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Certàmens firals
Durant els propers mesos de
març i abril,  Balaguer
acollirà un total de tres fires:
Expoauto, Antiquària i Fira
Balaguer

Victòria del Club Bàsquet
Amb la victòria del Balaguer
davant el CB Franqueses,
l’equip de la Noguera es
col.loca a la zona mitja de la
taula classificatòria

444

Festa de Sant Sebastià
La popular festa de les
Cassoles va ser l’acte central
de la Festa Major de Térmens
dedicada a Sant Sebastià

2a quinzena
gener · 2006
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XAVIER RÚBIES RÚBIES
A.E.P.I. n. 300
CORREDOR DE FINQUES

Jacint Verdaguer, 19 baixos Tel. 973 44 79 58 - Fax 973 45 07 97 - BALAGUER

PISOS EN VENDA
- Venda o canvi de gran pis i local
a un poble entre Fraga i Lleida,
per pis o casa a Saragossa,
Pamplona o rodalies.
- C/ Urgell
- C/ Barcelona
- Avd. Països Catalans
- C/ Sant Lluís
- Pl. Mercadal, 2 dorm, bany, re-
format
- Ps. Estació, 220m

2
.

PISOS D’OBRA NOVA
- c/ del Pont, 2 habitacions + pàr-
king.
- Pl. Pau Casals (d’ 1,2,3 habita-
cions i dúplex).

ALTELL EN VENDA
- Avd. Pere III
- C/ Urgell
PISOS DE LLOGUER
- Pis a Torredenbarra, 4 hab. per
setmanes
- C/ Molí del Comte
- C/ Sanahuja
- C/ Urgell

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

ALTELL EN LLOGUER
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacint Verdaguer

PÀRQUINGS VENDA
- Venda C/ Sanahuja, tancat
1.800.000
- Venda/lloguer al C/ Urgell.
- C/ Dr. Fléming, 2 places.
- C/ Balmes
- C/ Cervantes
- Avd. Francesc Macià
- C/ Barcelona

PÀRQUING LLOGUER
- C/ Tarragona
- C/ Portalet
- C/ Almatà
- Pl. Joaquina Vedruna
- C/ Sant Lluis

MAGATZEMS VENDA
- C/ Urgell de 170m

2
.

- C/ Barcelona
- Avd. Països Catalans
- C/ Tarrega
- Pol. Ind. Camp Llong

MAGATZEMS LLOGUER
- Al C/ St. Crist, un de 125m

2
.

- C/ St. Lluís xanfrà C/ Sant Crist
- Locals al C/ Gaspar de Portolà.
- C/ Alguer i al C/ Montroig
- Pl. Alguer
- Gasolinera el Faro 400 m
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- Local en lloguer Avd. Pere III
- C/ del Pont
- C/ Bellcaire
- Pol. Ind. Camp Llong

CASES EN VENDA
BALAGUER
- Casa barata al C/ Tarragona
- Parcel·la per construcció 240
m

2
.

- C/ La Plana
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa a l’Avd. Catalunya
LA SENTIU DE SIÓ
- Finca amb casa rural
BELLCAIRE
- Cases de nova construcció.
Venda sobre plànol.
ALGERRI
- Parcel·les en venda
TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m

2
 amb ter-

rassa, traster i parquing,
210.000 euros.
ELS MASOS DE MILLÀ
- Casa de poble amb pati.
ALCARRÀS
- Casa de 280 m

2

MENÀRGUENS
- Casa reformada, 72.000 euros.

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

2
 i garatge 3 cotxes.

CASTELLSERÀ
- Casa de poble amb pati.

PARCEL.LES EN VENDA
- A la Ràpita
- A Térmens
- A Castelló de Farfanya

PROMOCIÓ DE 35 PISOS
EN VENDA AL CARRER
JACINT VERDAGUER,
CTRA. CAMARASA 1, 2, 3
DORMITORIS i DUPLEX

Degut a la gran de-
manda de vivendes
de lloguer, sol·-
licitem als propie-
taris que posseei-
xin pisos desocu-
pats als qui els in-
teressi tenir una
rendabilitat en llo-
guer o en venda, es
dirigeixin a les nos-
tres oficines, on
se'ls informarà
ampliament del
sistema d'arrenda-
ment o financiació.
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Què en penseu?...
No sóc l’única persona que, tot

passejant pel pont de la variant,  ha vist
com les ambulàncies o els vehicles dels
mossos d’esquadra han de realitzar una
maniobra altament perillosa, i alhora pro-
hibida als usuaris en general, quan vénen
del carrer de l’Àngel Guimerà i
s’incorporen al carril  que va  direcció a
Barcelona, per la C-53, o a La Seu d’Urgell

o a Lleida per la  C-13. La meva intenció
no és qüestionar l’acció que duen a terme
aquestes unitats que, pel que he observat,
ho solen fer en moments d’emergència,
sinó plantejar la necessitat de construir
un accés directe per sota el pont i que
seria molt més segur. Hem d’aprofitar el
bon moment que viu el nostre Ajuntament
amb la Generalitat per esmenar el lapsus
que tingueren tècnics i autoritats fa més
de 10 anys.

Josep M. Simón i Auberni

Ambient esportiu

Sembla ser que des que va «plantar-se»
la gespa artificial al Camp Municipal d’Es-
ports, l’ambient de la zona esportiva forma-
da per aquest camp i el pavelló poliesportiu,
és immillorable, segons manifesten els di-
rectius dels diferents clubs implicats i els
pares i esportistes que diàriament amb els
seus entrenaments i sobretot, els caps de
setmana, amb els partits de competició,
omplen la circulació d’aquest «circuit espor-
tiu».

La veritat és que dóna bo d’anar els dis-
sabtes i diumenges al matí a la zona espor-
tiva de Balaguer i veure com centenars de
joves esportistes, ja siguin del Club de Fut-
bol Balaguer, del Club Bàsquet Balaguer, del
Club Natació o dels diferents clubs de fut-
bol sala de la ciutat, practiquen el seu es-
port preferit, en unes instal.lacions que es
troben en un moment òptim, després de les
darreres inversions efectuades.

La pista poliesportiva, després del
pol.liment del parquet, ha quedat pràctica-
ment nova, i el tancament del poliesportiu

En portada:
«Festa del Cavall»

BALAGUER
Oriol Nel·lo visita l’estat de

les obres que s’estan
realitzant al Centre Històrc

L’àrea de promoció de l’IMPIC
organitza tres fires pels

propers dos mesos

COMARCA
El Consell Comarcal acull un
curs per a empresaris novells
els mesos de gener i febrer

Isidre Gavin inaugura la
urbanització de diferents
carrers de Menàrguens

CULTURA
“Les extraordinàries

aventures d’en Massagran”,
arriben al Teatre Municipal

El Museu de la Noguera tanca
l’exposició  “Els senyors de la

Guerra”

ESPORTS
El Balaguer guanya al Mini
Estadi al Barça C i perd a
casa davant el Mataró

El C.B: Balaguer guanya al
Franqueses i es col.loca a la
parti mitja de la taula

ha fet que l’ambient no sigui tant fred com
era fins a la data.

També cal destacar els nous vestidors.
Després de passar la vergonya durant
molts anys, per tenir uns vestidors tercer-
mundistes, els actuals són l’enveja de tots
aquells equips catalans que passen per
Balaguer i que juguen en les mateixes com-
peticions que nosaltres..

Ara diuen que volen fer oficines pels
diferents clubs i serveis esportius de la
ciutat damunt dels actuals vestidors. Serà
un nou encert per facilitar i crear, encara
més, aquest gran ambient esportiu.

Però aquests equipaments tenen una
mancança. Una infrastructura d’aquesta
categoria, ha de tenir uns serveis públics
a l’alçada, i els actuals, tenen molt que
desitjar. Caldria millorar els actuals, i se-
gurament fer-ne de nous a la vora del camp
del futbol, on es mou molta gent cada dia,
tenint en compte que aquests equipaments
també són utilitzats, a més dels clubs per
diferents centres escolars.
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La Festa del Cavall tornarà a reunir els

millors genets de les nostres comarques
Amb la celebració del II Derby Ciutat de Balaguer, es complementa
una festa popular que arriba a la 7ª edició amb més de cent cavalls

El proper diumenge, dia 5 de febrer  tin-
drà lloc a la ciutat de Balaguer la VIIena edi-
ció de la Festa Tres Tombs ... a cavall!  Una
festa ja del tot consolidada en el calendari
festiu de la ciutat, amb un ampli ventall d’ac-
tivitats que començaran a les 9 del matí amb
la rebuda dels cavallistes foranis i el ja típic
esmorzar de germanor per a tots els parti-
cipants que vinguin a cavall, al marge es-
querre del riu Segre.

La novetat de l’any passat, i que enguany
continuarà, va ser la celebració del  Derby a
cavall “Ciutat de Balaguer”, una magnífica
competició esportiva i cavallística amb
diferents activitats.

Aquesta prova es disputa en dues

modalitats amb importants premis per als
primers classificats. La prova esportiva
començarà a 2/4 d’11 del matí, al marge
esquerre del riu Segre, a la zona de l’estació
d’autobusos, amb la participació d’uns 25
genets provinents de diferents punts de la
geografia catalana i francesa,  capaços de
demostrar les millors habilitats damunt del
cavall.

D’altra banda, a partir de 2/4 de 12 del
migdia tindrà lloc una demostració de
gossos d’atura amb bestiar, oques i ànecs.

A partir de 2/4 d’1 de la tarda es farà el
lliurament dels premis del II Derby “Ciutat
de Balaguer” a càrrec de les Autoritats locals
i comarcals.

Tres Tombs a cavall a la

Plaça del Mercadal
A partir de 2/4 de 2 de la tarda, amb la

participació de tots els cavalls de la festa

A partir de 2/4 de 2 de la tarda la Plaça del
Mercadal acollirà els populars Tres tombs, amb la
participació de més d’un centenar de cavalls vinguts
d’arreu de les comarques catalanes i aragoneses,
que any rera any participen en aquesta festa a la
capital de la Noguera,  i que està organitzada pels
Amics dels Cavalls de Balaguer i compta amb la
col.laboració de les institucions i de diferents
establiments comercials de Balaguer.

Un cop a la Plaça del Mercadal, tindrà lloc la
benedicció dels cavalls i altres animals domèstics i
de companyia. Com més, millor!

Per acabar la festa, a partir de les 3 de la tarda
se celebrarà un dinar de fi de festa als pavellons
firals de la Cros, per a tots els participants.

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
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Creen la Comissió d’avaluació i seguiment

de les obres del Centre Històric
Formada per representants de l’Ajuntament, de la Generalitat i veïns

El Secretari de Planificació Territorial del Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, Oriol Nel.lo, va visitar les
obres que s’estan duent a terme al Centre Històric
de Balaguer, pel passat dilluns 16 de gener, i a la
vegada va assistir a la constitució del comitè d’ava-
luació i seguiment del projecte d’intervenció inte-
gral al casc antic de la capital de la Noguera, em-
marcat dins de les ajudes de la Llei de Barris.

Oriol Nel.lo va indicar que la co-
missió creada era un dels punts més
importants del projecte, ja que és el
punt de trobada entre l’Administra-
ció de la Generalitat i l’Ajuntament
de Balaguer amb els veïns del barri,
amb l’objectiu de constatar com van
avançant les obres de rehabilitació
del barri.

Nel.lo va manifestar la necessi-
tat de que els veïns s’impliquin, jun-
tament amb les associacions i les
entitats, per tal de revitalitzar el cen-
tre, ja que sense ells no es podria
realitzar una reforma integral.

Oriol Nel.lo acompanyat de l’al-
calde i de diferents regidors i tèc-
nics de Balaguer, va mostrar-se sa-
tisfet dels resultats de les obres que
s’estan duent a terme, actualment,
al carrer del Pont i a la Plaça Com-
tes d’Urgell.

Pavimentació de diferents

carrers de l’Eixample

Durant els darrers dies, des de la regidoria
d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Balaguer s’han
dirigit diferents millores de pavimentacions d’alguns
carrers de la zona de l’Eixample que es trobaven
deteriorades, com el tram del carrer Sant Lluís, des
del Passeig de l’Estació fins a la Plaça de l’Alguer, o
el tram del carrer Cardenal Ben-Lloc, entre el carrer
Sant Lluís i l’Avinguda Pere III.
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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

Vuit carrosses i cent tractors a la Festa

dels Tres Tombs de Sant Antoni Abat
Organitzada per la Confraria de Sant Antoni Abat, la Festa va

celebrar-se el passat dimarts, 17 de gener, festivitat de Sant Antoni

Un total de vuit carrosses i més d’un
centenar de tractors i diferent maquinària
agrícola van participar el passat dimarts 17
de gener en la tradicional Festa dels Tres
Tombs, de Sant Antoni Abat, celebrada a la
Plaça del Mercadal.

Organitzada per la Confraria de Sant
Antoni Abat de Balaguer, la festa va comen-
çar amb la Missa en Honor del Sant i la be-
nedicció dels panets.

Posteriorment, i en processó, els assis-
tents encapçalats per les autoritats locals i
comarcals van dirigir-se cap a la Plaça Mer-
cadal, des d’on, el rector de la Parròquia de
Balaguer, Mossèn Ramon Solé, va beneir els
animals de companyia que van participar a

la festa, especialment gossos, els tractors i
carrosses, elaborades per diferents col.lec-
tius agraris i centres d’ensenyament de la
nostra ciutat.

Un cop acabats els Tres Tombs, tots els
participants van gaudir d’un dinar de ger-
manor als pavellons firals.

Els actes festius finalitzaran aquest dis-
sabte al vespre amb la celebració d’un so-
par al Restaurant del Santuari del Sant Crist
en el que es sortejaran importants regals
entre els assitents, cedits per les cases i
establiments col.laboradors de la Festa de
Sant Antoni Abat.

La Carrossa guanyadora va ser “La car-
bonera” que va endur-se 300 euros.

Vidal Vidal visita el Centre

Històric de Balaguer
Es compromet a estudiar les demandes
de l’equip de govern per potenciar-lo

El Director dels Serveis Territorials de Comerç,
Consum i Turisme de Lleida, Vidal Vidal va visitar la
ciutat de Balaguer, juntament amb el regidor de
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Josep
Maria Escoda, i el regidor de Salut, Jaume Canal.
Vidal Vidal va recórrer bona part del Centre Històric
i va conèixer les reformes que s’esfectuaran amb
el Pla de Reforma Integral que s’ha iniciat en els
darrers mesos.

Escoda va demanar a Vidal que el Departament
de Comerç, Consum i Turisme s’impliqui amb
aportacions econòmiques a aquesta reforma del
Centre Històric, que està subvencionada amb el 50
per cent del seu cost per la Llei de Barris.

Vidal Vidal va destacar el potencial turístic i
comercial que pot tenir el Centre Històric de la
capital de la Noguera, i va reclamar una nova
ubicació de l’Oficina de Turisme de Balaguer per tal
de poder brindar un millor servei.
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AULA D’ESTUDI Adae, SCP
Professors amb molts anys d�experiència | Atenció personalitzada

• CLASSES DE REFORÇ i MILLORA DE NIVELL

ESO i BATXILLERAT (totes les assignatures)
• UNIVERSITARIS

Agrònoms i forestals  |  Informàtica  |  Industrials  |  UNED

� ACCÉS a la universitat per a majors de 25 anys
� ACCÉS a Cicles Formatius  |  Graduat en ESO
� Prepració de català, tots els nivells

Telèfons
627 542 652
660 301 366

HORARIS
INTENSIUS
També cap

de setmana.
Obert durant
les festes de

Nadal

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.

L’àrea de promoció econòmica de l’IMPIC
ja està treballant en l’organització dels dife-
rents certàmens firals que han de celebrar-
se durant els mesos de març i abril a la nos-
tra ciutat.

El primer esdeveniment arribarà els dies
4 i 5 de març, amb la celebració de la sego-
na edició de la fira Expoauto, dedicada al ve-
hicle nou, i que per segon any consecutiu tin-
drà un monogràfic propi als pavellons firals.

Balaguer acollirà un total de tres fires

durant els propers mesos de març i abril
Expoauto dedicat al vehicle nou, Antiquària i la multisectorial Fira
Balaguer capitalitzaran els certàmens econòmics de la comarca

L’organització ampliarà amb una nova carpa
de 600 metres quadrats, l’exposició de l’any
passat, comptant amb un total de 3.500
metres quadrats d’exposició de vehicles.

Una setmana més tard, el 11 i 12 de
març, arribarà una nova edició d’Antiquària,
fira dedicada a les antiguitats i la brocanteria
que comptarà amb una vintena d’expositors
d’arreu de l’estat amb mobiliari, articles de
col.leccionista, joieria, quadres, i tot tipus d’ob-
jectes antics.

Per últim, del 29 d’abril a l’1 de maig arri-
barà Fira Balaguer, el certamen multisectorial
més important de la comarca de la Noguera
i un dels més grans de les Terres de Lleida,
que tornarà amb força amb la representació
dels sectors comercial, el sector de la cons-
trucció i l’habitatge, l’alimentació natural i ar-
tesana, amb la mostra nacional de coques
de recapte i el més novedós de la moda i el
turisme de les nostres comarques.

Jordi Pujol inaugura el

cicle de conferències

“Catalunya/Espanya, avui”
Organitzat pel Cercle de Promoció

Econòmica i d’Iniciatives de Balaguer

El passat 20 de gener, es va presentar el cicle
de conferències del programa “Líders de
Catalaunya”, i serà inaugurat aquest divendres 27
amb la conferència que porta per títol «Catalunya/
Espanya, avui», encapçalada per l’expresident de la
Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, a partir de les
8 de la tarda, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Balaguer.

Organitzat pel Cercle de Promoció Econòmica i
d’Iniciatives de Balaguer i comarca, el cicle preveu
l’assistència, a més de Jordi Pujol, del president del
Partit Popular de Catalunya, Josep Piqué, el proper
divendres 17 de març, del president d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Josep Lluís Carod Rovira, el
21 d’abril, del president de Convergència i Unió, Artur
Mas, el 19 de maig, i clouria el cicle el president de
la Generalitat de Catalunya i del partit dels Socialis-
tes de Catalunya, Pasqual Maragall, el 30 de juny.

En l’acte conferència de Jordi Pujol, moderarà
l’acte Joan Biscarri, vice-president del Cercle i actu-
aran com a invitats Joan Cal, director del diari El
Segre, i Ramon Mesull, nou president del col.legi de
Periodistes de Lleida.
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Curs per la formació i assessorament

d’empresaris novells a la seu del Consell
Organitzat, des del passat 12 de gener, pel Patronat de Promoció

Econòmica de les Terres de Lleida de la Diputació de Lleida

Des del passat 12 de gener,  el Patronat de
Promoció Econòmica de les Terres de Lleida de
la Diputació de Lleida està organitzant un Curs
per la Formació i Assessorament d’Empresaris
Novells, a la seu del Consell Comarcal de la No-
guera.

El curs està dirigit a persones que hagin re-
but assessorament en els darrers cinc anys en
el Servei d’Autoempresa del Consell Comarcal
de la Noguera i del Patronat de Promoció Eco-
nòmica de la Diputació de Lleida i que tinguin
una empresa pròpia en funcionament.

El programa inclou temes fiscals, com l’Im-
post de societats a la petita empresa, l’IVA en

les transmissions patrimonials o modalitats de
finançament de l’empresa; temes laborals, com
els tipus de contractes, la contractació a mitja
jornada, i els incentius a la contractació indefini-
da. I temes de marqueting, com el marqueting
a internet, l’adaptació de l’empresa al mercat
canviant, la promoció de l’empresa, i les tècni-
ques de fidelització de clients.

D’altra banda, el Consell Comarcal va apro-
var invertir 180.000 euros en la millora de la
xarxa de camins rurals dels municipis de munta-
nya, entre els quals hi ha el camí del Sant Cap i
el del convent a Vilanova de la Sal, i el camí del
cementiri vell de les Avellanes.

Xerrades de prevenció de

drogodependències a Artesa

Aquesta passada setmana s’ha dut a terme un ci-
cle de xerrades al municipi d’Artesa de Segre. Impul-
sat per la regidoria d’Ensenyament Cultura,  el dime-
cres dia 11 i el divendres dia 13 de Gener, es van dur a
terme les 1es Xerrades de Prevencions de Drogaad-
diccions i Conductes Sexuals de Risc, amb una idea
molt clara, com és la de fer arribar els perills que com-
porten les drogues per elles mateixes i a més a més
barrejades amb el sexe poden suposar un “còctel” fa-
tal. L’associació Antisida de les Terres de Ponent va
ser la designada per fer aquestes xerrades.

Una vegada detectat aquest problema dins la nostra
societat l’Ajuntament d’Artesa de Segre va veure amb
molts bons ulls la proposta que amb la col.laboració
del Consell Comarcal de La Noguera dins el programa
TDIC jove, hi havia la voluntat de poder fer arribar al
municipi els riscos que comporten les drogues i la millor
manera era fer dues xerrades enfocades a dos cicles
molt marcats, es a dir, una primera xerrada per a pares
i adults enfocada a la detecció i a la comprensió d’aquest
problema social. La segona xerrada es va enfocar cap
a la gent jove, que per mitjà d’exemples pràctics i casos
reals, que qualsevol d’ells pot haver experimentat, i que
son molt significatius de la realitat quotidiana. Aquesta
manera tan didàctica va comportar que els nombrosos
joves que hi van assistir van participar molt activament
a aquesta xerrada.
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El proper divendres 27 de gener, la capital de la
Noguera acollirà l’Assemblea de Balaguer, dins del
Congrés del Món Rural de Catalunya que vé cele-
brant-se arreu de la geografia catalana en els dar-
rers mesos, amb la finalitat d’impulsar desenes d’ac-
tivitats d’informació a la gent del territori, grups de
debat tècnic i diferents actes de divulgació, amb la

Balaguer celebra la seva Assemblea del

Congrés del Món Rural, el 27 de gener
La jornada girarà al voltant de l’habitatge rural, els canvis demogràfics

i socials, el paper de la dona, els incentius dels joves i la gent gran

finalitat d’obtenir les conclusions ne-
cessàries, provinents de les aporta-
cions dels agents implicats que per-
metin elaborar un diagnòstic global
del anomenat Món Rural.

El Congrés culminarà les seves
activitats els dies 5, 6 i 7 de maig de
2006 al Palau de Congressos de
Catalunya.

L’Assemblea de Balaguer que se
celebra aquest divendres 27 de ge-
ner es farà a l’Ajuntament de
Balaguer amb tres sessions plenàri-
es paral.leles a partir de 1/4 d’11
del matí. En aquetes tres sessions
es parlarà sobre l’habitatge rural a
la Sala A, sobre els canvis demogrà-
fics i socials a la Sala B, i sobre el
paper de la dona, els incentius dels
joves i la gent gran, a la sala C.

Els moderadors seran Montser-

rat Gil, Directora dels Serveis Territorials del DARP a Lleida,
Eduard Bes, coordinador d’Àmbit, i Conxita Villar, Cap de l’Àrea
Tècnica de Rural’06.

Després de la pausa cafè, a partir de les 12,30 del matí,
continuarà l’activitat amb l’exposició de la ponència «Canvis
demogràfics i integració social dins el món rural», a càrrec
d’Antoni Tulla, catedràtic del Departament de Geografia de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

L’Assemblea de Balaguer reivindicarà que viure i alhora
desenvolupar-se al món rural ha d’implicar la garantia d’unes
condicions dignes i equiparables a les del món urbà. «És un
deute amb aquelles persones que viuen i treballen al 80 % del
territori català».
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 Gavín inaugura la urbanització de diferents

carrers de la localitat de Menàrguens

Térmens celebra la popular Festa de les

cassoles durant la Festa Major de Sant Sebastià
El municipi de Térmens va ce-

lebrar el passat cap de setmana la
seva Festa Major d’hivern en honor
a Sant Sebastià.

Un dels actes més emblemàtics
d’aquesta festa, és sens dubte, la
Festa de les cassoles, on diferents
colles d’amics, grups de veïns i fa-
mílies solen reunir-se al pavelló
municipal per confeccionar dife-
rents cassoles de tros.

Un cop fetes les cassoles, els
comensals passen a l’interior del
pavelló per dinar tots plegats, en
una festa amenitzada per diferents
grups musicals.

La sobretaula va córrer a càr-
rec de Banda Sonora i van acabar

El President de la Diputació de Lleida, Isidre
Gavín va ser el responsable d’inaugurar les obres
d’urbanització que s’han realitzat als accessos de
la pista poliesportiva i d’alguns carrers de l’entorn

de la població noguerenca de
Menàrguens, en el decurs de la
visita que el President de l’ens pro-
vincial va realitzar a la localitat el
passat diumenge 22 de gener, amb
la presència de l ’alcalde de
Menàrguens, Pau Forns, del dipu-
tat provincial per la comarca de la
Noguera i alcalde d’Albesa, Antoni
Balasch, de l’alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà.

Isidre Gavín va signar al llibre
d’honor de l ’Ajuntament de
Menàrguens en aquesta jornada
festiva, ja que se celebrava la Festa
Major d’hivern de la població de
Menàrguens en honor al seu patró
Sant  Vicenç.

els més joves amb les actuacions dels grups Mitjanit
i una Discomòbil.

Van ser centenars els veïns que van participar
d’aquesta festa gastronòmica.

Propietaris del canal

Algerri - Balaguer, de

Balaguer, contra la ZEPA
Un grup de propietaris de la zona del canal

Algerri Balaguer, del municipi de Balaguer han fet
un manifest on s’oposen rotundament a la discrimi-
nació que suposa que tota la Zona Especial de Pro-
tecció d’Aus de la zona regable del Canal Algerri-
Balaguer l’hagin imposat al terme municipal de
Balaguer, i no volen l’ecoconcentració parcelària que
volen fer a dins d’aquesta ZEPA.

Segons aquests propietaris les aus tenen ales
per volar i les aus necessiten beure cada dia, i dins
del terme municipal de Balaguer, però també dins
dels de Castelló, Algerri, Alfarràs, Menàrguens i
Albesa, hi ha prou terra que no es rega ni es regarà
mai on les aus s’hi poden acampar, sense necessi-
tat de condemnar a no poder-se regar mai les ter-
res més bones de tota la zona inicialment regable.

Els propietaris es queixen de que cap dels
departaments de la Generalitat que imposen aquesta
ZEPA no els ha informat  com a propietaris, és a dir
no els ha tingut ni els té en compte.

No volen que les seves propietats es
converteixin en camps de prova amb concentracions
estranyes que els privaran dels beneficis d’una
concentració parcel.lària com hauria de ser, això és
amb camins amples i parcel.les rectangulars.
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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

Lliurament dels premis del concurs de

dibuix del parc de Nadal a Reis 2006
Patrocinat pel Diari La Mañana, aquest concurs ve realitzant-se
anualment, dins del parc nadalenc infantil dels pavellons firals

Els premis del concurs de dibuix que anual-
ment patrocina La Mañana dins del parc de Nadal
de Balaguer, van lliurar-se el passat dimarts 17
de gener, als joves guanyadors en les diferents
categories de que constava el concurs.

En la modalitat A per nens i nenes entre  0
i 5 anys, el primer premi va ser per Anna Rosa
Salud Garcia, de Balaguer, seguida de Carla
Cuñat Rodríguez, també de Balaguer i en el ter-
cer lloc va quedar classificat Llorenç Lladonosa
Arrufat de Bellcaire d’Urgell.

En la modalitat B, d’edats entre els 6 i 9
anys, el primer premi va recaure sobre Claudia

Garcia Solà de Balaguer, seguida de Judit Trota
Donisa també de Balaguer i de Glòria Gomà
Elizalde de Balaguer.

En la darrera de les modalitats, la C, per
nois i noies d’entre 10 i 13 anys, el primer premi
va ser per Júlia Reixachs Clarissó de Balaguer,
seguida de Claudia Llobera Ris de La Portella,
mentre que el tercer premi d’aquesta modalitat
dels més grans va ser per Xènia Fumàs Gràcia
de Tremp.

En el lliurament de premis van assistir-hi l’Al-
calde de Balaguer, Miquel Aguilà i el director
comercial del diari La Mañana, Francesc Serrat.

El Grup Dona Rural exposa

“L’Alcova del nuvi” a la Sala

d’Exposicions de l’Ajuntament
Una Mostra d’objectes i vestits d’època
que s’organitza al voltant de Sant Antoni

La Sala d’exposicions de l’Ajuntament de Balaguer
exposa durant aquests dies l’exposició que anualment
organitza el grup Dona Rural de Balaguer, enguany
dedicada a l’Alcova dels nuvis. Una alcova o habitació
totalment ambientada a finals del segle XIX o principis
del XX d’una casa pairal de les nostres comarques.

La mostra compta amb mobiliari de l’època, com
el dormitori, una saleta i un espai dedicat als vestits,
destacant els vestits de núvia que antigament s’utilit-
zaven a les nostres contrades, que eren de color ne-
gre.

Les peces que conformen l’exposció han estat ce-
dides per diferents veïns de la comarca de la Noguera.

L’exposició s’ha allargat uns dies més del que esta-
va previst per la gran acceptació que ha tingut entre
els balaguerins i comarcans, cosa que ha satisfet molt
a les seves organitzadores.

A més de l’exposició, aquest col.lectiu també va
organitzar una interessant carrossa pels Tres Tombs
de Sant Antoni «La boda» que va aconseguir el segon
premi.
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El dia 29 tanca les portes

“Senyors de la Guerra”

al Museu de Balaguer
L’exposició va ser inaugurada durant

les passades Festes del Sant Crist

L’exposició «Senyors de la Guerra» creada pels
serveis tècnics del Museu Comarcal de Balaguer i
que va ser inaugurada el passat 8 de novembre du-
rant les Festes del Sant Crist de Balaguer, tancarà
les seves portes aquest 29 de gener, després que
l’hagin visitat centenars d’escolars de diferents cen-
tres de la comarca de la Noguera, i centenars de
particulars que durant aquests dos mesos s’han
acostat al Museu per conèixer aquesta interessant
mostra, que va ser premiada amb el primer premi
de la Fundació Caixa Sabadell, dotat amb 8.000
euros.

A través d’aquesta mostra, el Museu explica els
fets de la Conquesta de Balaguer ara fa 900 anys,
per part dels Comtes d’Urgell, amb tot un seguit de
peces arqueològiques procedents de diversos jaci-
ments de Lleida i Osca, llibres i pergamins dels ar-
xius de Lleida, La Seu d’Urgell i Balaguer, entre d’al-
tres.

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

El proper diumenge 5 de febrer, a partir
de les 6 de la tarda, continuaran les actua-
cions de la desena temporada de les Arts
Escèniques al Teatre de Balaguer, amb la
representació de l’obra infantil de Josep
Maria Folch i Torres, Les aventures extraor-
dinàries d’en Massagran.

En Massagran, que de molt petit sent
una especial atracció pel mar, s’embarca
amb la intenció de veure nous països i cos-

Les aventures d’en Massagran arriben al

Teatre Municipal el proper 5 de febrer
Una producció del Teatre Nacional de Catalunya, ens mostra l’obra

d’en Folch i Torres, adaptada i dirigida per Joan Castells

tums. Un seguit d’incidents inesperats el
duran al cor de l’Àfrica negra, on viurà grans
peripècies... Les aventures extraordinàries

d’en Massagran, publicades a En Patufet

l’any 1910, han esdevingut un referent de
la literatura infantil i juvenil al llarg de gene-
racions. La capacitat de superar tots els
obstacles ha fet d’en Massagran un heroi
admirat pels nens i recordat amb afecte pels
més grans.L’edat recomanada d’aquesta
obra és a partir dels 8 anys.

Les aventures extraordinàries d’en
Massagran és una producció del Teatre Na-
cional de Catalunya, adaptada i dirigida per
Joan Castells, i interpretada per Meritxell
Ané, Oriol Guinart, Arnau Marín, Isaac Mo-
rera, Berta Guiraut i Jaume Ulled.

El cicle continuarà el 12 de febrer a par-
tir de les 7 de la tarda, amb la representa-
ció de «No és mai tard... Si s’arriba d’hora»
del grup La Boira.
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Laboratori

Dr. M. PEREMIQUEL i LLUCH
Metge
Especialista d'Anàlisis Clíniques
ALÈRGIA - BIOQUÍMICA - HEMATOLOGIA
BACTERIOLOGIA
HORMONES - IMMUNOSEROLOGIA

HORARI: diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19 - BALAGUER
Tel. 973 446699

Classes de repàs
Cursos d’Informàtica

Grups reduïts
Professors llicenciats
C/ Ramon Llull, 8 baixos - BALAGUER
Tel. 973 451 001

Golejadors del C.F. Balaguer

1. Girona. .................. 46

2. Gavà ..................... 41

3. Vilanova ................ 41

4. Espanyol B ............ 40

5. Castelldefels ......... 35

6. Manresa ................ 33

7. Rapitenca .............. 33

8. Santboià ............... 32

9.Prat ....................... 31

10. Peralada ............. 30

11. Balaguer. ........................ 30

12. Barcelona C ........ 27

13. Mataró ................ 27

14. Europa ................ 25

15. Cornellà .............. 24

16. Palafrugell ........... 21

17. Rubí .................... 20

19. Granollers ........... 17

19. Figueres .............. 14

20. Palamós .............. 12

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

10. Gabernet ................. 1

El Balaguer va deixar
escapar una gran opor-
tunitat d’acostar-se als
primers llocs de la clas-
sificació amb la derrota
a casa davant el Mataró,
en un partit molt dolent,
en el que els balaguerins
no van crear ocasions
de gol, tot i jugar amb
homes ofensius en
l’equip titular, com Parra
i Ferran.

Aquesta derrota és
menys dolorosa si tenim Gabernet

en compte la important
victòria aconseguida set
dies abans al Mini Estadi,
davant el Barça C, per un
0-1, amb gol del jove
Gabernet que s’estrena a
la llista de golejadors del
primer equip, després de
tres jugades essent titu-
lar, havent-se guanyat la
confiança d’Emili Vicente,
després d’haver iniciat el
campionat jugant amb
l’equip filial.

El Balaguer perd a casa el que va

guanyar al Mini Estadi davant el Barça C
La important victòria al Mini per 0-1 es va veure deteriorada amb

l’ensopegada a casa, davant el Mataró, pel mateix resultat

El Balaguer es consolida a la meitat de
la taula de Tercera Divisió Catalana, després
d’haver guanyat el partit disputat al Mini Es-
tadi, davant el Barça C, amb gol del jove
Xavi Gabernet, i la derrota soferta el passat
diumenge davant el Mataró, en un partit molt
dolent, amb molt poques ocasions de gol, i
en el que el colegiat Salvador Martínez no
va voler veure tres jugades més que dubto-
ses en l’àrea visitant, i que haurien pogut
canviar el signe del partit.

El Balaguer amb les baixes per lesió de
Fontova, Bielo, Figuerola y Juanjo i el sancio-
nat Campabadal, recuperava per aquest
partit a Carlos Martínez i Flamarique des-
prés d’haver sofert llargues lesions. A més,
al minut 27 de la primera part del partit que

l’enfrontava al Mataró, es va lesionar
Ermengol que va haver de ser substituït per
Joni.

Aquest diumenge el Balaguer rebrà, a
partir de les 16,30 hores, en el segon par-
tit consecutiu a casa, al Figueres, un dels
cuers de la classificació, que tant sols ha
aconseguit tres victòries en el que portem
de temporada i es un ferm candidat al des-
cens, tot i que tal i com recordava Emili
Vicente, no hi ha rival fàcil, i aquests equips,
a la segona volta, són molt perillosos ja que
intenten esgarrapar punts d’on poden per
intentar la salvació.

Per aquest encontre, Emili podrà comp-
tar amb tota probabilitat, amb jugadors com
Jaume Campabadal i Juanjo Alias.
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973 445 356 - 667 471 961

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

La empresa Vidres Viola, busca

ADMINISTRATIVOS/AS
para cubrir plazas en sus oficinas

Interesados llamar al telf.

973 108 108

y preguntar por Sergi

El passat dissabte 21 de gener al poliesportiu
de Balaguer va tenir lloc el partit que va enfrontar
el C.B. Balaguer “A” amb el C.E. Les Franqueses
Promobarna.

Els balaguerins es van emportar la victòria en
els últims instants del partit, amb el resultat de 74-
69, i en un partit difícil pels locals ja que van estar
quasi tot el partit per sota del marcador, i en un
final agònic van aconseguir la victòria.

Durant els dos primers quarts el C.E. Les
Franqueses va manar al marcador, arribant a una
màxima diferència de 7 punts en el marcador, degut
al fluix rebot defensiu dels locals i amb ràpides
sortides al contraatac. Tot i que els locals es
mantenien al partit gràcies al seu domini en el joc
interior.

Així es va arribar a la mitja part amb el resultat

Important victòria del C.B. Balaguer

davant les Franqueses per 74-69
Els punts aconseguits situen l’equip de Francesc Almira en la zona

còmoda de la classificació, al final de la primera volta del campionat

de 36-39 en el marcador.
Va ser en el tercer quart quan

els de Balaguer, més agressius en
defensa, van aconseguir un parcial
de 15 a 4, i es van posar 7 punts
per davant en el marcador (51-44).
Però els de les Franqueses amb molt
bones sortides de contraatac, van
aconseguir igualar el marcador a la
fi dels trenta minuts.

A falta d’1 minut i mig pel final
del matx, el resultat era de 69 a 69.
Va ser en aquest moment, on el
bonus va ser determinant i gràcies
a dos bones defenses dels bala-
guerins van aconseguir posar-se per
davant el marcador 71-69. En
aquest moment, a falta de 40
segons pel final, una falta anties-
portiva assenyalada a un jugador del
Franqueses, que va ser molt criti-
cada per tot l’equip visitant que va
saltar al camp, va generar l’assenya-
lament de dues faltes tècniques a
l’equip visitant, que va ser deter-
minant perquè es decidís el matx
amb el resultat definitiu de 74 a 69.

El jugador més destacat de
l’equip del C.B. Balaguer fou Marc
Betbesé que va aconseguir anotar
17 punts.

Bon paper dels tennistes

balaguerins a l’ ”Open Pla

d’Urgell” de Mollerussa
Va ser l’equip amb més trofeus i més

jugadors en les finals disputades

Important paper dels jugadors del tennis
Balaguer al Open Pla d’Urgell, del club de tennis
Mollerussa.

De les nou categories del torneig el CT Balaguer
va destacar en cinc d’elles. En categoria aleví femení
Mariona Vilella va ser campiona i en categoria infantil
masculí Eduard Nart va ser el campió.

Salomé Ripoll, va ser campiona en categoria
Infantil Femení i sotscampiona en cadet femení,
mentre que en categoria absoluta Albert Bergada
va ser sotscampió. El CT Balaguer va ser el club
amb més trofeus i jugadors en les finals de l’Open
de Mollerussa.
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El Cristec perd a la pista de la Penya
Blaugrana de Castelldefels per 4 gols a 3,
després d’una primera part jugada amb mol-
ta intensitat i dominant un rival que va marxar
al descans amb un 1 a 3 en contra, com a
mal menor per les moltes ocasions errades
pels balaguerins, es veu superat en el marca-
dor en un segon període marcat per la fe en
la victòria dels locals i la sorprenent davalla-
da en el joc dels balaguerins.

El Cristec Balaguer va caure derrotat

per 4-3 a la pista del Castelldefels
Els homes de Jaume Canal van manar al primer temps, arribant al

descans amb dos gols d’avantatge, que es capgiraria al segon temps

Després d’uns minuts inicials d’igualtat (1-
1 al minut 5), el Cristec es fa l’amo de
l’encontre davant un rival que només creava
perill en alguna contra aïllada. Les ocasions
visitants es succeïen i fruit d’aquest domini
van arribar dos gols més abans del descans,
amb clares ocasions per ampliar encara més
el resultat.

La segona part va mostrar un Cristec més
indecís i apàtic, el qual va animar el Castell-
defels. El 2 a 3 del minut 24, després d’un
desgraciat rebuig defensiu visitant, va donar
ales als de casa que van començar a creure
en la victòria. Poc després, en un altre error
defensiu va significar l’empat pels barcelonins.
Això va fer despertar el Cristec, que va tornar
a crear ocasions, però les errades en els
metres finals i la bona actuació del meta local
van mantenir el Castelldefels en disposició de
lluitar pel triomf, el qual arribaria a manca de
3 minuts per la conclusió.

Important victòria del F.S.

Pub Tirgyps davant el

Mediterrani per 6 a 12
Amb 5 gols de Miguel Alias i 4 de

Cristian, màxims golejadors de l’equip

El Pub Tirgyps va adaptant-se d’allò més bé a la
nova categoria, i el passat dissabte 14 de gener va
endossar-li una gran golejada al Mediterrani, a do-
micili, gràcies al gran encert golejador de Miguel
Alias i de Cristian que entre els dos van sumar 9
gols.

Tot i que es va avançar l’equip local, els balague-
rins van tenir l’encontre sempre controlat, i al des-
cans, el marcador ja reflexava un clar 1-5 pels visi-
tants que pràcticament sentenciava el partit. Dos
gols més a l’inici del segon període col.locava un
contundent 1-7 que va fer que els balaguerins es
relaxessin i es contagiessin del desordenat joc dels
locals fins arribar al definitiu 6-12, en la primera vic-
tòria a domicili dels balaguerins que dirigeix Rafa
Martínez.

D’altra banda, el passat dissabte 21 de gener
van desplaçar-se a Cornellà per disputar un partit
aplaçat. El partit estava empatat a sis gols a falta de
30 segons per la conclusió, però dos errors de dar-
rera hora van fer que els balaguerins caiguessin per
un ajustat 8-6, al final dels quaranta minuts de joc, a
la pista del Cornellà.
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 El Vallfogona A d’Escacs es classifica

per disputar la final de la Copa Catalana
Després de classificar-se en sisena posició de la fase provincial

El dies 15 i 22 de gener es va dur a terme el
campionat de la Copa Catalana sector de Lleida-
2006, el qual és una prova prèvia per classificar-se
per participar al campionat de Copa Catalana de
tot Catalunya que es durà a terme el proper diu-
menge 29 a la ciutat del Vendrell, on participaran
equips de totes les categories des de Divisió d’Ho-
nor fins a la categoria de tercera provincial.

Pel que fa a les prèvies del campionat de la pro-

víncia de Lleida, el Vallfogona A de
la categoria preferent (màxima
categoria provincial) va quedar en
6ª posició de la classificació ge-
neral i sots-campió de la seva ca-
tegoria, classificant-se per dispu-
tar la final.

Aquest equip que estava
format per Jaume Parramon, Julio
Bonillo, Imma Montoliu, Josep Vidal
i Roger Clarissó, varen aconseguir
19’5 punts de 32 possibles, tant
sols 5 punts menys que el Lleida-
A1, que va ser el campió absolut
amb 24’5 punts.

Pel que fa al campionat per
equips de Catalunya 2006, donarà
inici el diumenge 5 de febrer en el
qual el Vallfogona-A defensarà la
categoria de preferent amb 10
jugadors i el Vallfogona-B ho farà
en la segona categoria, amb 5
jugadors.

Eric Demarchi al Campionat

de Catalunya de natació
Eric Demarchi del Club Natació Balaguer s’ha

classificat per disputar els Campionats de Catalunya
G4 (15-16 anys) de natació que es celebra els dies
28 i 29 de gener a les instal.lacions del C.N. Sant
Andreu.

Ha realitzat la mínima per participar en quatre
proves individuals diferents: 50, 100, 200 i 400
lliures. Destacar que Eric Demarchi en les proves
de 50 i 100 metres lliures es troba en el sisè lloc
del ranking català.
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Algú en qui confiar

Algú m’ha preguntat com puc creure amb les perso-
nes després de tot el que està passant: estafes, corrupci-
ons, vio-lacions, maltractaments, divorcis, traïcions, men-
tides ... Pensem que la humanitat s’ha corromput de tal
manera i que no hi ha remei.

Mai deixaré de creure que hi ha alguna cosa bona din-
tre de cada ésser humà. Moltes vegades, només necessi-
tem que algú cregui en nosaltres per fer-la sortir. Però,
també és cert que depèn de nosaltres deixar-nos caure
pendent avall, com fan tots o pel contrari, esforçar-nos
per anar a contracorrent. Un gra de blat no serveix de res
si no es planta sota la terra i es conrea. Té tot el potencial,
però no li val si no es fa treballar. Així som les persones:
tenim tot el potencial per triomfar, però no ens val per res
si no el fem sortir del nostre interior i el fiquem a treballar
per donar un bon fruit.

Pensem que tots son iguals, que no es pot confiar en
ningú i ens tanquem dintre d’una «capseta». Ens aïllem de
tot i de tots, i pensem que així, no ens faran mal, però
deixem passar de llarg oportunitats que no tornaran, ens
anem endurint i deixem de creure. No ens adonem que
aquest mateix mur que no deixa passar el sofriment, tam-
poc deixa passar l’amor d’aquells que ens estimen. Ens
tornem tant insensibles que no distingim un cop de colze
d’un cop de mà. Acabem creient que ningú s’interessa per
nosaltres i quan trobem algú que si ho fa, pensem que hi
ha alguna cosa amagada i fugim, deixant enrera una opor-
tunitat de ser feliç.

No vull viure en un món on les persones s’obren pas a
cops de colze per poder arribar al cim. No vull ser com
ells i no ho seré. Crec que el camí de l’èxit es pot recórrer,
aturant-nos per poder ajudar als demés, donant un cop de
mà als que estan al nostre voltant i que sempre és millor
arribar junts. No renunciaré als meus principis perquè si
ho faig, jo també seré morta, com ells. Continuaré confi-
ant amb les persones perquè sé que dintre de cada ser
humà hi ha una part divina i única, encara que, moltes
vegades, està tant amagada darrera les runes de la de-
cepció, que sembla impossible fer-la sortir; però no ho és.
Continuaré pensant que si que es pot confiar en algú i que
hi ha persones com jo en aquets món, perquè no vull dei-
xar passar de llarg l’oportunitat de ser feliç, quan es creui
en el meu camí.

Desirée Solà i Brich

Preguntes
L’altre dia vaig estar parlant amb un

amic i excel.lent persona, al que la casuali-
tat va voler que trobés, i no vaig poder evi-
tar fer-li ressaltar el poc que sabem de la
nostra ciutat, perquè ara quan s’han mo-
gut molts metres cúbics de terra del pen-
dent que limitava l’antic grup escolar de
Primo de Rivera per ponent amb el carrer
Divina Pastora, m’ha sorprès la qualitat de
la mateixa terra. Veureu, quan tenia onze
anys vaig anar a un repàs particular amb
un mestre nacional, que com tots en aquells
temps malvivia  del seu sou. Responia al
cognom de Sr. Badia, era molt seriós, amb
un perfil romà ressaltat per un superb nas
aquilí. Amb el seu raquític sou, mai va per-
dre un paper de dignitat ni el bon presen-
tar-se. A mi m’encantava, perquè era un
mestre capaç de transmetre el que sabia
d’una manera quasi imperceptible a l’alum-
ne, i el seu lloc de treball va ser, en mi, Les
Escoles Nacionals de Primo de Rivera. No
cal dir que el talús aquell, amb uns misèr-
rims pins plantats no feia gaire, el vaig re-
córrer en totes direccions, fins i tot una
ampla i rústega escalinata feta de terra i
pedres a les vores i al contrapeu, i d’aque-
lles correries em va quedar el record i la
sensació d’un terreny de pedruscall dolent
i estèril.

Aquells anys, principis dels cinquanta
(1950), també ens van tornar a portar a
aquell patí, perquè les primeres cistelles per
a jugar a bàsquet van estar fixades allà, i el
que ens ensenyava a jugar va ser un tal
Carlos Garcia de sobrenom «Chumi» del
Frente de Juventudes. Però cal dir que ales-
hores ja no em preocupava tant la configu-
ració del terreny, l’edat del pavo trucava a
la porta de la nostra natura i ens fixàvem
més en les alumnes de les Carmelites, mol-
tes vegades espectadores de les nostres
«cestes», i de les evolucions que com a
bons gamarussos fèiem. Cal dir que el car-
rer Miracle concentrava en aquells temps
l’ensenyament a Balaguer; Carmelites, Es-
colapis, Acadèmia Bastida, Acadèmia

Baquero, i un poc més enllà, Primo de Rivera.
Cada dia, sinó dos, quatre vegades, po-

dies veure als que els anys van fer amics,
parelles i conciutadans. Tots ens coneixíem.
Cada dia va anar deixant el seu tragí rutinari
l’amistat autèntica, els primers enamora-
ments, i com no podia menys el bateig al
que creies contrari, de tot s’ha hagut de pa-
gar el seu preu total i real. Defuncions pre-
matures d’amics. Amors sense final, i el més
present cada dia, als anys que no es recu-
peren.

Però en conjunt penso que vam tenir mol-
ta sort, no conegué ni la pederàstia. Ni l’as-
setjament ni la violència escolar. Ni els es-
petecs familiars tan d’avui. Potser sí, que era
un temps una mica capmoix, però també és
cert que no era aquest penjim-penjam d’avui.
Quan un escriu ha d’acceptar certes respon-
sabilitats, i jo a mesura que em faig gran
més respecto el meu temps, el que m’ha
tocat viure, i no cal dir, que hi ha coses que
no entenc, per exemple aquesta mania en
voler esborrar l’història.

Franco ho va fer, i els nostres actuals go-
vernants també. No s’aprèn malgrat els anys
i l’experiència. Per a què canviar noms de
carrers, places, col.legis, hospitals i museus?
Per a què? pregunto. No ens resultaria més
alliçonador, més lògic que cada cosa portés
el nom de qui la va fer possible en el seu
temps? És que canviant noms podrem es-
borrar un període històric i uns homes? És
potser la falsa creença de que canviant el
nom s’esborra l’obra? És la gelosia la conse-
llera? En fi, és trista la despesa que es fa a
pagar tots nosaltres, amb unes idees gre-
gàries que es poden convertir en la imatge
més elemental del cretinisme. La mesura que
fins ara s’ha practicat no és la més justa,
sinó la que sembla el premi més agradós als
governants de torn. D’ahir o d’avui amb una
contumàcia ridícula.

Tornant al principi, dieu-me d’on devia de
sortir aquell tou de terra.

C.G.A.
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Indesinenter
Indestriable temps el temps d’ara mateix,
muntanya amunt del goig i l’esperança.
Camí d’un pòrtic nou i un nou indret,
on tants i tant volguts desitjos vells
faran que amb ells la vida sigui grata.
Ara però, el temps camina empès
i es fa més llarg, al pas de les mesures
pesades i ancestrals que encara valen.
El vent imprevisible del voler
va fent senyals i fites al camí
marcant en tot moment la trajectòria.

Miquel Trilla

Joan Mata Pubill, Joan Capdevila Garrofé, Joan Farreny
Profitós, Joan Delsams Majós, Josep Aznar Solé, Lluís Carbí
Campàs, Joan Martí Teruel i Elvira Profitós Oste, propietaris
de la inicial zona regable del terme municipal de Balaguer
del Canal Algerri Balaguer, manifestem a l’opinió pública:

1r. Que ens oposem rotundament a la discriminació
que suposa que tota la Zona Especial de Protecció d’Aus
de la zona regable del Canal Algerri-Balaguer l’hagin imposat
al terme municipal de Balaguer.

2n. Que no volem l’eco-concentració parcel.lària que
volen fer a dins d’aquesta ZEPA.
Aquesta oposició la fonamentem en les consideracions
següents:

1r. Les aus tenen ales per volar i les aus necessiten
beure cada dia.

2n.  Dins del terme municipal de Balaguer, però també
dins dels de Castelló, Algerri, Alfarràs, Menàrguens i Albesa,
hi ha prou terra que no es rega ni es regarà mai on les aus
s’hi poden acampar, sense necessitat de condemnar a no
poder-se regar mai les terres més bones de tota la zona
inicialment regable.

3r. Cap dels departaments de la Generalitat que ens
imposen aquesta ZEPA no ens ha informat a bastament
com a propietaris, és a dir no ens ha tingut ni ens té en
compte.

4t. No permetrem que les nostres propietats es
converteixin en camps de prova amb concentracions
estranyes que ens privaran dels beneficis d’una
concentració parcel.lària com hauria de ser, això és amb
camins amples i parcel.les rectangulars.

Joan Mata Pubill, Joan Capdevila Garrofé

Joan Farreny Profitós, Joan Delsams Majós, Josep Aznar Solé

Lluís Carbí Campàs, Joan Martí Teruel, Elvira Profitós Oste

Comunicat de propietaris del

Canal Algerri-Balaguer

del Terme de Balaguer
Fa molt, molt poc temps en una petita

però gran ciutat hi vivia un famós
investigador privat anomenat Prudenci Ullviu.

Era conegut arreu de la vila, perquè era
un home molt pintoresc: poc parlador, molt
tranquil i pacient, sempre portava un barret.
Era bo en la seva feina, tots els casos que li
havien encomanat d’investigar, tant a la ciutat
com a fora, tard o d’hora els havia resolt
perquè en Prudenci Ullviu sempre sabia el
que es feia.

Ara que tinc una mica de temps us
n’explicaré una que curiosament ha passat
de debò a Balaguer, no fa gaire temps, i que
en Prudenci Ullviu ha investigat per encàrrec
d’un parell de regidors, i us ben asseguro
que ha resolt el cas.

«Era pels volts d’octubre, la brigada de
l’Ajuntament ja esporgava els arbres de la
plaça del Mercadal, quan un parell de
regidors de l’Ajuntament se’n van anar cap
a un dels bars de la plaça per encomanar al
famós investigador Prudenci Ullviu una
seriosa investigació: «per què l’alcalde mai
no convidava tots els regidors a les visites
dels consellers de la Generalitat de Catalunya
a la nostra ciutat?». Els dos regidors van
explicar-li que aquesta actitud podia estar
provocada per un afany d’amagar alguna
cosa, perquè es negaven a creure que
respongués a la voluntat tan ridícula que la
resta de regidors no sortissin a la fotografia
de la premsa, però sense cap certesa ferma.
L’únic que sí que podien afirmar era que des
de sempre l’alcalde actuava  d’aquesta
manera i no se’n sabia el motiu.

En Prudenci Ullviu, mentre el fum de la
cigarreta se li entortolligava entre els dits,
va prendre les seves anotacions en una
llibreta petita de color gris, i  amb la reserva
i la minuciositat que li eren pròpies es va
posar a treballar.

En Prudenci Ullviu no va trigar gaire a
treure l’aigua clara de l’entramat. De la seva
investigació se’n derivaven dos conclusions;
la primera era que l’alcalde amb aquesta
actitud, maleducada, poc afable i gens
cordial amb la resta de regidors, volia
demostrar que tot el que es feia a la ciutat
era gràcies a ell, i per això es permetia la
supèrbia de no convidar ningú, menyspreant

L’Investigador Prudenci Ullviu

així la resta de regidors que conformen
l’Ajuntament. La segona, i potser la més
important segons l’investigador, era que
l’alcalde, cons-cientment o no, amb
aquesta lamentable actitud menyspreava
el 35,81% de la ciutat de Balaguer, que
democràticament van votar el que
representaven aquestes persones, i que
com la resta de ciutadans, són igual de
balaguerins, paguen els mateixos
impostos, i es mereixen el mateix respecte
que qualsevol dels seus votants.
Això és el que passa a les persones quan
ja fa massa anys que ostenten el mateix
càrrec. Vint anys al capdavant d’una ciutat
comencen a ser molts anys. De ben segur
que s’han fet coses bones, això és
indiscutible, i també molt segurament que
d’altres no han estat tan encertades, però
quan ja fa tant de temps que s’està al poder
la rutina, el cansament, la fatiga, l’edat fan
que la gent perdi la il.lusió, l’empenta, les
ganes de lluitar per aportar coses noves.

En Prudenci Ullviu va resoldre la
investigació: no era un cas científic, sinó
senzillament un cas on la persona, l’alcalde
en aquest cas, havia perdut la compostura,
la cordialitat, l’educació i el bon fer, envers
unes persones que com ell també han estat
escollides pels ciutadans per representar-
los a l’Ajuntament, a l’oposició, sí, però en
definitiva a l’Ajuntament, per tirar endavant
amb responsabilitat la tasca que una bona
part de les ciutadanes i els ciutadans de
Balaguer un dia els van encomanar.

Comunicat de premsa: «El 17 de gener
(vegeu els diaris Segre, pàg.12, i La

Mañana, pàg.12) el secretari de Planificació
Territorial del DPTOP va venir a Balaguer
per constituïr el comitè d’avaluació i
seguiment del projecte d’intervenció al
Centre Històric. Al grup de Convergència
ni se’ns en va informar, ni se’ns hi va
convidar, ni som al comitè. La supèrbia del
Sr. Alcalde és tan profunda que ja interpreta
que l’Ajuntament és solament seu. On és
el diàleg, l’entesa i l’acord de treballar tots
plegats pel Centre Històric, com va
prometre en la darrera campanya electoral?

Josep Lluís Bonet i Juárez
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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

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN
BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

El mestre pastisser

Pepe Daza farà un nou curs

de canapès al Xalet Montiu
Els dies 9 i 10 de febrer, de 6 a 9 del

vespre, amb les places limitades

Els propers dies 9 i 10 de febrer tindrà lloc a la
Sala Polivalent del Xalet Montiu, un curs d’elabora-
ció de canapès a càrrec del mestre pastisser Pepe
Daza.

Aquest curs tindrà una durada de 6 hores, en
les quals tots els seus participants podran aprendre
tot el procés de creació de canapès, des de saber
quins són els productes necessaris, fins a l’elabo-
ració, i guarnició d’aquests. Tot un procés, que de
ben segur que serà molt interessant per a tots els
participants que desitgin aprendre a fer aquests
exquisits i tan típics entrants.

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

Les inscripcions es realitzaran a les oficines de
l’IMPIC, de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la
tarda, o per telèfon al 973446606 extensió Àrea de
Promoció. Places limitades.

Cris Juanico presenta el seu nou treball

discogràfic al Teatre Municipal
El cantant del grup Ja T’ho Diré presenta les seves noves cançons de

música pop el proper diumenge 26 de febrer a les 7 de la tarda

El proper diumenge 26 de febrer, a par-
tir de les 7 de la tarda, el Teatre Municipal
de Balaguer acollirà l’actuació musical del
cantant Cris Juanico acompanyat d’Els
Mags de Binigall.

Cris Juanico, el cantant del grup Ja T’ho
Diré, torna al pop i al so de guitarres sense
deixar la tradició musical de les Illes Bale-
ars que, tot i que amb menor protagonisme
també hi són present.

Entre les cançons del nou disc hi tro-
bem títols com “Pell de melicotó”, “Vas de
puntetes”, “Jo li vaig donar tot” o el primer
senzill, “Es moment”, un mig temps que evo-
ca un efímer amor a primera vista.

Algunes d’aquestes cançons són ben
recents, ja que  Cris Juanico les va escriu-
re poc abans d’entrar a enresgistrar, i es-
tan de costat amb algunes de la darrera
època del grup Ja T’ho Diré.

Aquest concert del proper diumenge 26
de febrer forma part del Circuit Rewssons
a Catalunya 24 del Departament de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya.

Cris Juanico està acompanyat per Jesús
Vázquez a la bateria, Sergi Martín a la gui-
tarra, Pepe King al baix i Pere Goñalons als
teclats.

Les entrades ja estan a la venda al preu
de 5 euros.
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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

Interessant Concurs de

Disfresses durant el Gran

Ball de Carnestoltes
Durant el Ball del Rei Carnestoltes que es farà

als pavellons firals tindrà lloc el Concurs de disfres-
ses amb importants premis.

El guanyador del primer premi de la modalitat
de grup o parella, s’endurà 300 euros, mentre que
el segon s’emportarà la quantitat de 200 euros i 100
euros pel tercer classificat, amb tres accèssits d’un
pernil.

En la modalitat individual, el primer premi s’em-
portarà 150 euros, 100 el segon classificat, i 75 el
tercer, i també hi haurà tres accèssits amb un pernil
cadascun.

Durant el ball infantil de la tarda, amb el grup
local La Troca, a la Plaça del Mercadal, s’oferirà una
gran xocolatada per a tots els participants.

Com cada any, l’organització del Carnestoltes
indica que està totalment prohibit l’ús dels petards
durant la rua i l’espectacle infantil de la plaça, i reco-
mana que es tirin serpentines, confeti i altres mate-
rials no perillosos.

El proper 25 de febrer Balaguer es tor-
narà a vestir de festa amb la celebració del
Carnestoltes 2006, la festa més divertida
de l’any, que presenta com a novetat la rua
nocturna, a les 11 de la nit, que sortirà de la
Plaça del Mercadal amb l’anomenada Gran

El Carnestoltes 2006 porta com a novetat

una rua nocturna amb els Diables
Les carrosses que vulguin participar a la Festa s’han d’inscriure

abans del 22 de febrer a l’Àrea de Promoció de l’Impic

Batucada a càrrec del grup de percussió
dels Diables de Balaguer, fins als pavellons
de la Cros on se celebrarà el Gran Ball de
Carnestoltes amb el Concurs de Disfresses
amb importants premis. El ball estarà ame-
nitzat pel grup de versions «Hermanos de
Rocco»

La rua de la tarda, es celebrarà a partir
de les 16,30 hores des de l’estació de fer-
rocarrils, i les carrosses que vulguin inscriu-
re’s ho hauran de fer abans del 22 de fe-
brer, a l’Àrea de Promoció de l’Impic, al Xa-
let Montiu. Totes les carrosses, i només
carrosses rebran una subvenció de 100
euros, per la seva participació a la rua.

La millor carrossa s’emportarà un pre-
mi de 300 euros.
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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.

APROVAT A LA TEVA
OPOSICIÓ GARANTIT-
ZAT. Preparadors - entre-
nadors personals. Informa’t
al 900150191. Trucada
gratuïta.

MOLTES AUTOESCOLES
NECESSITEN AMB URGÈN-
CIA PROFESSORS
D’AUTOESCOLA. Prepa-
ra’t i treballa ja. Informació
gratuïta al 900315315.

BALAGUER vendo aparta-
mento de obra nueva. Muy
céntrico. Ineteresados llamar
al 600402319.

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.

VOLS SER FUNCIONARI
AL 2006? Milers de places
d’auxiliar administratiu. Amb
només el graduat escolar. És
la teva oportunitat. Infor-
mació gratuïta al 900315-
315.

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

FUNCIONARIS ZELA-
DORS.  Treball estable amb
només el certificat d’escolari-
at. Preparació garantitza-
da.Informa’t: 900150191.
Trucada gratuïta.

ES TRASPASSA botiga de
roba de nen fins a8 anys, per
jubilació. En ple rendiment,
amb reixa i vidre de segu-
retat. Amb roba o sense.
Molt equipada. Raó tel:
973450101 (trucar en horari
comercial) i 636083788.

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

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

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

ES PRECISEN dones per a
empresa de neteja. Es
valorarà vehicle propi. Raó:
686473026.

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

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

ES TRASPASSA restaurant
a Balaguer per canvi de resi-
dència. Raó tel: 658967374.

ES VEN habitació de matri-
moni, composta per: armari
(de tres portes), llit, matalàs,
dos tauletes i tocador. Preu
a convenir. Interessats trucar
al 973448055.

PÀRKING TANCAT, es lloga
al c/ Dr. Fleming, per 57 euros
al mes. Interessats trucar al
973450407.

ES PRECISSA COMERCIAL
per a empresa de publicitat de
Balaguer. Interessats trucar al
tel.973448273.

ES VEN 5è pis de 96
m2+altell amb escriptori. As-
censor, calefacció gas natural,
a/a, bomba de calor, 3 hab.,
1 bany complet. Tot reformat,
amb mobles i electrodomès-
tics. Molt bon estat. Preu:
150.000 euros. Trucar al:
667217853.

SE VENDE apartamento en
Miami Platja, con parking in-
cluido. En segunda linia de
mar, muy bien situado y comu-
nicado. Precio a consultar. In-
teresados preguntar por Joan/
Cristina al: 615160424.

COMPRO PISO de segunda
mano en Balaguer, de particu-
lar a particular. Interesados
llamar 687733927.

ES VEN CASA a la Fuliola, de
400 m2, amb xamfrà i pati.
Tres plantes. Habitable. Sense
entrada i amb una quota de
430 euros al mes. Interessats
trucar al 670527205.

SE VENDE casa en Balaguer
de 320 m2, calefacción y ga-
raje para tres coches. Refor-
mada. Interesados llamar al
669637629 y 628509314.

PERRUQUERS VIRGI
CASTEL, necessita oficial de
peluqueria. Interessats trucar
al 973447820.

ES LLOGA  pis petit i
acollidor, de particular a par-
ticular. Trucar entre les
19:00 i les 21:00 hores al
620328216.

S’OFEREIX dona amb
experiència, per cuidar gent
gran, malalts o nens, també
per fer tasques domèstiques
i per cuinar. Interessats tru-
car al 973445505 i al
605465507.

ES VEN PIS de 90m2,
totalment moblat. 3
habitacions, menjador i
cuina. 1 bany complet amb
banyera d’hidromasatge, i 1
lavabo. Despensa amb
armaris encastrats. Molt
bona vista, davant estació de
Renfe. Raó tel. 667476172.

ES LLOGA local comercial
de 120m2, totalment
acondicionat (sense traspàs)
al carrer Barcelona. Raó tel.
973448273.

OFERTA DE TREBALL. Si
tens coneixements de
comptabilitat empresarial,
fiscal i laboral, i vols treballar
per les tardes, per tu i a
comissió, truca al telèfon:
607896071.

ES BUSCA esteticient amb
experiència. Interessats tru-
car al: 639572806.

EMPRESA DE
PUBLICITAT I DISSENY
de Balaguer, precisa
dissenyador. Imprescindible
domini de Photoshop i
Freehand. Es valorarà
coneixements de Flash i
Dreamweaver. Interessats
trucar al 973448273.

EMPRESA IMMOBILIARIA

DE BALAGUER

OFEREIX LLOC DE RECEPCIONISTA

Interessats enviar Currículum Vitae amb fotografia recent a:

Passeig de l’estació, 32-34, 25600 Balaguer  (Lleida)

SOL.LICITEM:
- Bona presència

- Coneixements d’Informàtica

- Serietat en la feina

- Caràcter agradable

- Carnet de conduir

GARANTIM:
- Sou fix

- Formació a càrrec de l’empresa

- Bon ambient de treball
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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 LLOGA

 LOCAL

COMERCIAL

216 m2

Dos plantes
Davant Escola Pia

Gran façana
xamfrà

OPORTUNITAT.
ES VEN

SOLÀRIUM
pràcticament nou.

Preu: 1.000 euros
Raó: 670 900 725

Raó tel. 667 476172

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

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

LA VOZ DE LA

ESPERANZA

-VIDENTE-
CONSULTAS EN BALAGUER

horas convenidas

tel: 666 847 086

LLOGUER LOCAL

COMERCIAL
totalment

acondicionat, al
carrer Barcelona.

Raó tel. 667476172

Empresa de publicitat

PRECISSA

COMERCIAL

per Balaguer i comarca.

Interessats trucar al
tel. 973448273
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