la nit, sota la direcció

de Xavier Albertí, i interpretada per actors tan
reconeguts dins de l’escena catalana com són
Carles Canut, Mingo Ràfols i Boris Ruiz.

Aquesta representació compta amb la
col.laboració especial de la Direcció General
de Cooperació Cultural del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, el proper dissabte 10 de
desembre, a les 10 de la nit, i el diumenge
11 de desembre a les 7 de la tarda, el GER
tornarà al Teatre Municipal amb la represen-
tació de «L’últim Assaig del Tenorio», una adap-
tació lliure d’en Josep Molins i Joan Llobet,
dirigida pel propi Joan Llobet, en motiu del
50 aniversari del grup balaguerí.
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COMPRO  motos ant i -
guas, todas las marcas y
mode los  (Bu l t aco ,
Montesa, Ossa y otras)
No importa estado. Tam-
bién compro revistas an-
tiguas de automoción y
restos de talleres. Telf.
619 786 819.

ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Ref. Gestoria Cudós. Raó
a l  t e l .  973  450 555,
Montse.

VENDA/LLOGUER  de
pàrkings tancats al  c/
Jaume Ba lmes,  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  a l  po l ígon de
Balaguer. Inter. trucar
als matins. 973 450
051.

ES LLOGA pis de 120
m2, c/Barcelona, 42.  4
hab, 2 banys, 2 balcons.
Reformat.  Amb ascensor
i molt l luminós.Raó tel.
600 050 763.

S’OFEREIX delineant
estructurista amb experièn-
cia. Amb domini d’autocat,
microstation, frehand i cine-
ma 4D. Per treballar en estu-
di d’enginyeria o arquitectu-
ra. Tels: 973 448 796 - 620
098 916.

VENDA/LLOGUER local co-
mercial de 216 m2 al C/ Bar-
celona. Obra nova. Dos nivells.
Aparador de 12 metres. Zona
Escola Pia. Raó 973 448273.

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

ES VEN  a Balaguer. Ha-
bitatges d’1,2,3 dormito-
ris i dúplex. Obra nova.
Tel: 653 771 483.

ES VEN casa a Camarasa,
molt gran, d’obra nova. Tel:
653 771 483.

OFERTA DE TREBALL.
Es necessiten operadors/
es per empresa de serveis
de  l ’ espec tac le  a
Ba laguer.  Es  va lo rarà :
ca rne t  de  condu i r,
cone i xments  bàs ics
d’electricitat i experiència
en  t reba l l s  s im i l a rs .
Abstenir-se persones que
busquen treball temporal.
Interessats trucar al tel.
973447268, demanar per
s r.  Joan ,  Re f .  OFERTA
TREBALL SETMANAL.

VENDA local comercial al
C/ Barcelona de 120m2,
totalment acondicionat.
Aparador vidre seguretat,
reixa, llum, aigua, pintura.
Raó 973 448 273.

COMPRARIA  casa  a l
casc antic de Balaguer.
Par t i cu la r.  Raó  te l .
696570724.

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

MOSSOS D’ESQUA-
DRA,  POLICIES LO-
CALS. Hi ha centenars de
places ofertades. Treball
de funcionari, a la teva
comunitat i molt ben remu-
nera t .  I n fo rma ’ t  a l
900150191. Trucada gra-
tuïta.

SE VENDE piso de 70 m2,
en la c/ Gerona. Quinto piso
sin ascensor. 3 habitaciones.
Precio: 66.000 euros. Razón:
667 748 586.

BALAGUER  compro
terreno urbanizable, nave
o edificio viejo, pago al
con tado .  I n te resados
llamar 665 443 790.

CANSAT DE BUSCAR
FEINA? Zeladors per ser-
veis sanitàris. Únic requi-
sit: Certificat del Graduat
Escolar.  Prepara ’t  i  no
busquis més. Informa’t al
900 150 191. Trucada
gratuïta.

ES TRASPASSA botiga
en ple rendiment a l  C/
Urgell per jubilació. Inter.
645 782 660.

ETS DIPLOMAT AMB
INFERMERIA I  NO
TROBES FEINA? Acon-
segueix ja la teva plaça
d’infermer/a a centres de
s a l u t . P r e p a r a c i ó
garantitzada. Informa’t al
900 315 315. Trucada
gratuïta.

OFERTA DE TREBALL.
Empresa  de  se rve i s
necessita Operadors/es
per t rebal ls  en cap de
se tmana  i  f es t i us .  Es
va lo ra rà :  ca rne t  de
condu i r,  cone i xments
bàs ics  d ’e l ec t r i c i t a t  i
exper iènc ia en trebal ls
similars. Abstenir-se per-
sones que busquen treball
temporal. Interessats tru-
car al tel. 973447268,
demanar per sr. Joan, Ref.
OFERTA TREBALL CAP DE
SETMANA.

ES VEN cotxet de 3 rodes
vermell per 50euros, cotxet
Bebe Comfort blau/beige
(amb maxi-cosi + cuco + ca-
direta) per 180 euros, cuco
amb rodes groc per 150 eu-
ros, motxilla Play Extrem ver-
mella per estrenar per 50 eu-
ros. Tel: 625 102 928.

ES VEN dos taules de di-
buix i aparells de gimnasia
(rem i cinta de correr no
elèctrica). Tel: 678 458
801.

ES BUSCA forner. Inte-
ressats trucar durant el
mati de 10:00 a 12:00 h,
al tel: 973 447 544.

AUXILIAR ADMINIS-
TRATIU .  1 .200 euros
mensuals. Requisits: Gra-
duat Escolar. Inminents in-
gressos. Informa’t al 900
315 315. Trucada gratuï-
ta.

NO HO DEIXIS PAS-
SAR! Treball públic més
de 68.000 places lliures.
Només amb el Graduat Es-
colar. Informa’t al 900 150
191. Trucada gratuïta.

NO BUSQUIS MÉS. Re-
quisits: Certificat escolar.
Treballa de funcionari com
a personal subaltern. Pre-
paració garantitzada. In-
forma’t al  900150191.
Trucada gratuïta.

ES VEN bici amb capota+
manillar + bossa per 30
euros, patinet de dos pi-
sos per 30 euros, bossa
canastreta + canviador +
sac + arrullador + capa de
bany per 50 euros. Tel:
625 10 29 28.

SE OFRECE chico de 27
años  con el carnet C para
trabajar. Tel: 973 44 83
18.

ES LLOGA altell comerci-
a l  de  60 m 2 a l  C/  Dr.
F l e m i n g . T o t a l m e n t
acondicionat. Amb cale-
facció i aire acondicionat.
Raó: 973 451 275 - 680
452 490.

ES NECESSITA una per-
sona jove amb carnet C
per fer treballs de repar-
timent de paqueteria. Tru-
car amb horari d’oficina al
tel: 973 445 331.

SE VENDE  15  m 2 de
azulejos para interiores.
En  per fec to  es tado .
Interesados llamar al 973
450 686.

SE OFRECE   hombre
para hacer trabajos de
albañi ler ia.  Precio muy
económico. Interesados
llamar al 618 627 933.

ES VEN nevera i rentadora
de sis mesos d’ús, preu:
500 euros. Congelador de
400 litres, preu 500 euros.
Taules de diferents mides
per diferents usos. Raó tel:
678 458 801.

PIS EN VENTA a Balaguer,
zona en expansió. 4 hab., 1
aseo, 1 bany, 2 balcons.
Llum natural a totes les es-
tances. 121 m2 construits.
Calefacció gasoil. Moblat.
En perfecte estat. Preu a
conven i r.  Raó:  620 089
469.

ES VEN menjador d’estil
anglès, compost per llibre-
ria, taula i sis cadires. Amb
molt bon estat. Interessats
trucar al 651 911 497, a
partir de les 19:00 h.

ESTUDIS EN VENTA a
Balaguer. Cuina-office, 1 hab.
matrimoni, 1 aseo. Seminou.
Bona situació. Preu: 85.600
e u r o s . A b s t e n i r - s e
inmobiliàries i intermediaris.
Tel: 620 089 469.

ES LLOGA pàrking tancat al
C/ Sanahuja, 18. Preu 45
euros mensuals. Raó: 973
446 129.

VENDO  dormi tor io  de
madera maciza, compuesto
por un armario de 3 puertas
y altillo, cabezal individual,
mesita, cómoda y espejo.
Pract icamente  nuevo.
Precio: 900 euros. Razón:
973 445 202.

EMPRESA instal .ladora de
la zona necessita treballa-
dor  amb cone ixements
d’electricitat i lampisteria
per incorporar-lo amb plan-
tilla. És imprescindible car-
net de conduir. És valorarà
tenir cotxe propi i català
parlat/escrit. Interessats
trucar amb horari d’oficina al
tel: 659 447 850.

PARTICULAR venc Nissan
Pr imera  1 .600,  b lau
meta l i t za t .  Any  2000.
Climatitzador, elevallunes,
airbag, engaxe per remolc.
Preu: 6.500 euros. Trucar
al 639 300 093.
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LOCAL EN VENDA
Local comercial totalment acondicionat.

Terra de gres, instal·lació llum, aigua, bany,
botiga + magatzem, aparador amb vidre de

seguretat, reixa automàtica i alarma

Tel. 667 476172

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

06.45 (1) 07.15

08.05 (3) 08.35

09.45 10.15

14.15 (3) 14.45

18.00 18.30

19.45 (3) 20.15

21.30 22.00

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER

06.00 (1) 06.30

07.25 07.55

09.05 (2) 09.35

13.30 (3) 14.00

15.30 16.00

19.00 19.30

20.45 (2) 21.15

FA 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  24 de novembre a les 8 de la tarda de l’ 1 de desembre SALA

De les 8 de la tarda de l’ 1 de desembre a les 9:30 de la tarda del 8 de desembre MARCH

De les 9:30 de la tarda del 8 de desembre a les 8 de la tarda del 15 de desembre ALDAVO

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

www.trabajasatisfecho.com

TRABAJA
DESDE

CASA
INFÓRMATE

www.alimentonatural.com
INFÓRMATE

TU NUEVA

FIGURA

TU SALUD Y TU FIGURA

MEJORAN

ES TRASPASSA BAR
AL C/ URGELL, 71

DE BALAGUER

INTERESSATS

TRUCAR ALS TELS.

973 446 317

973 450 385

PREPARA�T
per a un treball estable

900 308 308
Trucada
Gratuïta

Informa�t

TREBALLADOR
SOCIAL

ZELADORS

Informa’t - trucada gratuïta

900 308 308

Pròximes
incorporacions

amb el graduat escolar

PPPPPrepara’t i no busquis mésrepara’t i no busquis mésrepara’t i no busquis mésrepara’t i no busquis mésrepara’t i no busquis més

NO BUSQUIS MÉS
ACONSEGUEIX UN LLOC DE

TREBALL FIXE

Aux. de Biblioteca

Amb el graduat escolar
Trucada gratuïta

INFORMA’T 900 308 308

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

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.

(2) Enllaç  a l’estació d’ FGC de Balaguer amb el ser-

vei substitutori per carretera de Balaguer a la Pobla de

Segur-Sort. Sortida de l’autocar de  Balaguer a les

09.45 h, 14.15 h i 21.20 h.

(3) Enllaç a l’estació d’ FGC de Balaguer amb el servei

de tren de Balaguer a Lleida. Arribada de l’autocar a

Balaguer a les 07.50 h, 13.55 h i 19.30 h.

SE TRASPASSA
BAR-RESTAURANT

en la parte nueva de Balaguer.

Buena situación.

Telf. 973448273 - 667476172

LOCAL COMERCIAL EN VENDA
Dos plantes ·Davant Escola Pia · Gran façana-xamfrà

Tel: 667 476 172

etàletàletàletàletàl.....liquesliquesliquesliquesliques

ORENOORENOORENOORENOORENOM
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
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