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Fira Balaguer 2006
Del 29 d’abril a l’1 de maig la
capital de la Noguera acollirà
el certàmen comercial
multisectorial

Anna Biscarri sotscampiona
L’esportista balaguerina ha
quedat sotscampiona en el
campionat universitari de
Catalunya de Tennis Taula

449

Promoció turística
El Consell Comarcal de la
Noguera ha estat present a la
fira de Donosti i properament
assistirà a la de València

1a quinzena
abril · 2006
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El proper 1 de maig s’obre el plaç per a les declaracions

de RENDA i PATRIMONI de l’exercici 2005

El nostre despatx li ofereix la possibilitat de

confeccionar o comprovar la seva declaració.

No esperi a l’últim moment.

OBERTA PREINSCRIPCIÓ PROPER CURS

CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

ACSER S.C.C.L.
(ACADÈMIA SERRA)

Sant Lluís, 50
25600 BALAGUER

Tel./Fax 973 44 59 12
c5006793@xtec.net

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ
• Cures Auxiliars d’Infermeria

• Gestió Administrativa

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR
• Administració i Finances

I si no has aprovat ESO

PGS, empleat oficina

• ANGLÈS

Sharon’s English Dpt.

• INFORMÀTICA

• FORMACIÓ CONTÍNUA i

RECICLATGE TREBALLADOR

• FORMACIÓ OCUPACIONAL

• REPASSOS i REFORÇ ESCOLAR
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sumari

Què en penseu?...
Sembla que la primavera, en clau polí-

tica, també ha arribat a la nostra ciutat. És
hora de començar obres, reformes,
urbanitzacions... Benvingudes aquestes
actuacions, encara que hàgim d’esperar
quatre anys per veure el seguit de
maquinària pesada i sorollosa per places i
carrers o diferents indrets com el riu, la
variant o altres entrades a Balaguer. Per
cert, algú es pot trobar amb la desagrada-

ble sorpresa de no poder arribar a entrar
si és que ho fa per la carretera de
Camarasa i no està al cas quan passa per
les plataformes col.locades a ambdós
sentits d’aquesta via per reduir  la  velocitat.
I no em refereixo per motius de la suspensió
del vehicle, sinó per les ziga-zagues que
alguns conductors improvisen per tal
d’eludir els obstacles. Al futbol aquestes
filigranes provoquen figuradament fractu-
res de cintura. En aquest cas poden no
ser figurades, sinó  reals.

Josep M. Simón i Auberni

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Cirurgia

Anàlisis

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

c/ Sant Crist, 22 baixos,
cantonada Dr. Fleming
Tel./Fax 973 451 393

25600 BALAGUER

OSTEOPATIA I FISIOTERÀPIA
TERÀPIA CRANEOSACRA
R.P.G.
- Mal d’esquena, articulacions,
tendinitis
- Vèrtigs, mal de cap, migranya
- Insomni, fatiga, estrés
- Otitis, sinusitis
- ATM
- Escoliosis, peus plans i espolons

PILATES

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

La promoció turística de Balaguer i comarca

Des de fa uns mesos que hem obser-
vat com tant des del Consell Comarcal de
la Noguera amb el suport de diferents ajun-
taments de la comarca, com des de l’Ajun-
tament de Balaguer s’estan duent a terme
campanyes de promoció turística, amb as-
sistència a diferents fires nacionals i inter-
nacionals, donant a conèixer les
excel.lències dels nostres productes, mo-
numents, establiments, restaurants, etc. En
definitiva s’està fent una labor sorda i cons-
tant per tal d’aconseguir que la comarca
de la Noguera i la seva capital, Balaguer,
tinguin un lloc en el catàleg de destins tu-
rístics dels intrèpids viatgers que cada dia,
de manera més sorprenent, busquen nous
destins i nous horitzons per deixar-se cau-
re, ja sigui un dia a l’hora de dinar, un cap
de setmana, i perquè no, unes vacances.

De tots és conegut que aquesta tasca
promocional és complicada, ja que quan
Salou o Viella aixequen un dit, són milers
els visitants que hi acudeixen, en canvi, a
les comarques d’interior que no tenim ni
platja ni muntanya, per molt que se’ns as-

En portada:
Viu La Passió

BALAGUER
El tram de carretera que

passa per dins de la ciutat
passarà a ser tram urbà

Tot és a punt per a una nova
edició de Fira Balaguer a

finals d’abril

COMARCA
El Consell signa el pacte de la
Salut amb diferents ajunta-
ments i consells comarcals

Trobada entre veïns de
les localitats de
Cubells i Cubelles

CULTURA
El Pla d’Almatà present

a la Tribuna d’Arqueologia
de Barcelona

Una ballada de sardanes i el
premi literari per escolars

per Sant Jordi 2006

ESPORTS
El Balaguer necessita guanyar
després de tres derrotes
consecutives

Anna Biscarri sotscampiona de
Catalunya universitaria
de tennis taula

seguri que el turisme d’interior cada cop és
més notable, costa molt que es noti el canvi
de fluxes en els visitants.

És per això que cal destacar la labor que
s’està fent, i cal no defallir en assistir a to-
tes les fires que sigui possible, en elaborar
tota la informació cultural, patrimonial, gas-
tronòmica que sigui possible per tal de que
la nostra comarca sigui un punt de referèn-
cia per als viatgers i turistes.

Poques comarques de Catalunya poden
presumir de tenir a pocs quilòmetres, pa-
ratges naturals com el Congost de
Montrebei, o la Baronia de Rialb, sense obli-
dar Sant Llorenç i Camarasa, passant per
la riquesa patrimonial de Cubells, Ponts La
Baronia i Balaguer,  i a la vegada poder ofe-
rir una riquesa gastronòmica impressionant,
amb restaurants i restauradors coneguts
arreu de Catalunya. Sens dubte, tots aquests
ingredients poden ser un bon motor econò-
mic per les nostres poblacions, si tots ens
volquem en la seva defensa i promoció.

Bones vacances de Setmana Santa.
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El nou pavelló polivalent de 4.500 metres

estarà enllestit a finals d’aquest any
El nou edifici acollirà tres pistes esportives completes,  sales de

serveis, vestidors, magatzems, cafeteria i administració

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el pro-
jecte del nou pavelló que es construïrà als
antics terrenys d’Inpacsa, just al darrera de
l’actual piscina coberta. Un pavelló polivalent
que pugui contenir diferents usos, com ara:
fires, mostres i exposicions, actes esportius
amb caràcter d’entrenament i ús quotidià, d’al-
tres usos recreatius, i esporàdicament espec-
tacles varis.

Es tracta d’un edifici amb unes mides de
75x60 m. i 11 m. d’alçada, amb les façanes
i la coberta planes, on el seu interior alberga
tres pistes poliesportives independents amb
zona de serveis i vestidors.

El pavelló es configura en els seu interior
en base a la disposició de tres espais

consecutius col.locats d’est a oest, que han
de contenir cadascun una pista poliesportiva
completa. Aquest espai resultant s’amplia cap
al sud amb la zona serveis i vestidors.

En la part sud de l’edifici, es disposen uns
petits volums contenidors de serveis,
vestidors, magatzems, administració,
instal.lacions, etc... que es van acomodant
entre l’estructura del pavelló, donant lloc a
diferents espais d’accés, escales, vestíbul,
un espai per col.locar la cafeteria, etc.

Aquests contenidors no arriben a la
coberta, apareixent en la seva part superior
un espai generós per a diversos usos, com
una sala polivalent i una possible ampliació
de la cafeteria i restaurant.

La carretera entre el Pont

Sant Miquel i el barri del

secà, passa a ser urbana
L’Ajuntament ha acceptat la cessió de
carreteres d’aquest tram de carretera

En el darrer ple ordinari de l’Ajuntament de
Balaguer, celebrat el passat 30 d’abril, aquest va
acceptar la cessió per part de la Direcció General
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, del
tram urbà de carretera que uneix el Pont de Sant
Miquel amb el barri del secà, fins a la nova rotonda
construïda, a la vora de l’empresa Stilmode passant
pel carrer del Pont, la Banqueta, la Miranda, i la
zona de Sant Francesc.

La conversió d’aquest tram de carretera en tram
urbà, comporta que l’Ajuntament s’ha de fer càrrec
del seu manteniment, i alhora serà l’Ajuntament qui
podrà decidir sobre la circulació i la direccionalitat
de tot aquest tram. En aquest sentit, l’Ajuntament
ha demanat a Carreteres que abans de la cessió,
es faci un repàs general a la carretera, per rebre-la
en perfectes condicions, i ja s’està estudiant la
possibilitat de convertir el tram que va des del Pont
de Sant Miquel fins al segon pont, com a tram de
direcció única, tal i com està en aquests moments
a causa de les obres d’urbanització i millora del
carrer del Pont.



5

Un any més, ja tot és a punt, per tal de celebrar
una nova edició de Fira Balaguer, la fira comercial i
de serveis, on la construcció i l’habitatge seran el
seu referent sense oblidar, no obstant, altres sec-
tors representats dins la mateixa com el comerç
en general, la moda i els complements, el turisme
de natura, la maquinària industrial, agrícola i de

Tot és a punt per a què Fira Balaguer obri

les seves portes el proper 29 d’abril
Amb el cent per cent d’ocupació, el certamen multisectorial aposta
per la qualitat i la varietat dels productes exposats en cada sector

construcció, l’alimentació natural i
artesana i la mostra nacional de
coques de recapte i samfaina, que
en la seva XIX edició ja és tot un
referent gastronòmic dins el marc
de Fira Balaguer.

Enguany, és el segon cop que
el sector de l ’automoció, que
formava part d’aquesta fira, ha
caminat sol, professionalitzant el
certamen i amb un resultat molt
satisfactori per part de l’expositor.
Recordem que els passats dies 4 i
5 de març els pavellons firals varen
acollir Expoauto, Saló de l’Automòbil
nou, amb un balanç molt positiu,
econòmicament parlant.

En aquests moments, la Fira ja
es troba gairebé al 100 %
d’ocupació tant de l’espai interior
com exterior, i seguirà apostant per

la qualitat i professionalitat dels seus expositors, molts d’ells
fidels any rera any, amb la seva participació. Premissa que és
capdavantera davant tots els monogràfics que es celebren a
la ciutat durant l’any.

Enguany, la celebració de Fira Balaguer coincideix en un
cap de setmana llarg, i pel que la fira també serà més lúdica
que mai.

Fira Balaguer s’inaugurarà dissabte al matí, a diferència
de les altres vegades que s’acostuma a fer en divendres per
la tarda, i s’allargarà fins el dilluns dia 1 de maig. El diumenge
al matí se celebrarà el Concurs de Paletes i la Trobada de
Puntaires, mentre que el diumenge al vespre tindrà lloc el
Sopar de l’Expositor.
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Classes de repàs
Cursos d’Informàtica

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

CASA EN VENDA 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

Trobada d’ex-alumnes de

Gaspar de Portolà de la

promoció 1981-1982
En el 25è aniversari des que van deixar

el centre educatiu de Balaguer

El passat dissabte 25 de març, la promoció
1981-1982 del Col.legi Gaspar de Portolà de
Balaguer va celebrar els 25 anys de l’acabament
dels seus estudis al centre.

Per reviure aquells temps, van retrobar-se a
l’escola acompanyats dels seus familiars i van rebre
una visita guiada a l’escola per part de l’actual
director del centre, Samuel Llobet.

Durant la visita van veure els molts canvis que
han sofert les seves dependències, com la llar
d’infants o l’aula d’informàtica.

La festa va acabar amb un sopar de germanor
on van recordar les vivències a l’escola.

Slow Food reivindica el gust pel bon menjar i

defuig el menjar ràpid o menjar escombraria

Tot és a punt per una nova edició de les

representacions de l’espectacle «Viu la Passió»
Durant els propers dies de Set-

mana Santa, el Castell Formós de
Balaguer tornarà a acollir les repre-
sentacions de l’espectacle religiós
«Viu la Passió». Més de 300 figu-
rants de Balaguer i comarca oferi-
ran un espectacle visual i plàstic de
les diferents escenes dels últims
dies de la vida de Jesucrist: des de
la Festa dels rams fins a la mort i
resurrecció.

Un total de 12 quadres musi-
cats i escenificats de manera ma-
gistral pels participants d’aquesta
representació coordinada pel grup
La SudaTeatre, i dirigida per Miquel
Aige, Roser Cayuela, Pepe Caes i
Estanis Felip.

Slow Food «Montsec» de Balaguer organitzà el
passat diumenge, 26 de Març una degustació de
xocolates Natius , Ètnics i Europeus de l’artesana
xocolatera i resistent social (com ella prefereix
anomenar-se) Antonieta Zacarelli al Restaurant Cal

Pepito de Balaguer.
Antonieta Zacarelli és exiliada  de

l’època del cop d’Estat a Allende i
es va refugiar en el nucli rural de
Cellers (agregat de Torà) on ha
desenvolupat una artesania de la
xocolata inimaginable.

Més de 60 productes diferents
configuren el repertori de la marca
“La Vall d’Or”, marca que comer-
cialitza directament i al mercat del
Pi de Barcelona.

Slow Food preconitza l’educació
del gust pels productes naturals,
artesanals, sostenibles i estacionals
del Territori, defuig del Fast Food
(menjar ràpit), de l’alimentació indus-
trial i globalitzada.

Una de les novetats de les representacions d’en-
guany, és la incorporació de música de Mozart en
alguns dels quadres, aprofitant la commemoració de
l’any Mozart.
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- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells

- Tècniques d’estudi i de redacció

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

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

cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

GRUPS REDUÏTS
PROFESSORS LLICENCIATS

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

Centre de Reforç Escolar

EINA ESTUDIS 2002, SCP

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

La Cambra de Comerç de Lleida col.labora en

una missió comercial directa a Rússia i Ucraïna

Des de la Cambra de Comerç
de Lleida, i la seva Delegació de
Balaguer, es col.labora en la missió
comercial directa amb Rússia i
Ucraïna els dies 24 i 28 d’abril.
Aquesta missió està oberta a tots
aquells empresaris catalans inte-
ressats en iniciar-se o incrementar
la seva exportació en els mercats
rus i ucraïnès, organizant-se dife-
rents reunions de treball amb po-
tencials importadors i distribuïdors
dels dos països.

Creu Roja  de la Noguera organitza un curs de

socorrisme a la Sala polivalent del Xalet Montiu
Creu Roja de Balaguer i Comar-

ca està realitzant un Curs de So-
corrisme, que va iniciar-se el pas-
sat dilluns 3 d’abril i finalitzarà el
proper 20 de maig, a la sala poliva-
lent del Xalet Montiu, seu de l’Impic.
El curs consta d’una sèrie de clas-
ses teòriques que es fan tots els
dilluns, dimecres i dijous de 8 a 10
del vespre, mentre que les classes
pràctiques es fan els dissabtes de
4 de la tarda, a 9 del vespre.

El programa del curs és molt
extens i complet, i estudia des del
cos humà, els diferents problemes
en que es pot trobar, passant pels
aspectes psicològics, i acabant
amb els accidents que pot patir les

víctimes com cremades, picades, mossegades o
intoxicacions.

Els participants hauran de superar els exàmens
teòric i pràctic per rebre el títol de socorrista.

Carod Rovira participarà

en les ponències del Cercle

de Promoció Econòmica
El proper divendres 21 d’abril a partir
de les 8 de la tarda a la Sala d’Actes

El President d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Josep Lluís Carod-Rovira participarà, el proper diven-
dres 21 d’abril, al cicle de conferències «Líders de
Catalunya», organitzat pel Cercle de Promoció Eco-
nòmica i d’Iniciatives de Balaguer i Comarca.

La ponència del líder republicà versarà sobre el
nou Estatut, projectes i perspectives econòmiques a
les comarques de Ponent.

L’acte estarà moderat pel vice-president del Cer-
cle de Promoció Econòmica, Joan Biscarri, i compta-
rà com a invitats amb Joan Cal, director del diari Segre,
i Ramon Mesull, president del col.legi de periodistes
de Lleida.

L’acte tindrà lloc el divendres 21 d’abril a les 8 del
vespre a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer.
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El consell comarcal aprova la signatura

del Pacte per a la Salut a Lleida
Hi participen el Departament de Salut de la Generalitat, juntament
amb diferents ajuntaments i consells comarcals de la provincia

El Ple del Consell Comarcal de la No-
guera va aprovar la signatura del Pacte per
a la salut a Lleida, en el qual participen el
Departament de Salut de la Generalitat, els
ajuntaments de Lleida, Tàrrega, Balaguer,
Mollerussa, Cervera i les Borges Blanques,
i els consells comarcals del Segrià, l’Urgell,
el Pla d’Urgell, la Segarra i les Garrigues.

Amb la signatura d’aquest conveni, les
administracions implicades es proposen
millorar l’ordenació i la coordinació dels
recursos d’atenció a la salut existents en
l’àmbit territorial d’aquestes comarques per
assegurar que la ciutadania pugui satisfer
les seves necessitats en aquest camp tant
presents com futures.

El primer pas per començar a treballar-
hi és la creació del Govern Territorial de
Salut de Lleida, el qual, sota les directrius
generals del Departament de Salut,  durà
a terme la planificació, l’ordenació,
l’avaluació i la coordinació dels centres,
serveis i establiments d’atenció sanitària,
sociosanitària i de rehabilitació que
desenvolupen la seva activitat en aquest
territori.

Més concretament, s’aprofita el
coneixement que aquestes adminis-
tracions tenen respecte de les necessitats
de la població i el funcionament de la xarxa
d’atenció a la salut en el seu àmbit
territorial.

La Noguera present a les

Fires de turisme de Donosti

i València
Promocionant el sector turístic

comarcal de la Noguera

Del 16 al 19 de març, el Consell Comarcal de la
Noguera, va estar present a SEVATUR (Feria de la
Evasión  y el Turismo) a San Sebastián, per promo-
cionar turísticament la comarca de la Noguera.

La fira basca va acollir un total de 18.000
visitants i més de 300 expositors.

El nombrós públic assistent a la fira Sevatur va
mostrar un gran interès per la guia genèrica
informativa de la comarca la Noguera, Prepirineu
de Lleida.

El Consell Comarcal de la Noguera conjuntament
amb l’Ajuntament de la Baronia de Rialb van
col.laborar en el sorteig que es va celebrar durant
la fira: un cap de setmana en un allotjament rural
independent.

Dins del conjunt de fires estatals, del 6 al 9
d’abril, la comarca serà present a la fira TCV (Fira
Internacional de València) de la qual enguany s’en
celebrarà la segona edició, i on també es
promocionarà la nostra comarca.
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Les escoles de Camarasa i “Salvador Espriu” de
Vallfogona de Balaguer, que formen part de la Zona
Escolar Rural “El Jonc”, han estat seleccionats com a
centres experimentadors del Portfolio Europeu de
Llengües aplicat a Primària, juntament amb dues es-
coles més de Catalunya, una de Vilanova del Camí i
una altra de Reus. La Z.E.R. “El Jonc” fou selecciona-
da durant el curs passat per part del Departament

La ZER “El Jonc” seleccionada com a

centre experimentador de llengües
El programa sota el nom de Portfolio Europeu de Llengües aplicat a

primària el comparteixen junt amb dos escoles catalanes més

d’Educació com a centre pilot de les
terres de Lleida on els alumnes po-
den experimentar el Portfolio Europeu
dins les hores de llengua anglesa.

L’acceptació del projecte
d’innovació educativa ha implicat per
a aquestes dues escoles de la Z.E.R.
l’experimentació del projecte durant
2 anys acadèmics, és a dir, durant els
cursos 2004-05 i 2005-06.

Durant el primer curs, la mestra
especialista ha rebut formació i s’ha
iniciat en la primera part de
l’experimentació del projecte. Durant
aquest segon curs, els alumnes han
rebut i treballat el Portfolio. Aquest
Portfolio consisteix en una capsa on
s’hi inclouen 3 elements: El meu
dossier, La meva biografia lingüística
i El meu passaport de les llengües.

Aquest treball implica per als

alumnes una reflexió del que suposa l’aprenentatge de les llengües
tant les estrangeres com les ambientals (català, castellà o d’altres).
Cada alumne haurà de recollir en la carpeta els aspectes més
rellevants que ha experimentat durant el seu aprenentatge de les
llengües, tant a dins com a fora del centre educatiu.

Aquesta experiència té el seu origen en el Marc Europeu de
Referència de les Llengües elaborat a Estrasburg, on s’especifica
els diferents nivells d’aptituds que un aprenent de llengua pot
adquirir al llarg del seu aprenentatge. Així, a través del Passaport
de les llengües que consta en el Portfolio, es pot fer un seguiment
acurat dels avenços de cada alumne. Ells mateixos analitzen en
quin moment personal de l’aprenentatge de la llengua estrangera
es troben.
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El passat diumenge 26 de març va tenir lloc una
trobada de germanor entre habitants de Cubelles i
Cubells. Concretament va representar la població del
Garraf l’associació d’Amics del Castell de Cubelles,
que comptava amb uns 60 integrants, els quals van
ser rebuts per l’alcalde de Cubells i President del Con-
sell Comarcal Josep Roig. La visita cultural va ser
conduïda per Ramon Bernaus, llicenciat en Història i

Trobada de germanor entre habitants de

Cubells (la Noguera) i Cubelles (Garraf)
Els assistents van visitar les esglésies de Cubells de Santa Maria del

Castell i de Sant Pere, abans dels parlaments dels dos alcaldes

membre de l’Associació Cultural Les
Terres del Marquesat. Tot seguit es
van visitar les esglésies de Santa
Maria del Castell i Sant Pere i des-
prés va tenir lloc una recepció a la
sala d’actes de l’Ajuntament de Cu-
bells on va haver-hi intercanvi de lli-
bres i altres objectes en representa-
ció d’ambdues poblacions i un petit
parlament del president de l’entitat
cubellenca, en Francesc Capdet i tam-
bé l’alcalde de Cubells Josep Roig.
Després es dirigiren a la població de
la Baronia de Sant Oïsme passant per
Camarasa. Un cop allí van visitar l’es-
glésia castellera de Sant Bartomeu i
la torre del Castell. Els comentaris i
acompanyament van ser a càrrec d’en
Ramon Bernaus i Francesc Gessé.
Durant la ruta cultural es va repartir
un dossier informatiu.

Visita guiada pels

empresaris turístics
Des de l’Oficina Municipal de Turisme de

Balaguer s’ofereix una visita guiada per la ciutat,
destinat a tots aquells empresaris turístics de la
zona d’influència de Balaguer, per tal de que siguin
coneixedors de l’oferta turística i la puguin difondre
entre els seus clients. També s’ofereix la possibilitat,
a tothom que desitgi fer-ho i estigui gaudint d’una
estada als establiments, de visitar la nostra ciutat
com a complement d’oci durant els dies de setmana
Santa, de forma totalment gratuïta.
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L’excavació arqueològica del Pla d’Almatà

a la Tribuna d’Arqueologia 2006
La conferència portava el títol de “Les cases andalusines del Pla
d’Almatà” a càrrec de les arqueòlogues que treballen al projecte

La setmana passada va presentar-se a
Barcelona els resultats de les darreres inter-
vencions arqueològiques al jaciment d’èpo-
ca islàmica del Pla d’Almatà de Balaguer dins
el cicle de conferències “Tribuna d’Arqueo-
logia 2006".

Sota el títol “Les cases andalusines del
Pla d’Almatà” les arqueòlogues responsables
del projecte d’investigació que s’està
desenvolupant al jaciment  des de l’any 2004,
van exposar a la sala d’actes del  Palau Marc,
seu del Departament de Cultura a Barcelona,
l’estat de la recerca en aquests moments
sobre les restes trobades.

Les responsables de l’investigació,
Carme Alòs, Marta Monjo, Eva Solanes i Anna
Camats, van parlar sobre les tres cases de

mitjans del segle XI que les excavacions
arqueològiques han posat al descobert, i
sobre les hipòtesis de treball en què ara es
basen, sobre l’abandó de l’antic barri d’Almatà
en el moment de la conquesta feudal.

També es va anunciar l’inici de la
consolidació de les restes exhumades, que
es començarà a dur a terme el proper mes
d’abril, amb la col.laboració del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Les responsables del projecte d’excavació
arqueològica de Balaguer van ressaltar la
importància de la col.laboració institucional
de cara a la preservació d’aquest jaciment
arqueològic, el més important de l’època a
Catalunya i possiblement un dels més
rellevants de la Península Ibèrica.

Rafel Molina presenta

“El dietari del Contini”
El llibre va ser presentat de manera

original per Francesc Vilalta

El passat divendres 24 de març, la Sala d’Ac-
tes de l’Ajuntament de Balaguer va acollir la pre-
sentació del llibre de Rafel Santapau, pseudònim
de l’escriptor Rafel Molina, «El Dietari del Contini»,
que de ben segur serà un dels més comprats du-
rant aquest Sant Jordi a la nostra ciutat.

L’acte de presentació va córrer a càrrec de l’ac-
tor teatral i amic personal de l’escriptor, Francesc
Vilalta, qui va arribar vint minuts tard a l’acte, fet
que formava part de la mateixa presentació.

Molina tracta, raona i proposa les seves idees
sobre diferents temes de l’actualitat, des del res-
pecte i també  la indignació que li suposa la manca
d’implicació dels joves en el món actual.

MANHATTAN

REVELAT FOTOS

DIGITALS
COPISTERIA · PAPERERIA · LOTERIES · FOTOS CARNET

Mercadal, 28 - BALAGUER - Tel. 973 450 407
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Obres de millora del terra

de l’església gòtica de

Santa Maria de Balaguer
S’està duent a terme la reposició dels

800 metres quadrats de paviment

Des de fa uns dies, s’estan duent a terme les
obres de reposició i millora del paviment de l’esglé-
sia gòtica de Santa Maria de Balaguer.

Aquestes obres de millora, que suposen una in-
versió de poc més de 136.000 euros, que es finan-
cen a través de subvencions del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, que
sumen entre els dos pràcticament el 50% de la
inversió.La resta de diners hauran de ser dels fons
propis de l’església, així com dels donatius que va-
gin fent els balaguerins mitjançant la campanya en-
degada per la Parròquia de “Cada llosa de pedra val
6 euros”.

Fins aleshores, el temple estarà tancat al culte i
al públic en general, ja que la tipologia de les obres
que si estan portant a terme impedeixen la segure-
tat pels visitants.

Les obres comporten la substitució dels 800
metres quadrats del paviment, que fins al moment
era de ceràmica, per un nou paviment de pedra na-
tural.

És per això que, la missa d’11 dels diumenges
es farà on actualment hi ha la sagristia, i l’església
restarà tancada als visitants fins que s’acabin les
obres, la durada de les quals es preveu d’uns tres o
quatre mesos

L’Ajuntament de Balaguer i el Departament

d’Educació presenten «Estudiar a Balaguer»

Balaguer celebrarà la Festa de Sant Jordi amb

una ballada de sardanes i el certamen literari
Un any més, els escolars de

Balaguer seran els protagonistes del
tradicional certamen literari de Sant
Jordi, que aquest any arriba a la seva
XIX edició. Els premis es lliuraran el
divendres 21 d’abril a partir de les 7
de la tarda, a la Sala d’Actes de l’Ajun-
tament de Balaguer.

D’altra banda, els actes festius
del diumenge 23 d’abril, a part de
les populars parades de llibres i ro-
ses habituals que ompliran la Plaça
del Mercadal i el Passeig de l’Esta-
ció, començaran a les 12 del matí
amb una Ballada de sardanes amb
la Cobla «Ciutat de Cervera» a la Pla-
ça del Mercadal, i a partir de la 1 del
migdia, es celebrarà la II Trobada
d’Escriptors de la Noguera «Vine a
llegir el Tirant», organitzada pel Ca-
sal Pere III.

A les 7 de la tarda, i dins el cicle
de primavera del Teatre Municipal de

Des de la regidoria d’ensenyament de l’Ajunta-
ment de Balaguer i el Centre de Recursos Pedagò-
gics de la Noguera, s’ha elaborat una publicació
que sota el títol «Estudiar a Balaguer» vol ser una

guia de l’oferta educativa de la
capital de la Noguera, espe-
cialment dedicada a les famílies
amb infants en edat introductòria
al món educatiu. Se n’han editat
3.000 exemplars que descriuen
des de les diferents opcions de
llars d’infants, centres educatius de
primària i de secundària i l’oferta
de centres que ofereixen diferents
ensenyaments reglats de Balaguer.
La publicació és una guia per co-
nèixer de més a prop el món de
l’ensenyament a la nostra ciutat,
tal i com ho va manifestar el Di-
rector del Centre de Recursos Pe-
dagògics de la Noguera, Joan
Arjona.

Balaguer, es representarà l’obra «Mentiders» d’Anthony
Neilson, sota la direcció d’Abel Folk i interpretada per
Francesc Albiol, Santi Ibañez, Enric Majó, Mercè
Comas, Anna Azcona, Mireia Portas i Marc Montserrat.

L’obra escenifica el dilema que se’ls planteja a dos
policies davant la situació d’haver de comunicar una
mala notícia a un matrimoni la nit de Nadal. Per no fer
mal, menteixen i, sense voler, van deixant que els
malentesos creixin i creixin....
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Golejadors del C.F. Balaguer

1.Espanyol B ............. 68

2.Girona .................... 67

3.Gavà ...................... 59

4.Vilanova ................. 57

5.Manresa (-1) ........... 50

6.Santboià ................ 48

7.Rapitenca .......................... 46

8.Castelldefels .......... 45

9.Balaguer ................ 44

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

11. Europa ................ 42

12. Peralada (-2) ....... 40

13. Mataró ................ 38

14. Barcelona C ........ 35

15. Figueres(-1) ......... 30

16. Palafrugell (-1) ..... 30

17. Cornellà .............. 30

19. Granollers ........... 27

19. Rubí .................... 25

20. Palamós (-1) ........ 25

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

La classificació de
golejadors del Club Fut-
bol Balaguer no ha vari- Miquel Àngel Fontova

at en aquestes tres dar-
reres setmanes.

El Balaguer sense opcions de play-off

després de tres derrotes consecutives
Els homes d’Emili Vicente no troben el camí del gol en els darrers

partits, a més de les dolentes actuacions arbitrals a casa

Tres derrotes consecutives davant el Fi-
gueres, l’Espanyol B i l’Europa, han deixat el
Balaguer sense opcions per poder disputar
el play-off d’ascens a Segona B, tot i que els
resultats que s’han donat aquestes dues
darreres setmanes, el deixen amb opcions
de lluitar per un meritori cinquè lloc de la
taula. La falta d’encert en els darrers me-
tres, les expulsions i les lesions s’han posat
d’acord en els darrers partits per evitar que
el Balaguer pogués sumar algun dels punts
en joc. Davant el Figueres va ser la lamenta-
ble actuació arbitral, la que va privar als lo-
cals de sumar els tres punts en joc. Al final,
l’equip va caure per 1-3, amb dos penalts a
favor dels visitants més que dubtosos, i un
clar penalt sobre Parra no assenyalat. Da-

vant l’Espanyol B, la derrota va ser total-
ment justa, aquest va ser molt superior da-
vant un Balaguer que tenia fins a deu bai-
xes, i al final va encaixar 4 gols, davant el
millor equip que ha passat pel Municipal. Al
Nou Sardenya, l’equip d’Emili Vicente veia
com al minut 22, el col.legiat expulsava el
defensa central Isma, i es quedaven amb
10, a falta de 70 minuts de joc. La lesió de
Juanjo Tenorio al final del primer temps tam-
poc va ajudar gens a la bona marxa de
l’equip, que acabaria perdent per 2-0 da-
vant l’Europa.

Aquest diumenge, el Balaguer rebrà al
Granollers. Vicente no podrà comptar amb
els dos central titulars del seu equip. Isma
sancionat per expulsió i Tenorio lesionat.
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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

El Club Bàsquet Balaguer cau derrotat a

casa amb el Sant Quirze en un mal partit
Els homes que entrena Francesc Almira mai van trobar el seu lloc a

la pista, i van anar sempre a remolc en el resultat

El passat dissabte 2 d’abril el CB. Balaguer
“A”, va sofrir una nova derrota a casa contra
el Finques Calvet Sant Quirze, on va perdre
per un resultat de 80 a 86.

Els balaguerins no van iniciar gaire bé el
partit, ja que van donar moltes facilitats en
defensa als de Sant Quirze, i aquests amb
ràpids contraatacs van aconseguir arribar a
la fi del primer quart amb el resultat a favor
de 18 a 24.

El segon quart va començar pràcticament
igual, i els visitants van aconseguir agafar un
avantatge màxim de 12 punts. Però gràcies
a una major intensitat defensiva, instants
abans d’arribar a la mitja part, va propiciar un
parcial favorable de 11 a 12, que va deixar el

marcador a 43-45.
Així mateix, semblava que els balaguerins

no estaven disposats a deixar escapar el
partit, i així va ser, ja que el tercer quart va
ser dominat pels locals que varen acabar
guanyant-lo per 2 punts de diferència, 66 a
64.

Però, en l’últim i decisiu quart, un parcial
d’inici de 3 a 13, va permetre que els visitants
es situessin a 8 punts de diferència en el
marcador, els quals els de la capital de la
noguera, no van ser capaços de remuntar.

Així doncs, el resultat final fou de 80 a
86.

El jugador més destacat del CB. Balaguer
fou Marc Betbesé amb 19 punts.

Albert López guanya el
concurs de pesca

El proper diumenge 7 de maig
s’inaugurarà la nova seu social

El passat diumenge 2 d’abril, les aigües del riu
Segre van acollir un nou concurs de pesca, organit-
zat per la Societat de Pescadors Esportius de
Balaguer. El guanyador del concurs va ser Albert
López, que va pescar un total de 40 peces, amb un
pes de 51,300 quilos, seguit de Marcos León, amb
31 peces i 41,4 quilos i de Miguel Angel Puertas
amb 23 peces i 23,3 quilos. La quarta posició del
concurs de pesca va ser per Jordi López i la cinque-
na posició per Toni Elies. La peça més gran la va
pescar José Fernández, amb un pes de 4,7 quilos.

El proper concurs de pesca se celebrarà el pro-
per diumenge 7 de maig, coincidint amb la inaugu-
ració de la nova seu social de la Societat de pesca-
dors Esportius de Balaguer, al carrer Angel Guimerà,
69, un cop s’acabi de restaurar l’edifici.
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Li ajudem a vendre el seu

pis, o li comprem.

Financem el su pis a mida

Unifiqui els seus prèstams

amb una única quota.

Truqui’ns i l’informarem

- ALTELLS en lloguer en zona comercial.
- BAR-RESTAURANT en traspàs per trasllat, en ple rendiment.
- BOTIGA de complements de decoració en traspàs per jubilació.
- PIS de 70m2 reformat. 3 h., un bany, exterior. 120.000 e.
- PIS SEMINOU a Balaguer, de 128m2, exterior, 4 h., 2 banys com-
plerts. Parquing opcional. 207.350 e.
- PIS D�OBRA NOVA. Visrtes immillorables al riu. 4 h., exterior. Preu
a consultar.
- CASA DE 2 PLANTES individuals a Balaguer, amb piscina i garat-
ge per a tres vehicles. Preu a consultar.
- PIS de 2 habitacions, tot exterior. Cuina americana i balcó de 7m2.
3 anys. 147.250 e.
- ZONA DE CAMARASA. Terreny per construir. Preu a consultar.

El Cristec Balaguer empata a 6 gols en la
difícil pista del Sant Andreu, en partit corres-
ponent a la 25ª jornada de la Nacional “B”.

Els balaguerins aconsegueixen un
important punt front el tercer classificat de la
competició en un encontre marcat per la
habitual eficàcia golejadora de Jordi Cortés
(3 gols), la destacada actuació dels juvenils
Font (2 gols) i Guirao (1 gol), i l’impressionat
segona meitat del porter Manolo.

L’inici de partit va ser totalment favorable
als de casa, candidats a l’ascens de categoria,
que ja dominaven en el marcador amb un clar
4 a 1 en el minut 16. A partir d’aquest moment
els jugadors de Jaume Canal, lluny d’enfonsar-
se, van assentar-se en el seu joc, començant
a crear perill en l’àrea visitant. Dos gols de
Cortés en els instants finals del primer període
van donar ales als balaguerins, creant
incertesa als jugadors locals que no

El Futbol Sala Cristec Balaguer empata a

6 gols en la seva visita a Sant Andreu
El proper dissabte jugaran al Poliesportiu de Balaguer davant el

Montseny, un equip que es troba en zona de descens

s’esperaven la reacció del seu rival.
Al minut de la reanudació Font empatava

el partit, donant lloc a uns minuts d’igualtat
que va trencar el Sant Andreu al minut 31
marcant el 5 a 4. Els de casa, totalment
llençats a l’atac, van gaudir de moltes
ocasions per ampliar diferències, però el
porter Manolo, protagonista per les seves
aturades, va impedir que els barcelonins
marxessin en el marcador. De nou Font, als
33 minuts, va establir la igualada,
circumstància que encara va accentuar més
el domini local. A manca de minut i mig el
Sant Andreu va marcar els 6 a 5, fet que va
provocar que el Cristec, no conforme per
aquesta derrota mínima, arrisqués jugant amb
porter avançat, estratègia que va donar el
seu fruit quan només restaven 5 segons per
a la fi de l’encontre amb el definitiu gol de
Cortés de xut des de fóra de l’àrea.

El Club Futbol Balaguer
organitza un campus

d’estiu a Rialp
Destinat a participants d’edats

compreses entre els 8 i els 15 anys

El Club Futbol Balaguer organitza per primera
vegada un campus de tecnificació de futbol, desti-
nat a joves futbolistes d’entre 8 i 15 anys que vulguin
aprofundir en l’aprenentatge d’aquest esport.

Dirigit per Juanjo Tenorio, llicenciat en INEF i
jugador del primer equip del Club Futbol Balaguer,
el campus comptarà amb monitors especialitzats
que durant el campus impartiran classes teòriques
i pràctiques de futbol, així com la presència de di-
ferents jugadors del primer equip.

El campus se celebrarà a la localitat pirinenca
de Rialp, al Pallars Sobirà, en dos torns. El primer
se celebrarà del 25 de juny al 1 de juliol, mentre
que el segon torn es farà del 2 al 8 de juliol.

El campus està obert a tots els que vulguin
aprendre futbol, tan si juguen en algun equip o no,
i les places estan limitades.

Els interessats en participar en aquest Campus
de Tecnificació de Futbol s’han d’inscriure abans
del 20 de maig i poden demanar informació als res-
ponsables del Futbol Base del Club Futbol Balaguer.



17

Anna Biscarri sotscampiona
del Campionat de Catalunya
Universitari de Tennis Taula
Va caure en la final davant la jugadora

Cristina Vico del Finques Ripollet

El dijous, 23 de Març, va tenir lloc el Campionat
de Catalunya Universitari de Tennis Taula a les
instal.lacions de la Federació Catalana, a Barcelona.

Anna Biscarri, jugadora del CTT Balaguer, i en
aquest cas, representant de la Universitat
Autònoma de Barcelona no va poder revalidar el
títol aconseguit l’any passat en categoria individual
en caure a la final davant la seva companya
d’universitat, Cristina Vico, del Finques Ripollet. Tot
i haver-la guanyat a la final de la Universitat
Autònoma el passat 13 de Març, aquest cop
Biscarri va haver de conformar-se amb el sots-
campionat.

En la categoria de dobles femenins, Anna
Biscarri i Cristina Vico es van proclamar campiones
de Catalunya Universitàries, formant parella, en
eliminar a la final a Anna Martínez i Elena Torres,
de la Universitat Politècnica de Catalunya i la
Universitat Internacional res-pectivament.

Un cop finalitzat el Campionat de
Catalunya per equips, el club balaguerí acon-
segueix tots els objectius marcats a principi
de temporada: consolidar-se en totes les ca-
tegories aconseguint els millors resultats i
promocionar la seva emergent cantera. Els
excel.lents resultats en les classificacions fi-
nals en totes les categories,  encoratja el club
a seguir en una línia ferma de formació dels
seus jugadors i de tecnificació de les joves
generacions per tal de promocionar els seus
equips.

Els cinc equips de la representació
balaguerina per equips  han comptat amb un
total de 50 jugadors  federats que han estat
jugant durant  dos mesos i mig  de temporada.

El Primer equip balaguerí aconsegueix
situar-se en el cinquè lloc de la classificació
final de Segona Divisió Catalana, empatat amb
el quart amb un total de 4,5 punts després
de guanyar l’últim matx a Peó Vuit de Roquetes

El Club Escacs Balaguer aconsegueix

quatre pòdiums a la final territorial
L’equip balaguerí s’ha classificat pel Campionat Nacional català de

Salou que se celebrarà durant aquesta Setmana Santa

per un 7 a 3. Aquesta categoria es
composava d’un total de 10 equips. El Primer
equip balaguerí consolida així la seva
permanència en aquesta categoria per
segon any consecutiu, assegurant la propera
temporada l’opció a intentar ascendir llocs
en les màximes categories catalanes.

El Balaguer B de Primera Provincial
queda tercer de la general amb 7,5 punts
només a mig punt del primer classificat de
la categoria. Aquest equip, que només ha
perdut un matx, ha esdevingut l’equip amb
més representació femenina a la província.

El Balaguer C, de 2ª categoria Provincial
queda cinquè  amb 17 punts, categoria en
la que han jugat 8 equips.

Excel.lent resultat del Balaguer D de 3ª
categoria grup I, que queda sots-campió
amb 25,5 punts d’un grup amb 9 equips;
aquest segon lloc li dóna opció a jugar la
semifinal per equips de 3ªel proper 23 d’abril.
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El “Senyor Pilota” a Balaguer

Des de principi de curs fins a Setmana Santa més de
250 nens i nenes de Balaguer han visitat el Museu de Joguets
i Autòmats de Verdú amb la seva escola. L’Escola Pia, l’Escola
Gaspar de Portolà, l’Escola de la Noguera i l’Escola Nostre
Senyor del Carme han vingut a Verdú i han descobert els
joguets d’abans i els autòmats, molt especialment l’autòmat
Senyor Pilota... Hem compartit una molt bona estona junts
envoltats d’un entorn màgic, fascinant.

Des del Servei Educatiu del Museu de Joguets i Autòmats
volem agrair la visita dels centres educatius de la ciutat. La
nostra satisfacció és compartida pel Senyor Pilota, el símbol
del Museu, que ha vingut a la capital de la Noguera a visitar-
vos d’una forma molt i molt especial. Podeu trobar-lo, fet de
xocolata, a la Pastisseria Muixí. Us convidem que l’aneu a
veure i esperem retrobar-vos ben aviat!

Jordi Mayoral

Museu de Joguets i Autòmats

Benvolgut amic
En primer lloc t’he de dir que la teva

decisió de no tornar a Espanya, i sí visitar-
la llargament, m’alegra molt. No te’n pene-
diràs mai, i quan una filla teva et fiqui al
braç un nét ja estarà oblidat per sempre el
tornar. Felicitats de tot cor, prou ha costat
la teva decisió.

Voldria fer-te saber que Catalunya no
necessita la teva aportació de nous habi-
tants, som set  milions sis-cents trenta un i
mig en aquest moment, i quan acabi d’es-
criure aquesta paraula, ja haurem comple-
tat el mig i la unitat serà el dos. Cambó als
anys trenta, ja deia a les seves «Meditaci-
ons» que el català autòcton «es veurà sub-
mergit per la invasió al.lògena i serà desna-
cionalitzat per la força d’una natalitat més
nombrosa dels nouvinguts». L’entrecomillat
és tot seu.

No he de dir-te que les emigracions del
temps del Gral. Franco van aportar molta
riquesa al país amb el seu treball, i no vull
deixar d’entendre que aquella gent (molta
gent), encara avui, no deixà de sentir la seva
terra i la seva llengua i això els honora. Els
polítics que cantin missa, de segur, la can-
taran com a ells els convingui.

En un partit petit i exclusiu sempre hi
haurà de tot com a tot arreu. Intel.ligents,
dusos de mollera, i troglodites que per molta
edat que tinguin voldran mostrar l’abranda-
ment del neòfit. Sí. Aquella nota d’un Groc
passat anava adreçada a mi, ben clar ho
deia. No vaig donar-li cap valor perquè no
en tenia cap. Sempre hi ha un talibanet ge-
nial i graciós que assumeix la voluntat de
l’assemblea (tres o quatre). És el mateix que
pot assumir qualsevol paper, fins i tot el de
comissari polític dels comunistes més en-
lluernats, i si fos de dretes, del feixista més
ranci.

Quan un arribà a certa edat i escriu,
l’únic que l’ha de preocupar és dir la veritat
sense massa cruesa, perquè la veritat no
ofèn, en tot cas, fereix.

A mi m’emprenyen aquests individus que
volen tenir sempre raó sobre tot i  tothom.
Crec que sóc una persona una mica anàr-
quica interiorment, però en la vida social del
cada dia sóc un normal liberal-conservador.
Em costa entusiasmar-me, potser és cosa
de l’edat, i tinc un determinat escepticisme
en la gent, i no és pas que aquesta no hagi
viscut amb il.lusió el que li han venut, sinó
que avui està molt desencantada. Cada dia
la hipoteca del pis, el Mibor, l’ensenyament,
el cotxe que es paga a terminis, i el voler
aparentar, agafen més importància en la vida
de molts. I no cal parlar de l’espectacle po-
lític per no entristir-nos. On acabarem, no
ho sé, ni crec que m’hagi d’importar massa
pel poc que jo hi puc fer.

Amic meu, jo com tu mateix sabíem el
que portaven els anys. Quan ets jove la prop
que tens la maduresa no el perceps, i quan
has passat aquesta et meravelles de la in-
tensa que ha estat, però t’has de donar
compte que entres en l’època de les limita-
cions en quasi tot. Sencer, sencer, només
et queda el record i el poder dir amb since-
ritat en el que penses i en el que creus, per
poder dormir tranquil. No necessites cap
tam-tam selvàtic per apuntalar les aspiraci-
ons ni ambicions que puguis tenir, són tan
poques i tan minses, que ja es pot dir que
estàs de tornada.

Quan ens trobem hauríem de parlar poc
del present, ens coneixem tant que aníriem
a cercar un avorriment gratuït que no val-
dria gaire res. Si a tu et plau i escau, parla-
rem del passat llunyà, de finals dels anys
cinquanta i tots els seixanta. D’aquells se-
tanta plens en treballs, i perquè no, dels
pròspers vuitanta, i de segur, serem pesats
com els armaris de lluna. Però serà la nos-
tra vida la que en una espècie de moviola
passarà per davant nostre. I ens conforma-
rem davant del fet, com uns bons
cartoixants ... no hi ha altre remei.

C.G.A.

Indesinenter

Arrepenja’t circunstància nova,
al pilà sereny de les conviccions
que fa temps arrelen.
Amb l’horitzó despert al meu davant,
la flor per tot arreu,
la blanca, la lila, la vermella,
diàlegs interiors i converses mudes
m’han obert la primavera. El rosa,
segons diuen,
serà el color de moda aquest estiu.
El rosa que ara veig,
i un blau difuminat mig fort mig fluix,
desfent l’interrogant que tens a la mirada.
Un gran moment pot ser a qualsevol lloc,
també m’han dit.
I em mira l’horitzó cada matí,
i m’assenyala la fita,
la pauta universal i aquell acord
que sempre inconscientment es necessita.

Miquel Trilla

Director: Pedro Pérez
Direcció Comercial i Administració: Sisco Alarcón
Equip de Redacció: Joan Bové, Montse Cercós, Sisco Alarcón, Pedro Pérez.
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necessàriament seves. En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les
rèpliques que els lectors estimin oportunes sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions.
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973 445 356 - 667 471 961

En primer lloc, m’agradaria invitar als lectors del GROC a
llegir, si encara no ho han fet, l’article que es va publicar en
l’edició anterior (nº 447) titulat “tot normal”, dintre d’aquesta
secció d’opinió. En segon lloc m’agradaria felicitar al senyor
C.G.A. perquè crec que ha donat en el clau de la problemàtica
amb que ens enfrontem. No necessitem psicòlegs ni sociòlegs
ni pedagogs per veure que la nostra societat s’enfronta amb
una crisis dels valors morals i ètics. Tampoc necessitem que
s’inventin noves malalties per excusar la seva ineptitud com a
“professionals” del sector, perquè desprès de tots aquests
estudis, tesis doctorals, tractats mèdics i no sé quantes
punyetes més, i amb tants títols i carreres; encara no han trobat
com solucionar aquests problemes de convivència que cada
cop són més greus.

Si pregunteu a la gent gran us en faran cinc cèntims del
que és l’ètica i la moralitat i no tenen carrera. Potser els hauriem
d’escoltar una mica més en lloc de tancar-los en residències.
El que sí veiem tots és el problema però, i la solució? És evident:
tornar a instaurar aquests valors perduts perquè els nostres
néts no es converteixin en animals salvatges. Fins aquí tots
d’acord, o al menys una gran majoria. Ara bé, el segon pas ja
costa una mica més. Per què? Doncs perquè som nosaltres, a
casa nostra, els qui hem de fer la tasca restauradora. Això ja

no ens agrada tant, oi? És millor continuar
culpant al govern de la manca de lleis
educatives i al professorat, de la poca
disciplina que ensenyen als nostres fills. És
cert que hi ha un problema greu per part de
l’administració pel que fa al tema de
l’ensenyament, però també és cert que els
pares no sempre ocupem el lloc que ens
pertoca. D’altra banda, no podem posar-nos
a casa del altres ni canviar la seva mentalitat
i molt menys obligar-los a entrar en el joc,
però podem canviar casa nostra. O no som
nosaltres els qui manem? Per tots aquells
que continuïn estant d’acord amb mí, anem
a veure quin és el tercer pas.
Moltes persones veuen el problema (1er
pas) i estan dispostos a actuar (2on pas),
però no saben com (3er pas). Hi ha un llibre
que està considerat com el més venut de la
història i que, avui en el segle XXI, continua
estant al capdavant de les llistes de venda.
També és un llibre que ha sentat les bases
de la nostra societat amb una influència  ben
marcada. Em refereixo a la Biblia. El trist
és que els seus lectors reals són una minoria
i els que ho practiquen encara menys, d’aquí
la gran mancança que patim. En contra del

que molts puguin pensar, és un llibre molt
pràctic per a solucionar els problemes de
cada dia, no és un llibre religiós tan sols,
també parla de com millorar la nostra
economia i la nostra salut. Són moltes les
coses que hem oblidat i que hem d’apendre
de nou si volem canviar el que està passant.
Adonar-nos que les coses no van bé és el
primer pas però no n’hi ha prou, hem de fer
alguna cosa més que lamentar-nos. Un canvi
d’ordre en les nostres prioritats ens durà a
un canvi d’actituts: Aprendre a valorar la
família com a prioritat bàsica, viure en un
nivell més alt de compromís en tot el que
participem, servir-nos dels diners sense
convertir-nos en els seus esclaus, triar bé el
que fem en el nostre temps lliure, classificar
el que entra pels nostres ulls i oïdes, donar
a les autoritats i a les lleis el tracte que es
mereixen perquè els nostres fills ens
respectin a nosaltres. Ara sí que em sembla
que m’he quedat sola. Bé, confio que quedi
algú encara que pensi com jo. Com diu vostè,
senyor C.G.A., tant el problema com la
solució radica en nosaltres mateixos.

Desirée Solà i Brich

És hora d’actuar

ZONA DE BALAGUER

Próxima construcción de casas
adosadas de 2 plantas. Garaje.
Jardín propio. Información y planos.

ZONA SECANO DE BALAGUER

Terreno urbano de 300 m2, con
casa de 70 m2, de 2 habitaciones,
1 baño, jardín. Garaje cerrado para
3 coches. Precio: 165.278,33 eu-
ros. Ref: 0087.

BUSCAMOS PISOS O CASAS PARA ALQUILAR O VENDER

EN CUALQUIER ZONA

ZONA TORRELAMEU

Nueva construcción de pisos y
áticos de 2, 3, 4 habitaciones,
con terrazas de hasta 134 m2,
jardines propios y comunitarios.
Piscina comunitár ia.  Aire
acondic ionado. Barbacoa.
Acabados de alto estanding.
Información y planos.

La empresa Vidres Viola, busca

• ADMINISTRATIVOS/AS

para cubrir plazas en sus oficinas
de la Sentiu de Sió

• PERSONAL DE TALLER

Interesados llamar al telf. 973 108 108

y preguntar por RRHH
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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

Finalitzen els cursos de

nivell bàsic de català per a

no catalanoparlants
Organitzats per l’Ajuntament a través

de l’Institut Municipal Progrés i Cultura

Fa uns dies van finalitzar els cursos de nivell
bàsic 1 de català que ha dut a terme l’Ajuntament
de Balaguer a través de l’Institut Municipal Progrés
i Cultura, juntament amb el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística, a la Biblioteca Domènec
Carrové de Balaguer.

Els alumnes, tots ells no catalanoparlants han
rebut un total de 45 hores en català, i properament
iniciaran un nou curs d’un nivell superior.

Els 13 alumnes del curs, per tal que es vagin
familiaritzant amb la llengua catalana, i es vagin in-
tegrant lingüísticament i culturalment, van rebre una
invitació per poder assistir a la representació de
l’obra de teatre del passat dissabte, «Tenim un pro-
blema».

En el ple ordinari del passat dijous, l’Ajuntament
va aprovar el nou conveni per oferir més cursos
per aquest mateix any.

El mestre pastisser de Balaguer, Lluís
Muixí, reconegut internacionalment per la
seva destresa en el món de la pastisseria,
ens ha sorprès novament amb la mona de
Pasqua d’enguany: el president José Luis
Rodríguez Zapatero vestit de blaugrana,
davant la Font de Canaletes i l’escut del
Barça, fent, d’aquesta manera, especial
menció al barcelonisme del mandatari es-
panyol.

Cada any, quan arriben aquestes dates,
la mona d’en Lluís Muixí és una de les fites
més esperades pels balaguerins, per la seva
majestuositat i sentit artístic.

Com sempre que el mestre pastisser
ha confeccionat la mona fent referència a

Lluís Muixí elabora una mona de Pàsqua

amb Rodríguez Zapatero de blaugrana
La mona medeix 170 centímetres d’alçada i el mestre pastisser
balaguerí ha utilitzat un total de 70 quilos de xocolata per fer-la

algun personatge famós, aquest ha estat
convidat a visitar Balaguer per tal de reco-
llir-la. En aquest cas no es farà una excep-
ció i el president espanyol serà convidat a
recollir la seva «mona» de Pàsqua.
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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

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

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

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

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

ES VEN LOCAL
COMERCIAL  de 200m2,
dos plantes, al carrer
Barcelona. Raó telèfon
973448273.

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

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

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

ES TRASPASSA restaurant
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 gratuï-
ta.

MOSSOS D’ESQUADRA,
POLICIES LOCALS. Hi ha
centenars de places
ofertades! Treball de funcio-
nari, a la teva comunitat i
molt ben remunerat. Infor-
ma’t al 900150191 trucada
gratuïta.

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

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 barata. Tru-
car al 670527205.

ES VEN habitació juvenil (2
anys d’antiguitat). Molt com-
plerta (llit, gran armari, es-
criptori, llibreria i sabater). En
molt bon estat. També armari
de tres portes (semi-nou).
Raó: 973443563 i
646465613.

ES LLOGA plaça de pàrking
tancat, davant Germanes
Carmelites. Interessats tru-
car al: 973448273.

AUXILIAR ADMINISTRA-
TIU 1.200 euros mensuals.
Requisit: Graduat Escolar.
Imminents ingressos. Infor-
ma’t 900315315. Trucada
gratuïta.

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

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 BUSCA a Balaguer apar-
tament de lloguer per a dos
persones, màxim 250 euros
al mes. Trucar a l’Hospital
Jaume d’Urgell, telf:
973451130, demanant per
la psicòloga Montse o per
Rebeca (de dilluns a diven-
dres).

NO BUSQUIS MÉS. Requi-
sit: Certificat Escolar. Treballa
de funcionari com a Personal
Subaltern. Preparació
garantitzada. Informa’t al
900150191 trucada gratuïta.

CONSTRUCCIONS GER-
MANS VIDAL. Obra pública i
obra civil. 20 anys al servei de
la construcció. Trucar als te-
l è f o n s : 9 7 3 4 2 6 1 8 0 -
650760006 - 675802047.

ES VEN acció del Club Tennis
Balaguer. Raó al telèfon:
628132026.

ES LLOGA plaça de pàrking
al c/ Sant Lluís cantonada amb
Ps. de l’Estació. Interessats
trucar al: 696680933.

BALAGUER  es traspassa
pub-discoteca. Zona immillora-
ble. Telèfon: 618789061 -
646135645.

EMPRESA D’AUTOMOCIÓ
primera marca ubicada a
Balaguer, busca recanvista.
Interessats trucar al
973447705.

ES BUSCA baterista amb ins-
trument. Interessats trucar al
690189081 o bé al
616579661.

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

ES VEN FINCA per esbarjo,
a 5 kms. de Balaguer, 1 hec-
tàrea de reg amb bosc d’alzi-
na i amb aigua abundant. Raó:
686455756.

ES VEN LOCAL de 180m2 a
Balaguer. Molt bon preu. Raó
tel. 973448273.

SE VENDE PISO, de 2
habitaciones, parquet, muy
soleado. Año 2005. Moblado.
Razón telefono: 697382988.

ES NECESSITA oficial de
peluqueria, amb experi-
ència. Interessats trucar
al 616729006.

ADMINISTRATIUS guanya
20.000 euros anuals. Cons-
tants ofertes de treball públic
desde batxillerat o FPII. Pre-
para’t. Informa’t gratis al
900315315.

ES TRASPASSA llibreria/
quiosc cèntric, per no poder
atendre. Abstenir-se curio-
sos. Raó tel: 973446004.

ES VEN Golf sèrie IV, motor
1600, 105 cv. Rodes noves.
ITV acabada de passar. En
perfecte estat. Venta urgent.
Molt bon preu. Raó tel:
659837824.

ES VEN PIS  al c/ Barcelona
amb Plaça de la Sardana.
Oportunitat. Tot reformat.
Preu trenta-cinc milions. Raó
tel: 655316439 i
654239613.

SE VENDE casa en Balaguer
de 320 m2, calefacción y
garaje para 3 coches. Refor-
mada. Interesados llamar al:
639513916 i 628509314.

ES LLOGUEN pàrkings al c/
St Pere Màrtir cantonda c/
Gaspar de Portolà i al c/
Urgell. Raó telèfon:
973447752.

ES PRECISA peluquera amb
experiència (mínim 2 anys).
Mitja jornada amb opció de
compartir negoci. Raó tel:
690352905 - 973447776.

En donde quiera que vamos, hoy la gente se hace preguntas; preguntas
sobre el dinero, una salud mejor, trabajo, paz interior, el significado de la
vida. Es difícil encontrar respuestas reales, y a veces es doloroso, y a lo

mejor Ud. está experimentando ese dolor.
Hay un lugar mejor, donde el dolor se transforma en poder, las heridas en

sanidad y el fracaso en victoria.
Iglesia Cristiana Palabra de Fe, ctra. de Camarasa, 25 - BALAGUER

Sedes en Lleida, Tàrrega, Artesa y Tremp.
Llámenos al telf. 973 446 457, nos comunicaremos con Ud.

Iglesia Cristiana Palabra de Fe



23
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

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.

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

De les 8 de la tarda del 13 d’abril a les 8 de la tarda del 20 d’abril SALA

De les 8 de la tarda del 20 d’abril a les 8 de la tarda del 27 d’abril MARCH

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

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

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

OPORTUNITAT.
ES VEN

SOLÀRIUM
pràcticament nou.

Preu: 1.000 euros
Raó: 670 900 725

Generalitat de Catalunya

OFERTA PLACES

d’Agents Rurals
Treballa en Parcs Nacionals,

Reserves Naturals, Muntanyes

...

Informa’t
Trucada gratuïta 900 308 308

Ets bon conductor?
Fés-ne la teva professió

PROFESSOR

D’AUTOESCOLA

Informa’t - Trucada gratuïta

900 308 308

Deixa’t portar
per la teva vocació

Si sempre t’ha agradat

l’ INFERMERIA
perquè no treballar-ne?

Centenars de places esperant-te

Preparació garantitzada

900 308 308
Trucadaa

Gratuïta

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

VENDA LOCAL

COMERCIAL
190m2, al

carrer Sant Diego de
California.

Raó tel. 973448273
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