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Viu Balaguer, a Fraga
MercoEquipo, la fira de
Fraga, ha convidat la ciutat
de Balaguer per a que estigui
present al certamen

Club Bàsquet Balaguer
L’equip sènior masculí
aconsegueix una gran
victòria per 98 a 93 davant el
líder Sícoris Ingaso

448

Cicle teatral de primavera
Amb la Cubana i Lluís Llach, el
teatre de Balaguer presenta
una programació de luxe per
aquesta primavera

2a quinzena
març · 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

Degut a la gran
demanda de
vivendes de llo-
guer, sol·licitem
als propietaris
que posseeixin
pisos desocupats
als qui els interes-
si tenir una
rendabilitat en llo-
guer o en venda,
es dirigeixin a les
nostres oficines,
on se'ls informarà
ampliament del
sistema d'arren-
dament o
financiació.

PISOS EN VENDA
- Venda o canvi de gran pis i local
a un poble entre Fraga i Lleida,
per pis o casa a Saragossa,
Pamplona o rodalies.
- C/ Urgell
- C/ Barcelona
- 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).

PISOS DE LLOGUER
- Pis a Torredenbarra, 4 hab. per
setmanes.
- Pis al C/ Bellcaire de 3 habitaci-
ons.
- PIs al c/ Dr. Fleming

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 eu-
ros.
MASSALCOREIG
- Pis de 120 m

2
 i garatge 3 cot-

xes.
CASTELLSERÀ
- Casa de poble amb pati.

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

Què en penseu?...
L’altre dia em va caure a les mans una

guia de Balaguer editada dins la campanya
Viu Balaguer!. A més del plànol i de totes
les cases comercials que, segurament,
contribuïren en l’edició, hi havia una
proposta d’itinerari per conèixer els indrets
més típics de la ciutat. Vaig  trobar que
era una manera engrescadora per  des-
pertar l’interès del visitant a iniciar el
recorregut i que defugia de l’estil

d’informació que se sol  trobar en guies
similars. Dit de passada, aquesta
informació, ben documentada, hom la
trobarà en uns plafons instal.lats en els
llocs d’obligada aturada. He de comen-
tar, també, que  em va cridar l’atenció, i
més tenint en compte els estaments
oficials que es dediquen a la correcció
lingüística, que en aquest opuscle hi
hagués errades d’aquest tipus. Balaguer
compta amb un gran pòsit històric i cultu-
ral. Seria bo no malmetre’l. No us sembla?

Josep M. Simón i Auberni

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
• CURSOS D’ANGLÈS, TOTS ELS NIVELLS
Preparació exàmens EOI
• ANGLÈS PER ADULTS

� 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

Som a la Plaça
Mercadal

OBRIM ELS
DISSABTES

AL MATÍ

Bàsquet: torna l’espectacle

El passat dissabte 18 de març vaig anar,

com tants dissabtes al Pavelló Poliesportiu

de Balaguer per veure les evolucions de l’equip

de bàsquet. Un equip format per nois, la major

part de Balaguer, que jornada rera jornada

gaudeixen del seu esport favorit, d’una ma-

nera totalment amateur. La veritat és que el

públic assitent, generalment és escàs. Massa

poc per l’espectacle que s’hi veu la majoria

de dissabtes. Però tornant al partit d’aquest

dissabte, aquest havia estat anunciat com el

partit de l’any pels balaguerins. S’enfrontaven

al rival de sempre, el Sícoris Ingaso. Conegut

com l’equip de «los niños bien» de Lleida, el

Sícoris és el líder de la categoria, amb un

pressupost molt més gran que el que tenen

els balaguerins, i venien de jugar el partit de

la primera volta, en que la polèmica va estar

servida amb l’expulsió del nostre entrenador,

el Francesc Almira i d’un dels jugadors, l’Albert

Marvà, que va estar cinc partits sense poder

jugar, per protestar les decisions arbitrals.

Així doncs, el partit del dissabte prometia

tenir tots els alicients per ser espectacular.

En portada:
Plantada de l’arbre

BALAGUER
L’Horta d’Avall inaugura un

tram de la seva nova
electrificació

Balaguer ha estat convidada
per assistir a la Fira  de

Fraga, Merco Equip

COMARCA
El Consell organitza una
jornada informativa de noves
tecnològies

La piscina coberta acull un
curs per a formar socorristes
per la comarca de la Noguera

CULTURA
La Cubana i Lluís Llach,

protagonistes del cicle teatral
de primavera

La música de Mozart serà
present a l’espectacle

 “Viu la Passió”

ESPORTS
El Cristec cau derrotat per 8-4,
mentre que el Pub Tirgyps
guanya per 2-10

Tartareu acull amb exit la
prova de descens de BTT
Maxxis 2006

Hi ho va ser. Vaja si ho va ser.

Després d’anar al darrera en el marca-

dor durant 39 minuts i mig, els balaguerins

van plantar-se al darrer minut amb un  mar-

cador en contra de cinc punts, i en un parell

de jugades magistrals aconseguien empatar

el partit, provocant una pròrroga, deixant

estupefactes els jugadors lleidatans que no

s’ho acabaven de creure. En el darrer segon

dels cinc minuts afegits, i amb el marcador

empatat novament a 79 punts, Folguera reb

i fa un llançament de punta a punta de pista,

aconseguint un triple d’aquells de la NBA

(llàstima que no hi hagués la tele al Pavelló,

perquè la cistella hauria donat la volta al món).

Però llavors va aparéixer l’arbitre per anular

la cistella, amparant-se amb que s’havia

acabat el temps. Cinc minuts més de pròrroga

van servir per aconseguir una meravellosa

victòria pels balaguerins. Un dels millors

espectacles esportius dels ultims anys a

Balaguer.

De veritat, cal que que els amants de

l’esport tornin al bàsquet. En gaudiran.
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La plantada de l’arbre escolar replanta

el bosc de Ribera de Les Franqueses
Uns tres-cents escolars dels diferents centres educatius de la ciutat

participen a la plantada organitzada pel Centre de Recursos

Uns tres-cents alumnes de quart curs
de primària dels diferents centres escolars
de Balaguer, participen aquesta setmana de
l’activitat “plantem un arbre”, dins del Pla
Municipal de Dinàmica Educativa, que or-
ganitzen conjuntament el Centre de Recur-
sos Pedagògics de la Noguera i l’IMPIC.

Aquesta activitat s’ha dut a terme,
enguany, a l’arborètum del Monestir de
Santa Maria de les Franqueses, on s’han
plantat uns tres-cents arbres de diferents
espècies del bosc de Ribera.

Cada alumne ha plantat un arbre,
després de rebre l’explicació tècnica de
com i perquè fer aquesta activitat. Després
de la plantada, l’alumne rebrà un certificat

de plantació i un plànol amb el quadrant
per reconèixer sempre quin és el seu arbre,
que haurà de regar de tant en tant.

La plantada va iniciar-se el passat dilluns
amb els alumnes de l’escola La Noguera i
Àngel Guimerà; el dimecres va tocar el torn
als alumnes de l’Escola Pia i l’Estel, el dijous
als alumnes del col.legi Nostra Senyora del
Carme, i avui divendres serà el torn el
col.legi Gaspar de Portolà. Demà dissabte,
el col.legi La Noguera tancarà la plantada
amb una trobada de professors, pares i
alumnes de tot el centre.

La plantada ha comptat amb la
col.laboració del Departament d’Ense-
nyament i del de Medi Ambient.

La llum arriba a 21 veïns de

l’Horta d’Avall, a través del

Pla d’electrificació rural
Jordi Carbonell i Miquel Aguilà van
inaugurar l’obra el passat 4 de març

El passat dissabte 4 de març, el Director General
d’Indútria de la Generalitat de Catalunya, Jordi
Carbonell, acompanyat de l’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, i del Responsable de FECSA Endesa
a Lleida, Asensio Martinez, van inaugurar
l’Electrificació Rural de l’Horta d’Avall, que s’ha
desenvolupat durant els darrers mesos a través d’un
PERC (Pla d’Electrificació Rural de Catalunya),
promogut per l’Ajuntament a petició dels veïns i
subvencionat pel Departament d’Indústria de la
Generalitat de Catalunya.

El pla de l’Horta d’Avall ha comportat donar llum
a un total de 21 particulars amb petites explotacions
agrícoles i ramaderes, amb la instal.lació de 800
metres d’electrificació de Mitja Tensió i prop de
1.200 metres de baixa tensió.

El pressupost total de l’obra ha estat de
115.000 euros dels quals 57.000 han estat
subvencionats per la Generalitat de Catalunya, i la
resta ha estat finançat pels propis veïns.

Els veïns van agrair l’ajut institucional a Jordi
Carbonell, durant l’acte inaugural.
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La 7ena edició d’Antiquària va tancar el passat
diumenge les seves portes amb un balanç molt
positiu tan de vendes com de públic assistent.

Els expositors varen mostrar la seva satisfacció
ja no tan sols per les operacions tancades sinó per
la quantitat de contactes que s’han dut a terme
durant els dos dies i mig que ha durat el certamen.

Antiquària tanca portes amb set mil

visitants i 70.000 euros de vendes
El sopar subhasta del dissabte va reunir més d’un centenar

d’assistents que van adquirir productes des d’un euro fins a 200 euros

La valoració econòmica ha
superat els 70.000 euros de vendes
i ha augmentat un 5% el nombre de
visitants provinents no tan sols de
les nostres contrades sinó també
d’altres punts de la geografia
espanyola.

Per l’any vinent, l’organització
apostarà novament per la qualitat
dels expositors i els  productes
presents,  davant de la quantitat,
així com també per intentar que hi
hagi un ventall de productes
diferenciats: monedes, joies,
rel lotges, mobles, auxi l iars,
col.leccions diverses…

Referent al sopar subhasta que
va tenir lloc el dissabte per la nit,
cal dir que va ser tot un èxit ja que
més d’un centenar de persones van
aplegar-se al pavelló nou de la Fira i

van poder aconseguir diferents articles que van sortir a uns
preus de sortida que oscil.laren des d’un als dos-cents euros.

Una altra de les activitats que va despertar molta atenció
als visitants va ser l’exposició de motos antigues de l’any 1924
fins als anys 60 que ocupava una superfície d’ uns 250 metres
quadrats del recinte firal.

L’acte de cloenda de la Fira Antiquària 2006 va ser a càrrec
d’Àngel Vidal, Director dels Serveis Territorials del Departament
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat
de Catalunya a Lleida, mentre que el Director Territorial dels
Serveis de Comerç i Turisme, Vidal Vidal, va ser l’encarregat
de l’acte inaugural del certamen, acompanyat de les autoritats
locals i comarcals.
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973 445 356 - 667 471 961

Laboratori

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

HORARI: diari de 9h a 11h.

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

- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells

- Tècniques d’estudi i de redacció

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

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

cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

GRUPS REDUÏTS
PROFESSORS LLICENCIATS

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

Centre de Reforç Escolar

EINA ESTUDIS 2002, SCP

ZONA NUEVA DE BALAGUER
Casa pareada de 190 m2. 5 hab., baño
y aseo, 3 balcones. Garaje para 3
coches. Patio de 36 m2. A/A. 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
Nueva construcción de pisos de 2, 3,
4 hab. y át icos duplex. Zona
ajardinada y piscina comunitaria.
Parking y trastero. Acabados de 1ª
calidad. CONSULTAR PRECIO.

ZONA SECANO DE BALAGUER
Casa de 90 m2, con terreno urbano de
300 m2, 3 hab., 1 baño, cocina, jardín,
fuego a tierra. Precio: 165.278,33
euros.Ref: 0087

BUSCAMOS PISOS O CASAS PARA ALQUILAR O VENDER

EN CUALQUIER ZONA

Creu Roja celebra la

tercera trobada de

voluntariat de la Noguera
El 18 de març amb la participació
d’una cinquantena de voluntaris

El passat dissabte 18 de març, va celebrar-se

a Balaguer la trobada lúdico-formativa de voluntariat

de la comarca de la Noguera, amb la participació

d’una cinquantena de voluntaris que van presenciar

la ponència sobre “El sentit de donar el temps als

altres en la nostra societat”, i després d’un esmorzar

comú, van participar en els tallers sobre Formació

Bàsica Institucional, per a voluntaris novells, un taller

sobre relaxació i control de l’estrés, i un darrer sobre

l’atenció a la gent gran i el procés de dol.

Acabada la jornada, tots els participants van

dinar a l’hotel Balaguer on es va fer la cloenda.

La piscina coberta climatitzada acaba

amb les barreres arquitectòniques
Amb la instal.lació d’una cadira elevadora hidràulica que permet
l’accés a la piscina de qualsevol persona amb discapacitat física

Els regidors de sanitat, Jaume Canal, i

d’esports, Juanjo Tenorio, varen inaugurar

el passat mes de febrer un elevador hidràu-

lic que permetrà a les persones amb qual-

sevol discapacitat física tenir un accés més

fàcil a la pràctica de la natació.

El model en qüestió, amb un gir de 180º,

dóna un màxim de cobertura i atenció a les

necessitats de les persones amb mobilitat

reduïda, permet que mitjançant un sistema

hidràulic de pistons, l’usuari pugui disposar

d’una entrada i sortida adaptada del medi

aquàtic.

Aquest es mostra com un altre pas a

tenir en compte a l’hora de situar el medi

aquàtic i les seves activitats dins el projecte

de salut i higiene que es portarà a terme a

la piscina coberta durant el proper any i

que és consolidarà en tots els seus efectes

quan es disposi del vas petit com una

alternativa a les activitats terapèutiques i

de recuperació.
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

- ES VEN local comercial de 80 m2, c/ St Josep Calasanç.
- ES LLOGA magatzem i altell de 65 m2.
- ES VEN casa vella a Àger, cèntrica.
- ES VEN mas  a Àger.
- 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.
- ES VEN àtic-duplex d’alt standing, 170 m2 habitables. Terrassa
de 130 m2. Totalment moblat. zona cèntrica de Balaguer.

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

PRECISA

COMERCIAL
Interessats trucar al tel. 973 445 169

Preguntar per Mireia

Els propers dies 12, 13 i 14 de maig
Balaguer participarà activament en un estand
a la 19ena edició de Merco Equip, la Fira
Multisectorial de Fraga.

El passat dijous, l’Alcalde de Fraga i la
Regidora responsable de Fires i festes de la
localitat aragonesa es varen reunir amb
l’Alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà, per tal
de convidar oficialment  la  ciutat de Balaguer
per participar en el certamen firal de Fraga,

Balaguer, ciutat convidada a la Fira

multisectorial Merco Equip de Fraga
La fira aragonesa se celebrarà els propers dies 12, 13 i 14 de maig, i
Balaguer hi promocionarà la campanya turística i les festes estivals

un dels més importants de les poblacions
de la Franja de Ponent.

És de costum que cada any dins el marc
d’aquesta Fira multisectorial, Merco Equip,
siguin dues les poblacions convidades: Una
lleidatana i l’altra aragonesa.

Enguany, s’ha convidat a Balaguer i
Alcañiz, mentre que l’edició passada varen
ser les poblacions de Torrefarrera i Caspe.

L’Alcalde de Balaguer,  Miquel Aguilà, va
acceptar aquesta invitació i va manifestar
que lluïran la marca turística «Viu Balaguer»
en l’estand institucional que es muntarà a
Merco Equip, així com també oferiran una
mostra de gastronomia local representada
pel producte típic, la coca de samfaina, i es
promocionaran festes locals que se celebren
els mesos de primavera i estiu a Balaguer,
com ara la Festa de la Coca, les trobades
de gegants i de diables, o la Festa de la
Transsegre.

Josep Torruella cedeix el

seu fons fotogràfic
El fotògraf balaguerí ha cedit el fons en
dipòsit a l’Arxiu Comarcal de la Noguera

El fotògraf balaguerí Josep Torruella ha signat
un acord amb l’Institut Municipal Progrés i Cultura,
pel qual cedeix en dipòsit tot el seu fons fotogràfic,
que serà dipositat i custodiat a l’Arxiu Comarcal de
la Noguera.

Aquest fons està integrat, d’una banda, per les
imatges preses pel seu pare Daniel Torruella Valls,
fotògraf aficionat i president de la Secció
Fotogràfica del Centre Excursionista de Balaguer.

Aquesta part del fons comprèn 1.000 negatius
en suport de vidre i acetat, i unes 200 imatges
estereoscòpiques, d’entre els anys 1921 a 1938,
que cal localitzar, fonamentalment, a Balaguer i la
seva comarca.

L’altra part del fons la conformen les imatges
del propi Sr. Josep Torroella Riasol, fetes com a
fotògraf professional entre els anys 1965 i 1990 i
està integrada per aproximadament, uns 2.000
negatius fotogràfics de retrats d’estudi, bodes,
comunions i altres encàrrecs.

Josep Maria Escoda , vice-president de l’IMPIC
considera l’esmentat fons fotogràfic de gran
importància  històrica per la ciutat de Balaguer i
també per la resta de la comarca de la Noguera.
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El Consell comarcal realitza una jornada

de formació de noves tecnologies
Destinat a polítics i personal  que es dedica a diferents tasques

administratives del consell i dels diferents ajuntaments de la Noguera

El Consell Comarcal de la Noguera i
l’empresa Gassó Gestió Local van desen-
volupar la Jornada de Formació en noves
tecnologies per a polítics i personal que
desenvolupa tasques administratives, del
Consell i de tots els ajuntaments de la co-
marca. Aquesta Jornada s’emmarca en les
accions del Projecte e-Administració basat
en el Pla de Modernització Comarcal per
tal d’implantar un model propi d’Adminis-
tració Electrònica, projecte que ha comp-
tat amb la subvenció del Departament de
Governació i Administracions Públiques de
la Generalitat de Catalunya.

El Projecte e-Administració resol la pre-

sència activa de tots els municipis i del propi
Consell Comarcal a Internet, amb l’activa-
ció de 28 portals i l’aplicació de 7 platafor-
mes gestores de sol.licituds a aquells ajun-
taments que inicien la segona fase d’Admi-
nistració Electrònica, que facilita la comu-
nicació entre els ciutadans i els ajuntaments
i el treball diari del personal de les adminis-
tracions públiques. En relació amb l’Admi-
nistració Electrònica també es va presen-
tar el mòdul de tramitació municipal “e-
TRAM” de l’AOC (Administració Oberta de
Catalunya), mòdul integrable als partici-
pants del projecte, així com aspectes de la
identificació digital.

Les Avellanes acull una

jornada  turística

del Montsec
Es pretén convertir la marca Montsec

en única i  internacional

El Consorci del Montsec organitzà la celebració
de la primera jornada per a la divulgació i aprofita-
ment dels recursos turístics del Montsec, que va
tenir lloc al Monestir de Santa Maria de Bellpuig de
les Avellanes.

L’objectiu d’aquesta jornada tècnica era el d’apro-
fundir en el coneixement dels diferents recursos
turístics del territori i es van presentar els projectes
de dinamització turística del Consorci del Montsec.
Mitjançant l’anàlisi de l’oferta turística existent, es
pretén definir futures estratègies en base al benefi-
ci del territori.

La jornada estava dirigida a les diferents institu-
cions, tècnics i professionals del sector, que durant
tot el dia van tenir la oportunitat de posar en comú
les seves propostes i inquietuds en matèria de pro-
moció turística.

D’altra banda, el Director Territorial del Depar-
tament de Comerç, Turisme i Consum, Vidal Vidal
va presidir “La cuina de la mel” a Camarasa.
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El col.legi públic Gaspar de Portolà de Balaguer
participarà, a partir del tercer trimestre del curs
escolar 2005-2006, en el projecte “L’escola adop-
ta un monument” coordinat pel Laboratori
d’Arquelogia i Ensenyament de la Universitat Autò-
noma de Barcelona en col.laboració amb el Depar-
tament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Aquest és un projecte d’innovació que posa

Els alumnes de Gaspar de Portolà adopten

el monument la Cova Gran de Santa Linya
Els alumnes de cinquè de primària coneixeran in situ les excavacions
que es realitzaran durant el tercer trimestre d’aquest curs 2005-2006

èmfasi en l’entorn local i que pretén
dinamitzar el coneixement del patri-
moni històric i arqueològic, fomen-
tar actituds cíviques i de compro-
mís amb l’entorn dels propis alum-
nes del centre escolar que hi parti-
cipa i divulgar els treballs realitzats
amb exposicions itinerants, pàgina
WEB, publicacions de dossier didàc-
tics...

L’escola Gaspar de Portolà
adoptarà el jaciment arqueològic
mesolític de la Cova Gran del
municipi de Santa Linya on els
alumnes de cinquè nivell de primària
coneixeran “in situ” la història
d’aquest monument durant les
excavacions que es realitzaran al
llarg del mes de juny i en faran
l’estudi en relació a l’època històrica
a la qual pertany la cova.

Els alumnes realitzaran una unitat didàctica al centre on
es treballarà amb material elaborat pel Laboratori d’
Arqueologia de la UAB i es faran tallers tant al Parc Arqueològic
de Sant Llorenç com al centre sobre aspectes com l’art, el
temps, les eines, la caça i la recol.lecció... Aquests treballs
formen part del currículum de les àrees  de coneixement del
medi social, llengua i expressió visual i plàstica.

Posteriorment és previst realitzar una jornada de portes
obertes amb els alumnes i els pares al jaciment de la Cova
Gran.

El CEIP Gaspar de Portolà participa en aquest projecte
amb cinc centres més de Catalunya, quatre de la comarca del
Vallés i el CEIP La Noguera de Balaguer.
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Pepe Daza ensenyarà com

s’elaboren les Mones de

Pasqua, el 4 d’abril
El curs, de 3 hores, se celebrarà a la

Sala polivalent del Xalet Montiu

El proper dia 4 d’abril tindrà lloc a la Sala Poliva-
lent de l’IMPIC, al Xalet Montiu, un curs d’elaboració
de Mones de Pasqua a càrrec del mestre pastisser
balaguerí,  Pepe Daza.

Aquest curs de pastisseria tindrà una durada de 3
hores, en les quals tots els seus participants podran
aprendre tot el procés de creació d’una mona, des de
saber quins són els productes necessaris, fins a
l’elaboració, cocció i guarnició d’aquesta. Tot un
procés, que de ben segur que serà molt interessant
per a tots els diferents tipus de participants que desitgin
aprendre a fer aquest exquisit i tan típic pastís.

L’horari del curs d’elaboració de Mones de Pasqua
serà de 5 a 8 de la tarda i a un preu de 10 euros  per
persona.  Aquest preu inclou la inscripció al curs, i la
degustació de les mones realitzades 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 també per telèfon al número 973446606
extensió Àrea de Promoció. Les places del curs són
limitades.

El pròxim mes d’abril es realitzarà a la
piscina coberta climatitzada municipal de
Balaguer un curs de “Salvament i Socorris-
me Aquàtic” impartit per la Federació Cata-
lana de Salvament i Socorrisme amb la
col.laboració de la regidoria d’esports de
l’Ajuntament de Balaguer, per a totes aque-
lles persones majors de 16 anys que desit-
gin tenir els coneixements adequats i vulguin
realitzar aquesta tasca professional en al-

La piscina coberta de Balaguer acollirà

un curs de socorrisme i salvament
Les piscines d’estiu dels diferents municipis de la comarca tenen

una alta demanda de personal qualificat com a socorristes

guna piscina pública o privada.
Aquest curs arriba ja a la seva cinquena

edició consecutiva gràcies a la demanda de
socorristes generada durant aquests últims
anys que ha anat en augment, sobretot en
l’època d’estiu; d’aquesta manera amb
aquest curs es vol pal.liar la falta de profes-
sionals en la nostra comarca.

Durant els mesos d’estiu, són molts els
ajuntaments que tenen problemes per tro-
bar personal qualificat per treballar a les pis-
cines municipals com a socorristes, tal i com
marca la Llei.

El curs de salvament i socorrisme
consta d’una part teòrica (anatomia, primers
auxilis, etc.) i una de pràctica (salvament
aquàtic, natació) i està limitat en 30 places.

Per a més informació, els interessats en
fer el curs poden adreçar-se a les
instal.lacions de la piscina coberta de dilluns
a divendres de 7 a 22 hores.

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓ/PROMOCIÓ
IMMOBILIÀRIA UBICADA A 20 KMS. DE LLEIDA

NECESSITA

COMPTABLE
Domini de CONTAPLUS, excel i

facilitat d’atenció personal i
telefònica.

AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

Suport a la gestió immobiliària i
atenció telefònica.

Enviar C.V.
+ referències + foto, a:
Apartat de Correus 607,

Lleida

OFEREIX

- Alta S.S
- Sou fix garantit + incentius +
bonus + valoració de qualitat

d’acord a l’experiència demos-
trada en els dos llocs

LOCAL COMERCIAL

EN VENDA
C/ Barcelona. 200 m2.

2 nivells (100 m. per planta).
Totalment acondicionat.

Raó tel. 973448273

OPORTUNITAT.
ES VEN

SOLÀRIUM

pràcticament nou.

Preu: 1.000 euros

Raó: 670 900 725
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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

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

Classes de repàs
Cursos d’Informàtica

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

Lluís Llach i La Cubana protagonistes del

cicle de primavera del Teatre Municipal
El cicle s’iniciarà el dissabte 1 d’abril amb l’obra “Tenim un problema”

de Frank Vickery, i dirigida i interpretada per Àngel Llàcer

El Teatre Municipal presenta un nou ci-
cle artístic per aquesta primavera del 2006,
amb una programació d’autèntic luxe.

El cicle comença amb la comèdia «Te-
nim un problema» dirigida i interpretada pel
televisiu Àngel Llàcer.

El cicle continuarà el 23 d’abril, amb la
representació de l’obra «Mentiders» sota la
direcció d’Abel Folk, i interpretada per
Francesc Albiol, Enric Majó, Mercè Comas
i Marc Montserrat entre d’altres.

El 30 d’abril la música de Lluís Llach
s’acomiadarà del Municipal en la que ha
anunciat com la seva darrera gira musical.

El diumenge 28 de maig, l’escenari del
Municipal acollirà tot un clàssic, «Aigües
encantades» de Joan Puig i Ferrater, del Te-
atre Nacional.

Tancarà el cicle primaveral el grup La
Cubana, amb dues representacions el dis-
sabte 3 i el diumenge 4 de juny, amb l’obra
«Mamá quiero ser famoso».

El Club Bonsai Balaguer

ofereix un curs de bonsais
Començarà el 31 de març i durarà fins
el 8 d’abril, els divendres i dissabtes

El Club Bonsai Balaguer realitzarà un curs de
bonsais els propers dies 31 de març, 1, 7 i 8 d’abril.
El curs es celebrarà els divendres al vespre i els
dissabtes a la tarda, per tots aquells aficionats que
es vulguin iniciar en el món de l’art del bonsai.

Al finalitzar el curs, cadascun dels alumnes po-
drà endur-se cap a casa l’arbre bonsai que haurà
treballat durant el curs.

Així doncs, novament el club torna a posar en
marxa aquests cursos per tal d’incidir més en la
població i donar a conéixer aquesta afició. Un hobby
que tant sols el practica una petita part de la pobla-
ció, no pel cost que té sinó pel desconeixement del
tema. Amb aquests cursets doncs s’intenta donar-
lo més a conéixer i alhora ensenyar quelcom més a
tots aquells que ja ho coneixen però que volen mi-
llorar les tècniques per tenir cura d’aquests petits
arbres.

Els interessats en participar-hi poden trucar al
telèfon 696 32 83 34.
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El Teatre Municipal de

Balaguer acull un nou

cicle de cinema infantil
En total es podran veure cinc pel·lícules,

totes elles estrenades l’any 2005

El passat dissabte 11 de març s’inicià el 4t Cicle
de Cinema Infantil en Català (CINC) al Teatre Munici-
pal de Balaguer.

El cicle de cinema infantil, que consta de 5
pel.lícules actuals, estan adreçades especialment al
públic infantil.

Les pel.lícules que es poden veure en aquest ci-
cle són,  Chicken Little, el somni d’una nit de Sant
Joan; Kiriku; Opopomoz i els Pastorets, i Wallance &
Gromit.

Totes les pel.lícules del Cicle són pel.lícules
estrenades durant l’any 2005 i que a Balaguer serà
la primera vegada que es podran veure.

Totes les projeccions del cicle són a les 6 de la
tarda i al Teatre Municipal.

El preu de l’entrada per a tots aquests films és
de 3 euros per a tots els públics.

Les localitats, que no són numerades, poden
comprar-se a la taquilla del teatre el mateix dia de
la projecció o bé al Telentrada de Caixa Catalunya
durant les 24 h del dia al telèfon 902 10 12 12.

Els Gravats de Goya es poden veure a la sala

d’Exposicions Temporals del Museu de Balaguer

Francesc Puigpelat presenta la novel·la «Els

llops» a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
L’escriptor balaguerí, Francesc

Puigpelat va presentar el passat di-
vendres 10 de març, la seva darre-
ra novel.la «Els Llops», editat per
Proa, amb la qual ha guanyat la
passada edició del Premi Carlemany
i que està ambientada a Balaguer,
el Pla d’Urgell i el Montsec.

La presentació del llibre va anar
a càrrec del periodista de La
Mañana Francesc Guillaumet, i de
l’alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà.

La novel.la comença amb la
mort d’un dels protagonistes en el
Montsec de Rúbies i poc a poc va
endintsant-se en els períodes his-
tòrics més importants dels segles
XIX i XX, com la construcció del

L’exposició “Goya. Gravats: Capritxos i Desastres”
que s’inaugurà el passat 17 de març, a la Sala d’Ex-
posicions Temporals del Museu de la Noguera consta
de 160 gravats de Francisco de Goya Lucientes, de

les sèries Els Capritxos i Desastres,
finalitzats els anys 1799 i 1810, res-
pectivament.

Aquesta exposició produïda i
patrocinada per la CAM (Caja de
Ahorros del Mediterráneo) anirà
itinerant durant aquest any per
diverses poblacions catalanes.
Balaguer és la primera ciutat on es
poden veure aquests gravats. Més
tard, l’exposició visitarà les ciutats
de Lloret de Mar, la Seu d’Urgell, Vic,
Tàrrega i Manlleu.

L’exposició romandrà oberta fins
el 17 d’abril. L’horari d’obertura és
de dimarts a dissabte, d’11 a 14
hores i de 18,30 a 20,30 hores; i,
diumenges i festius, d’11 a 14 h.

canal d’Urgell, la guerra d’Àfrica, la guerra civil, fent
especial incidència en la Batalla del Segre.

L’acte de presentació de la novel.la va estar pre-
senciat per un bon nombre de veïns.
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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

L’espectacle nocturn “Viu La Passió”

arriba a la setena edició amb novetats
L’espectacle de Setmana Santa s’oferirà durant els dies 14, 15 i 16

d’abril en el marc incomparable del Castell Formós de Balaguer

Els propers dies 14, 15 i 16 d’abril
Balaguer celebrarà la setena edició de
l’espectacle Viu la Passió”.

“Viu la Passió” està formada per 12
quadres que fan viure amb màgia, realisme
i fantasia les narracions evangèliques de
l’última etapa de la vida de Crist. S’inicia en
un moment de joia popular com és l’entrada
triomfal a Jerusalem i acaba en un altre fet
gloriós, la resurrecció. En mig queden
escenes entranyables com l’últim sopar;
moments de dolça compassió com el de la
Verònica i el Cirineu... i sobretot moments
intensos de dolor i injustícia que culminen
en el quadre de la crucifixió.

La direcció la porten: Miquel Aige, Roser
Cayuela, Pepe Cases i Estanis Dalmau.

Una de les novetats és la música, que
suggereix  el ritme i moviment en cada
escena i en cada gest dels actors. Aquesta
també ha estat retocada en algun quadre,
donant entrada, tot aprofitant l’any Mozart,
a un tema d’aquest compositor.

L’espectacle està basat en quatre punts
claus i que es repeteixen en cada quadre:
la veu, l’escenografia, la llum i la música.

Aquest any els quadres s’han treballat
a fons, ja que sense l’harmonització
d’aquests quatre elements no es pot oferir
un espectacle prou digne.

El principal objectiu dels organitzadors
de La Passió, és oferir un espectacle de
molta qualitat i fer gaudir a tothom que hi
assisteix.

NECESSITA MONTADORS

PER A
TALLER DE FUSTERIA D’ALUMINI

Interessats trucar al: 973 45 14 13 / 658 999 934

Rafel Molina presenta el

seu darrer llibre

”El dietari del Contini”
Aquest divendres 24 de març a les 20h.

a la Sala d’Actes de l’Ajuntament

L’escriptor Rafel Molina, que signa les seves
obres literaries sota el pseudònim de Rafel Santapau,
autor de diversos llibres i obres teatrals, presenta
aquest divendres 24 de març, a partir de les 8 del
vespre, i a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Balaguer, el seu darrer llibre «El dietari del Contini»,
editat per Pagès editors.

La presentació del llibre, correrà a càrrec de
l’actor i amic de Rafel Molina, Francesc Vilalta, que
acompanyarà a l’autor del llibre en aquest acte es-
pecial i Lluís Pagès, l’editor.
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Golejadors del C.F. Balaguer

1.Girona (-1). ............. 61

2.Espanyol B (-1) ....... 59

3.Gavà ...................... 53

4.Vilanova ................. 53

5.Manresa (-1) ........... 46

6.Rapitenca ............... 46

7.Balaguer (-1) ..................... 44

8.Santboià ................ 44

9.Castelldefels .......... 42

10.Prat ..................... 42

11. Peralada (-2) ....... 37

12. Europa ................ 36

13. Mataró ................ 35

14. Barcelona C ........ 32

15. Palafrugell (-1) ..... 30

16. Cornellà .............. 29

17. Granollers ........... 27

19. Rubí .................... 25

19. Figueres (-2) ........ 23

20. Palamós (-1) ........ 21

Classificació Tercera Divisió

1.Parra ........................ 13

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

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

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

5. Flamarique ............... 3

6. Cortés ....................... 3

7. Ferran ....................... 2

8. Tenorio ...................... 2

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

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

11. Figuerola ................ 1

12. Campabadal ........... 1

13. Menchón ................. 1

Iban Parra va de-
mostrar una vegada
més el seu olfacte de
gol, marcant dos gols al
camp del Palamós, des-
prés d’haver marcat un
gol a casa, al Prat, tot i
que no va ser suficient
per a que els balague-
rins treguessin un resul-
tat positiu de la visita del
Prat.

A Palamós, les co-
ses van anar molt millor.
Toni Menchón, que enca-
ra no havia marcat Toni Menchón

aquesta temporada, va
obrir el marcador, amb un
gol al minut 8 de partit.
Parra per dues vegades i
Lluís Cortés, que sempre
que pot i té la oportunitat
també es reivindica com
a golejador, van acabar
d’arrodonir el resultat, fa-
vorable als balaguerins i
que servien per sumar 44
punts, que donen la per-
manència als homes
d’Emili VIcente, que a par-
tir d’ara hauran de lluitar
per d’altres objectius.

El Balaguer gunya per 0-4 al camp del

Palamós i s’assegura la permanència
Els balaguerins que van jugar aquest dimecres contra el Figueres,
s’enfrontaran aquest diumenge a l’Espanyol B, segon classificat

Després de la inesperada derrota a casa
amb el Prat, per 2-3, amb gols de Flamarique
i Parra, el Club Futbol Balaguer va aconseguir
una victòria al camp del Palamós per 0-4, que
ha retornat la confiança dels jugadors de cara
a la recta final del campionat.  El Balaguer va
avançar-se en el marcador amb un gol de Toni
Menchón, que s’estrena aquesta temporada,
i minuts més tard, el Balaguer va quedar-se
amb deu homes sobre el terreny de joc, per
l’expulsió de Flamarique amb roja directa. A
la segona part, els balaguerins van jugar molt
inteligentment, i agunataren molt bé en de-
fensa sortint amb ràpids contracops que van
donar els seus frutis. Parra per dues vegades
i Cortés en el temps de descompte van sen-
tenciar un partit davant d’un rival que haurà

de patir molt si vol salvar la categoria. L’equip
balaguerí, amb 44 punts, a l’espera del que
passi en el partit que va disputar-se aquest
dimecres a les 20,30 hores davant el Figue-
res, ja té superat el primer objectiu de la tem-
porada, que era la permanència.

A partir d’ara, partit a partit, els homes
d’Emili Vicente hauran de demostrar que són
un dels millors equips de la tercera divisió,
intentant acostar-se a la zona dels quatre
primers classificats. El Girona, l’Espanyol B,
el Vilanova i el Gavà, són els màxims favorits,
per jugar el play-off, tot i que Balaguer,
Santboià i Rapitenca encara els hi podrien
donar algun disgust.

Aquest diumenge, el Balaguer rebrà a
l’Espanyol B, a partir de les 17 hores.
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El passat dissabte 18 de
març el CB Balaguer “A”, va
aconseguir una gran victòria
davant del primer classificat,
l’INGASO Sícoris, en un par-
tit vibrant que va necessitar
2 pròrrogues per saber el
vencedor final.

El partit va començar
molt igualat, ja que al
finalitzar el primer quart el
resultat era de 17 a 17 en el
marcador.

L’Ingaso, amb una sortida
molt ràpida de contraatac, i
amb gran encert des de la
línia de 6,25, va aconseguir
avançar-se en el marcador
durant el segon quart, fet que
va fer que s’arribés a la mitja
part amb el resultat de 31 a
38.

El Club Bàsquet Balaguer

aconsegueix una gran

victòria sobre el Sícoris
El líder de la categoria va perdre per 98-93

després de dues pròrrogues disputades

Però els balaguerins,
molt ficats en el partit i molt
motivats, van aconseguir
realitzar un bon tercer quart,
i gràcies amb un bon balanç
defensiu, i una gran intensitat
defensiva, van retal lar
distàncies, acabant el tercer
quart amb el resultat de 47
a 51.

Va ser en l’últim quart, en
que els Balaguerins, tot i anar
a remolc durant quasi tot el
partit, van demostrar que
volien emportar-se la victòria
tot i les adversitats. Va ser
aquí quan a falta d’1 minut
per acabar el partit, el
resultat era de 68 a 70, i
gràcies al bonus, i a una
cistella als darrers segons,
van aconseguir empatar el

partit i forçar la pròrroga.
En aquests moments, fou quan el partit

va agafar una altra dimensió, on cada jugada
del partit era vital per tal d’aconseguir la
victòria. Tot i així el Sícoris, es mostrava molt
fort i continuava avançant-se en el marcador,
però gràcies a una molt bona defensa, 6
punts en contra durant els 5 minuts de la
primera pròrroga, el Balaguer, molt nerviós
en atac, va aconseguir empatar el partit, i
disposar d’una última possessió de 10
centèsimes en el marcador.

En aquest moment tothom donava per
finalitzada aquesta pròrroga i s’esperava
l’inici de la segona, quan a falta de 10
dècimes de segon, el jugador del Balaguer,
Gerard Folguera, va rebre la pilota des del
camp de defensa, i va llençar a cistella,
creuant tota la pista, i va aconseguir anotar
aquest tir impossible que donava la victòria
als balaguerins.

Però per decisió arbitral, no va ser
concedida la cistella al Balaguer, que va tenir
que esperar jugar la segona pròrroga que
va ser la que li va donar la victòria.

La constància, el treball i el sacrifici de
tot l’equip, va ser la clau d’aquesta victòria
que dóna ànims per seguir treballant i
escalar posicions en la classificació.

El jugador més destacat de l’equip del

CB. Balaguer fou Marc Betbesé que va
aconseguir anotar 28 punts.
Cinc inicial: González (12), Folguera (26),
Mbatch (5), Betbesé (28) i Marvà (12).
Alarcón (2), Castillo (0),  Solà (4), Rúbies (5),
Mateu (4), Nadal (0) i Mola (0).

El pròxim partit del CB. Balaguer és
contra el Cercle Catòlic l’Hospitalet aquest
proper diumenge 26 de març a 3/4 de 6 de
la tarda a Hospitalet.

CASA EN VENTA A LA SENTIU
(Ref. 2011)
- 3 plantes

- 4 habitacions
- 1 bany

- Foc a terra
- Ben situada

CASES ADOSADES D�OBRA
NOVA AL SECÀ

- 3 plantes
- 4 habitacions

- 3 banys
- Garatge

- Jardí

BUSQUEM PISOS O CASES PER LLOGAR O VENDRE A QUALSEVOL ZONA
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El Cristec Balaguer perd a la pista del
Vila-seca per 8 gols a 4, en partit corres-
ponent a la 23a jornada de la Nacional “B”.

Els balaguerins són derrotats
contundentment per un rival situat en la 4a
posició de la taula i que va saber aprofitar
les errades defensives del Cristec en els
moments claus de partit, la seva major
contundència en els metres finals, la gran
actuació del seu porter i un arbitratge amb
força tendència casolana.

L’inici de partit va ser molt equilibrat,
amb constants alternatives en ambdues
porteries i amb un joc ràpid per part
d’ambdós contendents (1-1, min. 15). Un
penalti inexistent favorable als locals,
transformat al min. 16, va desconcentrar
els jugadors de Jaume Canal, que poc
després veurien incrementat el seu
desavantatge (3-1, al descans)

L’inici del segon període va mostrar un
Vila-seca molt més assentat a la pista i amb

El Futbol Sala Balaguer Cristec perd per

8 gols a 4 a la pista del Vilaseca
Aquest dissabte 25 de març, el Cristec rebrà al pavelló poliesportiu

al Gimnàstic de Tarragona, a partir de 2/4 de 5 de la tarda

les idees més clares en totes les seves
línies. Fruit d’aquest domini va arribar el 4
a 1, moment a partir del qual el Cristec va
reaccionar, començant a crear de nou perill.
Dos gols visitants al minut 31 van retallar
considerablement les diferències en el
marcador (4-3), tornant l ’emoció a
l’encontre, però quan semblava que els de
Balaguer podrien donar la volta al marcador
van aparèixer els errors en defensa, la qual
cosa van aprofitar a la perfecció els
tarragonins per allunyar-se definitivament
en el marcador fins a l’excessiu 8 a 4 final.
Els gols del Cristec van ser marcats per
Jaume Cortés (2), Jordi Cortés i David.

Aquest dissabte, en nou horari de 2/4
de 5 de la tarda, al pavelló poliesportiu, els
balaguerins reben la visita del Nàstic de
Tarragona, en un duel que pot donar la
permanència matemàtica als de casa quan
encara resten 7 jornades per a finalitzar la
competició.

El Pub Tirgyps Balaguer

guanya amb facilitat al

Sansur per 3-10
L’equip De Rafa Martinez no va tenir
cap problema per doblegar els locals

amb una contundent golejada

El Club Futbol Sala Pub Tirgyps de Balaguer no
va tenir cap problema per imposar-se a un fluix
Sansur que en cap moment va donar sensació de
perill, tot i jugar a la seva pista.

Durant el primer temps, el joc va ser molt
imprecís i amb molt poca fluidesa, ja que les
defenses sempre es van imposar a les davanteres.
Tot i això, el Tirgyps que entrena Rafa Martinez s’en
va anar al vestidor amb un ajustat 2-3 en el marca-
dor, que li era favorable.

A la segona part els de la Noguera van sortir
molt més motivats i agresius, practicant una pressió
a tota la pista, sorprenent als locals que no van
poder fer res amb les envestides dels balaguerins,
que varen anar marcant gols, sentenciant l’encontre
amb una golejada d’escàndol.

Per part de l’equip balaguerí van marcar Capità
(2 gols), Carlos, Alias (3 gols), Manel, Germán, i
Cristian (2 gols).
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Jèssica Vidal del Club

l’Estel als Campionats

Estatals Special Olympics

La noia Jèssica Vidal Adamez, del Club Esportiu
L’Estel, ha estat seleccionada per competir als Cam-
pionats Estatals Specials Olympics que tindran lloc
els propers 23 a 26 de març a Palma de Mallorca.

La Jèssica ha estat seleccionada pel Cap de la
Delegació Catalana d’ACELL, Gaspar Vilalta, per
competir en les modalitats de 25 metres crol i 25
metres esquena.

Des de la seva selecció fins al moment de la
competició la noia està entrenant a les instal.lacions
municipals sota la supervisió i direcció de David
Pifarré, i la col.laboració de David Bach, tots dos
del Club Natació Balaguer.

Aquest és el primer cop que una nedadora de
L’Estel ha estat seleccionada per a competir en uns
campionats a nivell estatal, la qual cosa és un motiu
de satisfacció pels seus familiars, entrenadors i
companys de L’Estel.

El passat 12 de març es jugà la sisena
jornada del Campionat per Equips de
Catalunya, i els resultats van conformar un
èxit rotund per al club balaguerí.

El Primer equip, que juga a Segona
Divisió Catalana va guanyar al Pardinyes per
un rotund 8,5 a 1,5; cap dels deu jugadors
que formen l’equip de la Noguera  va perdre
la seva partida. Amb aquest excel.lent
resultat i a tres jornades vista per a la
finalització del Campionat, el club balaguerí
manté les opcions per a  jugar el play off
per a ascendir a Primera Divisió Catalana.

L’equip del Balaguer B segueix tercer
en la classificació provisional  de Primera
Divisió provincial després de guanyar per

Exitosa jornada dels diferents equips

del Club Escacs Balaguer Cristec
En la sisena jornada del Campionat per equips de Catalunya, els

equips balaguerins van fer excel.lents resultats davant els seus rivals

un 7.5 a 0.5 a Andorra, mantenint també
opcions per a ascendir a la categoria
Preferent, la màxima Provincial.

L’equip del Balaguer C guanya a
Vallfogona per un 4.5 a 0.5 en Segona
Provincial, i es manté cinquè en la
classificació provisional.

El Balaguer D empata amb Benavent,
però continua líder de Tercera categoria -
grup I-, i per tant amb opcions clares a
quedar campió de la Tercera.

El Balaguer E guanya per un contundent
4 a 0 al Vilanova de Segrià B.

Aquesta gran jornada manté vius els
objectius marcats a principi de temporada,
que fins i tot s’acomplirien amb escreix.
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La Maxxis Cup tornà a ser present el pas-
sat cap de setmana a la localitat noguerenca
de Tartareu, per celebrar la segona de les
proves del calendari del Campionat d’Espa-
nya i que va comptar amb la participació de
246 ciclistes en les diferents modalitats i ca-
tegories de la prova de descens al circuit de
La Malera.

Organitzada pel recent creat Club Ciclis-
ta Tartareu, la Maxxis de Tartareu transcorre-
gué sobre un circuit d’uns tres quilòmetres
força complicats, que van fer que les caigu-
des fossin protagonistes, tot i que no s’ha de
lamentar cap accident greu.

Un total de 246 participants al Campionat

d’Espanya de descens de Tartareu
Va celebrar-se el passat cap de setmana de l’11 i 12 de març,

organitzat pel Club Ciclista Tartareu amb la col·laboració de Maxxis

En categoria cadet, el guanyador va ser
el francès Camille Blanchard, seguit de Javi
Guijarro i Antonio Ferreiro.

En la resta de categories, cal destacar el
triomf de David Vàzquez en categoria èlit, re-
petint triomf de l’any passat, mentre que Ivan
Oulego, un dels màxims favorits es va que-
dar amb la segona posició, seguit del català
Bernat Guardia, que completava el pòdium
final.

En femines, la guanyadora va ser la fran-
cesa Anais Pajot, seguida de Mireia Boscà i
de Miriam Blas.

Cal destacar que durant el dissabte es va
dur a terme la Four Cross, una prova real-
ment espectacular, que va comptar amb un
total de 33 participants.

Lorganitzazió va comptar amb l’especial
col.laboració de Creu Roja de La Noguera
durant els dos dies de la prova, i de Protec-
ció Civil de Balaguer en les tasques de con-
trol i comunicació en la jornada del diumen-
ge.

A l’acabament de la compoetició, els or-
ganitzadors es mostraren satisfets de l’èxit
aconseguit en l’edició d’enguany.

Bon paper dels nedadors

balaguerins als campionats

de Catalunya  G3
El campionat va celebrar-se el passat

cap de setmana a Andorra

Un total de 6 nedadors del Club Esportiu Natació
Balaguer han disputat aquest cap de setmana els
Campionats de Catalunya G3  (13-14 anys) de
Natació a les instal.lacions del C.N. Andorra.

Entre els millors resultats destaquem a la Marina
Verges en els 400 metres lliures aconseguint el 8è
lloc de Catalunya i en els 200 metres esquena
ocupant el 16è lloc; en Cristian Vela en els  100 i
200 braça s’ha classificat en la 10a posició de
Catalunya, la Cristina Marquina en els 100 i 200
braça ha ocupat la 17a posició, l’Anna Auberni el
lloc 29 en 200 estils, i l’Anna Pla i la Mònica Bistuer
en els llocs 30 i 31 respectivament en els 200
metres lliures.
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El passat dissabte 4 de Març, es va realitzar a l’Ajuntament
de Balaguer, l’extracció de sang que es realitza de manera
periòdica a la nostra ciutat. Com a novetats, aquesta jornada
es va canviar la ubicació, i es va ampliar l’horari d’extraccions
(10:00-13:00 i de 16:00 a 19:00), donat que des del Banc de
Sang i Teixits es cregué convenient per tal de facilitar la donació
de sang.

Les xifres de donacions han estat aquesta vegada  159,
produïnt-se un augment de 29 donacions respecte la última
(desembre 2005). La mitjana de donacions doncs, ascendiria
a 26,5 donacions per hora. De les anteriors extraccions, 24
van ser de nous donants, als quals transmetem el nostre
agraïment per la seva iniciativa. Animem també a la resta de
persones a intentar-ho, ja que encara ens resta una mica
d’esforç quan a arribar a ser autosuficients (45 donacions per
cada 1.000 habitants).

No ens oblidem tampoc dels donants fidels a les extraccions
periòdiques, que donen força a la idea que «Amb una sola
vegada, no n’hi ha prou»! I finalment, agrair també al personal
i als voluntaris l’atenció facilitada als donants.

Aprofitem també per donar a conèixer l’adreça electrònica
de l’Associació de Donants de Sang de La Noguera:
noguera@donantsdesang.org. Ens podeu adreçar qualsevol
dubte pel que fa a la donació de sang, a les properes
extraccions, o a l’associació.

Els informem també de la composició final de la Junta
Directiva: President Jaume Canal Sotelo, Vice-presidenta Rebeca
Medialdea Torre, Secretària General Montserrat Terés Agelet,
Tresorera Isabel Gil Latorre, Vocals Sònia Aguiló Sánchez, Joan
Garcia Toledo, Jordi Profitós Freixanet, Mª Pilar Profitós
Freixanet, Maria Puig i Fontelles, Lourdes Torres Garcia.

Assossiació de Donants de Sang de La Noguera

Agraïment

Indesinenter

Empaitats

Per començar he de dir que estic com-
pletament d’acord amb la senyora Pallé.
Jo també em sento perseguit per l’Ajunta-
ment de Balaguer. Em fa sentir perseguit
el rebut de l’impost de circulació, el d’es-
combraries, el de l’aigua, els del cementi-
ri i tots els cobraments que pugui neces-
sitar fer per a que l’administració de la
ciutat funcioni. Em molesta i no poc la con-
tribució i no cal dir la declaració de ren-
da. M’irriten els permisos d’obres i m’em-
prenyen les normes que em fan complir.
De vegades em desperto suat i assede-
gat amb l’imatge malcarada del Sr. Miquel
Aguilà gravada en les parpelles encara tan-
cades, que em senyala amb un dit acusa-
dor. Ai, Déu! no vull ni recordar-ho, és com
aquell “Tio Sam yanki” dels cartells, amb
barret de copa estrellat que senyalant-te
quasi et fica el dit a l’ull, reclamant el que
ell diu que pertany a la comunitat.

Jo en solidaritat amb la senyora Pallé,
no estic a disposat a patir més. Per aquest
motiu reclamo uns pressupostos ben fets.
Detallats com els que ella sens dubte fa-
ria. Vull que les partides estiguin detalla-
des, que no es passin diners d’aquí cap
allà i d’allà a no se sap on. Que no hi hagi
romanents ara quan ahir no hi eren i demà
tampoc. En fi, que no es multipliqui per
1,3 % el pressupost de l’any passat per
avançar-hi més, i que s’acabi de ficar ze-
ros en una partida per traspassar-los a
una altre i fer així xifra gegantina per co-
brir una necessitat. Els meus desitjos, jo
reconec són un somni, i per tant no es
portaran a la realitat. És la diferència que
tinc amb ella.

Total que en el Ple de l’Ajuntament del
23-02-06, (que es tractava dels pressu-
postos de la casa gran), d’una trentena
d’assistents es van quedar cinc en la seva
segona intervenció, i que consti que
d’aquests, dos tenien justificants no con-
templatius, l’altre essent un empleat de
l’Ajuntament estava a disposició del pú-
blic amb el micròfon. Clar, jo pobret de
mi, per molt solidari que em senti amb
ella no puc menys que dir-li que ho va fer
molt malament. Veurà senyora davant de
l’impossibilitat de canviar res, -per allò que
es diu de la majoria - uns toquets d’hu-
mor foteta haguessin encaixat bé. El Sr.
Sampedro es va fer escoltar per aquest

detall. No va insultar. No va retreure sinó
l’imprescindible, i sí va ficar l’humor on no
es podia ficar ni obtindré res més. Vostè
en canvi es va despentinar i enrogallar, en
coses que no venien al cas. En una pa-
raula no va saber estar. Els seus mítings -
perquè això són - son esgotadors pel re-
petitius. No convencen a ningú i tot rau
en què com li vaig dir una altra vegada,
vostè no s’ha identificat amb Balaguer.
Vostè ha volat en una altra galàxia. Ha anat
ensotanada de nena privilegiada tot el
temps. Ha estat un visible element més
de proteccionisme rar i extravagant, per-
què no es compren. Qualsevol politiquet
sabria veure quan no encerta el missat-
ge, i en començaria una altre, vostè no.
Malda per inspirar compassió amb el seu
victivisme davant d’un alcalde que no li
col.labora en el seu lluïment i nos’adona
que fa el ridícul.

Cregui dona, cregui d’una vegada, per-
què reparteixi quatre subvencions i surti
en cent fotografies no aconseguirà ni és-
ser estimada ni temuda. Més aviat crec,
que pot ser un perill per la carrera del Sr.
Gavín.

Té tot el dret de manifestar-se contra
l’elevació de totes les taxes municipals, i
em torna a tenir al seu costat, perquè és
d’agraïr la seva sensibilitat social. No és
fàcil ni freqüent tenir 2.574 euros de com-
plement al sou per catorze mensualitats
com és el seu cas i continuar preocupant-
se pels seus conciutadans. Ja ho sabem
que els polítics es guanyen bé la vida, i
tothom ho accepta com una fatalitat més,
diem que així tenen menys temptacions.

Sigui com sigui, felicitats pel Nadal que
va tenir. Es compren molt bé que no s’ha-
gi sabut tractar el seu defecte de coixesa
(orgull), moltíssima gent sense ser polític
professional faria el mateix què vostè. I
així acabarà el seu pas per l’Ajuntament,
com una pel.lícula dolenta, amb un record
trist.

C.G.A

De vegades el rumb,
l’inflexió que ens determina,
l’impuls i la pròpia vida,
de vegades tot això,
no neix de cap interès.
És el cos del pur instint,
la natura prenent forma,
l’entranya del més endins,
allò que es fa indefinible
però sempre ens defineix.
De vegades és cel la via del món
i al camí del dia a dia
s’hi veu la plenitud.
De vegades notes l’eix
d’un eximi estat de gràcia
i et mires ben bé per dins i t’examines
i algun cop potser t’entens.
Si et passa així, comencem a parlar
i ens avindrem de seguida.
Agosaradament potser per dir ben poc
he pres el peu que em dóna el pensament
i aquest estrany ofici de fer versos.
Farcellets d’amor seguiran fent
els meus poemes i ells em definiran.

Miquel Trilla
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Ps. l’Estació, 35

BALAGUER

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

Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER

Menjars casolans • Menú diari • Carta
Hostal Nou, s/n  -  25680 Vallfogona de Balaguer - Tel. 973 44 50 59

La Penya Madridista de

Balaguer inaugura nou

local al carrer del Pont
Els socis podran seguir les transmisions

de tots els partits del Reial Madrid

La Penya Madridista de Balaguer va inaugurar
el passat diumenge 19 de març, el nou local social
ubicat al carrer del Pont.

Es tracta d’un local de 200 metres quadrats,
dotat d’una gran pantalla i un servei de bar, on els
socis de l ’entitat podran seguir totes les
transmissions televisades del seu equip, el Reial
Madrid. Els socis pagaran 5 euros mensuals, mentre
que els menors de 12 anys abonaran 3 euros.

Arribada la Setmana Santa, la regidoria
d’esports de l’ajuntament de Balaguer
planteja un nova activitat, substituint la
d’anteriors edicions anterior de la setmana
santa sobre rodes. La primera setmana X-
Trem.

La renovació de les activitats,
l’ampliació de les mateixes i la necessitat
d’adaptar-se a la demanda dels infants han
estat els principals punts a tenir en compte
per iniciar aquesta nova activitat.

De dilluns a dijous, del 10 al 13 d’abril,
els nois i noies realitzaran diferents activitats
esportives, que es portaran a terme en base
al programa establert; bicicleta, activitats
d’aigua, esports col.lectius, activitats al
medi natural,...

La Setmana X-Trem substitueix a la Setmana

sobre rodes durant la Setmana Santa
La nova activitat brinda als més joves poder practicar l’esport durant
les vacances de Setmana Santa, d’una manera divertida i especial

Tots els participants interessats poden
formalitzar les inscripcions a la regidoria
d’esports, administració de la piscina
coberta, i també demanar informació al
telèfon 973450915.
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 Fernado Guirado s’imposa en la lligueta

de pesca de la truita a Balaguer
Miquel A. Puertas va imposar-se al Concurs Social de carpa i barb

El passat diumenge 12 de març va disputar-se a
les aigües del riu Segre la tercera i última jornada de
la lliga de pesca de la truita de Balaguer, organitzada
per la Societat de pescadors Esportius de Balaguer.

Després de la tercera jornada, Fernado Guirado
va proclamar-se campió amb un total de 17.800 punts,
amb un total de 48 truites pescades durant els tres
dies, d’un total de 13 quilos.

El segon classificat va ser Miguel A. Lorenzo, amb

16.400 punts, 41 peces i un total
de 12,300 kg de peix.

El tercer classificat va ser Toni
Elies amb 16.300 punts, 44 peces i
11,9 quilos de truites.

La quarta posició va ser per José
Maria Acenso seguit de Joan
Rodríguez.

D’altra banda en el Concurs So-
cial del club disputat el passat 19
de març, dedicat a la pesca de la
carpa i el barb, el guanyador va ser
Miguel A. Puertas amb un total de
18 peces i 24,300 quilos, seguit
d’Albert López amb 14 peces i 22
quilos i de Marcos León amb 13
peces i 18 quilos.

El quart classificat va ser Pe-
pito Alós, que va treure la peça
més gran del concurs amb 4,600
quilos, i la cinquena posició va ser
per José A. Rodriguez, tots ells de
Balaguer.

El Club Futbol Balaguer

sorteja un cotxe i un viatge

El Club Futbol Balaguer sortejarà un cotxe, un
creuer pel Mediterrasni i diverses Play-Station, en
un sorteig pro futbol base que anirà en combinació
amb el sorteig de la Loteria Nacional del proper 10
de juny.

Els jugadors del futbol base col.laboren en la ven-
ta de les butlletes que poden adquirir-se al preu de 2
euros. D’altra banda, el club està treballant en
l’organització d’un campus d’estiu.
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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,
famil iars i amics.
Agrupació de Balaguer i La
Noguera. Telf. de contacte:
Salut Mental Ponent, Tel:
610260221 -973221019.
Mail: sampon@suport.org

LLOGUER local comerci-
al de 190 m2 al C/
Barcelona. Obra nova. Dos
nivells. Aparador de 12
metres. Zona Escola
Pia.Raó 973448273.

MOSSOS D’ESQUA-
DRA, POLICIES LO-
CALS. Hi ha centenars de
places ofertades! Treball
de funcionari, a la teva co-
munitat i molt ben remune-
rat. Informa’t al
900150191 trucada gra-
tuïta.

VENEM I COMPREM ca-
ses i pisos sense entrada i
sense avals. Impostos
incluits. Hipoteques al 125
%. Canvii la seva hipoteca
per una altra de més bara-
ta. Trucar al 670527205.

15.631 NOVES PLACES
DE FUNCIONARI. Oferta
pública 2006. Vols aconse-
guir-ne una? Truca’ns gra-
tis i t ’ informarem
900315315.

DESPATX D’ARQUITEC-
TURA de Balaguer, preci-
sa delineant per a projec-
tes d’arquitectura i urbanis-
me, amb Autocad i Allplan.
Interessats demaneu infor-
mació  als telèfons
973445998 i 600426017.

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 LLOGA pis semi-nou al
C/ Dr. Fleming. Amb 3 hab.,
1 bany complert, rebost, 2
terrasses. Amb calefacció
gas individual. Tot moblat.
Raó tel: 973451371 (trucar
al migdia o nit).

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

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

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

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

CANSAT DE BUSCAR
FEINA? Zeladors per Ser-
veis de Salut. Únic requisit:
Certificat Escolar. Prepara’t
i no busquis més. Informa’t
al 900150191 trucada gra-
tuïta.

COMPRO PISO  de
segunda mano en Balaguer,
de particular a particular.
Interesados  l lamar
687733927.

ES LLOGA plaça de pàr-
king tancat, davant Germa-
nes Carmelites. Interessats
trucar al: 973448273.

AUXILIAR ADMINIS-
TRATIU 1.200 euros men-
suals. Requisit: Graduat Es-
colar. Imminents ingressos.
Informa’t 900315315. Tru-
cada gratuïta.

ETS DIPLOMAT AMB IN-
FERMERIA I NO TRO-
BES FEINA? Aconsegueix
ja la teva plaça d’Infermer/
a amb Centres de Salut.
Preparació garan-titzada.
Informa’t al 900315315
trucada gratuïta.

ES VEN pis de 120 m2, mo-
blat,4 hab.,2 banys com-
plerts, terrassa de 20 m2 i
balcó. Ascensor, calefacció,
aire condicionat. Cèntric. Raó
tel: 973447235 (trucar a
partir de les 19:30 h).

ES VEN teules antigues. In-
teressats trucar al
628132063 - 609440107.

NO BUSQUIS MÉS. Requi-
sit: Certificat Escolar. Treba-
lla de funcionari com a Per-
sonal Subaltern. Preparació
garantitzada. Informa’t al
900150191 trucada gratuï-
ta.

ES TRASPASSA merceria-
llenceria, Gemma Intim. En
ple rendiment. Interessats
trucar al 617357348 o
973450801.

VENC matalàs nou de làtex
Flex (1,50 m), amb funda per
400 euros. També venc am-
plificador (Fonestar MA-60)
més  micròfon (Fonestar
MSH-225) sense fils, avarca
1.500 metres de distància
preu 900 euros. Interessats
trucar al 659791736.

CONSTRUCCIONS GER-
MANS VIDAL. Obra públi-
ca i obra civil. 20 anys al ser-
vei de la construcció. Trucar
als telèfons:973426180-
650760006 - 675802047.

ES VEN acció del Club Ten-
nis Balaguer. Raó al telèfon:
628132026.

ES BUSCA persona amb un
mínim de coneixements infor-
màtics i de comptabilitat per
fer tasques d’oficina a hores
o dies. Interessats trucar al
629356462.

ES BUSCA esteticient amb
experiència a la Peluqueria
Sumarroca. Interessats tru-
car al: 973450180 o
639572806.

ES VEN acció del club de
tennis de Balaguer. Raó te-
lèfon: 669845313.

VENDO PISO de 90 m2, 4
hab., 2 terrazas,
calefacción a gas y
amueblado. Precio:
20.000.000 PESETAS.
Razón tel: 689758243.

SE OFRECE paleta para
todo tipo de reformas:
cocinas, baños, suelos,
terrazas etc...Precios
económicos. Razón:
618627993.

ES LLOGA plaça de pàr-
king al c/ Sant Lluís canto-
nada amb Ps. de l’Estació.
Interessats trucar al:
696680933.

EMPRESA de material de
construcció, requereix
xòfer per a camió pluma. Es
valorarà experiència. Raó
telèfon: 973451084.

BALAGUER  es traspassa
pub-discoteca. Zona immi-
l lorable. Telèfon:
618789061 - 646135645.

ES LLOGA plaça de pàr-
king al carrer Molí del
Compte, 35. Raó telèfon:
685551005 - 973445813.

E M P R E S A
D’AUTOMOCIÓ primera
marca ubicada a Balaguer,
busca recanvista. Interess-
ats trucar al 973447705.

ES VEN Opel Frontera
Sport 4x4. Tres portes, any
1998, amb 80.000 kms.
Raó telèfon: 973449248 a
partir de les 8 del vespre.

ES BUSCA baterista amb
instrument. Interessats tru-
car al 690189081 o bé al
616579661.
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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 23 de març a les 8 de la tarda del 30 de març MARCH

De les 8 de la tarda del 30 de març a les 8 de la tarda del 6 d’abril ALDAVO

De les 8 de la tarda del 6 d’abril a les 8 de la tarda del 13 d’abril CLAVER

T E L È F O N S O Ú T I L S
BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700
GUÀRDIA URBANA 973 450000
CONSELL COMARCAL 973 448933
BOMBERS 973 445080
CAP II 973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES 902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MEDIC DE RECONEIXEMENTS 973 448113
CREU ROJA 973 445796
RENFE 973 445503
ALSINA GRAELLS 973 445476
TAXIS PÚBLICS 973 445022
CORREUS 973 445826
JUTJAT N.1 973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2 973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS 973 451177

DESPATX PARROQUIAL 973 445342
ESGLÈSIA EVAN. PENTECOSTAL 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044
973 445786 - 629 447113 -973 390862
CASAL GENT GRAN 973 446259
BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT 973 586005
DISPENSARI MÈDIC 973586249
CAMARASA
AJUNTAMENT 973 420009
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT 973 428007
CUBELLS
AJUNTAMENT 973 459005
GERB
AJUNTAMENT 973 446099
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC 973 445018
MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005

METGE 973 430107
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
TÉRMENS
AJUNTAMENT973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE 973 180213
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 438004
METGE 973 438003
A.T.S. 973 438062
ESCOLES 973 438061
RESIDÈNCIA 973 438169
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC 973 420003
LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.

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

vei substitutori per carretera de Balaguer a la Pobla de

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

09.45 h, 14.15 h i 21.20 h.

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

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

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

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS
PRESSUPOST

LOCAL COMERCIAL EN VENDA
al carrer Sant Diego de California,

de 190 m2. Local acondicionat
(aigua, llum. aire condiconat, oficines, banys, etc)

Raó tel. 973 448 273

SE VENDE PISO TOTALMENTE AMUEBLADO
90m2, frente estación de trenes.

3 habitaciones, cocina reformada, 2 baños (1 con
bañera de hidromasaje), puertas interiores
nuevas, y puerta de entrada con cierre de

seguridad. Precio: 147.300 euros
Raó tel. 667476172

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

Llocs vacants

Caixes d’Estalvis

i Bancs

Prepara’t JA!

900 308 308
trucada gratuïta

El millor moment per entrar

EXCEL
.
LENTS CONDICIONS

i

CAPACITACIÓ DE

TRANSPORTISTA
CONSTANT OFERTA DE PLACES

Companyies Nacionals

i estrangeres, Viatges

Nacionals e Internacionals

Informa’t - Trucada Gratuïta

900 308 308

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

Auxiliars

d’Infermeria
PRÒXIMS INGRESSOS
Informa’t

900 308 308
Trucada

Gratuïta

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

REHABILITACIÓ DE FAÇANESOPORTUNITAT.
ES VEN

SOLÀRIUM
pràcticament nou.

Preu: 1.000 euros
Raó: 670 900 725
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