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Fira de Santa Llúcia
El proper dissabte 10 de
desembre el carrer d’Avall
serà l’escenari d’una nova
edició de la Fira Mercat de
Santa Llúcia

Lligueta del Llúcio
El passat 20 de novembre va
celebrar-se la primera
jornada de la lligueta de
pesca del Llúcio al municipi
de Camarasa, organitzat per
la Societat de Pescadors de
Balaguer

441

Cal·ligrafia Medieval
L’Arxiu comarcal ha organitzat
un curs de «Cal.ligrafia
Medieval: llatina i andalusí»,
amb la presència d’una
vintena d’alumnes

1a quinzena
Desembre · 2005

Barcelona, 69-71 · 25600 BALAGUER

Tel.: 973 443 505 · Fax: 973 443 622

E-mail: balaguer@attassessors.com

Vallcalent, 1  2A -Edifici Trading- 25006 LLEIDA

Tel.: 973 289 580 · Fax: 973 289 581

E-mail: lleida@attassessors.com

www.attassessors.com



2

AL DESEMBRE, RECORDI:
� Donar de baixa els vehicles que vagin al desballestament

� Fer aportació als Plans de Pensions o contractar-ne un de nou
per la seva desgravació fiscal
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Què en penseu?...
Després d’un temps en què teníem la

sensació que els governants s’havien
oblidat de  Balaguer, ara  la nostra ciutat
sembla sortir d’aquest ensopiment. En pri-
mer lloc va ser l’anunci de la inclusió del
Centre Històric a la Llei de Barris. Després,
ha arribat  la remodelació de la línia
ferroviària i amb ella, a més de l’augment
de trens, el fet de soterrar-la en un bon

tram del terme. Aquest darrer cap de
setmana, des del departament d’Obres
Públiques, el conseller Nadal ha mostrat la
intenció d’unir Balaguer amb l’Eix
Tranversal. És bo recordar que el projecte
inicial d’aquesta carretera no sortia de
Lleida, sinó de la capital de la Noguera.
Com és de suposar, alguns interessos no
gaire desintereressats canviaren l’itinerari
inicial. Tant de bo que a la fi sigui una realitat.
I com diuen: més val tard que mai. O no?

 Josep M. Simón i Auberni

En portada:
Fira d’Àger

BALAGUER
L’Ajuntament de Balaguer

decideix ubicar la nova
escola a la Ctra. de Camarasa

La Marxa de la Solidaritat de
Mà Oberta, el proper dissabte

10 de desembre a la tarda

COMARCA
Creu Roja i les residències de
la comarca inicien la
campanya “Avis solidaris”

Inaugurada la carretera entre
les poblacions de Gerb i Sant
Llorenç de Montgai

CULTURA
Alcaldes de la Noguera

visiten les dependències de
l’Arxiu comarcal

“L’últim assaig del Tenorio”
del GER, ajornada fins el

proper mes de març

ESPORTS
El Balaguer continua en la
zona alta al sumar 4 punts
davant el Girona i el Perelada

El Club Bàsquet Balaguer
aconsegueix una important
victòria davant el Santpedor

Des de sempre, quan arriba el Nadal,
sembla que se’ns entendreixi el cor i de
sobte ens tornem més sensibles, més
amatents amb els demés, amb tot el que
ens envolta. Més solidaris en definitiva.

És en aquestes setmanes de finals
d’any, quan les paraules solidaritat i pau
són de les més utilitzades per tothom, els
mitjans de comunicació en parlem, i fins i
tot s’arriben a organitzar partits de futbol
en nom de la pau. Està bé si s’aconsegueix
alguna cosa per minsa que sigui.

A Balaguer des de fa un munt d’anys,
quan arriba el Nadal s’organitza un acte
solidari amb els més necessitats del nostre
entorn. Mà Oberta. Iniciat fa uns 25 anys,
Mà Oberta reunia tots els joves dels
diferents centres i recollia tot allò que la
gent no volia per, desprès de classificar-
ho, repartir-ho, o vendre-ho per treure’n uns
diners que anaven destinats als més
necessitats de la nostra ciutat. Amb els
anys han anat variant els sistemes, i ara
es fa la Marxa de la Solidaritat i l’Operació
moneda, però l’objectiu continua sent el
mateix.

També des de fa uns anys, va néixer de
la mà de Creu Roja i les diferents residències
geriàtriques de la comarca, el projecte Avis
Solidaris. Els avis de les residències
elaboren una sèrie de productes artesans
que són venuts per recollir diners per les
diferents campanyes nadalenques,
especialment la coneguda com “Per Reis,
cap nen sense joguina”, que proveia de
joguines els nens i nenes més desfavorits
de la comarca.

Projectes, que no per ser repetitius,
necessitin menys el nostre suport. Encara
que només sia un cop a l’any, Siguem
SOLIDARIS.

Siguem solidaris
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El Conseller de Justícia, Josep Maria

Vallès, visita la ciutat de Balaguer
Va visitar les dependències de l’Ajuntament i els Jutjats de

Balaguer, on va mantenir diferents reunions de treball

El Conseller de Justícia de la Generali-
tat de Catalunya, Josep Maria Vallès, va
desplaçar-se el passat 16 de novembre a
la capital de la Noguera per tal de visitar
l’Ajuntament i els Jutjats on va mantenir di-
ferents reunions de treball.

Josep Maria Vallès i l ’Alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà van visitar el futur
emplaçament dels nous Jutjats de Balaguer,
al cor del centre històric de la ciutat.

En aquest sentit, el passat mes de juny,
l’Ajuntament de Balaguer va iniciar l’expe-
dient d’expropiació de les finques on
s’ubicarà el nou edifici judicial. Aquest nou
edifici preveu 4 jutjats de primera instància
i instrucció i dependències per al Registre

Civil, fiscalia, forensia, equips tècnics, uni-
tat adminitrativa, advocats, procuradors,
zona de detinguts, vestidors, arxius i apar-
cament. La superfície total prevista és de
4.113 metres quadrats, dels quals 2.750
metres quadrats seran sobre la superfície
i 1.363 metres quadrats, sota rasant.

El programa funcional del nou edifici
s’ha elaborat d’acord amb el model de la
nova oficina judicial i incorpora també de-
pendències específiques per al Jutjat es-
pecialitzat en violència contra la dona.

Les obres s’executaran a partir del pro-
per mes de juny de 2006, i té un període
d’execució de 20 mesos i un cost aproxi-
mat de l’obra de 3,5 milions d’euros.

El Ple adjudica les obres

del nou pavelló polivalent
L’obra ha estat adjudicada per dos

milions d’euros a l’empresa Sorigué

El ple ordinari del passat dijous 24 de novem-
bre va aprovar l’adjudicació del nou pavelló poliva-
lent a l’empresa Sorigué, per dos milions d’euros.

El nou equipament es construirà durant els pro-
pers deu mesos, en una zona contigua al pavelló
poliesportiu i les piscines municipals, en els antics
terrenys d’Inpacsa. Dels 4.500 metres quadrats,
3.500 es destinaran per la zona polivalent, on hi
haurà 3 pistes esportives, mentre que els mil me-
tres restants es destinaran a zona de serveis, ves-
tidors, sala d’actes, i un espai dedicat a cafeteria.
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 L’Ajuntament decideix ubicar la nova

escola a la carretera de Camarasa
L’equipament escolar comptarà amb 7.000 metres quadrats, davant

d’una zona verda de 4.500 metres a la zona d’ampliació urbana

Diferents membres de l’equip de govern munici-
pal van visitar el passat divendres 25 de novembre, la
zona de l’Eixample des de la via del tren fins a la zona
del carrer Escoles, dins de les visites programades
que estan realitzant en els diferents barris de la ciutat.

L’Alcalde Miquel Aguilà va anunciar que «aquesta
zona serà la que més canviarà en els propers anys, ja
que és on s’ha programat el creixement de la ciutat,

amb l’ampliació de zona urbana de
la carretera de Camarasa, amb un
total de 30 hectàrees i on està pre-
vista la construcció d’un miler d’ha-
bitatges, i l’urbanització dels antics
terrenys d’Inpacsa, juntament amb
el sotrerrament de la via del tren en
tot aquest tram de ciutat.

Aguilà va aprofitar la visita per
anunciar que en el proper mes de
desembre, s’aprovarà la cessió de
set mil metres de terreny d’equipa-
ments de la zona de la carretera de
Camarasa, per ubicar-hi el nou cen-
tre escolar, davant una zona verda
de 4.500 m2, un cop descartat la
zona del Molí de l’Esquerrà, ja que
l’Agència Catalana de l’Aigua ha fet
un informe en el que desaconsella
aquesta ubicació al Departament
d’Ensenyament, ja que a la llarga
podria ser una zona  inundable.

Nou telèfon per programar

la visita al CAP II

A partir del proper 20 de desembre, per dema-
nar hora de visita pel vostre metge de família o
pediatra ho haureu de fer al número 902 111 444.
Es pot trucar a aquest número les 24 hores del dia
i els 365 dies de l’any, donant el nom i cognoms de
la persona que s’ha de visitar. Per urgències, pro-
gramació d’especialistes i altres necessitats es pot
continuar trucant als telèfons del CAP de Balaguer,
973 446028 i al 973 447714.
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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

Dra. ROSA REGUÉ ALDOSA
Especialista en Urologia

Visites concertades

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

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Cirurgia

Anàlisis

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

El mestre pastisser

subcampió d’Espanya visita

la pastisseria de Pepe Daza

El passat divendres 18 de novembre, el mestre
pastisser, subcampió d’Espanya en l’especialitat de
xocolata, Josep Ramon Cuadras, va visitar la pastis-
seria del seu amic Pepe Daza, que recentment ha
obert un establiment a la capital de la Noguera. Tots
dos van confeccionar una sèrie de productes origi-
nals que es poden degustar a la nova pastisseria.

Els productes elaborats van consistir en una sè-
rie de postres freds com una mousse de xocolata
amarg, una mousse de pera i mandarina i una de
iogurt, entre moltes altres varietats de xocolata que
serviran per guarnir els pastissos i tartes que s’ela-
boraran a la pastisseria El Passeig que regenta el
mestre  pastisser balaguerí, Pepe Daza.

El passat 20 de novembre es va fer la trobada

dels balaguerins nascuts durant l’any 1955

El Casal d’Avis va mostrar una exposició de

naixements del 19 al 27 de novembre
Organitzada pel Casal de la Gent

Gran de Balaguer, la Sala d’actes del
Casal ha acollit del 19 al 27 de no-
vembre, una exposició de naixe-
ments, elaborats de forma artesa-
nal per les senyores que han partici-
pat al llarg de l’any, en els diferents
cursos de manualitats que s’han ce-
lebrat al Casal de Gent Gran de
Balaguer.

La mostra de naixements ha es-
tat una excel.lent representació de
la feina ben feta d’aquests cursos, i
han estat molts els que cada tarda
s’han passat pel Casal per gaudir
d’aquesta magnífica exposició.

El Casal de la Gent Gran, amb la
col.laboració de l’Associació de Gent

El passat diumenge, dia 20 de novembre, va
tenir lloc una trobada de balaguerins nascuts l’any
1955, i que per tant, enguany celebren els 50 anys,
amb un important ventall d’actes organitzats.

Va començar la jornada, al
matí, amb una visita guiada per la
ciutat a càrrec dels tècnics del
Museu de la Noguera.

Acte seguit varen assistir a una
missa a l’església del Miracle,
patrona de Balaguer, i finalment,
abans de compartir taula en un
restaurant de la ciutat, els va rebre
l’Alcalde, Miquel Aguilà, a
l’Ajuntament i els va lliurar un
simbòlic obsequi a tots els
assistents.

Des de fa uns anys, es celebra
a Balaguer aquesta trobada que
reuneix als balaguerins que durant
l’any en curs celebren el seu 50
aniversari.

Gran de la Noguera, organitza una gran quantitat d’ac-
tes, cursos i mostres al llarg de l’any, per a que els
seus associats puguin mostrar al públic el que desen-
volupen durant el curs.
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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

Possibilitat de pagar amb targeta

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

Tel./Fax 973 451 393 - 25600 BALAGUER

MÈTODE PILATES/IOGA

- Mètode d’acondicionament físic que busca
l’equilibri entre flexibilitat i la força.
BENEFICI DEL MÈTODE PILATES:

- Músculs flexibles, forts i elongats.
- Increment de la força i el rendiment.
- Millora la postura.
- Prevenció de lesions.
- Millora global del rendiment.
- Redueix l’estres.
- Activa la circulació de tot el cos.
CONSULTAR HORARIS

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.

Un any més la ciutat de Balaguer i més
concretament el carrer d’Avall  s’està pre-
parant per celebrar, el proper dissabte, dia
10 de desembre i durant tot el dia, el ja tra-
dicional Mercat de Santa Llúcia; un mercat
típicament nadalenc que amb el temps ha
anat evolucionant respecte als productes
que s’hi venen.

Antigament, era costum trobar en aquest
esperat mercat l’aviram viu, com les perdius

El carrer d’Avall serà l’escenari, un any

més de la Fira Mercat de Santa Llúcia
El proper dissabte 10 de desembre, des de les 9 del matí i fins a les 9

del vespre, organitzat per l’Institut Municipal Progrés i Cultura

manses o els galls d’indi, o també aquells
productes, ja desapareguts, com les
sabates clavetejades per als pagesos.

Actualment, les mercaderies que omplen
aquest mercat són les pròpies de l’època
nadalenca, com els torrons i dolços de
Nadal,  les figures de pessebre,  els arbres
i ornaments de Nadal, tot tipus de dolços,
embotits i formatges artesans per fer una
bona cistella, mel i mató, així com també
artesania i articles de regal pensats per
aquestes festes.

La Fira-Mercat de Santa Llúcia aplegarà
unes quaranta parades que ompliran de gom
a gom el carrer d’Avall i la plaça Sant Jaume
des de primera hora del matí i fins ben entrat
el vespre, amb tot un seguit d’activitats
paral.leles per tal de fer més amena l’estona
que els visitants passin pel recinte de la Fira-
Mercat organitzada per l’Institut Municipal
Progrés i Cultura de Balaguer.

La Marxa de la Solidaritat

de Mà Oberta, el dia 10 de

desembre a la tarda
L’acte finalitzarà amb l’actuació del

grup d’animació infantil La Troca

A les tres de la tarda del proper dissabte 10 de
desembre tindrà lloc la sortida de la Marxa de la
Solidaritat organitzada per Mà Oberta, començant
des de la Pl. del Mercadal i continuant pel Ps. de
l’Estació, i els carrers Urgell, Pont, Pl. Sant Salva-
dor, Santa Maria, la Botera i retornant a la Plaça.

A partir de les 5 de la tarda i a la Plaça del
Mercadal, el grup d’animació  infantil La Troca oferirà
als més joves la possibilitat de gaudir una estona
amb els seus coneguts ritmes musicals.

El proper dissabte 17 de desembre s’organitzarà
l’Operació Moneda.
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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

Curs de creació i gestió

d’empreses a la Cambra de

Comerç de la Noguera
30 participants de tota la comarca al
curs destinat als emprenedors locals

La passada setmana va inaugurar-se el Curs de
Creació i Gestió d’Empreses a Balaguer, organitzat
conjuntament per la Cambra de Comerç i Indústria
de Lleida, el Patronat de Promoció Econòmica de
la Diputació i la Universitat de Lleida, que se cele-
brarà durant un total de 56 hores, al local de la
Cambra de Comerç de Balaguer.

Al curs s’hi han inscrit un total de 30 alumnes
que realitzaran el curs fins el proper 20 de desem-
bre, amb classes teòriques i pràctiques, i que al
finalitzar rebran el corresponent diploma acredita-
tiu del curs per part de la Universitat de Lleida.

Els principals objectius del curs és que els alum-
nes rebin les tècniques necessàries per al desen-
volupament empresarial. És per això que el curs
està destinat a empresaris o emprenedors de la
comarca de la Noguera.

Comença el projecte Avis Solidaris que
realitzen Creu Roja conjuntament amb les
residències “Cal Tomeu” de Cabanabona,
la Residència de Gestió Municipal de Ponts,
la Residència Municipal d’Artesa de Segre,
la Residència “Verge d’Aguilar” d’ Os de
Balaguer, les Residències Santa Maria,
Comtes d’Urgell, i St. Domènec de Balaguer,
amb els objectius principals de fer més pre-
sents a la nostra gent gran en la societat i
donar cobertura al projecte “cap nen sen-
se joguina” que organitza la mateixa Creu
Roja Joventut de la Noguera.

Creu Roja i les residències de la Noguera

inicien la campanya “Avis solidaris”
Durant els mercats i fires del proper mes de desembre, es vendran

els productes elaborats pels avis de les diferents residències

Els avis i àvies que volen ser voluntaris,
sense moure’s de la residència elaboren
material diversos, objectes que són venuts
per voluntaris de la unitat de gent gran de
Creu Roja a diverses fires i mercats.

Els diners obtinguts s’utilitzen per
comprar joguines per la campanya de reis.

Les parades previstes per aquest any
2005 són el dies 30 de novembre al mercat
de Ponts; el dia 4 de desembre al mercat
d’Àger, el dia  10 de desembre al mercat
de Balaguer, i el dia 11 de desembre al
mercat d’Artesa de Segre.
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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. 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. 003802

Acollidor pis de 96 m2
+ altell.

3 habitacions,
ascensor, moblat

i calefacció.
Bon preu.

BALAGUER

REF: 036005

Pis semi nou de 4
habitacions,

ascensor, calefacció,
opció moblat.

Finançament al 100%.

BALAGUER

REF: 003801

Pis semi nou en
planta baixa.

Acabats de primera
qualitat, calefacció,

garatge tancat.
Finançat al 100 %.

BALAGUER

REF: 000123

Cèntric pis semi nou amb
garatge tancat.

4 dormitoris, ascensor i
calefacció.

BON PREU!

BALAGUER

REF: 23715

Fantàstic pis semi nou.
Acabats de disseny,

4 habitacions, ascensor,
calefacció,garatge tancat.

IMPECABLE.

 Isidre Gavín inaugura la carretera

entre Gerb i Sant Llorenç de Montgai
El president de la Diputació va reunir-se amb els alcaldes de la zona

El President de la Diputació de Lleida, Isidre
Gavín, va desplaçar-se fins a la comarca de la No-
guera per inaugurar el nou accés sud a la localitat
de Gerb, que consta d’una rotonda d’entrada al po-
ble i un nou pont sobre el barranc del Massip, així
com les obres d’eixample, millora i pavimentació
de la carretera LV-9047 de Balaguer a Camarasa,
en el tram que correspon entre Gerb i Sant Llorenç
de Montgai.

 Pel que fa a la rotonda i el nou
pont, l’obra ha estat feta per
l’empresa M i J Gruas, amb un
pressupost de 211.600 euros,
amb un finançament mitjançant un
conveni de col.laboració signat
entre la Diputació de Lleida i la EMD
de Gerb, que ha significat que l’ens
provincial aportés 133.171 euros
i Gerb, a través del PUOSC, la
quantitat de 78.428,78 euros.
 El tram de 5 quilòmetres d’obres
d’eixample, millora i pavimentació
de la carretera LV-9047 de
Balaguer a Camarasa , ha estat fet
per l’empresa Benito Arnó, amb un
cost total de l’obra de 873.496
euros.

La via té una amplada de
calçada de 7 metres amb vorals
de mig metre i l’ inversió total ha
superat la quantitat de 1,1 milions
d’euros.

Quatre nous beneficiaris

del programa Leader Plus
La Junta General del Consorci GAL Montsec

Sostenible ha aprovat la concessió de subvencions
a 4 nous beneficiaris que realitzaran una inversió
total al territori de 221.902,90 Euros, dels quals
60.040,73 Euros els aportarà el programa Leader
Plus.

També va acordar la certificació de 10
expedients de beneficiaris que ja han executat la
inversió prevista i als quals el Leader del Montsec
els aportarà un total de 307.976,91 Euros.
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Una nova edició de la Fira d’Ager,

acollirà una demostració dels raiers
El proper diumenge 4 de desembre, tindrà lloc la novena edició

Amb el primer diumenge del mes de desembre,
arriba una cita obligada per tots els noguerencs, com
és la Fira de Productes Artesans i del Montsec, que
acull la població d’Àger, després de que ara fa uns
anys es recuperés l’anomenada Fira del Porcell.

El proper diumenge 4 de desembre, una seixante-
na de parades ompliran els principals carrers de la
població noguerenca amb tot tipus de productes ar-
tesans, d’alimentació natural, i nadalencs de cara a

les properes festes. Entre els pro-
ductes que s’hi poden trobar desta-
quen els patés, embotits, mel, vi,
ametlles, bolets, herbes medicinals,
torrons, confitures, licors, pa, co-
ques, panadons, casquetes, format-
ges, mostillo, codonyat, ratafia, etc.

Durant el matí, l’organització ha
preparat una mostra d’oficis arte-
sans mentre les autoritats inaugu-
raran oficialment el certamen firal,
que un any més espera la presència
de milers de visitants.

Una de les novetats és l’assis-
tència a la Fira dels Raiers, que fa-
ran una demostració de muntatge
de rais durant la Fira, així com la
Mostra d’Oficis Artesans, que un any
més estarà present a la Fira d’Ager.

A partir de les 10 del matí s’ini-
ciarà la jornada de portes obertes
a la capella del Calvari del Cemen-
tiri.

“Emporta’t 6.000 euros”

nova campanya comercial
L’Associació de Comerciants 2021 de Balaguer

va presentar el passat dilluns 28 de novembre, la que
serà la nova campanya nadalenca 2005. La campa-
nya «Emporta’t 6.000 euros», sortejarà entre tots els
clients la quantitat de sis mil euros que el guanyador
s’haurà de gastar en un sol dia, i en un mínim de deu
establiments associats. Les butlletes es troben als
diferents comerços fins el 31 de desembre, i el sor-
teig es farà el dia 3 de gener davant notari.
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- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells

- Tècniques d’estudi i de redacció

-Preparació per a les Proves d’Aptitud per a
l’Accés a la Universitat

(Selectivitat, majors 25 anys)
- Preparació per a les proves d’accés al

cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

GRUPS REDUÏTS
PROFESSORS LLICENCIATS

C/ Barcelona, 36 entresol 1a
Tel. 973 447911 - BALAGUER

Centre de Reforç Escolar

EINA ESTUDIS 2002, SCP

Alcaldes de la Noguera visiten les

dependències de l’Arxiu Comarcal
Per tal de conèixer amb profunditat el seu funcionament i els serveis

que l’Arxiu ofereix a les administracions locals de la comarca

El passat dijous, 24 de novembre els
alcaldes de totes les poblacions de la No-
guera van ser convidats a visitar les noves
instal.lacions de l’Arxiu Històric Comarcal
de la Noguera, ubicat a la Plaça dels Com-
tes d’Urgell, a la vora del Museu de
Balaguer, per tal de conèixer amb més pro-
funditat les funcions que aquest servei pú-
blic ofereix a les diferents administracions
locals de la comarca de la Noguera.

La convocatòria va aplegar els
representants d’11 municipis: Àger, Albesa,
Algerri, Balaguer, la Baronia de Rialb,
Bellcaire d’Urgell, Cubells, Foradada, Os de
Balaguer, la Sentiu de Sió i Vilanova de Meià,
entre alcaldes i regidors de les àrees de
cultura dels diferents ajuntaments.

L’esmentada actuació ha estat la
primera dirigida a difondre l’Arxiu Comarcal
de la Noguera entre els ajuntaments de la
comarca, tot i que s’ha previst continuar
l’any vinent amb l’organització d’un curs
sobre gestió documental adreçat als
secretaris dels ajuntaments.

Amb aquesta finalitat es pretén donar
a conèixer que és i per a què serveixen els
Arxius comarcals, obrint les seves portes
a les diferents administracions, i també al
públic en general.

L’Arxiu Comarcal de la Noguera va
inaugurar les seves noves dependències el
passat 14 de setembre, amb la presència
de la Consellera de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, Caterina Mieras.

Curs de cal.ligrafia

medieval: llatina i andalusí

a l’Arxiu comarcal
Ofert pel professor Ricardo Vicente i

Placed, el 16 i 17 de novembre

Durant els passats dies 16 i 17 de novembre,
l’Arxiu Comarcal de la Noguera va acollir un curs de
cal.ligrafia medieval: llatina i andalusí, a càrrec del
professor Ricardo Vicente i Placed, i amb la partici-
pació de més d’una vintena d’alumnes.

El curs de cal.ligrafia ha format part de l’inici de
les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran
de la Noguera, i ha estat el darrer acte de la com-
memoració dels 900 anys de la Conquesta de
Balaguer, organitzats per l’IMPIC i coordinats pel
Museu de Balaguer.
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

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

Bona acollida del concert de Dzubenko i

Armengol a l’Escola de Música de Balaguer

El pavelló de Bellcaire d’Urgell acollirà el parc

de Nadal els dies 2 i 3 de gener de 2006
Un any més, com ja és tradicio-

nal durant les vacances nadalenques
que ben aviat iniciarem, la població
noguerenca de Bellcaire d’Urgell or-
ganitza el parc de Nadal 2006.

Amb la col.laboració de l’Ajunta-
ment de Bellcaire d’Urgell, i organit-
zat per l’Agrupació de Jovent de la
localitat, durant els dies 2 i 3 de ge-
ner, el pavelló poliesportiu acollirà el
parc de Nadal amb tot un seguit d’ac-
tivitats, atraccions i tallers educatius
destinats als més petits, que es tro-
ben de vacances.

El parc de Nadal obrirà els dos
dies des de les 4 de la tarda, fins a
les 8 del vespre, i el preu de l’entra-
da serà de 5 euros.

El passat dimarts 22 de novembre, l’Escola Muni-
cipal de Música de Balaguer va organitzar el tradicio-
nal concert de Santa Cecília, patrona dels músics.

Aquest any, l’Escola va comptar amb la presència

L’Agrupació de Jovent de Bellcaire, organitza
aquest parc de Nadal des de fa uns anys amb gran
acceptació per part de la mainada que té un lloc per
distreure’s durant aquests dies.

“L’últim assaig del Tenorio”

del GER, ajornada fins el

proper mes de març
La recaptació de les representacions

aniran destinades per l’Estel

El Grup Escènic Recreatiu, GER, de Balaguer,
tenia previst representar novament l’obra «L’últim
assaig del Tenorio» per aquest mes de desembre,
tot i que per causes tècniques s’ha vist obligat a
ajornar les representacions pel proper mes de març.
Mes concretament seran els dies 4 i 5 de març,
quan la companyia balaguerina que recentment ha
complert 50 anys, tornarà amb l’obra de Joan Llobet
sobre l’escenari del Teatre Municipal.

La companyia ja ha anunciat que la recaptació
de les dues representacions anirà íntegrament al
centre d’educació especial Estel de Balaguer.

del violinista Marc Armengol i del
pianista Gennady Dzubenko, reunint
un bon grup d’alumnes i pares que
van gaudir del concert d’aquests
excel.lents músics.

La festa va començar a par-
tir de 2/4 de 8 del vespre i des-
prés d’un berenar organitzat per
l’AMPA de l’escola, el pianista
ucraïnès Gennady Dzubenko i el
violinista català Marc Armengol
oferiren un recital comentat cen-
trat en compositors centreeuro-
peus i espanyols que han titulat
“Viatge cap al Nord”, on van in-
terpretar obres d’autors com
Prokofiev, Txaikovsky i Grieg en-
tre d’altres.
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Gran Menú de Cap d’Any

ASSORTIT DE CANAPÈS

pernil d’Ànec, salmó fumat i patè trufat d’oca amb cocktail de cava

MARISCADA

Llamàntol, boques, llagostins, escamarlans (amb 3 salses)

Xarrup de mandarina amb menta fresca

FILET DE VEDELLA

amb cebetes glacejades i xampinyons al vi blanc

TRONC DE CAP D’ANY

Vi blanc René Barbier • Vi negre Valonga Cabernet
Cava Brut Natural 1551 Codorniu • Aigua de la Vall de Boí

Crema de cafè • Selecció de Licors • Raïm de la sort • Bossa de Cotilló

Reserves (amb ingrés d’un 50% al c/c. 2100-1307-09-0200018844) al tel. 625582858
(Sra. Vicenta). Les reserves abans del 10/12/05, tenen un 5% de descompte

Preu per persona: 79 euros (iva inclòs)

BALL amb DJ amb SELECCIÓ DE MÚSIQUES dels anys 70-80-90

Ctra. C-13  km. 44 - 25613 Camarasa - Lleida

info@restaurantdecamarasa.com   www.restaurantdecamarasa.com

Golejadors del C.F. Balaguer

1.Girona. ................... 33

2.Vilanova(-1) ............ 30

3.Manresa ................. 27

4.Castelldefels .......... 27

5.Espanyol B(-1) ........ 24

6.Balaguer(-1)6.Balaguer(-1)6.Balaguer(-1)6.Balaguer(-1)6.Balaguer(-1) .............................................................................................................. 2424242424

7.Gavà ...................... 23

8.Peralada ................ 23

9.Prat ....................... 23

10.Europa ................. 23

11. Santboià. ............ 22

12. Rapitenca(-1) ....... 22

13. Barcelona C ........ 20

14. Mataró ................ 17

15. Rubí .................... 16

16. Palafrugell ........... 15

17. Cornellà .............. 15

19. Granollers ........... 11

19. Palamós .............. 10

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

Classificació Tercera Divisió

1. Parra ......................... 6

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

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

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

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

6. Cortés ....................... 1

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

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

9. Ferran ....................... 1

El Balaguer ha su-
mat 4 dels darrers 6
punts disputats, amb
una important victòria
davant el Girona, líder de
la catedoria, i un empat

Ferran

El Balaguer continua en la zona alta

sumant 4 punts davant Girona i Peralada
L’equip d’Emili Vicente mostra la seva capacitat de lluita sumant els
tres punts davant el líder i arrancant un punt del camp del Peralada

El Balaguer ha sumat quatre punts en els
dos darrers partits, que a priori es presenta-
ven com «una muntanya» en paraules del propi
entrenador vermell, Emili Vicente. La visita del
líder de Tercera Divisió, el Girona al Municipal
de Balaguer arribava en un moment difícil ja
que els gironins només havien perdut un par-
tit en tot el campionat. El partit va plantejar-lo
de manera magistral, contenint els homes
principals del equip visitant, sense deixar-los
fer el joc que en ells és habitual. Es va arribar
al descans amb l’empat a 0, i només iniciar-
se el segon temps, Parra aconseguia desni-
vellar el marcador de xut creuat.

A partir del gol, el Balaguer va defensar-
se com va poder de la superioritat gironina.
La defensa local va impedir en tot moment

que la velocitat dels homes punta del Girona
pogués trencar la teranyina defensiva, tot
intentant ampliar el marcador en un contraa-
tac.

El 2-0 no arribaria fins al temps de des-
compte, quan Ferran, va aprofitar un error
del porter De la Fuente per marcar el seu
primer gol d’aquest campionat, cosa que va
ser molt celebrada per tots els seus com-
panys de l’equip i pel públic balaguerí.

D’altra banda, el passat diumenge el
Balaguer va poder treure un important punt
de la seva visita al camp del Peralada, un
equip de molta qualitat i que sens dubte es
un dels candidats a fer el play-off d’ascens a
la Segona B.  El Balaguer va avançar-se en
el 43 i el Peralada va empatar al minut 81.

important al camp del
Peralada, que situa
l’equip en la sisena po-
sició, molt a prop de la
zona de play-off.
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El passat dissabte 26 de novembre i al pavelló
poliesportiu de Balaguer, el CB. Balaguer “A” va
aconseguir la seva 3a victòria de la temporada da-
vant del CB. Santpedor, 4art classificat de la cate-
goria, amb un resultat de 88 a 75 a la finalització
dels 40 minuts en joc.

L’equip de Balaguer, sota les ordres del tècnic
Francesc Almira van realitzar un partit molt seriós i

Important victòria del Club Bàsquet

Balaguer davant el Santpedor per 88-75
Els homes de Francesc Almira no van veure perillar mai el resultat

al seu favor, davant el quart classificat de la categoria

treballat, on va predominar una bona
tasca defensiva, però sobretot un
atac pausat i intel.ligent, fet que va
provocar que al final del 1er quart
es guanyés de 9 punts de diferència,
i a la mitja part aquesta diferència
fos de 16 punts al marcador.

Els de Santpedor, van sortir a la
segona meitat del matx amb molta
intensitat per intentar canviar el
resultat del marcador (48-32),
mostrant-se molt forts, sobretot en
defensa, i amb un atac molt ràpid al
contraatac.

Però tot i així els jugadors del
Club Bàsquet Balaguer, van saber
mantenir la diferència en el
marcador, i aquesta renda va ser la
que els va donar la tranquil.litat
suficient per encarar amb garanties
el tram final del partit.

Al principi de l’últim quart el marcador reflexava un 68-44,
i tot i que als instants finals del partit, l’equip visitant va remuntar
i es va atansar als 8 punts de diferència, el CB. Balaguer, no
va cometre els mateixos errors que en altres partits, i no va
posar-se nerviós, aconseguint la victòria final amb el resultat
de 88-75, fet que significa trencar la mala ratxa de 4 partits
seguits perdent. Aquesta victòria, juntament amb el descans
de la propera setmana, farà que els homes de Francesc Almira
puguin concentrar-se per encarar la recta final de la primera
volta amb tota la tranquil.litat necessària.

El jugador més destacat de l’equip del CB. Balaguer, en el
partit davant el Santpedor fou Xavier Solà que va aconseguir
anotar un total de 20 punts.
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Jacint Verdaguer, 4-6, altell 1
25600 Balaguer
Tel. 973 447 477

Mòbil: 687 47 88 46
lleida@interban.info

CONSULTES SENSE COMPROMÍS

Consultors Financers i Immobiliàris

HIPOTEQUES
PRÈSTECS
PERSONALS
RAI-ASNEF

Dues victòries consecutives, situen el

Cristec en la zona còmoda de la taula
L’equip que entrena Jaume Canal aconsegueix guanyar per un
contundent 2-10 al Nàstic i per 5-2 al Sant Andreu de la Barca

El Cristec Balaguer guanya el seu primer
partit a domicili a l’imposar-se al Nastic de
Tarragona per 2 gols a 10, en partit corres-
ponent a la 9ª jornada.

El conjunt que dirigeix Jaume Canal
aconsegueix la victòria més contundent del
que portem de temporada, front el quart
classificat de la competició, en un partit en el
que va destacar el joc de conjunt de l’equip
noguerenc, la seva eficàcia atacant en el
segon període i el debut com a golejador del
juvenil Font, el qual va gaudir de força minuts
donades les múltiples baixes amb les que
comptava el conjunt balaguerí.

L’inici de partit ja va mostrar el domini del
Cristec en totes les facetes de joc, malgrat
que va ser el Nàstic el que es va avançar al

minut 4. La insistència visitant va començar
a donar els seus fruits amb els gols de Ferran
i David, que van ficar el 1 a 2 en el marcador
abans del descans, encara que pel vist a la
pista el resultat es va quedar curt pels mèrits
d’un Cristec molt més incisiu.

Un gol de Joan, a pocs segons de l’inici
del segon període, va donar pas al recital
balaguerí que convertia en gol totes les seves
ocasions de perill, mentre que el porter
Marcos es va encarregar d’aturar tot intent
de reacció local.

D’altra banda, el passat dissabte, l’equip
balaguerí  va vèncer amb comoditat davant
el segon classificat de la categoria, el Sant
Andreu de la Barca, per 5 gols a 2 al pavelló
municipal de Balaguer

Bon inici dels cadets del

Club Tennis Balaguer als

campionats provincials

Amb només 14 i 12 anys, S. Ripoll i M. Vilella es-
tan liderant el campionat provincial cadet després de
guanyar al Club Tennis Mas Duran per un contundent
3-0 i també gràcies a la victòria al favorit de la cate-
goria, el Club Tennis Lleida, també per un clar 3-0.

L’equip masculí va donar la sorpresa al guanyar al
Club Tennis Natació per 4-1, guanyant els individuals
de E.Nart, E. Solé i G. Bori, aquest darrer en un partit
molt igualat, i per últim el jugador F.Sabaté.

D’altra banda, el Club Tennis Balaguer va partici-
par al Campionat de Catalunya de dobles per equips
format per S.Ripoll, M. Vilella, G. Ramoneda, A. Pla, L.
Martinez i A. Martinez, l’equip femení, mentre que el
masculí es va presentar amb E. Nart, E. Solé, X. Tena,
S. Planes, X. Claver i J. M. Mestres.

En la primera ronda, el tenis balaguerí va demos-
trar la seva superioritat contra el C.T. Vic, guanyant
per 4-1 i finalment van perdre davant el campió d’Es-
panya, el C. T. Barcelona.
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 El C.F. Balaguer i el R.C. D. Espanyol

celebren una jornada d’homenatges
El proper dijous 22 de desembre al Camp Municipal d’Esports

Els equips aleví i cadet del R. C. D. Espanyol es
desplaçaran a Balaguer el proper dijous 22 de de-
sembre per tal de disputar dos partits amistosos amb
els alevins i cadets del Club Futbol Balaguer, per mo-
tius ben diversos.

Mentre que l’equip aleví disputarà un partit amis-
tós a conseqüència del recent fitxatge del jove juga-
dor balaguerí, Miquel Del Aguila per l’Espanyol, el par-
tit de cadets servirà per retre un merescut homenat-

ge a Jordi Gomà, jugador del equip
cadet del C.F. Balaguer, mort en un
trist accident de trànsit a principis
d’any.

Miquel Del Aguila que jugava al
Balaguer des dels 3 anys i estava con-
siderat un dels jugadors amb més pro-
jecció del club de la Noguera, ha es-
tat fitxat per l’aleví de l’Espanyol, amb
qui ja ha disputat un parell de partits,
durant aquest mes de novembre.

El jove jugador, de només 10
anys, sempre ha destacat en els
equips prebenjamins, benjamins i
des de principis de temporada a
l’aleví del Balaguer, fins que mem-
bres del cos tècnic del futbol base
de l’Espanyol es van fixar en ell per
incorporar-lo a la disciplina de l’equip
blanc-i-blau.

El partit aleví serà a les 5 de la
tarda, mentre que el cadet es dis-
putarà a les 7 de la tarda.

Disputades dues jornades

de la pesca del llúcio
El passat 20 de novembre va iniciar-se la lligueta

de pesca de Llúcio d’aquesta temporada.
En la primera jornada, la classificació la va en-

capçalar Pepito Alós amb 4 peces i 13,800 quilos,
seguit de Jordi López amb 2 peces i 7,200 quilos i
Julian Garcia amb 2 peces i 6,300 quilos.

En la segona jornada celebrada el dia 27, el
guanyador va ser Marc Adsuar amb 1 peça de 6,900
quilos, seguit de Juan Gómez amb 4 peces i 6,200
quilos i Julian Garcia, amb 2 peces i 5.400 quilos.

MENÚ A
COCKTEL DE MELÓ
(Juliana, meló i gambes)
GRAELLADA DE PEIX
(sèpia, gambes, calamars i escamarlans)
PASTÍS DE NADAL
Pà, raïm de la sort i bossa cotilló

MENÚ B
COCKTEL DE GAMBES
(Juliana, gambes, pinya i salsa rosa)
TERNASCO
(1/2 espatlla amb salsa)
PASTÍS DE NADAL
Pà, raïm de la sort i bossa cotilló

MENÚ C
COCKTEL TROPICAL
(Juliana, meló, pinya i gambes)
GRAELLADA DE NADAL
(sèpia, lluç, rap, gambes, calamars i escamarlans)
PASTÍS DE NADAL
Pà, raïm de la sort i bossa cotilló

MENÚ D
COCKTEL DE GAMBES
(Juliana, gambes, pinya i salsa rosa)
LLENGUADO
(amb salsa d’ametlles)
PASTÍS DE NADAL
Pà, raïm de la sort i bossa cotilló

MENÚ E
COCKTEL TROPICAL
(Juliana, meló, pinya i gambes)
FRICANDÓ
(amb guarnició)
PASTÍS DE NADAL
Pà, raïm de la sort i bossa cotilló

MENÚ F
COCKTEL DE MELÓ
(Juliana, meló i gambes)
TALL RODÓ
(amb guarnició)
PASTÍS DE NADAL
Pà, raïm de la sort i bossa cotilló
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On hi ha esperança,

hi ha vida
El dia 19 de novembre vaig assistir a un concert al Tea-

tre de Balaguer, presentat per un grup que s’anomena
“Balaguer music”. Va ser un concert diferent de tot el que
estem acostumats a veure i escoltar, les cançons eren ple-
nes de vida i esperança.

Vivim en un món buit d’esperança. Els nostres fills no
creuen amb el seu futur perquè nosaltres no creiem amb el
nostre. No tenen esperança en el que el dia de demà els
pugui dur, perquè nosaltres no els ho hem ensenyat. La ma-
joria han deixat de lluitar abans de començar. Els hem ense-
nyat a no desitjar massa, a no volar massa alt; però els
nostres fills són com les àguiles que han estat creades per
volar per sobre de les muntanyes. Ells poden ser tot allò
que es proposin. No necessiten agafar-se a la droga cada
cop que volen pujar per sobre  dels núvols, perquè poden
viure els seus somnis en el món real. Ningú ha dit que sigui
fàcil, però és possible. El futur és seu.

Em va impressionar veure a tots aquells joves apassio-
nats, units per un interès comú, entregant les seves vides
per fer realitat els somnis d’altres joves, duient un missatge
d’esperança per a cada persona. Aquets joves no tenen cap
vergonya de dir al món que hi ha un Déu viu i ple d’amor que
els estima, i en donen testimoni amb les seves pròpies vi-
des.

L’esperança va més enllà dels límits naturals i ens per-
met veure el nostre futur ple d’oportunitats, ens dóna la mà
per aixecar-nos sempre que caiem i ens dóna la força que
necessitem, cada dia, per a continuar lluitant i aconseguir
els nostres somnis. L’única diferència entre les persones
que avancen fins aconseguir el que s’han proposat i aque-
lles que abandonen abans d’arribar al final del camí està en
la paraula “esperança”.

L’esperança és allò que no podem oblidar mai quan sor-
tim de casa. Podem oblidar els diners, les claus, l’abric,
però no podem perdre mai de vista l’esperança. Molts l’han
perdut i avui no són entre nosaltres. Si us plau, no perdeu
mai l’esperança.

Desirée Solà i Brich

Del fracàs escolar
L’altre dia, una sala de festes local, celebrava el seu setè

aniversari i per celebrar-ho com cal, van portar, de Barcelona
capital, una senyoreta que va oferir un número eròtic a tots
els nens i nenes (potser joves, si) que es van aplegar per
veure-la. L’artista, entre contorsions, i al ritme de la música,
es va introduir pels baixos unes boles de considerable gran-
dària, i per rematar el número es va passar per l’entrecuix
una serp, el cap de la qual, també es va perdre vàries vega-
des en les intimitats de la dona.

Al dia següent, alguns d’aquells joves els tenia jo a clas-
se. Els havia de parlar de literatura, de la sensibilitat dels
noucentistes i de la poesia en general. Ho vaig tenir molt
difícil. Estic segur, però, que la culpa és meva.

Rafel Molina

De rebuts i altres cosetes
Una vegada més s’ha de començar re-

cordant el nou cost de l’aigua que tenim a
les nostres cases. Amb molta preparació
televisada ens han anat preparant pel re-
but i el dit cànon. I que hi voleu fer? Entre
l’Agència Catalana de l’Aigua, la gran
Barcelona, els pobles del nostre eixarreït
secà i la necessitat d’augmentar els llocs
de treball del trio (es llegeix tripartit), fan
aquesta criatura, i amb el temps ja veu-
rem quantes més. Però abans de deixar
aquest tema, ja prou anunciat amb el
temps, pensem que els que menys vetllen
l’aigua no la paguen, per la senzilla raó
social de l’anomenada solidaritat. Som
nosaltres els qui els hi paguem. A mi
m’agradaria saber quants comptadors hi
ha sense el rebut a cobrament directe a
l’usuari. També pot ser que no hi hagi ni
comptador, com aquell que té llum a casa
per estar empalmat a l’enllumenat del car-
rer.

No cal parlar de l’impost de circulació
que tants euros podria aportar als escar-
ransits cabdals del nostre Ajuntament. Tota
aquesta «cotxada» que veiem per la nos-
tra ciutat el paga? Jo com vosaltres ho
dubto si m’ho permeteu. I així anem: uns
perquè manen i els altres per no denunci-
ar-ho, i és que els vots fan gràcia als dos.
Uns per una errada idea del que ha d’és-
ser el socialisme i els altres perquè no fan
res. Quasi es pot comprendre que el que
mana s’avorreixi. Potser es creu l’oposi-
ció que fent circular un fulletó, deixant
entreveure que l’alcalde havia disposat ale-
grement d’una respectable quantitat de
diners, per després unes ratlles més avall
donar els números dels decrets pels quals
en disposa, té cap serietat. Això no és
oposició ni és res. Sí, és intentar enga-
nyar a la gent. I més quan al Ple següent
es calla i quasi s’amaguen al seient.

Deia el Josep Pla: « ... que la posició
social i moral d’un individu/a que es vulgui
dedicar a la política ha de tenir les parets

de la seva vida llises, les escates que pu-
gui tenir han d’ésser tant petites que per
veure’s ha d’ésser de molt a prop». Malau-
radament no sempre és així, a vegades les
escates són esquerdes en què hi passa la
mà, i malgrat tot, hi ha algun cap de brot
que defensa el que està perdut, demostrant
el seu servilisme. Jo desitjo que la seva
admiració no sigui de pagament. La sime-
tria entre el que teníem (CiU) i el que tenim
(el trio), és tant palpable que només la re-
golfada del descans és diferent. Ni s’han
millorat les coses bones que CiU va fer, i
sí, s’han empitjorat les dolentes. Hauria
d’ésser ben esverador per nosaltres, els
que vivim en aquesta ciutat, que la vida
política sigui tant esquifida. Que la nostra
ciutat serveixi de camp de prova d’uns i
d’abandó dels altres.

Encara que ben mirat la postura de la
CiU Balaguerina és ben catalana, després
de cada derrota, es dediquen amb entusi-
asme a preparar la següent derrota. S’ac-
ceptà amb fatalisme africà. I parlo de CiU
perquè és l’únic  partit amb probabilitats i
base per poder aconseguir l’Ajuntament.
Però ...

Ja em vist el que ha passat a França,
disturbis, focs i un estat de setge com a
colofó. És el que passarà al nostre Estat
dins de quatre dies. Aquesta acceptació
cega d’una quantitat brutal de gent amb uns
perjudicis, una formació per no dir una edu-
cació ben minsa, i una religió sense evolu-
ció, ens portaran al que hem vist del veí. Si
tenim present que els esclats socials
s’abreugen en el temps, en podem deduïr
que si allí els fets han tardat trenta anys,
aquí se’n tardarà molts menys. Que més
voldria que no fos cert, però només cal anar
a un mateix país àrab dos vegades, per
comprovar com s’ha radicalitzat l’ambient
en pocs anys. En fi, com diuen els italians:
«Chi serà, serà ...»

C.G.A
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Todo lo que ha pasado no es
una anécdota, ni desde luego un
“soufflé”, ni creo que el problema
sea que hay un exceso de ruido.
El problema sobrevenido a raíz de
las declaraciones de Pasqual I El
Ocurrente es que hay un gran
déficit de confianza entre los
ciudadanos. Una gran decepción
acompañada a menudo de
irritación totalmente explicable
como es el caso de los vecinos
del Carmel. Pero no sólo de
éstos.

Y la necesidad de aclarar las
cosas. Se ha hablado del 3%
(ojalá sea realmente un 3%) y, en
definitiva, de la palabra clave en
este contexto: la corrupción
política. La corrupción es uno de
los peores cánceres que puede
padecer una democracia porque
va destruyendo las células vivas
de la sociedad. Va eliminando sus
defensas y, si no se ataca a
tiempo, degenera en un hecho
cotidiano que la sociedad
considera inevitable. Hacía años
que la corrupción había
desaparecido de las
preocupaciones reales de los
ciudadanos. Desde 1996. Ahora
vuelve este tema.

CiU, después de hacer un
poco de teatrillo barato, retiró la
demanda judicial que había
presentado contra Maragall.
Lógico. ¿Cómo no iban a retirar
la demanda si, manteniéndola, se
arriesgaban a que salieran de
verdad todos los trapos sucios de
23 años de clientelismo político
y financiero? Pasqual I El
Ocurrente sonrió, se mesó el
bigote y soltó otra: “me da igual

lo que haga CiU”, lo que viene a
significar “les tengo cogidos por

los huevos”. Sólo el PPCatalunya
insistió en forma vehemente en
que se mantuviera el calendario
y el contenido de la Comisión de
Investigación sobre los hechos
ocurridos en el Carmel. De no
haber sido por la insistencia del
Partit Popular de Catalunya ni
siquiera se habría creado la
Comisión. Pero quede bien claro
que el PPCatalunya, a pesar de
todo, sospechaba desde el inicio

Perspectives
Vuelve la corrupción

que esto acabaría en carpetazo.
La táctica de aislamiento político
del PP es obvia: aunque sea dando
carpetazo al Carmel, aunque sea
impidiéndole aportar cordura y
serenidad al debate sobre el
Estatut; aunque sea removiendo
a todas horas la mierda del
Prestige y la sangre del 11-M;
aunque sea, como hace
constantemente el PSOE,
haciendo oposición a la oposición;
aunque sea, como hace
constantemente ERC (¿de qué
tendrán tanto miedo?) situando al
PP en una supuesta extrema
derecha.

Aún no repuestos del susto del
Carmel y ahora conocemos que
el Gobierno social ista va a
entregar a su sindicato afín, la
UGT, 25.000.000.000 de
pesetas. Sí, lo ha leído bien: 25
mil millones de pesetas. Mientras
tanto, La Caixa perdona deudas a
los socialistas por valor de otros
3.000.000.000 de pesetas, tres
mil millones de pesetas. Y lo hizo
mientras el actual Ministro de
Industria y Secretario General de
los socialistas de Catalunya era
consejero de La Caixa. ¿A cambio
de qué?

Lo del Carmel no fue un
“soufflé”, ni mucho menos. Fue la
constatación de una sospecha
generalizada y los ciudadanos de
Catalunya y de España tenemos
derecho a saber y conocer lo que
está ocurriendo.

Usted y yo hemos tenido que
pagar rel igiosamente todos
nuestros préstamos y nunca nadie
nos ha condonado nada. Pero
claro, usted y yo no somos
socialistas.

Juan V. Sampedro Cortés

PPCatalunya

Des d’ara i fins passades les festes
de Nadal podrem comprar a Balaguer
productes procedents del Tercer Món
fruit d’una comercialització digna, justa,
sostenible i solidària.

Productes  d’alimentació, tèxtil,
decoració, bijuteria... , en els quals no hi
ha explotació infantil, els treballadors
reben una retribució justa que els permet
una vida digna , els homes i les dones
gaudeixen dels mateixos salaris, la
producció és respectuosa amb el medi
ambient i la comercialització és
gestionada pels mateixos productors i/
o artesans.

Davant un Món globalitzat en el que
qualsevol article de consum és traslladat
d’una punta a l’altra del Planeta,   davant
d’un comerç que tan sols propicia
l’acumulació de la riquesa en mans de
grans monopolis i multinacionals, davant
una producció en zones on els salaris i
les condicions laborals són indignes de
la condició humana i comercialització a
occident a preus d’aquí, cal començar a
dir PROU!

Aquest comerç és insostenible (gran
consum energètic de trasllat), no eleva
el nivell de vida d’aquells treballadors i sí

Venda de productes

de Comerç Just a Balaguer

Indesinenter
Tinc mil coses per entendre
que no podré entendre mai.
No la llum ni les estrelles, no.
Són les coses casolanes,
les d’aquí, les del costat,
les que diuen que són fàcils
i a mi no em caben al cap.
Les que em pregunten que fan
les moltes hores parades
al matí del món o a la tarda bella,
despedint la nit al llindar de l’èxit
fregant el fracàs.
I llavors la vida, seguirà seguint
i si hi ets a temps veuràs la frontissa
per on gira tot i l’amor també.
Algun petit encert
desvia de vegades el costum
de perdre quasi sempre.
Vinc d’un temps molt fosc
enganxat al moll de costums antics
que m’han deixat marca.
Tinc mil coses per entendre
però a tu sí que t’entenc.

Miquel Trilla

que arruïna als pagesos, obrers, artesans
i productors d’aquí.

Cal que reconduïm el consum; cal
prioritzar el producte nostre, el que dóna
vida a la Localitat, al Territori, i si anem
més enllà, si volem resoldre  la pobresa
al Tercer Món, una forma directa és
comprant productes de Comerç Just.

Aquests diners aniran a parar
exclusivament als productors. Aquests
ingressos justos faran que aquells
artesans obtinguin un salari digne i no
tinguin necessitat de deixar la seva Terra,
la seva vida, no hagin de passar el drama
que  suposa l’emigració, a la vegada que
nosaltres ens estalviarem  ser
espectadors i partícips d’aquesta
tragèdia.

Un grup de voluntaris i voluntàries i
dins l’organització Intermón Oxfam farem
que també a Balaguer per Nadal el
Comerç Just sigui possible. Estarem al
carrer Barcelona, 52  a la sabateria
«Imagine».

Nadal és temps de consum, de
felicitació. Comprant Comerç Just el
farem Solidari.

Intermón  OXFAM
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Ps. l’Estació, 35
BALAGUER

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

Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER
Menjars casolans • Menú diari • Carta

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

“Balaguer music” aconsegueix omplir el

Teatre amb el III Concert Pop Gospel
Tot i la competència del “Madrid-Barça”, el concert va aconseguir

omplir de gom a gom el pati de butaques del Teatre Municipal

El passat dissabte 19 de Novembre, al
Teatre Municipal de Balaguer, es va cele-
brar el III Concert Pop Gospel amb el grup
“Balaguer Music”.

El fenomen Madrid-Barça no va impedir
que es fés un ple total al Teatre Municipal
amb tots els seients plens i gent esperant
fora al carrer per poder entrar, en el que
realment va ser un espectacle de llum, imat-
ge i so.

“Balaguer Music”, a través del seu mis-
satge positiu en cada una de les  cançons,
va voler transmetre música plena de vida i
esperança a tots els assistents al concert
Pop Gospel, que se celebra cada any per
aquestes dates.

La gran acollida per part dels balague-
rins, fa que els organitzadors del concert
ja pensin en la propera edició d’aquest acte
musical i festiu.

Diferents concerts dels

alumnes de

l’Escola de música
L’Escola Municipal de Música de Balaguer prepa-

ra el Nadal amb diverses audicions i concerts.
El dissabte 10 de desembre, a les 12:00 h, a la

Pl. Mercadal Nadales al Carrer, coincidint amb el
mercat de Santa Llúcia, els alumnes de Nivell Mitjà de
l’Escola Municipal de Música de Balaguer interpretaran
Nadales amb una formació instrumental variada.

Del 12 al 16 de desembre, a les 20:30 h, a la seu
de l’Escola, es realitzaran les audicions de final de
trimestre obertes a tot el públic que desitgi assistir-hi
i en cada una de les quals, tots els alumnes de les
diferents especialitats instrumentals interpretaran
obres de diferents estils i nivells.

El dimarts 20 de desembre, a les 20:00 h, els
diferents cors i conjunts instrumentals de l’Escola
oferiran el tradicional concert de Nadal .

El 21 de desembre, a les 16:00 h, un grup
d’alumnes de l’Escola col.laboraran amb els de l’Estel
en la seva representació nadalenca que es durà a
terme al teatre municipal; i a les 17:30 del mateix dia
els conjunts corals de l’escola realitzaran una cantada
de nadales en diferents geriàtrics de Balaguer.
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 Pepe Daza dóna un curs de pastisseria

nadalenca els dies 15 i 16 de desembre
El curs s’oferirà a la sala polivalent del Xalet Montiu de Balaguer

El mestre pastisser de Balaguer, Pepe Daza,
continua amb els seus cursos de pastisseria al Xalet
Montiu de Balaguer, i els propers 15 i 16 de desem-
bre, oferirà un curs de pastisseria nadalenca, a to-
tes aquelles persones que s’inscriguin abans de la
data del curs a les oficines de l’IMPIC, al mateix Xa-
let Montiu, de 9 del matí a 3 de la tarda o trucant al
telèfon 973 44 66 06.

Pepe Daza, des de fa uns anys vé col.laborant

amb l’Institut Municipal Progrés i
Cultura de Balaguer en la prepara-
ció i organització de diferents cur-
sos de pastisseria.

Fins a la data, el metre pastis-
ser Pepe Daza ha ofert cursos de
coques de samfaina i de recapte,
cursos de mones, cursos de cana-
pès, cursos de panellets, de pizzes,
de pasta salada, de rebosteria, i
ara, per primer cop, ofereix un curs
de pastisseria nadalenca, de cara
a les properes festes de Nadal que
s’acosten.

El curs de pastisseria nadalen-
ca es celebrarà durant els dos dies,
15 i 16 de desembre, de 6 a 9 de
la tarda, a la Sala Polivalent del
Xalet Montiu, i les places del curs
estan limitades a les 20 persones
assitents.

El preu per assistir al curs és
de 15 euros per persona.

D’aquí a pocs dies s’obrirà

la il.luminació nadalenca
Durant la propera setmana, s’inaugurarà la

il.luminació nadalenca dels diferents carrers comerci-
als i places de la ciutat, que ha estat coordinada en
gran part per l’Associació de Comerciants 2021 de
Balaguer.

L’encesa es farà per donar la benvinguda als dies
festius del 6 i 8 de desembre, abans de la celebració
de la Fira de Santa Llúcia del proper dia 10 de desem-
bre, abans de les populars festes nadalenques.
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COMPRO motos antiguas,
todas las marcas y modelos
(Bultaco, Montesa, Ossa y
otras) No importa estado. Tam-
bién compro revistas antiguas
de automoción y restos de ta-
lleres. Telf. 619 786 819.

ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36. Ref.
Gestoria Cudós. Raó al tel. 973
450 555, Montse.

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

ESQUIZOFRÈNIA, trastorns
bipolar i de personalitat,
depressió, agorafòbia. Ajuda,
informació i suport per als
afectats i el seu entorn,
familiars i amics. Agrupació de
Balaguer i La Noguera. Telf. de
contacte: Salut Mental Ponent,
610 260 221 - 973 221 019.
sampon@suport.org

ES VEN cotxet infantil inglesina
(cuco+cadira+plàstic), moisèsde
fusta, banyera amb canviador,
cuna de fusta amb protector, tot
per 350 euros, a més una man-
ta didàctica i un escalfador de
biberons de regal. Trucar al: 658
939156 - 973 447 067

ES VEN cuba de purín de 5.000
litres. Raó tel: 605 943 294.

AUXILIAR ADMINISTRA-
TIU. 1.200 euros mensuals.
Requisits: Graduat Escolar.
Inminents ingressos. Informa’t al
900 315 315. Trucada gratuï-
ta.

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

ES NECESSITA una persona
jove amb carnet B per fer tre-
balls de repartiment de paque-
teria. Trucar amb horari d’ofici-
na al tel: 973 445 331.

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

BALAGUER compro terreno
urbanizable, nave o edificio viejo,
pago al contado. Interesados
llamar 665 443 790.

ETS DIPLOMAT AMB IN-
FERMERIA I NO TROBES
FEINA? Aconsegueix ja la
teva plaça d’infermer/a a
centres de salut.Preparació
garantitzada. Informa’t al
900 315 315. Trucada gra-
tuïta.

ES LLOGA  a Balaguer apar-
tament de dos habitacions al c/
Tarragona, 33. Interessats tru-
car al: 973 448 125.

ROURE’S necessita ajudant de
muntador de mobles. Interess-
ats trucar al: 973 45 11 05.

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 bus-
quen treball temporal. Interessats
trucar al tel. 973447268,
demanar per sr. Joan, Ref. OFER-
TA TREBALL SETMANAL.

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

ES VEN pis de 120m2, mo-
blat, 4 habitacions, 2 banys
complets, terrassa de 20m2

i balcó. Ascensor, calefacció
i aire condicionat. Cèntric.
Raó tel. 667476172.

CANSAT DE BUSCAR FEI-
NA? Zeladors per serveis
sanitàris. Únic requisit: Certificat
del Graduat Escolar. Prepara’t i no
busquis més. Informa’t al  900
150 191. Trucada gratuïta.

ES VEN menjador d’estil anglès,
compost de : llibreria+taula+sis
cadires.  Molt bon estat. Raó: 651
911 497, a partir de les 19:00 h.

COMPRARIA casa al casc antic
de Balaguer. Particular. Tel. 696
570 724.

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

NAU PER LLOGAR a la Ràpita,
400 m2. Raó tel: 609 939 547.

ESTUDIS EN VENTA  a
Balaguer. Cuina-office, 1 hab.
matrimoni, 1 aseo. Seminou.
Bona situació. Preu: 85.600 eu-
ros. Abstenir-se immobiliàries/
intermediaris. Tel: 620 089 469.

MOSSOS D’ESQUADRA,
POLICIES LOCALS. Hi ha cen-
tenars de places ofertades. Tre-
ball de funcionari, a la teva co-
munitat i molt ben remunerat. In-
forma’t al 900150191. Trucada
gratuïta.

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

ES VEN Peugeot 206 GTI. Any
2002. 136 cv. 35.000 kms. Aire
climatitzat, interior de pell, sen-
sor de llum i d’aigua, llantes
d’alumini, CD i carregador
“Clarion”. Raó: 973 450 963 i
645 972 176.

SE OFRECE chica joven con
papeles, para cuidar niños o
hacer tareas del hogar. Llamar
al: 666 884 712 - 666 171
430.

ES VEN a Penelles, casa anti-
ga de poble, reformada. Faça-
na i escales de pedra. Tel: 653
771 483.

PIS EN VENTA  a Balaguer.
Zona en expansió. 4 hab., 1
aseo, 1 bany, 2 balcons. Llum
natural a totes les estances.
121 m2 construits.  Calefacció
gasoil. Moblat. En perfecte es-
tat. Preu a convenir. Raó: 620
089 469.

ES LLOGA a Balaguer, pis de
130 m2, sense moblar, cuina,
2 banys, menjador, 4 dormito-
ris. Pàrking. Dona al Ps. de
l’Estació i al pati interior. Tel:
639 820 644.

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

973 445 356 - 667 471 961

ES TRASPASSA
BOTIGA DE ROBA

EN PLE RENDIMENT A LA PL. MERCADAL.

Interessats trucar al:

695 05 71 66

ES VEN a Balaguer habitatges
d’ 1, 2 i 3 dormitoris i dúplex
d’obra nova. Tel: 653 771 483.

OFERTA DE TREBALL. Empre-
sa 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.

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

NO HO DEIXIS PASSAR!
Treball públic més de 68.000
places lliures. Només amb el
Graduat Escolar. Informa’t al
900 150 191. Trucada gratuï-
ta.

NO BUSQUIS MÉS. Requi-
sits: Certificat escolar. Treba-
lla de funcionari com a perso-
nal  subal tern.  Preparació
garantitzada. Informa’t al  900
150 191. Trucada gratuïta.

ES BUSCA noia per treballar
de dependenta a City Copy. Es
valorarà tracte amb el públic.
Interessats presentar-se al
mateix establiment.

SE VENDEN  esquís de
“snowblade”, marca Salomon.
Perfecto estado. Precio: 150
euros. Llamar por las noches,
al 620 816 103.

ES VEN acollidor pis de 96
m2+àtic. Ascensor, calefacció
gas natural, A/A, bomba de
calor, 3 hab. Tot reformat, amb
mobles i electrodomèstics.
Preu: 150.000 euros. Raó:
667 217 853.

ES LLOGA a Balaguer, pis moblat
de 90 m2, al c/ Sanahuja, 3 habita-
cions, cuina i menjador. Molt espa-
iós. Amb ascensor. Dona al davant
i al darrera. Raó: 639 820 644.
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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 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

De les 8 de la tarda del 15 desembre a les 8 de la tarda del 22 de desembre CLAVER

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 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES 902 111 444
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.

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 ARA

900 308 308
Trucada
Gratuïta

INFORMA�T

Places lliures a
PARCS DE
BOMBERS

TREBALLA DE

MOSSO D’ESQUADRA

Informa’t - trucada gratuïta

900 308 308

Un cos de seguretat jove
i amb expansió

Convocatòries anuals

fins al 2006

SE TRASPASSA
BAR-RESTAURANT

en la parte nueva de

Balaguer.

Buena situación.

Razón telf.

973448273

667476172

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

PRECISA PERSONAL
a jornada completa pera jornada completa pera jornada completa pera jornada completa pera jornada completa per

incorporarincorporarincorporarincorporarincorporar-se com a programador-se com a programador-se com a programador-se com a programador-se com a programador.....
Es vEs vEs vEs vEs valorarà experiència amb .NETalorarà experiència amb .NETalorarà experiència amb .NETalorarà experiència amb .NETalorarà experiència amb .NET
Interessats enviar curriculum a:Interessats enviar curriculum a:Interessats enviar curriculum a:Interessats enviar curriculum a:Interessats enviar curriculum a:

cv@compsaonlinecv@compsaonlinecv@compsaonlinecv@compsaonlinecv@compsaonline.com.com.com.com.com

Unió Europea

Pròxima convocatòria
de places

Funcionaris
Categories A,B i C

Informa’t:

Trucada Gratuïta900 308 308

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

Tel: 667 476 172

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

ES VEN SOLÀRIUM
Molt poques hores de funciona-
ment, revisions al dia, pràctica-

ment nou. Raó: 670 900 725
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