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Festa dels Tres Tombs
El proper dimarts 17 de
gener la Plaça Mercadal
acollirà la festa dels Tres
Tombs de Sant Antoni

Campionat Ciutat de Barcelona
Les jugadores del Club
d’Escacs Balaguer han
realitzat un paper
immillorable en el torneig
internacional de Barcelona

443

Recollida de brossa orgànica
El Consell Comarcal de la
Noguera invertirà 385.000
euros en la recollida de
brossa orgànica a la comarca

1a quinzena
gener · 2006

Barcelona, 69-71 · 25600 BALAGUER

Tel.: 973 443 505 · Fax: 973 443 622

E-mail: balaguer@attassessors.com
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OPORTUNITAT: Naus en construcció al Polígon Camp Llong
a partir de 250m2 fins a 2000m2.

PIS i PARQUING: En venda al Ps. de l�Estació de 150m2,
amb bones vistes

CASA: Venda, en zona residencial, amb jardí i acabats de qualitat.
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Què en penseu?...
Hem encetat un nou any. Tanmateix,

el tòpic de vida nova no es compleix. El
país continua arrossegant, en l’aspecte
polític, no sols els mateixos problemes de
l’any que s’acaba, sinó els del primer lus-
tre d’aquest nou segle i els de molts altres
lustres i segles. Se’m fa difícil de creure
que, avui,  un Parlament que decideix amb
més d’un 90% de vots favorables un text
estatutari tingui tantes dificultats  quan ha

de passar pel sedàs parlamentari de les
Corts Generals. No sóc expert en Dret
Constitucional, i per aquest motiu em pre-
gunto si no hauria estat preferible, abans
que res, adaptar la Constitució de 1978
a la nova situació en què l’Estat espanyol
es troba avui immers. Alguna que altra
esmena s’ha fet i no ha passat res. Hom
té la sensació que els fonaments no
aguanten el pes de la nova construcció.
Serà, potser,  per  haver començat la casa
per la teulada?

Josep M. Simón i Auberni

En portada:
Carrer Teixidors

BALAGUER
Sanitat aportarà tres nous

vehicles sanitaris a la
comarca de la Noguera

Més de dos mil cinc-centes
persones al Parc de Nadal de

Balaguer 2005

COMARCA
Cubells projecta la creació
d’un polígon industrial al seu
terme municipal

Térmens i Camarasa tornen,
un Nadal més, amb la
representació dels pessebres

CULTURA
Excavacions arqueològiques

al Monestir de Santa Maria de
les Franqueses

Lliurament dels premis del
Concurs de Dibuix escolar

Nadal 2005

ESPORTS
El Balaguer iniciarà la segona
volta del campionat amb 27
punts en onzena posició

El col·legiat va suspendre el
partit del Cristec i
l’Esparreguera a falta d’1 minut

Del comerç,
i les campanyes comercials

Acabem d’encetar un nou any. Hem aca-
bat les festes nadalenques, molt sovint,
massa sovint relacionades amb la despesa
sense mesura. Gastem pels descosits en
un país que tenim una economia contradic-
tòria, ja que, malgrat cada cop tenim més
diners per gastar, a la vegada cada cop es-
tem més endeutats, en un país que té cada
vegada més llocs de treball, amb un índex
d’atur baix (segons les últimes dades del
govern central), però a la vegada un nivell,
cada cop més alt, de contractes temporals.

I dins d’aquest món, econòmicament
tant complicat, hi ha el comerç que hi juga
un paper important. Molt important.

Molts cops, és el comerç qui s’emporta
la fama de car i de ser el responsable últim
de la inflació, quan n’hi ha molt poc de cert.
Moltes vegades només són el punt i final
d’una llarga cadena on van sumant-se
comissions i marges comercials que es van
acumulant en el preu final que ha de pagar

el consumidor.
El comerç, sigui quin sigui el seu sector

i sia quina sia la seva dimensió s’ha de
mostrar capaç d’atreure els compradors als
seus aparadors.

Per aconseguir-ho, els comerciants han
de tenir molt clar quins són els seus clients,
conrear-los i fidelitzar-los, establint els
lligams necessaris per aconseguir-ho.

Una botiga ha de ser quelcom més que
un lloc de venda. La gent ha de poder
passar-s’ho bé, passejar, mirar, badar.

L’èxit comercial depèn de moltes coses:
sistemes de venda, ofertes, preus, ambient
del local, aparadors, i sobretot el servei al
client. El comerciant ha de ser, ara més que
mai, l’animador del carrer.

Campanyes com la recentment viscuda
aquest Nadal a Balaguer, organitzada per
l’Associació de comerciants 2021 de
Balaguer, sortejant 6.000 euros, han de
servir per col.laborar a aconseguir-ho.
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Comença un nou projecte de l’Escola

Taller Minerva amb 24 nous alumnes
El Departament de Treball també aprova un nou Taller d’Ocupació

Auxiliar d’Assistència Social per a 8 dones majors de 25 anys

La Directora dels Serveis Territorials del
Departament de Treball, Pilar Nadal, i l’Al-
calde de Balaguer, Miquel Aguilà, van pre-
sentar el nou projecte de l’Escola Taller “Re-
habilitació urbana i mediambiental de
Balaguer”, així com el Taller d’ocupació.
L’Escola Taller és un programa que dura 2
anys, i les especialitats amb que compta
són: Fusteria, serralleria i construcció, amb
la capacitat de 24 alumnes, 8 per especia-
litat.

A més a més de la formació específica
del curs, els alumnes rebran formació com-
pensatòria per a l’obtenció del Graduat en
Educació Secundària, orientació laboral, in-
formàtica, català i prevenció de riscos la-
borals. Un altre tret característic de l’Esco-

la Taller, és que a més a més de la forma-
ció teòrica de l’ofici, els alumnes realitzen
pràctiques laborals durant els sis primers
mesos reben una beca del Departament de
Treball i a partir del setè mes tenen un con-
tracte laboral de formació que els suposa
un sou del 75% del salari mínim interprofes-
sional.

D’altra banda, el Taller d’Ocupació
compta amb l’especialitat d’“Auxiliar
d’assistència social”. La durada total del
Taller és de 12 mesos, amb la capacitat de
8 alumnes. Les alumnes realitzaran les
pràctiques de treball dins el municipi de
Balaguer en els serveis de la Residència
Geriàtrica Sant Domènec, la Llar d’Infants
Patufet i l’Associació de Disminuïts l’Estel.

Llum verda a les obres
d’enderroc del Carrer

Teixidors al Centre Històric
L’enderroc permetrà eixamplar el carrer

i construïr nous habitatges a la Plaça

L’Ajuntament de Balaguer ha donat el vist i plau
al projecte d’enderroc d’un total de vint cases dels
carrers Teixidors, Miracle i Plaça del Mercadal, al
Centre Històric de la capital de la Noguera.

Aquesta obra d’enderroc que suposarà un cost
de 487.000 euros, es durà a terme d’aquí a poques
setmanes, mentre que està previst que durant el
segon semestre de l’any s’urbanitzi la nova zona,
que ha de permetre l’eixamplament del c/ Teixidors,
que actualment és molt estret, la rehabilitació dels
habitatges que donen a la Plaça del Mercadal, i una
millor connexió entre el c/ Miracle i el c/ Barri Nou.

Aquesta és una de les primeres actuacions de la
rehabilitació integral del Centre Històric que es
portarà a terme durant els propers anys, després
de l’aprovació del projecte presentat per l’Ajuntament,
per la nova Llei de Barris de la Generalitat de
Catalunya, i que ha comportat que la Generalitat
aporti vuit milions d’euros per la rehabilitació del
Centre Històric de la ciutat de Balaguer.
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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

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

- 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

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

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

ES LLOGA
local comercial de dos nivells

al carrer Barcelona.
Raó tel. 667476172.

El 17 de gener la Plaça Mercadal serà

l’escenari de la Festa dels Tres Tombs
Organitzada per la Confraria de Sant Antoni Abad, la Festa s’iniciarà

amb la Missa en honor del Sant i la benedicció dels panets

El proper dimarts 17 de gener, festivitat
de Sant Antoni Abat, se celebrarà un any
més la Missa en Honor del Sant, organitza-
da per la Confraria de Sant Antoni Abat de
Balaguer, seguida de la benedicció dels tra-
dicionals panets de Sant Antoni.

La popular festa dels Tres Tombs, amb
la participació de més d’un centenar de trac-
tors i d’altra maquinària agrícola es farà el
mateix dimarts 17 de gener a la Plaça del
Mercadal, amb la presència de les princi-
pals autoritats locals i comarcals. El rector
de Balaguer, Mn. Ramon Solé beneïrà la
maquinària i els animals que assisteixin.

En aquesta tradicional festa hi partici-
paran també un bon grapat de carrosses

elaborades per diferents col.lectius de la ciu-
tat, generalment vinculats amb el món agra-
ri, així com de diferents centres escolars
de la capital de la Noguera, que participen
en aquesta popular festa.

Un cop finalitzats els tres tombs, els
participants gaudiran d’un dinar de germa-
nor als pavellons firals, en un acte amb nom-
brosos premis i regals pels participants als
Tres Tombs.

El dissabte següent, 28 de gener, com
ja és habitual, se celebrarà un sopar de clo-
enda dels actes de celebració de Sant Antoni
al Restaurant del Santuari, amb el popular
sorteig d’un porc i de diferents regals lliu-
rats per les diferents cases col.laboradores.

Pessebre Vivent al col.legi
Ntra. Sra. del Carme

Es van recaptar més de 3.300 euros per
la Marató de TV3

El Col.legi Ntra Sra. del Carme va organitzar un
pessebre vivent com a felicitació nadalenca als pares
dels alumnes, aprofitant el 160è aniversari del centre
i també per participar activament amb la Marató
solidaria de TV3, lliurant íntegrament la recaptació
per aquesta causa .

Uns 570 nens, des de P1 fins a batxillerat, varen
participar voluntàriament com a figures estàtiques
d’aquest pessebre, en els tres diferents torns que
es varen dur a terme. Els quadres representats varen
ser: l’Anunciació de l’Àngel a Maria, l’empa-
dronament,  els dimonis, pescadors i dones rentant,
els oficis tradicionals: terrissaires, cistellers, el
mercat: forner, carnisser, lleter, fuster, escenes de
la vida quotidiana: hortolans, olivaires, ramaders,
pastors i acabant amb l’adoració dels Reis Mags
d’Orient al portal de Betlem.

Tot, amb una perfecta coordinació i ambientació
que remuntava a l’espectador, 2.000 anys enrera.

La recaptació total va ser de 3.345’50 Euros.
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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 !

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

Sebastià Barranco, gerent  dels serveis
Territorials de Salut de la Generalitat de
Catalunya a Lleida, va visitar la ciutat de
Balaguer i es va reunir amb el president del
Consell Comarcal de la Noguera, Josep Roig
i posteriorment amb l’Alcalde de Balaguer,
Miquel Águila i el regidor responsable de
l’àrea de salut de l’Ajuntament de Balaguer,
Jaume Canals,  per tal d’informar-los sobre
un nou conveni que es posarà en marxa a

El Pla funcional del que serà l’hospital

lleuger de Balaguer ja està aprovat
Sebastià Barranco va indicar a Balaguer, que properament es posarà

a concurs el projecte i aquest mateix any s’adjudicarà l’obra

partir del mes de febrer del proper any so-
bre la implicació dels diferents ajuntaments
en l’àrea de salut.

Va aprofitar, també, la visita per atansar-
se al CAP de la ciutat i poder revisar les
obres d’ampliació que s’estan duent a terme,
concretament, un angar per poder tancar
els vehicles de servei sanitari, la VAM , i un
altre transport sanitari, i garantir d’aquesta
manera les seves sortides. Aquestes obres
tenen un pressupost d’uns seixanta mil
euros.

Barranco va anunciar que la comarca de
la Noguera veurà incrementat el seu parc
mòbil amb tres nous vehicles sanitaris de
servei de 24 hores, que es repartiran entre
Ponts, Artesa de Segre i Balaguer, a més a
més del VAM.

Barranco també manifestà que el pla
funcional de l’hospital lleuger ja està aprovat
i properament sortirà a concurs el projecte.

Domènec Rafel guanya els
6.000 euros de la
campanya de Nadal

Organitzada per l’Associació de
Comerciants 2021 de Balaguer

Doménec Rafel va ser el guanyador del premi de
la campanya comercial de Nadal organitzada per
l’Associació de comerciants 2021 de Balaguer,
consistent en la quantitat de sis mil euros, que va
haver de gastar-se en un dia, entre els diferents
establiments comercials que participaven en la
campanya.

L’Associació va posar a disposició del guanyador
i la seva família, una limousine que els va acompanyar,
el passat 5 de gener, en les seves compres. Una de
les condicions que posava l’Associació per gastar-
se els sis mil euros és que s’havien de gastar, en
almenys, deu establiments comercials, fet que el
guanyador va superar amb escreix, repartint molt el
premi.

A la vegada, cal destacar que Domènec Rafel va
donar 600 euros del premi, més 600  euros més de
la seva butxaca a la ONG Aguasabes.

La campanya que s’ha portat a terme durant el
mes de desembre, ha tingut molt èxit entre els
compradors balaguerins.
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La Transsegre convoca el
concurs del cartell i de la

samarreta pel 2006
Els participants poden presentar els

dibuixos fins el 24 de febrer

Des de fa uns dies s’ha obert el termini per pre-
sentar els dibuixos originals que s’escolliran per la
samarreta i el cartell anunciador de la Transsegre
2006.

Al concurs i pot participar tothom que vulgui,
sense cap limitació d’edat, i els originals s’hauran
de presentar a l’Ajuntament de Balaguer o a la seu
de l’Impic, al Xalet Montiu, fins el proper 24 de fe-
brer.

El guanyador del concurs rebrà un premi de 123
euros, que serà lliurat durant la celebració de Fira
Balaguer, en l’estant de la Transsegre, a finals del
proper mes d’abril.

El cartell a d’incloure el text «Transsegre 2006-
Balaguer» i el format dels originals que es vulguin
presentar ha de ser DINA 4 a quatre colors.

Els originals que es presentin s’han de signar
amb un pseudònim i adjuntar en un sobre tancat el
nom de l’autor.

Els dibuixos participants quedaran en poder de
l’organització, i aquesta en podrà fer us sempre que
ho cregui oportú.

Uns 2.500 nens i nenes de la ciutat de
Balaguer i rodalies  han visitat des del dia 27
de desembre fins el 4 de gener el parc infan-
til instal.lat en els pavellons firals de la ciutat.

Inflables, tallers de diferent caire, escacs,
tennis taula, escalextric, biblioteca, ludoteca,
ordinadors, pel.lícules, jocs de taula, concurs
de dibuix... Moltes han estat les activitats que
han pogut realitzar durant tots els dies, matí i
tarda.

El Parc de Nadal acull la visita de més

de 2.500 nens i nenes de Balaguer
La Cavalcada dels Reis Mags d’Orient, que van arribar amb “La

Garrafeta”, tanca la programació de Nadal a Reis d’enguany

Enguany, com a novetat, s’han introduït
dues actuacions en el tercer pavelló, el pavelló
més didàctic. Actuacions que han omplert de
gom a gom l’espai. Una va ser la dels mags
Reivax i Gonpal, el grup de malabars Dinastian
Han i els diables de Balaguer. I l’altra que va
tenir lloc ahir per la tarda, la del grup
d’animació La Troca, que un cop més va fer
moure el cos a grans i petits.

De cara l’any vinent, l’organització espera
poder estrenar el nou pavelló i gaudir d’un
millor espai així com de noves activitats
infantils.

Els actes festius nadalencs van finalitzar
el dia 5 de gener amb la Cavalcada dels Reis
Mags d’Orient.

Ses magestats van arribar a Balaguer
amb el tren de vapor, «la Garrafeta», des d’on
van anar amb unes magnífiques carrosses fins
a la Plaça del Mercadal, on van ser rebuts
per milers de nens i nenes.
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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

MANHATTAN

REVELAT FOTOS

DIGITALS
COPISTERIA · PAPERERIA · LOTERIES · FOTOS CARNET

Mercadal, 28 - BALAGUER - Tel. 973 450 407

Properament informarem sobre els futurs projectes per a Balaguer i comarca.
Us desitgem un venturós any 2006

El Consell invertirà 385.000 euros en la

recollida de brossa orgànica
La recollida es farà a tots els municipis de la comarca de la Noguera

exceptuant Balaguer que ja té el seu propi servei de recollida

El Consell Comarcal de la Noguera inver-
tirà 385.000 euros en la implantació de la
recollida selectiva de la fracció orgànica a tots
els municipis de la comarca de la Noguera, a
excepció de Balaguer, el qual disposa d’un
servei propi. El consell es farà càrrec de la
gestió a partir del proper mes de maig, i con-
sistirà en la recollida de la fracció orgànica i
la fracció coneguda com a rebuig.

La inversió inclou la campanya de comu-

nicació i sensibilització ciutadana, el reparti-
ment dels cubells i paquets de bosses
compostades a tots els habitatges, a més a
més de la col.locació de més de mil conteni-
dors de la fracció orgànica.

També es preveu la construcció d’un punt
de transferència de la fracció orgànica i l’ad-
quisició de vehicles per a poder fer en òpti-
mes condicions la recollida selectiva a la co-
marca de la Noguera.

Destinen 300.000 euros per

restaurar la col·legiata d’Àger
El Departament de Cultura i l’INCASOL a

través de l’1 per cent cultural

El Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, i l’Institut Català del Sol han destinat un
total de 300.000 euros de l’1 per cent cultural per
la tercera fase de restauració de la col.legiata d’Àger,
un monument fundat per Arnau Mir de Tost al segle
XI i situat a la part alta de la població d’Àger.

Les actuacions previstes en aquesta tercera fase
de restauració que està prevista que comenci a
principis de 2007, aniran destinades a la rehabilitació
de la nau principal i la cripta, una zona molt important
per resoldre d’una vegada l’accessibilitat al
monument, i també s’espera poder resoldre la
incorporació de la torre circular del segle XVII,
apareguda durant les excavacions arqueològiques
de la segona fase, ara fa uns mesos.

Aquesta aportació econòmica suposarà una
important injecció per la recuperació definitiva d’un
dels monuments més importants de la comarca de
la Noguera.
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 Térmens i Camarasa retornen amb la

representació dels pessebres vivents
Ambdues poblacions han rebut milers de visitants aquest Nadal

Camarasa i Térmens han tornat a ser protago-
nistes aquestes festes nadalenques per l’organit-
zació dels seus Pessebres Vivents, que un any més,
han estat visitats per milers de persones, de la co-
marca de la Noguera i d’altres comarques veïnes
que no s’han perdut aquest esdeveniment tant es-
pectacular.

El Pessebre Vivent de Térmens feia onze anys i
els seus organitzadors ho han celebrat incorporant

noves escenes al Pessebre, com
el campament romà o la popular
matança del porc. En total més de
44 escenes repartides pels dife-
rents carrers del poble, ambienta-
ven les poblacions noguerenques,
simulant el Betlem de fa més de
dos mil anys, comptant amb més
de dos-cents figurants que des de
fa dies treballaven per a que tot
estigués a punt per les diferents
funcions que s’han efectuat.

Tant els veïns de Térmens com
els de Camarasa viuen amb molta
il.lusió la representació del Pesse-
bre Vivent bolcant-se en la seva or-
ganització i preparació durant
molts dies abans de les represen-
tacions.

En cadascun dels Pessebres hi
participen més de dos-cents figu-
rants als que s’han d’afegir la res-
ta de col.laboradors.

L’Ajuntament de Cubells

projecta un polígon industrial
L’Ajuntament de Cubells preveu la construcció

d’un polígon industrial en la zona que queda a peu
de la carretera C-26, just enfront del desviament
cap a Torre de Fluvià, segons confirmà l’alcalde de
Cubells, Josep Roig.

Roig va indicar que actualment es compta amb
l’interès de sis empreses del municipi, tot i que en-
cara no està delimitada la superfície total que ocu-
parà.
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 Excaven un forn que data del segle XVI o

XVII, del Monestir de les Franqueses
Dins del projecte de recuperació d’aquest monestir cistercenc de la
capital de la Noguera, amb diferents excavacions arqueològiques

Dins del projecte global
de recuperació patrimonial
del monument de Santa
Maria de les Franqueses, re-
centment s’ha realitzat l’ex-
cavació d’un forn localitzat
en uns sondejos realitzats
l’any 2004. Aquesta excava-
ció arqueològica ha permès
delimitar i documentar l’es-
tructura de combustió rela-
cionada amb el monestir.

Aquest forn estava
destinat a la producció de
materials de construcció,
com teules i maons, per

abastir el monestir i els
voltants per les obres de
mateniment i de nova
construcció. Les mesures
d’aquest forn de forma
rectangular són de 3 metres
d’amplada per 4 metres de
llargada, pel que fa a la
cambra de combustió, i
compta amb un praefurnium
o accés d’ un metre i mig de
llarg per un metre i mig
d’ample que encara
conserva la volta que el
cobria construïda amb
maons. Pel que fa al

laboratori, o la cambra de
cocció, sembla que es
conserva la meitat de
l’estructura en alçat tot i que
les tasques agràries han
destruït la volta que el cobria.

L’excavació del forn
suposa la continuació de les
excavacions que es venen
duent a terme des de fa uns
anys per la recuperació
científica i patrimonial del
cenobi cistercenc de Santa
Maria de les Franqueses.

Aquest estiu es va
recuperar el claustre.

Taller d’arqueologia per a
joves, al Pla d’Almatà

El taller va comptar amb la participació
de deu nois i noies d’entre 12 i 18 anys

El Museu de la Noguera ha organitzat un taller
d’arqueologia per a joves de 12 a 18 anys, durant
aquestes vacances nadalenques, al Pla d’Almatà,
coincidint amb l’excavació que si està duent a ter-
me.

El taller va iniciar-se el dilluns 27 de desembre i
va finalitzar el 5 de gener, amb la participació d’un
total de 10 alumnes.

El taller tenia com a objectiu iniciar els joves en
el món de l’arqueologia aprofitant les vacances de
Nadal, realitzant diversos treballs de camp i també
de laboratori. Els joves van poder dur a terme tas-
ques d’excavació, neteja i comprovar i descobrir els
diferents passos d’una actuació arqueològica, així
com també portar a terme treballs de laboratori, de
neteja de les peces, i la seva posterior catalogació i
etiquetatge.

En general, l’experiència ha estat considerada
de molt satisfactòria i molts d’ells es van sorprendre
de la delicadesa que comporta buscar part de la
nostra història, sota terra.

El taller ha estat dirigit pels diferents tècnics del
Museu de Balaguer.
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Indesinenter

Del xiscle de la nit
sorgeixen murs i distàncies.
Cares encaputxades de recels antics
i hores sobtades,
han fet el cor a punt i l’amistat a la vora.
Amples constel.lacions tenyides al sol
com joglars enfervorits agombolant l’hora,
cristal.litzen en la sort,
i l’arc iris rialler
i el pols i el batec de l’aire
anuncien bons auguris.
Ara mateix, el dia creix tan pur
com una gota de llum abans d’arribar a la terra.
Creix el matí i la tarda i és més bella
la contrada filtrada pel bàlsam seu.
Sabia d’algun savi que repetia dolç:
És tant viu l’idil.li pur del cúmul
de sensacions que sense parlar-te parlen!
No vulguis que et treguin mai
de la fila que a tu et toca
per poder ser tu mateix.
Que res ni la por de res
no falqui mai el teu somni.

Miquel TMiquel TMiquel TMiquel TMiquel Trillarillarillarillarilla

 El Concurs de dibuix de Nadal 2005,

reparteix una trentena de premis
Hi van participar més d’un miler d’alumnes dels centres escolars

Més d’un miler d’alumnes dels diferents centres
escolars de la ciutat de Balaguer, dividits en tres
categories,  han participat a l’edició d’enguany del
Concurs de Dibuixos de Nadal 2005, organitzat con-
juntament pel Centre de Recursos Pedagògics de la
Noguera, i l’IMPIC, dins del Pla Municipal de Dinàmi-
ca Educativa.

L’acte del lliurament de premis va fer-se el pas-
sat 4 de gener amb la presència de l’Alcalde de la

ciutat, Miquel Aguilà, el Director del
Centre de Recursos pedagògics de
la Noguera, Joan Arjona, i la regi-
dora d’educació de l’Ajuntament de
Balaguer, Mar Roldan.

En la categoria A, d’alumnes de
primer i segon de primària, els gua-
nyadors van ser Jennifer Ferrer,
Adrià Donaire i Francesc Tuset, en
aquest ordre, mentre que en la ca-
tegoria B, de tercer i quart de pri-
mària, la guanyadora va ser Cristi-
na Carrera, seguida de Genís
Domínguez i Maria Teresa Fortuny.

En la categoria C, per alumnes
de cinquè i sisè de primària, la gua-
nyadora va ser Júlia Luna, seguida
d’Abdelali Azzi i de Mónica Garcia,
respectivament.

Tots els alumnes del Centre
l’Estel van rebre un premi de parti-
cipació al concurs.
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Golejadors del C.F. Balaguer

1. Girona. .................. 42

2. Vilanova ................ 38

3. Gavà ..................... 35

4. Espanyol B ............ 34

5. Castelldefels ......... 32

6. Manresa ................ 30

7. Rapitenca .............. 30

8. Santboià ............... 29

9. Peralada ............... 29

10. Prat .................... 29

11. Balaguer. ........................ 27

12. Europa ................ 25

13. Barcelona C ........ 24

14. Mataró ................ 21

15. Cornellà .............. 21

16. Palafrugell ........... 20

17. Rubí .................... 19

19. Granollers ........... 14

19. Palamós .............. 12

20. Figueres .............. 11

Classificació Tercera Divisió

1. Parra ......................... 9

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

3. Ermengol .................. 3

4. Fontova ..................... 3

5. Ferran ....................... 2

6. Cortés ....................... 1

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

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

9. Juanjo ....................... 1

El Balaguer va acon-
seguir 1 important punt
en la represa del partit
disputat el passat 21 de
desembre al camp de la
Rapitenca. El partit va
quedar suspés al seu dia
a causa de la pluja, amb
un marcador de 2-0 pels
locals. Puntuar sembla-
va impossible, però els
homes d’Emili Vicente
conscients del que es ju-
gaven van aconseguir
marcar dos gols en 45
minuts. Parra i Isma en
el temps de descompte
van sorprendre als
rapitencs, emportant-se
un dels punts en joc. Ferran

D’altra banda, el pas-
sat diumenge van sumar
un altre punt lluny del Mu-
nicipal. Aquest cop va ser
a Palafrugell, quan des-
prés de que els locals
marquessin el 1-0, Fer-
ran, que es troba en un
bon moment de joc, va
marcar el gol de l’empat,
que consolida els bala-
guerins a la meitat de la
taula.

Aquest dissabte, el
Balaguer començarà la
segona volta al Mini Es-
tadi, davant el Barcelona
C.

El Balaguer acaba la primera volta en la

zona mitja de la classificació de Tercera
L’equip, tot i haver marcat els mateixos gols que la passada

temporada, ha sumat 6 punts menys que la temporada 2004-2005

El Balaguer ha arribat a l’equador de la
competició, ocupant l’onzena posició de la
taula de tercera Divisió amb 27 punts, 26
gols a favor i 26 en contra.

Si fem una ullada a la classificació de
l’any passat, l’equip ocupava la quarta posi-
ció, amb 33 punts i 26 gols a favor.

Actualment l’equip es troba a 7 punts de
la zona de play-off, i té davant seu una bona
oportunitat per recuperar posicions, ja que
després del partit que haurà de disputar
aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda,
al Mini Estadi, davant el Barcelona C, en el
que serà el primer partit de la segona volta,
els homes de Emili Vicente tindran dos par-
tits consecutius a casa, davant el Mataró i el
Figueres, una oportunitat per sumar sis punts

consecutius i recuperar posicions tornant
a contactar amb la zona alta de la classifi-
cació.

Els balaguerins van aconseguir sumar
un important punt al camp del Palafrugell,
tot i que n’haurien pogut ser tres, de no ser
per l’àrbitre que va assenyalar un més que
dubtós penal en contra dels vermells al mi-
nut 40 de la primera part, i quan encara no
havien arribat davant de la porteria d’Eloi.

Després en la segona part, el col.legiat
va anular un gol a Ferran, per possible fora
de joc, i el Balaguer va desaprofitar algu-
nes clares ocasions per guanyar un partit,
que va afrontar amb un total de 6 baixes, 5
per lesió (Bielo, Fontova, Martinez, Figuerola
i Flamarique) i 1 per sanció (Juanjo Alias).
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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

El passat 22 de desembre va celebrar-
se al Municipal d’Esports de Balaguer, el
Primer Memorial «Jordi Gomà» entre els
equips cadets del Club Futbol Balaguer i el
RCD Espanyol.

L’Espanyol va imposar-se al Balaguer en

el Primer Memorial “Jordi Gomà”
Els pares de Jordi Gomà van lliurar els trofeus als dos capitans

dels equips de categoria cadet, el passat 22 de desembre

Els blanc-i-blaus van imposar-se als ba-
laguerins per 1-4, en un partit molt emotiu,
en record del jove jugador balaguerí, mort
en accident de trànsit ara fa un any.

D’altra banda, el mateix dia, va disputar-
se un partit d’homenatge al jugador aleví del
Balaguer, Miquel Del Aguila, que recentment
ha fitxat per l’Espanyol.

El jugador balaguerí, va disputar el par-
tit defensant la samarreta blanc-i-blava,
aconseguint marcar dos gols que no va ce-
lebrar, davant dels seus excompanys.

Al final, l’Espanyol va imposar-se amb
comoditat per un contundent 1-7, als bala-
guerins.

Els trofeus van ser lliurats pels pares de
Jordi Gomà.

150 jugadors al Torneig de
Nadal de Futbol 5

Celebrat els passats dies 22 i 23 de
desembre als pavellons de la Cros

Organitzat pel Club Futbol Balaguer i la Regido-
ria d’Esports de l’Ajuntament de Balaguer, els pas-
sats dies 22 i 23 de desembre, es va celebrar als
pavellons de la Cros, el Torneig de Nadal «Ciutat de
Balaguer» de Futbol Cinc, amb la participació d’un
total de 150 jugadors, entre les categories aleví,
infantil i cadet.

En la categoria aleví, van participar un total de 8
equips i 65 jugadors. En la final d’aquesta categoria
l’equip Cracks, va imposar-se per un ajustat 3-4 al
Cristec. En categoria infantil van participar un total
de 6 equips i 50 jugadors. En la final els jugadors
que portaven el nom de «Els perros» van imposar-se
per 4-2 a l’equip A5.

En la categoria cadet, l’equip dels Catacracks i
els Masters van empatar a 2 gols, i els Masters van
imposar-se en la tanda de penalts.

El president del Balaguer, Carlos Galiano i el re-
gidor d’esports, Juanjo Tenorio van ser els encarre-
gats de lliurar els trofeus.
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 Les noies del Club Escacs Balaguer

campiones al “Ciutat de Barcelona”
Les balaguerines van fer un gran paper en el Torneig Internacional

En l’edició d’enguany del Torneig Internacional
d’Escacs “Ciutat de Barcelona” Escacs de Base
celebrat el passat  dissabte 17 de desembre  les
noies de la cantera balaguerina van aconseguir tres
pòdiums dels cinc totals que s’enduu la Territorial
de Lleida, en un torneig de 350 jugadors.

La jugadora Laia Barbosa va quedar primera
femina sots-16 fent un total de 4.5 punts dels vuit

en joc en una categoria on jugaven
75 jugadors menors de vint anys.

Gisela Ramoneda queda
campiona femenina sots-12, i
cinquena de la classif icació
general, guanyant sis partides de
les vuit en joc, entre un total de
73 jugadors.

Cristina Coll queda sots-cam-
piona femenina sots-12, empatada
a punts amb la Gisela, i en un sisè
lloc de la general.

Jordi Coll, que feu sis punts,
queda quart a només  mig punt del
pòdium aleví.

Jordi va aconseguir, el diu-
menge,  quedar campió sots-12, i
cinquè del seu tram; el diumenge
jugaren un total de 228 jugadors.

La representació del Club
Escacs Balaguer es completà amb
Gerard Orrit, Genís Mena i Ester
Carrabina.

Bon paper dels nedadors
balaguerins a la lliga

Els nedadors balaguerins Cristina Carrera, Nil
Profitós, Miquel López, Aurembiaix Profitós, Cristian
Vela i Marina Vergés van fer un gran paper en la
segona jornada de la lliga G0-G1, celebrada a la
Piscina Coberta Municipal el passat 17 de desem-
bre, proclamant-se campions en les diferents dis-
ciplines en les que van concursar.

En aquesta lliga hi participen el CEN Balaguer,
el C.N. Mollerussa, L’AEN Palau d’Anglesola i el C.N.
Lleida.
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973 445 356 - 667 471 961

CRISTEC VIPLA, S.L.
pol. Ind. Camp-Llong, C/ Marinada, 10-12

NECESSITA

PERSONAL

Interessats trucar al tel. 973 446 902
o be adreçar-se a les nostres oficines

(Preguntar pel Departament de Personal)

El Cristec va veure suspés
el seu partit corresponent a
la 14ª jornada de la nacional
“B” quan només restava un
minut per la fi del partit i el
marcador reflectia un espec-
tacular 8 a 10 favorable a l’e-
quip visitant, l’Esparreguera,
degut a uns petits incidents
entre les banquetes d’ambdós
equips.

El partit fins aquell mo-
ment va estar marcat per la

El col·legiat suspèn el partit

del Cristec quan faltava un

minut per la conclusió
En aquell moment el Futbol Sala Balaguer

 perdia per 8-10 davant l’Esparreguera

facilitat golejadora dels dos
contendents, que van disputar
un espectacular encontre, i
per les decisions arbitrals que
van perjudicar als de casa en
els moments claus del partit.

La primera meitat va ser
de domini local, que va anar
per davant en el marcador
durant bona part del mateix
(4-2 al min. 15), gaudint de
les millors ocasions, però que
va veure com l’ Esparreguera

va igualar el partit abans del descans mercès
a 2 discutibles dobles que li van facilitar la
remuntada.

El segon període va mostrar un Cristec
amb menys idees d’inici, el qual van aprofitar
els visitants per aconseguir el seu primer
avantatge. El partit, però, va continuar en la
seva tònica d’igualtat, amb els balaguerins
cada vegada més incisiu en atac i un rival
ben posicionat en defensa i efectiu al contra-
cop. El marcador reflectia un espectacular
empat a 8 a manca de 2 minuts per la fi de
l’encontre quan es va produïr la jugada clau
de l’encontre al donar els àrbitres com a vàlid
un gol visitant, després que la pilota traspas-
sés clarament la línia de fons. Aquesta cir-
cumstància va acabar descentrant el Cristec
que poc després va rebre el 8 a 10.

 A manca d’1 minut per la botzina final
una falta d’un jugador local va provocar una

petita picabaralla entre els protagonistes de
l’acció que va finalitzar amb ambdues ban-
quetes a la pista per evitar que l’assumpte
passés a major, decidint un dels àrbitres la
suspensió de l’encontre davant la sorpresa
general.

Els golejadors del Cristec fins al moment
de la suspensió del partit  van ser Jordi Cortés
(3 gols), Jaume Cortés (2 gols), David, Torné
i Ferran (1 gol cadascun). Ara l’equip balaguerí
queda a l’espera del Comité de Competició
que haurà de decidir la data en que s’haurà
de disputar el minut restant.

El proper dissabte el Cristec visita la pista
de la Penya Blaugrana de Castelldefels,
darrer partit de la primera volta de campionat.

En el que portem de campionat, el màxim
golejador de l’equip és Jordi Cortés  (23 gols),
seguit de Jaume Cortés (14 gols), en els 14
partits disputats d’aquest campionat.

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

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

ZONA NUEVA DE

BALAGUER

Casa 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
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No fa gaire anys, quan encara funcionava Inpacsa, del
total  de kilowatts d’electricitat que es consumien a Balaguer,
més de la meitat els absorbia  la «Papelera». Quan aquesta
va tancar, les vuit línies elèctriques que subministren
Balaguer, anaven  sobrades,  i per tant van passar a estar
infrautilitzades.

En aquests darrers anys el consum elèctric de Balaguer
ha superat en escreix el d’aleshores i les línies que ens
basteixen estan pràcticament al límit i ja se n’està estudiant
la  construcció de noves, abans que les actuals  puguin
quedar col.lapsades. En definitiva anem en increment del
consum.

En aquests moments i cada dia més, es parla d’energies
netes, que no contaminin, com la eòlica, però ja comença
a ésser qüestionada en algunes zones, la implantació de
parcs eòlics per l’impacte visual negatiu de l’entorn,
principalment quan es tracta de llocs amb interès ecològic
i paissatgístic i també perquè perjudica a algunes espècies
d’aus.

Pel que fa a les plaques solars fotovoltaiques, s’estan
preparant grans instal.lacions en zones de secà poc
productives per implantar-hi, el que ja s’anomena, centrals
solars, o bé, «huertas solares» i que també produïran
protestes pels nous impactes visuals. A més a més, aquesta
energia es  generarà lluny de les zones de consum, la qual
cosa, comportarà importants pèrdues en la xarxa de
transport.

Proposem que des de les administracions hi hagi
incentius i es facin lleis que obliguin a que les teulades dels
edificis dels polígons industrials s’hi instal.lin  plaques solars.

Els avantatges serien varis. Per una banda, quedaria
resolt el problema de l’impacte visual i possiblement,
milloraria l’aspecte d’aquests polígons industrials. L’energia
produïda no hauria de viatjar pel seu consum, estalviant-
nos la pèrdua de kilowatts i l’impacte negatiu al paissatge.
A més a més, s’ha de tenir en compte que les hores del dia
que més rendiment  donen les plaques fotovoltaiques són
precisament les hores que es consumeix més electricitat
a les zones industrials.

Cada teulada solar no  s’abastaria directament de
l’energia que produïria  ja que les lleis actuals, obliguen a
les  elèctriques a comprar la producció de les plaques i
cada consumidor la pot comprar en funció de les seves
necessitats. Aquesta normativa afavoreix indubtablement
al productor-consumidor,  ja que el preu de venda dels
kilowatts supera amb diferència el preu de compra.

Sorgiria un mercat de lloguers de teulades i com a
conseqüència, hi hauria molts propietaris de naus que
preferirien arrendar la seva teulada als promotors que
actualment estan fent projectes de centrals solars. Aquests
arrendadors, a més a més del rendiment econòmic que
suposaria el lloguer, tindrien resolt el manteniment de les
seves teulades, ja que els qui han instal.lat  les plaques se’n
farien càrrec de la neteja i dels seus arranjaments.

Val a dir, que aquesta idea ens ha sorgit molt tard, ja
que si s’aplica pensant en aquest aprofitament, és més
factible fer-ho en naus que es comencen a construïr.
Pensem-hi.

ColColColColCol.....lectiu Balgueralectiu Balgueralectiu Balgueralectiu Balgueralectiu Balguera

Les energies alternatives

Somnis de Gener
Ja fa temps que es pot observar una

rara coincidència, entre l’acció d’un i la
reacció de l’altra. Vegeu, és molt senzill:
quan el Sr. Aguilà manté una topada amb
el Sr. Gavin als plens de la Diputació, al
cap de pocs dies, la cap de l’oposició a
Balaguer fa circular el corresponent por-
ta-porta, criticant a l’Ajuntament i en con-
cret al Sr. Aguilà. Com ja comencem a te-
nir anys de democràcia (?) la gent no en fa
ni cas. Sap molt bé que si l’ocasió es pre-
senta, dinaran, berenaran i soparan junts
els susdits amb les corresponents rialles i
estrenyors de mans. Res hi ha que uneixi
tant com un mutu interès pel bé del país, o
així es diu.

Que si els problemes d’aparcament.
Que si els impostos. Que si el personal.
Que si els immigrants. En fi, aquesta se-
nyora és un pou d’activitat fins ara desco-
neguda. M’alegra pensar que per part de
l’oposició tots aquests problemàtics as-
sumptes es tenen en consideració, i els
valoren en la seva justa importància. Em
complauria veure-ho. M’agrada que parli del
control als treballadors municipals, és tot
un detall de finor i de possibilitats de gua-
nyar-se’ls per la seva sagrada causa per-
feccionista. A ella en concret quan la van
controlar no en va sortir gaire lluïda. Però
... un neix com neix «qui carbassa qui car-
bassó ...»

Dintre dels innombrables poders dels
Sr. Aguilà, ara se’ns descobreix el de po-
der «amagar» llistes d’un altre partit, renoi
el Sr. Aguilà! Qui el pugui fotre amb tals
poders i que se’ls pugui fer durant tants
anys. Però deixem de banda aquestes for-
mes zoològiques de salvatgeria, que no
hauríen d’estar emparades per cap color
polític. Ara hem de refer-nos del desgast
de tantes festes i ser positius, per tant
davant dels problemes s’han de buscar
solucions agradoses per la majoria, i jo en

tinc una, és aquesta que us vull donar a co-
nèixer. Als bons desitjos de pau i felicitat tant
donats en aquest dies passats amb uns tocs
d’humor se’ls podria donar forma, i jo pro-
posaria que el Sr. Ros, alcalde de Lleida,
hauria de dimitir. Tornar-se’n a la Coca-Cola
amb unes bones compensacions de tot cai-
re que el fessin feliç. Així el Sr. Gavin gua-
nyaria l’Ajuntament que tant desitja. I ja te-
nim dos de satisfets. Com és de suposar la
Diputació pot tenir en el futur un altre color,
i aquí s’hi escau un veterà com el Sr. Aguilà
de President. I ja en tenim tres de realitzats.
I per últim, la Sra. Pallé alcaldessa de
Balaguer, i ja són quatre. Una vegada por-
tats a terme els corresponents ajustaments,
tots ens sentiríem en pau amb nosaltres ma-
teixos a l’haver col.laborat a fer un veritable
oasis provincial. La Catalunya del tripartit
podria passar a la història per donar de veri-
tat solucions vertaderament majoritàries.

Si volem podrem entendre l’injust de la
solució tan incompletament exposada, per-
què el Sr. Ros no és l’actual cansat i somno-
lent Siurana, i està fent una gran feina, com
igualment el Sr. Gavin que no perd pistona-
da treballant molt i bé. No cal dir que
Balaguer pot fer en aquests temps que ens
toca viure un gran salt, davant de la creu i la
ratlla que amb CiU a la Generalitat varem
tenir. Jo com que sóc un convençut possibi-
lista, estic segur que per moltes felicitaci-
ons nadalenques que pugui enviar la Sra.
Pallé no guanyarà, perquè no té feina feta
que li doni credibilitat. Els seus despropò-
sits son continuats. No s’han fet estimar... ni
pels seus. Sóc un ferm partidari de l’alter-
nança i desitjo que CiU pugui agafar un camí
que la porti a l’èxit, i molt  dependrà de la
persona triada. Vull creure que aquesta ve-
gada no s’equivocaran, i que l’encert donarà
fruits.

C.G.A.
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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

Èxit de La Sucrera de
Menàrguens amb l’obra
“Embolic a l’Ajuntament”
El passat dia 25 de desembre el grup de Teatre la

Sucrera de Menàrguens presentà amb un gran  èxit la
seva darrera obra “Embolic a l’Ajuntament “ davant
d’un públic entregat i expectant. Feia dos anys que no
pujaven a l’escenari per fer gaudir al sempre públic
fidel i agraït de la vila de Menàrguens.

En aquesta representació hi varen assistir prop
de 400 persones, la majoria de la mateixa vila, enca-
ra que també s’apropà  una nombrós públic seguidor
de les poblacions veïnes.

L’obra que ens van presentar està basada en fets
que podrien succeïr en l’actualitat  i transcorre  en una
sala d’un ajuntament qualsevol a la qual  hi van a  parar
nombrosos personatges de la vida real per tal de
realitzar els tràmits burocràtics que normalment s’hi
va a fer en aquest lloc: partides de naixement, de
defunció, fe de vida, inscripcions, empadronaments,
permisos, etc...

Presentada en un acurat i espectacular
ambientació escènica i dirigida per Miquel Aige un total
de 16 personatges van fer gaudir d’una bona estona
a les persones que hi van assistir.

La Mañana presenta els dos volums de la

Noguera, de l’autor Joan Bellmunt
L’acte de presentació va tenir lloc el passat dimecres 4 de gener,

 a la Sala d’Actes del Consell Comarcal de la Noguera

La Sala d’Actes del Consell Comarcal
de la Noguera va ser l’escenari de la pre-
sentació dels dos volums que el diari La
Mañana ha publicat dedicats a la comarca
de la Noguera, de l’autor Joan Bellmunt.

Els dos volums han estat lliurats con-
juntament amb el diari La Mañana els diu-
menges 8 i 15 de gener, de manera gratu-
ïta, amb la compra del diari.

En l’acte de presentació van ser-hi pre-

sents l’autor Joan Bellmunt, els directius del
diari La Mañana, Emili Dalmau i Josep
Ramon Correal, el representant de Fecsa
Endesa, patrocinadora de la col.lecció,
Asensio Martínez, el representant de l’Ins-
titut d’Estudis Ilerdencs, Antoni Balasch, i
el president del Consell Comarcal de la No-
guera, Josep Roig.

La col.lecció recull en 16 llibres la cul-
tura popular de les comarques de Lleida.
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 Continua el Cicle d’hivern amb el

concert de Joan Isaac i l’obra Perfect
Joan Isaac actua el dissabte 14 de gener i l’obra teatral serà el dia 22

El cantautor Joan Isaac presenta el seu nou tre-
ball discogràfic “De profundis”, acompanyat dels mú-
sics, Enric Colomer (piano), Joan Garrobé (guitarra),
Jordi Camp (baix) i Lluís Ribalta (bateria i percussions).

Un concert de cançó d’autor. La lletra, el ritme i la
melodia del nou concert i disc “De profundis” (Discmedi,
2006) es fusionen per donar a la paraula de l’autor la
màxima brillantor. Els arranjaments de les noves
cançons han estat creades per Olaf Sabater, Manel

Camp, Eros Kristiani, Mauro Pagani,
Enric Colomer i Joan Garrobé.

Aquest concert forma part del
Circuit Ressons a Catalunya del De-
partament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.

D’altra banda, el 22 de gener
continuarà el cicle d’hivern amb l’obra
“Perfect” d’Albena Teatre, de la que
n’és l’autor, director i música original,
Roberto García, i està interpretada per
Alfred Picó, Noèlia Pérez i Vanessa
Cano.

“Perfect” és un espectacle d’hu-
mor que, sota la forma d’un conte per
a adults, narra les tribulacions d’un
home a qui comença a desaparèixer-
li el penis.

Aquest insòlit procés d’involució
genital posarà en crisi la seva
existència i li farà viure tota una sèrie
de peripècies que segur fan passar
una estona distreta al públic.

El grup Dona Rural exposa
“L’Alcova dels nuvis”

Com cada any, en aquestes dates prèvies a Sant
Antoni, el grup Dona Rural de Balaguer organitza
una mostra-exposició de caire tradicional a la Sala
d’Exposicions de l’Ajuntament de Balaguer.

L’exposició d’enguany porta per títol «L’Alcova
dels nuvis» i es realitzarà del 14 al 22 de gener.

L’exposició estarà oberta de dilluns a divendres
de 6 a 8 de la tarda i els dissabtes i diumenges de
12 a 2 del matí i de 6 a 8 de la tarda.

LI COMPREM EL
SEU PIS AL

COMPTAT
PASSI PER LES

NOSTRES OFICINES
I INFORMI�S SENSE
CAP COMPROMÍS

BALAGUER
REF. OC

 Primer pis tot reformat i
equipat.

3 hab. dobles, calefacció de
gas natural, sala d’estar,

ampli traster.
Totalment moblat i

equipat.

BALAGUER
REF.3801

Planta baixa amb garatge.
3 habitacions, 2 banys,

calefacció.
Semi nou.

BALAGUER
REF. 000125A

Magnífic pis zona
passeig.

137 m2, calefacció,
ascenssor, terrassa amb

vistes.
De prestigi.

BALAGUER
REF. 0001591

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

complert, terra de parquet.
Molt bona zona.

BALAGUER
REF. 00047

Estudi d�obra nova.
1 hab. doble amb vestidor,
bany complert, ascensor i

calefacció, amplia terrassa.
P.V.P: 107.000 euros.

TARTAREU
Amplis apartaments

d’obra nova.
P.V.P. 100.000 euros

2 habitacions dobles, vistes
panoràmiques, visqui amb

tranquil.litat.

BELLCAIRE

Propera promoció de cases  afilerades.

Ampli jardí, garatge de dues places.
Acabats de primera qualitat.

Visqui amb tranquil.litat.

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

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

E S Q U I Z O F R È N I A ,
trastorns bipolars 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, Tel:
610260221 -973221019.
Mail: sampon@suport.org

VENDA/LLOGUER local
comercial de 216 m2 al C/
Barcelona. Obra nova. Dos
nivells. Aparador de 12
metres. Zona Escola Pia.
Raó 973448273.

ES VEN Renault Kangoo,
8100-BWH, amb 27.000
quilòmetres. Interessats tru-
car al 973180551.

ES VEN Honda 125 de Cros
de competició (any 1999),
amb remolc. Raó tel:
661245574.

ES PRECISSA frigorífic
domèstic de segona mà.
Raó tel. 667 476172.

SE OFRECE chica para fre-
gar platos, asistenta
doméstica, planchar o para
pasear perros. Tel:
649340610.

A P R O V A T
GARANTITZAT EN LA
TEVA OPOSICIÓ.
Preparadors - entrenadors
personals. Informa’t al
900150191. Trucada
gratuïta.

ES PRECISA operari o
aprenent per empresa de
fontaneria i calefacció a
Balaguer. Interessats trucar
al 973450736.

BALAGUER compro piso de
particular a particular.
Interesados l lamar al
665443790.

VENDA/LLOGUER de
pàrkings al C/ Molí del
Comte, 37. Raó
629725009.

ES VEN Golf GTI Edición
Especial, any 2003. Full
equip. Raó tel: 661245573.

ES LLOGA pis i parking
tancat al Ps. de l’Estació, junt
o separat. Raó tel.
669599997.

ES VEN pis de 140 m2 a
l’Avinguda Pere III. Semi-nou.
Amb mobles o sense. 5 ha-
bitacions i  2 banys. Interes-
sats trucar al 626696086.

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

VOLS SER FUNCIONARI
AL 2006? Milers de places
d’auxiliar administratiu. Amb
només el graduat escolar. És
la teva oportunitat.
Informació gratuïta al
900315315.

ES VEN solàrium amb molt
poques hores de
funcionament, practicament
nou. Revisions al dia. Molt
bon preu: Raó tel. 670 900
725.

ES TRASPASSA botiga de
roba de nen fins a 8 anys,
per jubilació, en ple rendi-
ment. Amb reixa i vidre de se-
guretat, amb roba o sense,
molt equipada. Raó tel:
636083788.

FUNCIONARIS ZELA-
DORS.  Treball estable amb
només el certificat d’escola-
ritat. Preparació
garantitzada. Informa’t:
900150191. Trucada gratu-
ïta.

TENS UN OFICI I VOLS
SER FUNCIONARI? Infor-
ma’t al 900150191 trucada
gratuïta.

OFERTA DE TREBALL, ta-
ller mecànic de Balaguer, ne-
cessita planxista i pintor. Inte-
ressats trucar al tel:
620847146.

OFERTA DE TREBALL. Em-
presa de serveis necessita
operadors/es per treballs en
cap de setmana i festius. Es
valorarà: carnet de conduir,
coneixements 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 LLOGA altell comercial de
60 m2 al c/ Dr. Fleming. Total-
ment acondicionat, amb aire
condicionat i calefacció. Raó
tel:973451275 - 680452490.

ES VEN Volvo XC90 Sumum
D5, automàtic, 165 cv. 7 pla-
ces, seients de pell, sostre
solar. Raó tel: 661245573.

ES VEN PIS de particular a
particular. Molt cèntric, mo-
blat, molt lluminós. Reformat
per entrar-hi a viure. Calefac-
ció gas individual, amb tras-
ter. Preu assequible. Interess-
ats trucar al 600071307.

PIS EN VENDA de nova
construcció, planta baixa, 3
habitacions, 64 m2 útils + ter-
rassa 17 m2. Calefacció de
gas, tots els extres. Interess-
ats trucar al 600402319.

PARQUING TANCAT es llo-
ga al carrer Dr. Fleming, per
57 euros al mes. Raó tel.
9736450407.

SENYORA de Balaguer, de
mitjana edat, s’ofereix per a
cuidar infants o persones
grans. Tel: 661072153.

REGALEM gats per als
amants dels animals.
Interessats trucar al
973447320.

ES TRASPASSA bar-restau-
rant a Balaguer, totalment
acondiiconat i en ple
funcionament, per canvi de
residència. Raó tel:
658967374.

SOU FIX PER TOTA LA
VIDA I A LA TEVA COMU-
NITAT. Convocatòries contí-
nues. Fes-te policia local. Et
preparem fins que aprovis. In-
forma’t, és gratis al
900150191.

MOLTES AUTOESCOLES
NECESSITEN AMB UR-
GÈNCIA PROFESSORS
D’AUTOESCOLA. Prepara’t
i treballa ja. Informació gra-
tuïta al 900315315.

ES VEN PIS  a Balaguer de
130 m2, amb dos trasters,
semi-moblat. Interessats tru-
car al 678458801.

ES TRASPASSA bar-
geladeria «California» per
jubilació, al c/ del Pont, 23.
Interessats trucar al tel.
973445339.

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

- ES LLOGA local a Balaguer de 80 m2.
- ES LLOGA magatzem i altell de 65 m2.
- ES VEN casa adosada a Balaguer.
- ES VEN casa vella a Àger, cèntrica.
- ES VEN dúplex a Balaguer, Av. Països Catalans.
- PATI per edificar al casc urbà de Menàrguens.
- PATI de 4.500 m2 a Ivars de Noguera, zona
urbanitzable.
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HORAR IOD ' AU TOBUSOS

ORT. 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
13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
13.35 PONTS de dill. a div. feiners
19.50 PONTS de dill. a div. 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 12 de gener a les 8 de la tarda del 19 de gener CLAVER

De les 8 de la tarda del 19 de gener a les 8 de la tarda del 26 de gener SALA

De les 8 de la tarda del 26 de gener a les 8 de la tarda del 2 de febrer MARCH

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.

ES TRASPASSA BAR
AL C/ URGELL, 71

DE BALAGUER

INTERESSATS

TRUCAR ALS TELS.

973 446 317

973 450 385

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

ES TRASPASSA BAR
AL C/ URGELL, 71

DE BALAGUER

INTERESSATS

TRUCAR ALS TELS.

973 446 317

973 450 385

900 308 308
Trucada
Gratuïta

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

ES LLOGA

 LOCAL

COMERCIAL

216 m2

Dos plantes
Davant Escola Pia

Gran façana
xamfrà

ES VEN
SOLÀRIUM
Molt poques hores de

funcionament, revisions al dia,

pràcticament nou.
Raó: 670 900 725

ZELADORS
Pròximes

incorporacions
amb el graduat escolar

Prepara’t i no busquis més

Informa’t - trucada gratuïta

900 308 308

Auxiliar

d’Infermeria
PRÒXIMS INGRESPRÒXIMS INGRESPRÒXIMS INGRESPRÒXIMS INGRESPRÒXIMS INGRESSOSSOSSOSSOSSOS

Hospitals iHospitals iHospitals iHospitals iHospitals i
Centres de SalutCentres de SalutCentres de SalutCentres de SalutCentres de Salut

Informa’t - Trucada gratuïta

900 308 308

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

Raó tel. 667 476172



24


