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Fira Balaguer 2006
Els pavellons firals acolliran
l’exposició dels diferents
sectors comercials de la
ciutat

Mostra de coques de samfaina
El pavelló d’alimentació
acollirà un any més la mostra
nacional de coques de
samfaina i de recapte

450

Concurs de paletes
Les millors parelles de paletes
de Catalunya competiran en
l’onzè concurs de paletes de
les terres de Lleida

2a quinzena
abril · 2006
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sumari

Què en penseu?...
De vegades, l’Administració sol fer cas

de les peticions que els ciutadans li
adrecen. És bo saber rectificar. I això és
el que ha succeït  amb les obres que
s’estan duent a terme perquè puguem
anar, des del Casc Antic de la ciutat, i
sense passar per l‘avinguda dels Països
Catalans, cap a Barcelona. D’aquesta
manera entrarem directament a la variant,
sense haver d’efectuar giragonses

estranyes, com aquelles que havíem de
fer a la carretera de Menàrguens o,
darrerament, quan  havíem de pujar per
la carretera de Castelló fins trobar la ro-
tonda i  canviar de sentit. No fa molt, en
un article que vaig publicar en aquesta
revista comentava la perillosa maniobra
d’algunes ambulàncies o vehicles dels
mossos que es volien dirigir de manera
urgent cap a aquesta direcció. Espero que
ara no calgui.

Josep M. Simón i Auberni

CENTRE CULTURAL

CENTRE CULTURAL - Passeig de l’Estació, 25 - 25600 BALAGUER - Tels. 973 443 627 / 973 445 429 - Tel. mòbil 626 555 395

INSCRIPCIÓ OBERTA PELS CURSOS D’ESTIU • INSCRIPCIÓ OBERTA PEL CURS 2006-07            • PLACES LIMITADES •

� INFORMÀTICA: diferents cursos i nivell
� INFORMECA: Nivell principiant - Nivell avançat - Velocitat
� REPÀS: Totes les assignatures de l’escola - Lectura dirigida

      Ajuda a l’estudi - Comprensió lectora
     Correcció ortogràfica

� IDIOMES: Anglès - Francès - Alemany - Xinès - Català - Castellà
      TOTS ELS NIVELLS

� CURSOS A L�ESTRANGER: A l’estiu - Tot l’any
    Moltes possibilitats. Demani informació

Adults - Infants a partir de 3 anys - Classes en grups - Classes particulars

Adeu als pavellons de la Cros
Ara fa 16 anys, l’Ajuntament de Balaguer

comprava els vells magatzems de la Cros a
la vora de la via del tren, a la punta del car-
rer Noguera Pallaresa. Pocs es pensaven en
aquell moment, que aquelles quatre parets
tristes i amb aire de poca vida, servirien de
punt de trobada de tota una generació d’es-
portistes, practicants de futbol sala, de bàs-
quet, de gimnàstica rítmica, de tennis taula,
de tennis, i de tants i tants esports que al
llarg d’aquests anys hi han pogut practicar
milers i milers de balaguerins.

Però no només han acollit activitat es-
portiva. Els pavellons es van convertir en els
pavellons firals de la ciutat, ja que fins ales-
hores, la Fira es feia a l’exterior, i en carpes
i magatzems de la ciutat que l’Ajuntament
havia de llogar any rera any. Aquells pave-
llons van servir per consolidar la Fira, tot i
que la seva ubicació al mig de la ciutat, mai
ha estat la idònia per al creixement i funcio-
nament del certamen. I no cal oblidar les
Festes que des del 1991 s’han anat cele-
brant als pavellons. Concerts, Carnestoltes,
Festes Majors, parcs de Nadal....

En portada:
Fira Balaguer

BALAGUER
El parc de Bombers de

Balaguer comptarà amb un
heliport abans de l’estiu

El proper 20 i 21 de maig
Balaguer acollirà  la Festa

de la Coca de Samfaina

COMARCA
Tot es a punt per una nova
Trobada de Campaners a Os de
Balaguer

Èxit de públic a la XI edició
de la concentració de
Cotxes Clàssics d’Àger

CULTURA
Carles Porta i Sandro Rosell
els més venuts per la Diada

de Sant Jordi 2006

Xavi Monge portarà el seu
Jazz al Teatre Municipal

aquest divendres 29 d’abril

ESPORTS
El Balaguer suma un punt en la
seva visita al camp del líder, el
Girona

El Club Bàsquet aconsegueix
una victòria després de 3
derrotes consecutives

Després de la venda dels pavellons,
Balaguer es quedarà orfe d’una infrastruc-
tura que necessita ser reemplaçada amb
premura per part dels nostres governants.

És cert que a l’estiu, l’activitat es sol fer
a l’aire lliure, però quan arribarà el mes de
setembre, i l’inici de l’activitat esportiva co-
menci, faran falta llocs tancats i amb condi-
cions per la pràctica esportiva.

L’Ajuntament ja ha anunciat la construc-
ció d’un macro pavelló polivalent, així com
el  cobriment i tancament de la pista espor-
tiva de la zona del Secà i la construcció d’un
equipament a la zona del Molí de l’Esquerrà.

Cal que no ens adormim, ja que l’estiu
passarà aviat i al mes d’octubre aquests
equipaments faran falta per a que els clubs i
les competicions comencin amb normalitat.

No si val a badar, i cal que els nostres
dirigents es posin a treballar d’immediat per
a què Balaguer gaudeixi de les instal.lacions
necessàries i amb condicions per, en el món
de l’esport també, ser un referent amb equi-
paments i infrastructures dins de les Comar-
ques de Ponent.
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Tot és a punt per a que obri les seves

portes la 45ena edició de Fira Balaguer
Del 29 d’abril a l’1 de maig, Fira Balaguer es convertirà en l’aparador
comercial i industrial de Balaguer i comarca per a milers de visitants

El certamen Fira Balaguer arriba a la
45ena edició amb  prop de 200 expositors
entre tots els sectors representats,
especialment el comercial que inclou el Saló
Monogràfic de la Construcció i l’Habitatge, au-
tèntic motor econòmic de la ciutat.

Tots aquests expositors presenten durant
els tres dies de Fira, del 29 d’abril a l’1 de
maig, totes aquelles novetats comercials que
han sortit en els darrers mesos, per tal de
donar-les a conèixer als milers de visitants
que des de la comarca de la Noguera i la
resta de comarques de Lleida i d’arreu de
Catalunya, durant el cap de setmana visita-
ran la nostra ciutat i la nostra Fira Comercial.

A més, els visitants podran gaudir d’al-
tres sectors com el de l’alimentació natural i
artesana, que un any més acull la Mostra Na-
cional de Coques de Samfaina i de Recapte,
on podran gaudir de tots aquells productes
alimentaris amb denominació d’origen, o el
sector de la moda i turístic, amb la passarel.la
estàtica. Les entitats i el sector exterior amb
la maquinària industrial i de construcció con-
formaran la resta de sectors d’una Fira que
també presenta moltes activitats paral.leles
com el concurs de paletes, la trobada de
puntaires, actuacions teatrals i musicals.

Fira Balaguer vol ser l’aparador d’una ciu-
tat davant dels milers de visitants. Bona Fira.

Jordi William Carnes
inaugurarà la 45ena edició

de Fira Balaguer
El nou Conseller d’Agricultura s’estrena

en el càrrec, visitant Balaguer

El nou Conseller del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, Jordi William Carnes, serà
l’encarregat de presidir l’acte inaugural de Fira
Balaguer, després del seu nomenament en el càrrec
el passat divendres 22 d’abril, substituint Antoni
Siurana, que en un principi és qui havia d’inaugurar
el certamen d’enguany.

La inauguració tindrà lloc el dissabte 29 d’abril a
partir de les 11 del matí, a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Balaguer, des d’on la comitiva es
dirigirà cap al recinte firal, on saludaran els expositors
i visitaran l’exposció.

D’altra banda, el President de la Diputació de
Lleida, Isidre Gavín clourà la Fira el dilluns 1 de maig,
a partir de les 7 de la tarda.

El diumenge 30 d’abril, al vespre es celebrarà el
Sopar de l’Expositor al Restaurant del Santuari del
Sant Crist, amb la presència del Delegat del Govern
de la Generalitat, Jaume Gilabert, acompanyat de
les autoritats locals i comarcals i la major part dels
expositors de la 45ena edició de Fira Balaguer.
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Juntament amb el monogràfic de la cons-
trucció i l’habitatge el sector comercial és
el sector que any rera any dóna identitat a
Fira Balaguer, com a reflex de l’ activitat prin-
cipal de la ciutat.

Fira Balaguer és tot un aparador del
comerç local i comarcal, en més de 1.000
metres quadrats que donen cabuda als
diferents tipus de comerços que exposen,

El sector comercial de Fira Balaguer

demostra la vitalitat del sector
Comerç i serveis omplen el pavelló de mil metres quadrats, exposant

els seus productes i serveis de cara als milers de visitants

capaços de satisfer totes les necessitats
dels visitants de la Fira.

L’objectiu de Fira Balaguer és convertir
durant tres dies el recinte firal en un gran
aparador vivent amb una mostra
representativa del teixit comercial i
empresarial de la ciutat de Balaguer i de la
seva comarca.

“El comerç dóna vida ...” i és ben cert.
Fira Balaguer vol ser el reflex comercial que
fa que Balaguer esdevingui una ciutat viva,
dinàmica i comercial dins de les Terres de
Ponent.

Dins d’aquest pavelló comercial hi
podem trobar tot tipus de productes i serveis
de necessitat quotidiana. Des de productes
agraris o de neteja fins a serveis per a les
petites i mitjanes empreses, passant per la
informàtica, els jocs, la fotografia, els serveis
d’oci, assegurances, gestories, agencies de
publicitat i de viatges, etc.

Tot a punt per la Trobada
de Puntaires a Balaguer

El proper diumenge 30 d’abril
al Passeig de l’Estació

Enguany el grup de dones puntaires celebren la
4rta trobada de Puntaires de Balaguer. Son molts i
de moltes diverses edats els que conformen aques-
ta associació creada per les Dones d’Almatà i el Casal
de Gent Gran de Balaguer.

Per les puntaires balaguerines, aquesta diada és
molt especial perquè poden fer la seva exhibició del
difícil art de la punta al coixí.

A més de la emoció que senten quan teixeixen
aquestes meravelloses puntes, tenen l’oportunitat
d’entrar en contacte amb altres puntaires d’arreu de
Catalunya i comentar la seva afecció.

Fer punta al coixí forma part de la nostra història
i de les nostres arrels. Aquesta trobada és la manera
de recordar allò que forma part dels nostres
avantpassats i de donar-ho a conèixer a la nostra
ciutat.

Aquest any s’ha canviat l’escenari de la trobada,
passant de la Plaça del Mercadal, on s’han celebrat
les tres edicions anteriors, al  primer tram del Passeig
de l’Estació. La Trobada, que comptarà amb
centenars de participants es celebrarà el diumenge
30 d’abril, coincidint amb el Concurs de Paletes.
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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

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

Creada una associació ornitològica que

organitza un concurs de cant d’ocells
La nova assocació compta amb una seixantena de socis i organitza el

primer concurs aquest dissabte 29 d’abril al parc de la Transsegre

Darrerament s’ha creat a Balaguer una
nova associació esportiva de cants d’ocells
de «ganxo» i de «taula», on els participants
aporten els seus ocells cantaires i compe-
teixen entre ells.

La competició de «ganxo» consisteix en
mesurar la qualitat del cant de l’ocell, men-
tre que el de «taula» consisteix en posar dos
ocells, un davant de l’altre, i mesurar qui té
el cant més fort i de més durada.

La nova associació, anomenada Asso-
ciació Ornitològica La Creuera, compta en
l’actualitat amb una seixantena de socis, que
han nomenat president a Francisco
Chercoles. De moment, els socis es reunei-
xen al Bar Andreu de Balaguer, tot esperant
la consolidació de l’associació i d’aquesta
manera poder comptar amb un local social
propi.

El dissabte 29 d’abril organitzen el pri-

mer concurs social de «ganxo», obert a tot-
hom que es farà al Parc de la Transsegre.

A més, la nova Associació balaguerina
serà la responsable d’organitzar i acollir la
final del campionat provincial de «taula» el
proper 11 de juny als pavellons de la Cros,
amb la participació dels millors ocells can-
taires de la província de Lleida.

Última edició de la Fira als
pavellons de la Cros

La propera edició es farà al nou pavelló
polivalent de 4.500 metres

Aquesta serà la darrera edició de Fira Balaguer
als pavellons firals de la Cros, ja que aquests han
estat venuts per part de l’Ajuntament que els haurà
de deixar el proper estiu.

Actualment ja s’està construïnt un nou pavelló
polivalent als terrenys de l’antiga Inpacsa, molt a prop
de l’actual Poliesportiu i camp Municipal d’Esports,
de 4.500 metres quadrats i que està previst que
s’inauguri el proper mes de novembre, acollint els
actes de les Festes del Sant Crist.

Aquest pavelló amb tres pistes esportives, tam-
bé acollirà, a partir de l’any vinent, els diferents cer-
tàmens firals que se celebren a la ciutat, com Fira
Balaguer, Expoauto, Firauto i Antiquària, així com el
Parc de Nadal a Reis.

La nova infrastructura permetrà als organitza-
dors donar un salt de qualitat en tot els esdeveni-
ments que s’organitzin, ja que les noves instal.lacions
estaran preparades amb tot tipus de comoditats tant
pels propis expositors com pels visitants.

Els pavellons de la Cros han acollit el certamen
Fira Balaguer des de l’any 1991 fins aquest any.



8

Enguany, coincidint la Fira en un cap de
setmana llarg i festiu s’ha programat conjun-
tament amb el Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, concretament amb l’Ofi-
cina Comarcal, uns actes lúdics oberts a tot-
hom que ho desitgi i que tindran lloc en el
mateix stand del DARP situat just a l’entrada
dels pavellons.

Aquests actes consisteixen en uns Tasts
d’Olis de Catalunya, dirigits per un membre

Tast d’olis i degustació de vins a l’stand

del Departament d’Agricultura
El dissabte i el diumenge tindrà lloc el tast d’olis, mentre que la

degustació de vins es farà el diumenge i el dilluns

del pannell Oficial de Tast de Catalunya, que
tindran lloc el dissabte dia 29 d’abril, a les 12
del migdia i un altre  a les 7 de la tarda. Donat
que les places seran limitades, ja es poden
inscriure els interessats a l’oficina comarcal
del DARP, al telèfon 973 443 603, o al mateix
stand.

També tindrà lloc una Degustació de Vins
denominació “Costers del Segre”,el diumenge
dia 30 d’abril, a partir de les 7 de la tarda, i
una altra, el dilluns, dia 1 de maig a la mateixa
hora. També, tothom que ho desitgi podrà
inscriure’s a l’Oficina Comarcal del DARP, o al
mateix stand, ja que les places son limitades.

Una Xerrada tècnica donarà el tret de
sortida a Fira Balaguer, el divendres, 28 d’abril,
a les 7 de la tarda, sobre “El cultiu de la tòfona
negra” a la comarca de la Noguera, a càrrec
del Sr Daniel Oliach, tècnic en Tubericultura
del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya,
a la sala d’actes de l’Ajuntament.

Les entitats culturals i
esportives a la Fira

La major part d’entitats que organitzen
activitats presents a Fira Balaguer

Un any més Fira Balaguer donarà cabuda al gran
teixit cultural i social de la ciutat representat per
part d’aquelles entitats que, any rera any, esmer-
cen els seus esforços en organitzar activitats i fes-
tes que reforcen el gran calendari festiu del qual
gaudeix Balaguer.

Festes o activitats que promocionen un territo-
ri i un poble, com són: Viu la Passió, la Transsegre,
la Trobada de diables, la Mostra de Bonsais, la Fira
d’Entitats,  l’Open Internacional d’escacs ... i altres
que pretenen assolir grans projectes solidaris com
Mans Unides, Associació per la lluita contra el càn-
cer o la Fundació Solidària, recentment constituï-
da. Enguany també comptarà amb la presèn-
cia d’una nova associació, la de Slow food que ens
presentaran les seves propostes i projectes, així
com un estand del C.F. Balaguer amb l’afany de
promocionar el seu futbol base i l’escola de futbol,
i un altre de la Societat de Pescadors Esportius de
Balaguer que vol rellançar la pràctica d’aquest es-
port a la nostra ciutat.

Un espai que demostra la vitalitat cultural i as-
sociativa de la ciutat de Balaguer i de la comarca
de la Noguera.
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Un total de dotze parelles formades per un pa-
leta i un manobre d’arreu de les comarques de
Catalunya, tornaran a competir el proper diumenge
30 d’abril, a partir de les 9 del matí, al Passeig de
l’Estació, en el que serà el XI Concurs de Paletes de
les Terres de Lleida, organitzat per l’Impic, amb la
col.laboració de les diferents institucions que donen

El XIè Concurs de Paletes de Balaguer

reuneix els millors paletes de Catalunya
Una dotzena de parelles competiran, un any més, al Passeig de
l’Estació per endur-se el primer premi del prestigiós Concurs

suport a Fira Balaguer.
Els participants, vinguts d’arreu

de Catalunya, són autèntics profes-
sionals del món de la construcció, i
que un any més, ho posaran difícil
als membres del Jurat, format per
representants dels col.legis d’arqui-
tectes i tècnics de Lleida, de l’Impic,
i del Gremi de Contractistes d’Obres
de Lleida que valoraran la fidelitat al
model, la qualitat final, el replanteig
de l’obra, l’aprofitament dels materi-
als i la neteja de l’obra.

La parella guanyadora del Con-
curs de Paletes de les Terres de
Lleida s’emportarà un primer premi
de 600 euros en metàl.lic i un me-
rescut trofeu  de guanyador del con-
curs.

Tots els participants al Concurs
hauran de ser a les 8 del matí al Pas-

seig de l’Estació on després de conèixer la proba que hauran
de realitzar, tindran un hora per replantejar l’obra, fins a les 9
del matí, hora en que començarà el concurs, que finalitzarà als
voltants de la 1 del migdia.

L’organització disposarà del material necessari per a poder
construïr el projecte amb condicions.

Un cop conegut el guanyador i repartits els premis, els
participants dinaran plegats.

Els tres primers classificats del concurs, podran participar,
directament, al Concurs de Paletes internacional de Construmat,
organitzat per Fira Barcelona, del proper any 2007, de la ma-
teixa manera que ho van fer enguany, els guanyadors de les
edicions anteriors al Construmat 2005.
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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

Instal·lacions Elèctriques, Manteniments i Reparacions

C/ Noguera Pallaresa, 34 baixos - Tel. 973 448188 - BALAGUER
Us desitja una bona Festa Major

El sector de la Construcció i l’Habitatge,

motor del certamen Fira Balaguer
Aquest sector, que compta amb exposició interior i exterior al recinte

firal, és un fidel reflex de l’economia de la nostra ciutat i comarca

Aquest monogràfic compleix tretze edi-
cions dins Fira Balaguer, essent pioner en
les nostres contrades.

El visitant d’aquest Saló pot trobar tot el
necessari faci referència al món de la cons-
trucció i l’habitatge: materials d’obra, fusta,
revestiments, cuines, electricitat, vidres, alu-
mini, il.luminació, climatització, decoració,
arquitectes ...

Aquest saló ocupa més de 1.200 me-
tres quadrats als pavellons firals, essent tot
un aparador del món de la construcció de
les nostres terres, reforçat també amb les
empreses de maquinària per a la construc-
ció, estructures, excavacions i altres serveis

que per la magnitud dels seus productes i
exposició es troben ubicades al carrer No-
guera Pallaresa.

El monogràfic de la construcció i
l’habitatge esdevé el segell distintiu de Fira
Balaguer. Enguany, les firmes capdavanteres
d’aquest sector de la nostra ciutat hi són
presents.

Un any més, i complint el seu onzè
aniversari, aquest monogràfic es reforça
amb el Concurs de Paletes de les terres de
Lleida, el diumenge pel matí en el tram del
Passeig de l’Estació més proper al carrer
noguera Pallaresa, i amb la presència de
les millors parelles de Catalunya.

Moda i Turisme presents
als pavellons firals

Un any més, la Fira comptarà amb una
passarel.la estàtica de moda

La moda també estarà novament present a Fira
Balaguer, a través d’un  pavelló, adossat als firals,
que dóna, des de fa cinc anys consecutius,  cabuda
a un subsector comercial concret i concebut pel crei-
xement que ha tingut dins Fira Balaguer en les dar-
reres edicions.

Comerços de roba, llana, bijuteria, complements,
regals, perruqueries, centres d’estètica, pelleteria
... s’exposen al voltant d’una passarel.la estàtica que
exhibeix, d’una forma nova i desenfadada, els
productes de diferents firmes comercials de Balaguer
i comarca i de la resta de comarques de les Terres
de Lleida.

Comparteixen pavelló amb les diferents
administracions públiques relacionades amb el
turisme que promocionen el nostre territori donant-
lo a conèixer a l’exterior, com el propi Ajuntament, el
Consell Comarcal o el Consorci del Montsec.



11

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 de-
manda de vivendes
de lloguer, sol·-
licitem als propieta-
ris que posseeixin
pisos desocupats
als qui els interessi
tenir una
rendabilitat en llo-
guer o en venda, es
dirigeixin a les nos-
tres oficines, on
se'ls informarà
ampliament del sis-
tema d'arrenda-
ment o financiació.

PISOS EN VENDA
- Dúplex al C/ Sant Crist
- C/ Riu corb
- C/ Tàrrega
- C/ Bellcaire
- Pl. Lope de Vega
- C/ Urgell
- C/ Barcelona
- C/ Sant Lluís
- Pl. Mercadal, 2 dorm, bany, re-
format
- Ps. Estació, 220m

2
.

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

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

PISOS DE LLOGUER
- Pis a Torredenbarra, 4 hab. per
setmanes

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

2

- 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 de
240 m

2
.

- C/ La Plana
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.
ELS MASOS DE MILLÀ
- Casa de poble amb pati.
ALCARRÀS
- Casa de 280 m

2

MENÀRGUENS
- Casa Nova de 700 m

2
.

TÉRMENS
- Casa de 3 plantes 90.000 eu-
ros.

CASTELLSERÀ
- Casa de poble amb pati.

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

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

Riverside Crazy Car Hop que literalment vindria
a ser “Festa boja de cotxes a la vora del riu” és molt
més que això, és una festa, és una fira, és una ex-
posició, és un mercat, és una trobada d’amics, és
música en viu i segurament és festa al carrer, al
carrer de la nostra ciutat. Organitzat per una colla
d’amics la majoria de Balaguer, que han format el
Club Razzlers  que la passió que tenen pels cotxes

Balaguer retornarà als anys 50 amb la

celebració de la Riverside Crazy Car Hop
Una Fira-Festa organitzada pel Club Razzlers de Balaguer, amb una

mostra de cotxes dels anys 50 i una fira-mercat de productes

americans dels anys 30, 40 i 50 ja
siguin en el seu estat clàssic o mo-
dificats en la forma tradicional tal
com ho feia el jovent d’aquella èpo-
ca, els ha portat a organitzar aques-
ta festa.

El Riverside es presentarà el
divendres 5 de maig a la sala Planeta
on a partir de les 12 de la nit tocarà
el grup de Barcelona, The Retro-
phonics i on punxaran els seus vinils
Xavi Estruch de Balaguer  i  Jordi de
Puigvert.

El dissabte dia 6 de maig, a partir
de les 9 del matí, s’obriran els
pavellons de la Cros amb tots els
cotxes exposats, i també hi haurà
una zona de mercat (roba, discos,
recanvis, tattoos, pinstripping,
barber shop, bar, etc…). Cap al
migdia tocarà el grup Chris Vincent

and the Crackerjacks. A partir de les 5 de la tarda,  sortiran a
fer un “cruisin” per Balaguer tots aquells cotxes del car show
que així ho desitgin i d’aquesta manera extendre la festa als
carrers de Balaguer i els pobles de la vora. Un cop els cotxes
siguin altra vegada als pavellons firals tornaran a tocar la Chris
Vincent and the Crackerjacks fins a les 9 del vespre. La festa
continuarà a la sala Mundo Canibal on actuaran en directe els
grups, Rhytm all Stars de Paris i els Tawny Owls  de Lyon (França)
i dos DJ’s de prestigi internacional com son Pooly i Jesús qui
ens faran ballar amb els seus selectes vinils.

El diumenge dia 7 de maig tornarà a obrir el Car Show per
acabar de gaudir dels cotxes o comprar aquell disc que ens
falta. Tots els actes seran gratuïts.
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Compartint espai amb l’alimentació na-
tural i artesana, any rera any, la Societat Gas-
tronòmica i Cultural del Comtat d’Urgell, jun-
tament amb Fira Balaguer, organitza una ori-
ginal mostra de coques de Samfaina i de
recapte, que ja s’ha convertit en la visita obli-
gada dels visitants.

La Mostra està ubicada en el darrer dels
pavellons, que està totalment refrigerat.
Aquesta mostra de coques dóna la possibi-

Fer un tast de coca a la Mostra Nacional

de coques de Samfaina i de recapte
Organitzada conjuntament per la Societat Gastronòmica i Cultural del

Comtat d’Urgell i l’Institut Municipal Progrés i Cultura de Balaguer

litat d’assaborir una vintena d’especialitats
diferents de coca de samfaina elaborades
pels forners de la majoria dels pobles de la
comarca de la Noguera i de la ciutat de
Balaguer.

La coca de recapte és un producte
gastronòmic propi del nostre territori.

És tot un plaer assaborir un bon tall de
coca recent feta, a qualsevol hora del dia.
Els visitants poden adquirir els tiquets que
donen dret a diversos talls de coca de
diferents municipis, un got de vi o refresc i
un cafè.

La ciutat de Balaguer també li dedica, a
la coca de samfaina i de recapte, una festa
ja consolidada en el calendari festiu de la
ciutat, és l’anomenada Festa de la Coca que
enguany tindrà lloc el proper diumenge, dia
21 de maig, a partir de les 7 de la tarda i a
la plaça del Mercadal i que compta amb la
presència de més de dues mil persones.

L’alimentació natural i
artesana, present, un any

més, a Fira Balaguer
Si pot trobar tots aquells productes

alimentaris de primera qualitat

La Mostra Nacional de Coques de Samfaina i de
recapte es troba ubicada dins del Pavelló de l’Ali-
mentació Natural i Artesana, formant part de Fira
Balaguer.

Aquest pavelló, autèntic focus d’atracció de Fira
Balaguer, ha estat pensat des d’un principi per po-
der gaudir d’un ampli ventall de productes naturals i
artesans que es fan a prop nostre i que moltes ve-
gades desconeixem.

El pavelló d’alimentació, amb venda directa dels
seus productes, gaudeix de 600 metres quadrats,
totalment refrigerats on hi podreu trobar des dels
embotits de les diferents comarques catalanes i
diferents zones de l’Estat, els millors formatges, la
mel, els dolços, melmelades, xocolates i confitures,
patés, vins i caves de les diferents denominacions
d’origen, etc.

El pavelló de l’Alimentació natural i artesana de
Fira Balaguer, vol acontentar els més selectes
paladars dels milers de visitants, amb productes
artesans i naturals de primera qualitat.
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El Parc de Bombers comptarà amb un

heliport i nous vehicles aquest estiu
Tal i com ho va anunciar la Cap de Bombers de la Demarcació de

Lleida, Mercè López, en una recent visita al parc de Balaguer

El parc de Bombers de Balaguer comp-
tarà amb un heliport abans d’aquest estiu,
segons va anunciar la superior de Bombers
de la Demarcació de Lleida, Mercè López,
en el decurs de la visita que va fer a les
obres d’aquesta nova infrastructura, acom-
panyada de l’alcalde de Balaguer, Miquel
Aguilà, del regidor de sanitat del Consistori,
Jaume Canal i els responsables del parc de
Balaguer.

A més del futur heliport, el parc de
Balaguer compta amb quatre vehicles nous,
un dels quals destaca per tenir unes dimen-
sions reduïdes, per tal de ser apte per les
intervencions que siguin necessàries al Cen-

tre Històric de Balaguer, on fins ara, els ve-
hicles existents, tenien sèries dificultats per
accedir-hi.

El nou heliport, que estarà finalitzat en
pocs dies i serà operatiu abans de l’estiu,
tindrà capacitat per albergar dos helicòp-
ters de manera permanent.

El cap del Parc de Balaguer, Paco Gallart
va indicar que es compta amb un helicòpter
bombardeig de foc forestal de l’1 de juny al
15 de setembre i properament es preveu
que hi hagi un helicòpter medicalitzat.

Actualment el Parc de Bombers de
Balaguer compta amb 26 professionals i un
total de 20 voluntaris.

Darrera fase de les obres
del Molí de l’Esquerrà

L’Ajuntament presenta el projecte
d’urbanització de la zona als veïns

L’Alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà, acompa-
nyat de diferents regidors de l’equip de govern va
realitzar la periòdica visita als barris fent-ho a la
zona del Molí de l’Esquerrà, on hi entraran en funci-
onament un total de 7.000 metres de zona verda,
a la vora de l’equipament del Molí, del qual recent-
ment, s’ha aprovat la quarta fase del projecte que
compta amb un pressupost de 260.000 euros, en
la qual s’ha d’adequar l’entorn i també s’ultimaran
els equipaments. En aquesta zona també hi està
prevista la construcció d’un espai per portar-hi a
terme actuacions de caire lúdic.

Durant la visita al Barri, Aguilà va reunir-se amb
els veïns de la zona per explicar el projecte d’urba-
nització dels carrers Cervantes i Josep Maria de
Segarra, acompanyat dels tècnics municipals.

El projecte preveu fer canvis en la plaça del Molí
de l’Esquerra, que actualment compateixen els nens
amb el parc infantil i els vehicles amb la zona d’apar-
cament.

El nou projecte preveu que la plaça sigui total-
ment infantil, mentre que la zona d’aparcament pas-
sarà a la zona de la nova urbanització dels carrers.

CASA EN VENDA A
TÉRMENS (Ref. 2010)

- 3 plantes
- 5 habitacions

- 1 bany
- calefacció
- garatge

- terrassa+jardí

CASES ADOSSADES
D’OBRA NOVA AL SECÀ

- 3 plantes
- 4 habitacions

- 3 banys
- garatge

- terrassa+jardí

PIS COMPLETAMENT
REFORMAT (Ref. 1009)

- 3 habitacions
- 1 bany

- calefacció
- aire condicionat

- traster

CASA PER REFORMAR A CASTELLÓ (Ref. 2013)
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Te sientes perdido o perdida cuando vas al gimnasio.
 No tienes tiempo de ir al gimnasio.

 No recibes atención suficiente.
No llevas una alimentación equilibrada.

No llegas a tus objetivos.

Para sacar el máximo partido a tu entrenamiento bajo constante supervisión y total
seguridad a la hora de realizar los ejercicios • Entrenamientos personalizados, adaptados a
tus objetivos • Electroestimulación • Una alimentación informatizada  y equilibrada para tu
organismo, sin pasar hambre • Todo tipo de material de Fitness y sin moverte de tu casa o

lugar de trabajo • Los horarios son los que se adaptan a ti y no tú a los horarios.

DEJA DE PERDER EL TIEMPO!

NECESITAS UN ENTRENADOR PERSONAL

Programas de entrenamiento para:

• Enfermedades (cardiovasculares, osteoporosis,
artritis, artrosis, diabetes,….).

• Adelgazar o modelar tu cuerpo (controlando la dieta,
los ejercicios adecuados y su ejecución correcta,
modificando hábitos de la vida cotidiana,…)

• Personas que se han estancado en sus progresos
en un deporte.

• Personas que han sufrido una lesión y deben tener
mucho cuidado para recuperarse o no volver a sufrir
otra lesión.

• Corrección postural.

• Relajación y anti estrés.

• Flexibilidad.

• Retención de líquidos.

• Dolores de espalda.

• Pre y post embarazo.

• Menopausia.

• Pre y post operatorio.

• Gimnasia para la tercera edad

LLAMA Y INFÓRMATE SIN NINGÚN COMPROMISO

Jonathan Sánchez Gutiérrez

Entrenador personal

Tel. 651559850
jsentrenador_personal@hotmail.com

Primera sessión

GRATUITA

 Aprovat l’enderroc de nou cases del

Centre per construïr el Casal de Ciutat
El projecte d’enderroc té un pressupost de vora 200 mil euros

L’Ajuntament de Balaguer ha aprovat inicialment,
el projecte d’enderroc de nou edificis ubicats al Po-
lígon d’actuació urbanística PAU C6 del Centre His-
tòric de Balaguer.

Aquest projecte contempla l’enderroc de nou ca-
ses ubicades a la cruïlla dels carrers Pintor Borràs,
Abadia, Sant Domènec i la Plaça de Sant Salvador.

En aquest espai està projectat portar-hi a ter-
me la construcció del Casal de Ciutat, el nou edifici

emblemàtic de la recuperació del
Centre Històric, i que ha d’alber-
gar les entitats de la capital de la
Noguera i en el que s’hi preveu
poder realitzar diferents actuaci-
ons culturals.

El projecte d’enderroc compta
amb un pressupost de 196.514
euros, i està previst que es pugui
dur a terme en el darrer trimestre
d’aquest any 2006.

L’actuació d’enderroc i la pos-
terior construcció del nou equipa-
ment cultural estan dins del pro-
jecte aprovat per la Llei de Barris
del Govern Català, i que ha de com-
portar la rehabilitació integral del
Centre Històric de Balaguer.

Juntament amb aquest impor-
tant enderroc, també està previst
el d’una vintena de cases a la zona
del carrer Teixidors-Plaça Merca-
dal.

Liciten el projecte del nou
edifici judicial de Balaguer

Recentment s’ha publicat la licitació del concurs
del contracte per a l’adjudicació de la redacció del
projecte bàsic i d’execució de l’edifici judicial de
Balaguer. Per mitjà d’aquest concurs, l’entitat que
adjudicarà la redacció del projecte és Gestió d’Infras-
tructures, S.A (GISA).  Un cop seleccionat el projecte
guanyador, el termini de redacció del projecte serà
de 6 mesos.

Pel que fa al pressupost de la licitació del contracte
serà de 412.054 euros, amb l’IVA del 16% inclòs.
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El proper diumenge 21 de maig, la Plaça
del Mercadal acollirà, un any més, una nova
edició de la Festa de la Coca de Samfaina.

Pastissers de Balaguer i comarca elabo-
raran una  coca de samfaina de 60 metres
de llargada per 80 centímetres d’amplada, i
d’un pes de vora 300 quilos que serà presen-
tada i degustada a partir de les 7 de la tarda
a la Plaça del Mercadal.

La coca de samfaina estarà acompanya-

Una nova edició de la Festa de la Coca de

Samfaina, el diumenge 21 de maig
Es repartiran uns tres-cents quilos de coca de samfaina i uns 500

litres de Sangria del Mercadal, entre els dos mil participants

da per prop de 500 litres de refrescant sangria
del Mercadal.

La Festa de la Coca, que espera l’assis-
tència d’uns dos mil visitants, està organitza-
da per l’Institut Municipal Progrés i Cultura,
amb la col.laboració de Creu Roja Joventut
de Balaguer i l’Associació Gastronòmica i
Cultural del Comtat d’Urgell.

Els membres voluntaris de Creu Roja Jo-
ventut, seran els responsables de tallar i re-
partir els dos mil cinc-cents talls de coca i la
sangria del Mercadal tal i com han fet en to-
tes les edicions que s’han celebrat fins al
moment d’aquesta festa gastronòmica que
pretén potenciar i donar a conèixer el pro-
ducte gastronòmic per excel.lència de la nos-
tra ciutat, que alhora acollirà la tercera edició
del Concurs de Coques de recapte.

Els tiquets de la coca es podran adquirir
al preu de dos euros cadascun mitja hora
abans de l’inici de la festa.

Trobades de Gegants i de
Diables el 20 i 21 de maig
Celebració d’un cap de setmana de

cultura d’arrel tradicional

El proper cap de setmana dels dies 20 i 21 de
maig, Balaguer acollirà dos esdeveniments culturals
de primera magnitud.

El dissabte 20 de maig, el Grup de Diables de
Balaguer celebrarà una Trobada amb la participació
de tres colles de Diables, per tal de commemorar el
vintè aniversari del grup balaguerí, un dels més re-
coneguts arreu de Catalunya, per la seva activitat
organitzant correfocs per les diferents poblacions
catalanes.

Les tres colles de Diables oferiran un especta-
cle de soroll i foc i un correfoc pels diferents carrers
del Centre Històric, sortint de la Plaça Pau Casals i
amb arribada a la Plaça del Mercadal.

D’altra banda, el diumenge 21 de maig, la Colla
Gegantera de Balaguer serà l’amfitriona de la Troba-
da de Colles Geganteres, que organitza cada dos
anys i que comptarà amb la presència d’un bon grup
de colles d’arreu de Catalunya, que amb les seves
cercaviles i balls al so de les gralles, faran les delíci-
es de grans i petits.

Els geganters i grallers de Balaguer, juntament
amb el grup de percussió dels Diables, posaran el
punt i final a la Festa de la Coca 2006.
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La Fundació La Caixa col.labora amb els

Amics de Sant Josep del Molí
Lliura un ajut de 8.000 euros per tal de poder realitzar el projecte

“Sóc un nen sa, sóc un nen feliç!” d’ajuda als necessitats

L’Associació Amics de Sant Josep del
Molí de Balaguer, entitat creada el 1986,
promou el projecte “Sóc un nen sa, sóc un
nen feliç!” amb el que pretén arribar a tots
els infants de les famílies més necessitades
de Balaguer fent front a la realitat de la in-
fància en situació de risc mitjançant un pro-
grama assistencial, educatiu i preventiu que
també contempla una tasca educativa amb
les mares dels infants.

El projecte contempla la realització d’ac-
tivitats educatives (reforç escolar, tallers ma-
nuals, excursions i campaments, festes tra-
dicionals, jocs educatius, activitats psicomo-
tores), activitats assistencials (serveis de
dutxa, higiene bàsica personal, menjador,
desplaçament des del col.legi i roba néta) i
activitats preventives (cursets formatius per
mares, àvies i germanes grans, escola de
mares, tallers d’habilitats emocionals, etc.).

El projecte, que beneficiarà a uns 100

infants i 30 mares, té com a finalitat última
facilitar el desenvolupament integral dels
infants per assolir la seva plena integració
social.

La Fundació “la Caixa” col.labora amb
aquesta entitat amb un ajut de 8.000 euros
dins del seu programa d’ajuts a diferents
projectes. L’objectiu majoritari d’aquests
projectes seleccionats per la Fundació “la
Caixa” al seu programa Marginació és fo-
mentar la formació i inserció sociolaboral
de joves que es troben en situació de
desestructuració, potenciar l’assistència
d’urgència i residencial, prevenir l’aparició
de conductes de risc i delictives, i pal.liar,
en la mesura del possible, les carències
assistencials de les persones malaltes de
SIDA o sense llar. En total han estat 165 els
projectes seleccionats, entre ells el de l’As-
sociació Amics de Sant Josep del Molí de
Balaguer.

El Bus de les Professions
atén als futurs estudiants

de la nostra ciutat
Aquest servei va estar a la capital de la

Noguera del 21 al 24 d’abril

Del 21 al 24 d’abril el Bus de les Professions es
va instal.lar a l’avinguda dels Països Catalans de
Balaguer. Tot i que estava adreçat especialment a
alumnes de 3r i 4t d’ESO, tothom va poder informar-
se sobre els diferents estudis post obligatoris, sobre
els Programes de Garantia Social, sobre les noves
tecnologies i també sobre les necessitats de tècnics
especialistes en els diferents sectors.

El Bus de les Professions és una unitat mòbil
itinerant que té com objectiu oferir a l’alumnat per
mitjà de visites concertades, la possibilitat de
conèixer de prop les característiques de la formació
professional i els corresponents cicles formatius que
es poden estudiar a Catalunya.

Els serveis que ofereix el Bus de les Professions
són la visita guiada explicant les diferents famílies
professionals de la Formació Professional,
l’assessorament individualitzat per a tota la població
durant l’horari d’atenció al públic, les sessions
informatives adreçades a pares i mares dels
alumnes de les poblacions que visita.
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SI NECESSITA EL 100%
LI OFERIM LA MILLOR FINANCIACIÓ

BANCÀRIA
TIPUS DE SORTIDA 3% FINS A 35 ANYS

I SI NECESSITA REFINANCIAR
LA SEVA VIVENDA

TRUQUIN�S AL  TEL. 973 448 159

LA SENTIU DE SIÓ
REF. 036039

 Casa semireformada de
180 m2.

4 hab. , 2 banys, cuina,
menjador i pati posterior.

Moltes possibilitats.

BALAGUER
REF.36020

Cèntric pis de 195 m2.
5 habitacions, ascensor,

calefacció.
Zona immillorable.

BALAGUER
REF. 001600

Estudi d�obra nova.
Habitació doble amb

vestidor, bany complert,
ascensor i calef. gas

natural, amplia terrassa,
terra de parquet.
Molt bona zona.

BALAGUER
REF. 036037

Acollidor pis de 3 hab.,
calefacció, terra de

parquet, traster.
Moblat i equipat.

No se�l deixi escapar!

BALAGUER
REF. 036042

Pis d’obra nova de 100 m2.
4 hab., 2 banys, terrassa,

terra de parquet, calefacció
gas natural, i ascensor.

Vistes al riu.

BALAGUER
REF. 036040

Cèntric pis de 3 hab.,
1 bany.

Molt assolellat.
P.V.P: 78.200 Euros

BELLCAIRE

Propera promoció de cases
afilerades.

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

Visqui amb tranquil.litat.

BALAGUER
REF. 036029

Casa d�obra nova, 139 m2.
3 hab. dobles, 2 banys,

calef. gas natural, terra de
gres i parquet. Garatge i

buhardilla. Jardi de 110 m2.
IMMILLORABLE!

El proper dijous 11 de maig se celebrarà una
nova edició de la Fira de Jocs de Pati, al parc de la
Transsegre amb la participació de més de tres-
cents nens i nenes dels diferents centres escolars
de Balaguer.

Des del Centre de RecursosPedagògics de la
Noguera, l’any 1995 es va elaborar el llibre “Jocs

L’onze de maig, el parc de la Transsegre
acollirà la Fira de Jocs Populars

Comptarà amb la participació d’uns tres-cents alumnes dels diferents
centres educatius de Balaguer que coneixeran jocs tradicionals

de pati i de carrer” i, a la vegada,
es va impulsar, en col.laboració amb
el professorat especialista en
Educació Física dels diferents
centres de primària de Balaguer, la
instauració d’una Fira de Jocs de Pati
i de Carrer. Organitzada dins del Pla
Municipal de Dinàmica Educativa de
Balaguer per part del Centre de
Recursos Pedagògics de la
Noguera, l’Impic i la Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament.

És així com, des de l’any 1995,
s’han dut a terme de manera
continuada les Fires de Jocs de Pati
i de Carrer amb els alumnes de les
escoles de primària de la ciutat de
Balaguer, fins arribar a la 12a edició
d’aquest any, en que els nens i nenes
practiquen aquells jocs de carrer
que els més grans recorden amb

nostàlgia dels seus anys d’infantesa i que durant un grapat
d’anys s’han perdut i ara es volen recuperar amb aquesta
iniciativa. Jocs com la rila, el mocador, les bitlles, la petanca,
les curses de sacs, entre d’altres conformen l’oferta de jocs
que els més petits poden practicar durant la Fira de Jocs de
Pati i de Carrer.

L’arribada de molts nens i nenes d’altres països en els
darrers anys, també ha fet que la Fira de Jocs populars vagi
incorporant alguns dels jocs que es practiquen en els països
d’origen, fet que serveix per integrar els nouvinguts amb els
nens i nenes autòctons a través del joc popular i tradicional. A
més, la Fira de jocs també serveix per relacionar-se nens i
nenes dels diferents centres escolars de Balaguer.
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Els Mossos d’Esquadra celebren el Dia de les
Esquadres i reben les seves condecoracions

Pepe Daza elabora Mones de Pàsqua amb els
nenes de l’escola Àngel Guimera

El passat dilluns dia 3 d’abril de
2006 es va organitzar al CAEP Àn-
gel Guimerà de Balaguer un dia de-
dicat a l’elaboració de Mones de Pas-
qua.

El mestre pastisser Pepe Daza
de Balaguer, va treballar amb els
nens de l’escola (una gran part d’ells
immigrants i desconeixedors de la
nostra cultura). Es van elaborar un
total de 9 mones de Pasqua que es
menjarien l’últim dia abans de les
festes. Els alumnes van gaudir de la
demostració del  Pepe Daza
(exalumne de l’escola), el qual va
contribuïr de forma totalment
desinteressada en aquesta activitat
escolar.

Els Mossos d’Esquadra de Balaguer i la comar-
ca de la Noguera van celebrar el passat dijous el Dia
de les Esquadres, amb un acte al Consell Comarcal
de la Noguera, al qual hi van assistir una seixantena

de mossos de l’ABP de Balaguer i
Ponts.

Durant l’acte de celebració es
van condecorar diversos agents
per la seva tasca realitzada en l’úl-
tim any.

Les condecoracions van ser lliu-
rades als guardonats pel president
del Consell Comarcal Josep Roig,
l’Alcalde de Balaguer Miquel Aguilà
i el Cap de l’ABP de Balaguer Jordi
Dalmau.

Aquest any ha estat la segona
vegada que es celebra el Dia de
les Esquadres de manera descen-
tralitzada, en cadascuna de les àre-
es i comissaries comarcals de
Catalunya.

Tota la comunitat educativa i el Claustre de
professors del CAEP Àngel Guimerà van agrair l’ ajuda
i el suport del mestre pastisser que va col.laborar de
manera desinteressada.

L’Institut Català de la Salut
canvia el número de telèfon
per demanar hora al metge

El nou número de telèfon és el
902 111 444

L’Institut Català de la Salut, amb el seu afany de
fer més accessible l’Atenció Primària ha canviat el
número de telèfon per tal de que tots els ususaris
puguin demanar dia i hora pel metge, pediatre, in-
fermera, dentista o treballador social.

A través del número 902 111 444, es pot tru-
car les 24 hores dels 365 dies de l’any, o també es
pot fer per internet a l’adreça www. gencat.net.ics.
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La Trobada de Campaners reunirà un

centenar de participants de tot Europa
Es fondran dues campanes a l’estil de l’Edat Mitja que estaran
destinades a l’ermita de la Verge del Castell de Sant Llorenç

L’últim cap de setmana d’abril, Os de
Balaguer acollirà una nova edició de la Tro-
bada de Campaners i la Fira de la Campa-
na, que enguany arriba a la seva 19ena edi-
ció.

A la Festa s’hi espera la participació de
més d’un centenar de campaners d’arreu
de Catalunya i de l’Estat Espanyol, però tam-
bé hi assitiran campaners de França i Itàlia,
els quals demostraran el seu art i el seu
ofici tocant les campanes.

En l’edició d’enguany, els organitzadors
han decidit fondre dues campanes, tal i com
es feia en l’Edat Mitja. Durant el dissabte
29 d’abril es realitzaran els motlles, es pre-
pararà el forn i s’enterraran els motlles. El

diumenge, Dia de la Trobada de Campa-
ners, es desenterraran els motlles i es veurà
el resultat. Els treballs seran realitzats pel
mestre fonedor Abel Portilla de Cantàbria.
Les campanes resultants seran per a l’er-
mita de la Verge del Castell de Sant Llorenç
de Montgai.

Els organitzadors obriran, un any més,
el Museu de la Campana, ubicat al Castell
d’Os de Balaguer, on la novetat d’aquest
any serà l’exposició d’una campana de ce-
ràmica, cedida per una escultora d’Anya,
entre altres peces úniques.

Una mostra d’oficis i en especial dedi-
cat al món dels campaners completaran la
Trobada de Campaners.

El Consorci GAL Montsec
Sostenible signa contracte

amb 16 beneficiaris
Entre els 16 projectes signats rebran

un ajut de 410.800 euros

El president del Consorci GAL Montsec Sosteni-
ble i Delegat del Govern de la Generalitat a Lleida,
Jaume Gilabert, va presidir l’acte de signatura dels
contractes de 16 beneficiaris dels ajuts Leader Plus
que gestiona el GAL Montsec Sostenible.

Aquests 16 projectes, que representaran una
inversió global al territori de 1.474.725,64 euros, van
ser aprovats per la Junta del GAL celebrada el passat
8 de març i estan enfocades, bàsicament, als sectors
turístic i de serveis i desenvoluparan la seva activitat
empresarial a la zona del Montsec.

El Leader del Montsec destinarà a aquest 16
promotors la quantitat de 410.799,78 euros, que
rebran un cop s’hagin certificat les inversions per les
quals han sol.licitat els ajuts.

D’altra banda el passat 20 d’abril també es va
celebrar la Junta General del GAL Montsec Sostenible,
en ella es va aprovar la certificació de 5 expedients,
amb una subvenció de 180.273,99 euros, que en els
propers dies es faran efectius al 50% i també va
aprovar-se la reobertura del GAL Montsec Sostenible
a l’entrada de noves sol.licituds d’ajut.
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El dia 14 d’abril les Terres del Marquesat van
realitzar la sortida al Congost de Montrebei. D’ana-
da es va agafar la carretera de la Vall d’Aran i es va
desviar a la sortida de Pont de Montanyana on es va
continuar amb 6 quilòmetres de pista fins a l’apar-
cament del Congost. La ruta naturalística va ser un
èxit de participació, 43 persones hi foren presents

L’Associació Terres del Marquesat visita
el Montsec i el Congost de Montrebei

Durant el camí van anar rebent tota la informació necessària gràcies a
un dossier informatiu lliurat per l’organització als participants

entre grans i menuts. Volem desta-
car el grau de convivència i harmo-
nia entre les diferents generacions.
Els participants van ser testimonis
de la bona feina que està duent a
terme la Fundació Territori i Paisat-
ge, la qual pertany a Caixa
Catalunya. El dia va ser magnífic i es
va gaudir d’aquesta meravella que és
la perla compartida entre Catalunya
i Aragó, ja que n’és la frontera natu-
ral. Durant l’excursió es va repartir
un dossier informatiu de caire
naturalístic. Es va dinar a les taules
de l’aparcament amb un ambient dis-
tés i de fraternitat. Després de dinar
es van dirigir cap a Sant Esteve de
la Sarga, passant per Alsamora i en
aquest poble es va poder contem-
plar i comentar la història de la seva
torre que pertany al segle XI. Des-

prés es van dirigir a Castellnou del Montsec on hi ha la casa
fortificada on possiblement va néixer Gaspar de Portolà i de
Rovira, descobridor i primer governador de Califòrnia. En aquest
poble també hi ha un monument commemoratiu a la figura de
Gaspar de Portolà. Seguidament la ruta va continuar fins a Alsina
on van fer un tomb pel poble i van anar a l’antic molí i premsa
d’oli que data de l’any 1812. Per últim van passar per Moró on
hi ha l’església romànica de Sant Miquel, on es pot veure una
panoràmica magnífica de la vessant nord del Montsec d’Ares i
de Rúbies i de l’embassament de Terradets. Durant l’acomia-
dament es va anunciar la propera visita cultural, que tindrà lloc
a Montsó, el 29 d’abril, on visitaran el seu castell Templer, la
catedral i l’ermita de la Verge de l’Alegria.
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El canal Algerri-Balaguer, dissenyat per
regar 7.895 hectàrees dels municipis
d’Algerri, Castelló de Farfanya, Menàrguens,
Torrelameu i Balaguer, estarà definitivament
acabat a finals del proper any 2008, tal i
com ho va assegurar el Conseller d’Agricul-
tura, Antoni Siurana, en una visita a Castelló,
en un dels darrers actes com a Conseller
abans de ser substituït, el passat divendres
22 d’abril.

Siurana inaugura un tram de reg a
Castelló de Farfanya de 800 hectàrees

S’espera que el canal estigui totalment acabat i en funcionament a
finals de l’any 2008, 16 anys després de l’inici de les obres, el 1992

Siurana va presidir a Castelló, la inau-
guració de les obres de la primera fase del
tram B del regadiu Algerri-Balaguer, en el
terme municipal de Castelló. Les obres in-
augurades formen part de la primera fase
del segon tram i han suposat la transforma-
ció de 800 hectàrees de secà en zona de
reg.

Tal i com va dir Siurana, els propers
municipis en poder regar seran Menàrguens
i Torrelameu, i ja s’està treballant per a que
el canal arribi a Balaguer el més aviat possi-
ble. Actualment a la capital de la Noguera
s’està realitzant la concentració parcel.laria,
que estarà acabada a finals d’aquest any,
posteriorment es redactarà el projecte amb
un termini de 6 mesos i el procés construc-
tiu en un any. Està previst que el canal pugui
estar totalment acabat i en funcionament a
finals del 2008, 16 anys després de que
comencessin les obres, l’any 1992.

El Consell porta 70 joves a
esquiar a SuperEspot

Dins del programa del Pla Comarcal de
Joventut com a activitat alternativa

Els passats 1 i 2 d’abril el Consell Comarcal de
la Noguera dins del marc del Pla Comarcal de
Joventut va organitzar la Primera Esquiada Jove de
la Noguera. A les pistes de Super Espot una
setantena de joves provinents de diversos municipis
de la Comarca de la Noguera van gaudir de l’esport
de la neu  i dels paratges que ofereix el parc nacional
d’Aigüestortes.

Amb aquesta activitat s’ha fomentat la interrelació
dels Joves de la Comarca, el coneixement del país i
s’ha ofert als joves la possibilitat de realitzar un oci
alternatiu al de només sortir i prendre copes o
d’altres activitats que realitzen habitualment.

Els joves participants han valorat molt
positivament l’organització de l’activitat i han destacat
el bon clima establert entre els joves dels diversos
pobles.

El Consell Comarcal de la Noguera mitjançant el
Programa TDIC continuarà oferint als joves noves
vies d’oci alternatiu per tal que els joves puguin gaudir
dels seu temps de lleure amb noves experiències.

El Consell Comarcal de la Noguera s’està
caracteritzant com un dels més actius en matèria
de polítiques de joventut de les Comarques de Lleida.
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Concurs comarcal
d’Auques Sant Jordi 2006
Organitzats dins del Pla Comarcal de

Dinàmica Educativa de la Noguera

El Consell Comarcal de la Noguera va lliurar els
Premis d’Auques Sant Jordi 2006, el passat diven-
dres 21 d’abril, a la Sala d’Actes de l’ens comarcal,
amb la presència del President del Consell, Josep
Roig, i el Director del Servei Educatiu de la Nogue-
ra, Joan Arjona.

El primer premi del Concurs d’Auques va ser per
Anna Colomines del col.legi Bonavista de Bellcaire
d’Urgell, seguida per Mariona Jordana Farré del cen-
tre Gaspar de Portolà de Balaguer, mentre que en
tercer lloc va ser premiada Júlia Pla Porta de l’Esco-
la Pia de Balaguer.

Donada la qualitat dels treballs, tal i com van
destacar els membres del Jurat, es van otorgar un
total de 7 accèssits a Laura Gregori de l’Escola Pia
de Balaguer, Júlia Luna del Gaspar de Portolà, Genís
Lopez de l’Escola Pia, Marta Boladeres del Gaspar
de Portolà, Gemma Daviu del Leandre Cristòfol d’Os
de Balaguer, Gemma Llovera de l’Alfred Potrony de
Térmens, i el CEE l’Estel de Balaguer.

Els premis d’Auques estan inclosos dins del Pla
Comarcal de Dinàmica Educativa de la comarca de
la Noguera.

Més de quatre mil persones van partici-
par de la XI Concentració de Cotxes Clàs-
sics i antics d’Ager, que enguany va comp-
tar amb una quarantena de vehicles vinguts
d’arreu de l’Estat espanyol.

Visitants de totes les comarques lleida-
tanes, que malgrat la coincidència amb la
festivitat de Sant Jordi, no es van voler per-
dre l’oportunitat de gaudir de la presència
d’aquestes joies sobre quatre rodes, molt

Quaranta vehicles participen a la XI
concentració de Cotxes Clàssics d’Àger

El passat diumenge 23 d’abril, amb la participació de més de quatre
mil visitants de totes les comarques de la província de Lleida

ben conservades pels seus propietaris.
Aquesta edició de la Festa ha estat la

primera coorganitzada per l’Ajuntament
d’Ager i l’Associació de Cotxes Antics de
Lleida, després que en la passada edició, el
màxim impulsor d’aquesta concentració,
Antoni Montardit, manifestés el seu desig
de que hi hagués un relleu en l’organització
d’aquest certamen.

Durant la concentració es van premiar
els millors vehicles presents a la
concentració. El model Bentley de 1935, va
rebre el guardó per la seva elegància i bon
estat, mentre que el premi pel treball a la
millor restauració va ser per un Ford Maria
de la O de 1939, mentre que el premi al
vehicle més antic present a Àger va ser pel
model La Salle que data del 1926.

Els guanyadors van rebre com a premi
un lot de productes artesanals de la Vall
d’Ager.
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Sant Jordi 2006 va superar totes les

espectatives de venda de llibres i roses
Sandro Rosell i Carles Porta van ser els autors més buscats amb les
seves obres dedicades als Barça i als crims de Tor, respectivament

La festivitat de Sant Jordi, va concórrer
amb tota normalitat el passat diumenge, i el
fet de caure en dia festiu va ajudar per a
que hi hagués força ambient a la Plaça del
Mercadal i al Passeig de l’Estació, punts
neuràlgics de les parades de llibres i roses
a la nostra ciutat.

A l’igual que a la resta de Catalunya, els
llibres més venuts van ser els dels autors
Carles Porta, amb l’obra dedicada als crims
de la muntanya de Tor, i el llibre del ex-
vicepresident del Barça, Sandro Rosell, que
es van exhaurir en bona part de les parades
de llibres. Els autors locals també van tenir
força tirada. Rafel Santapau, amb el “Dietari

del Contini” i Francesc Puigpelat amb la
novel.la «Els Llops» van ser dels més com-
prats durant tot el dia de Sant Jordi.

També es van vendre bé, segons els lli-
breters consultats, els llibres de gastrono-
mia, i les novetats presentades darrerament,
especialment l’obra «La catedral del Mar»,
un dels llibres més venuts a Catalunya.

Paral.lelament a la venda de llibres, va
anar la venda de les tradicionals roses. Tot i
que les més venudes continuen sent les ver-
melles, cada cop més es troben roses de
diferents colors. Roses blaves, grogues i fins
i tot negres, i les de caramel, última nove-
tat.

Els escolars balaguerins
participen als premis
literaris de Sant Jordi

El passat divendres 21 d’abril van
lliurar-se els premis als guanyadors

Com ja es habitual, el passat divendres 21
d’abril, la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer
va acollir el lliurament dels diplomes i premis als
diferents guanyadors de les modalitats dels Premis
Literaris Sant Jordi 2006, organitzats conjuntament
per l’IMPIC i els Serveis Educatius de la Noguera,
dins del Pla Municipal de Dinàmica Educativa de
Balaguer.

Un centenar d’escolars de tots els centres es-
colars van participar en dues categories, la d’esco-
lars de primària i la de secundaria, amb el tema de
que voldrien ser quan siguin grans.

En la categoria de primària, els premiats van
ser Maria Solé, Anna Maria Salmons i Eduard Tor-
res, mentre que en la categoria de Secundària, la
guanyadora va ser Belén Garcia, seguida de Anna
Martinez i de Sara Pujol.

L’Acte de lliurament de premis va estar presidit
per l’Alcalde de Balaguer, Mioquel Aguilà, la regido-
ra d’Ensenyament, Mar ROldan i el Director del Ser-
vei Educatiu de la Noguera, Joan Arjona.
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El subdelegat del Govern, José Ángel Flores junt
amb el director dels Serveis Territorials de Cultura,
Antoni Llevot, es van reunir fa uns dies a Castelló
de Farfanya per visitar el patrimoni històric artístic
de la població i per tal de parlar sobre la restaura-
ció de l’església de Santa Maria.

Flores indicà que s’està treballant per a que

Santa Maria de Castelló podria gaudir de
l’1 % cultural abans de l’estiu

Tal i com ho van anunciar el Subdelegat del Govern José Angel Flores
i el director dels serveis territorials de cultura, Antoni Llevot

aquesta restauració compti amb l’1
per cent cultural, el que representa
una subvenció d’un milió i mig d’eu-
ros per recuperar aquesta església
que data del segle XIV. En aquest
sentit, tant Flores com Llevot van
mostrar la seva confiança en acon-
seguir que en el decurs de la pro-
pera Comissió tripartita, que és la
que assigna els recursos als projec-
tes presentats, que ha de tenir lloc
abans de l’estiu, es pugui aconse-
guir que el projecte de restauració
de l’església de Santa Maria tiri en-
davant, donada la importància
històrico-artística del monument.

Llevot va afegir que des de Cul-
tura es té molt assumit que el De-
partament té la obligació i la potes-
tat d’autoritzar i vetllar per al proce-
diment a seguir en tots aquells mo-

numents que han estat declarats Bé d’Interès Nacional, com
és el cas de Santa Maria de Castelló.

Per la seva banda, l’alcalde de Castelló de Farfanya, Manel
Medà va indicà que aquest projecte, aprovat l’any 2000, final-
ment veurà la llum.

Pel consistori de la població noguerenca, aquest projecte
és una obra prioritària per la seva importància i Manel Medà
indicà que espera que tant aviat com sigui possible es pugui
habilitar els recursos econòmics per iniciar l’obra com més
aviat possible. Aquesta església gòtica va comptar en el seu
moment amb grans joies artístiques com el retaule de Santa
Maria, el de Sant Andreu i el de Santa Úrsula que es troba al
Museu Marés de Barcelona.
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El Cicle de primavera del Teatre Munici-
pal continua aquest cap de setmana de Fira,
amb tres propostes diferents. Als concerts
de Xavi Monge i de Lluís LLach, cal afegir les
dues representacions de teatre infantil que
ens ofereix La Companyia de Comèdies La
Baldufa, el proper dilluns 1 de maig, amb la
representació de Circ de Carreta, a les 12
del migdia i a les 6 de la tarda. Interpretada
per Joan Domingo i Carles Benseny, l’obra

Continua el cicle de primavera del Teatre
amb Circ de Carreta i Marinero en Tierra
Circ de Carreta de la Companyia La Baldufa serà interpretat el dilluns
1 de maig, en dues sessions a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda

gira entorn d’un dia qualsevol quan un carro
arriba a la ciutat. És un petit circ. De l’interior,
en surten cordes, llums, pòsters... i la pista!
Una desfilada ens anuncia que “l’espectacle
és a punt de començar”.

Artistes de tot arreu del món seran els
encarregats de realitzar els números més in-
creïbles. Són acròbates, faquirs, equilibris-
tes i, sens dubte, pallassos. Tot això dins del
petit gran Circ de Carreta. Un homenatge a
la gent de circ que ha passejat la seva màgia
per pobles i ciutats. Un homenatge nostàlgic
a les joguines de les generacions més grans.
Una història de titelles i comediants explica-
da de forma senzilla i amb molt d’humor.

D’altra banda el dissabte 13 de maig a
2/4 de 9 del vespre es representarà Marinero
en Tierra de la companyia La Fragua. Un es-
pectacle de dansa i música flamenca, clàssi-
ca i contemporània basat en el poemari de
Rafael Alberti.

Comencen les inscripcions
a l’Escola de Música

De cara a les classes de música del
proper curs lectiu 2006-2007

L’Escola Municipal de Música de Balaguer ha ini-
ciat el període de preinscripcions per al proper curs
de música 2006-2007.

Tothom que estigui interessat en iniciar-se en
l’aprenentatge musical pot passar per la secretaria
de l’Escola Municipal de Música situada al c/ Mira-
cle, 23 de Balaguer de les 17:00 a 21:00h del ves-
pre, durant el període comprés entre el 19 i el 28
d’abril.

Els instruments que s’imparteixen en el centre
són: clarinet, flauta travessera, guitarra, percussió,
piano, saxofon, trompeta, viola, violí i violoncel.

Per a més informació podeu adreçar-vos al
telèfon 973 446 650 o enviar un correu electrònic
amb les vostres dades a c5006136@ xtec.net.
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Més de dues mil persones han parti-
cipat en les diferents sessions de Viu La
Passió, un espectacle plàstic que està
totalment consolidat a la Setmana Santa
balaguerina.

Visitants d’arreu de les comarques
catalanes s’han acostat a la capital de la

L’espectacle Viu La Passió reuneix
dos mil visitants durant els 3 dies

Any rera any millora pel que fa a l’escenografia, vestuari i
els elements decoratius de les escenes

Noguera per viure en directe aquest
espectacle teatral ofert per 350 figurants,
tots ells de Balaguer i de les poblacions
de les rodalies, i amb la col.laboració d’una
cinquantena de voluntaris, així com de
molts establiments comercials i
institucions que gràcies a la seva
col.laboració pot dur-se a terme aquest
espectacle religiós, coordinat pel grup
La SudaTeatre de Balaguer

La bona climatologia va acompanyar
els tres dies de representacions, fet que
va comportar que es superessin totes
les previsions d’espectadors, que van
gaudir d’una dotzena de quadres de la
vida i la mort de Jesús.

Un dels quadres que més va
impactar  va ser la Crucifixió de Jesús i el
quadre de la Resurrecció, el darrer dels
quadres de l’espectacle al Castell
Formós, especialment habilitat per aquest

muntatge teatral, organitzat pel Grup La
SudaTeatre.

L’espectacle d’enguany s’ha basat en
quatre punts claus per aconseguir un èxit
sense paliatius: la veu, l’escenografia, la
música i la il.luminació.

L’escenografia aprofita al màxim els
espais naturals que ofereix el Castell
Formós, les runes de la que fou el castell
dels Comtes d’Urgell i el treball dels
alumnes i professors de l’Escola Taller
Minerva, que juntament amb el grup de
tramoies de l’espectacle Viu La Passió,

han realitzat molts dels elements
decoratius de l’espectacle que s’ha
consolidat plenament com un dels
espectacles religiosos de la Setmana
Santa catalana.

Els espectadors van quedar
impressionats tant de l’espectacle, com
de l’expressivitat dels figurants, molt
posats, tots ells dins dels seus papers.

El vestuari i la il.luminació també
mereixen un comentari apart pel treball
que es podia observar en la perfecció
de cada quadre representat.
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PORTES METÀL·LIQUES
AUTOMATISMES

C/ Bellcaire, 18-20 - Tel. 973 445199 - BALAGUER

Us desitja una Bona Fira de Balaguer

Xavi Monge porta “Altres cançons a
Mahalta” al Teatre Municipal

El concert de poemes musicats de Marius Torres, tindrà lloc el
proper divendres 28 d’abril, a partir de les 10 del vespre

L’espectacle «Altres cançons a Mahalta»
és una aproximació musical en forma de can-
çons d’estil jazzístic a la poesia d’en Màrius
Torres.

En Xavier Monge ha musicat una selecció
de poemes de l’obra completa d’en Torres,
que seran interpretats pel seu trio
acompanyant la cantant Carme Canela.

Aquest espectacle fou gravat a l’Auditori
Enric Granados el 23 de gener de 2006 i
s’editarà en format Llibre-CD el proper abril
en col.laboració amb l’IMAC de Lleida.

Si bé altres músics com Lluís Llach, M.
dels Àngels Miró i Rosa Ras, Miquel Àngel
Tena o el grup Coses ja han musicat altres
d’aquest poemes, aquesta particular visió
estilística i la textura vocal de Canela fa
d’aquest espectacle una proposta especial.

Els poemes seleccionats són: Vora la
mar..., Cançó a Mahalta, En el silenci obscur...,
Presència,  La nit és un palau..., Els núvols,

Tardor, 1942, Dispars de caçadors, A la nit...,
Tot és lluny,  Les filles del general.

Per a Marius Torres la música mostra el
panorama del decurs temporal de la seva vida
i esdevé, com és habitual en el simbolisme,
una religió perquè s’hi cerqui el sentit darrer,
el fonament metafísic de la pròpia existència.

La seva passió per la música es fa palesa
en les cròniques que escriu per al setmanari
“La Jornada” d’alguns dels concerts que es
realitzen a la ciutat de Lleida. El conjunt de
crítiques musicals que signa revelen els seus
coneixements en aquest camp i deixen
entreveure alguns dels seus compositors
predilectes.

Mercè Figueras i Bassols (Girona, 1908-
Barcelona, 1976) ingressà al sanatori de Puig
d’Olena poc abans que ho fes Màrius Torres,
a qui conegué l’estiu de 1936.

Fou l’amistat més íntima del poeta i la
inspiradora de la sèrie de cançons a Mahalta.

Fort augment d’usuaris a les

biblioteques de Balaguer
Les biblioteques de Balaguer han presentat la me-

mòria del 2005. Bàsicament es tracta d’un resum es-
tadístic amb dades sobre els usuaris del servei, els
préstecs realitzats, els moviments del fons, etc., però
també s’hi pot trobar una valoració de les activitats
que s’hi ha realitzat i el pla de gestió del 2006.

L’any 2005 es van rebre 72.446 visitants en els
284 dies d’obertura al públic (suposa una  mitjana de
6.037 usuaris al mes i 255 al dia). Aquests usuaris
han agafat en préstec 44.819 documents, dels quals
21.060 són llibres, 2.839 revistes i 20.918 material
àudio-visual. El servei d’accés a internet ha estat
utilitzat per 8.335 persones i s’han fet 491 carnets a
nous usuaris. Pel que fa a les activitats se’n van realitzar
un total de 46 amb 3.467 participants.

Si es comparen aquestes xifres amb les de l’any
anterior cal destacar que hi ha hagut un augment
generalitzat en quasi tots els aspectes: els visitants
han crescut en 9.520 persones que suposa un 13’15
% més; els préstecs en 3.670 un 8’19% més; les
consultes a internet en 1.963, un 23’56% més; el
total de fons en 5.896 un 14% més;  les activitats en
24 sessions.

Tenint en compte aquestes xifres podríem dir que
les biblioteques de Balaguer estan situades en un lloc
capdavanter respecte la resta de biblioteques
comarcals de la província.

Av. Pere III, 17 - 25600 BALAGUER - Lleida
Tel. 973 44 52 74 - Fax. 973 44 75 52 - E-mail: monesma-saiz@terra.es
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AULA D’ESTUDI Adae, SCP
Professors amb molts anys d�experiència | Atenció personalitzada

• CLASSES DE REFORÇ i MILLORA DE NIVELL
ESO i BATXILLERAT (totes les assignatures)
• UNIVERSITARIS
Agrònoms i forestals  |  Informàtica  |  Industrials  |  UNED
• 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
• Especialitat en esportistes

• Exploracions adults/infants

• Estudis computeritzats de

la marxa

• Plantilles personalitzades

• Cirurgia ungueal

• Control a diabètics
Av. Pere III, núm. 10-13 alt. 1r A
BALAGUER • Tel. 676 08 33 28
HORES A CONVENIR

• Ulls de poll

• Ungles clavades

• Berrugues

• Reflexologia

Golejadors del C.F. Balaguer

1. Espanyol B ............ 72

2. Girona ................... 71

3. Gavà ..................... 61

4. Vilanova ................ 58

5. Santboià ............... 51

6. Manresa ................ 50

7. Rapitenca .............. 49

8. Balaguer ........................... 48

9. Peralada (-1) ......... 47

10. Castelldefels ....... 46

11. Prat .................... 45

12. Mataró ................ 42

13. Europa ................ 42

14. Barcelona C ........ 38

15. Palafrugell ........... 37

16. Figueres (-1) ........ 31

17. Cornellà .............. 31

19. Palamós .............. 31

19. Granollers ........... 30

20. Rubí .................... 28

Classificació Tercera Divisió

1. Parra ....................... 14

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

3. Ermengol .................. 4

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

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

6. Cortés ....................... 3

7. Campabadal ............. 3

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

9. Ferran ....................... 2

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

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

12. Juanjo ..................... 1

13. Menchón ................. 1

Després de tres par-
tits sense marcar, els
homes de Emili Vicente
s’ha assegurat matemà-
ticament la permanèn-
cia després de guanyar
als Granollers per 2-0 a
casa, i empatar a dos
gols al camp del líder, el
Girona, en un partit en
que els balaguerins van
avançar-se amb dos
gols, un de Campabadal
i un de Ermengol.

Després d’aquests
quatre gols en dos par-
tits, la classificació de Jaume Campabadal

golejadors continua en-
capçalada una setmana
més pel davanter Iban
Parra, amb 14 gols, se-
guit de Isma i Ermengol
amb 4 i un total de qua-
tre jugadors amb 3 gols:
Fontova, Flamarique,
Cortés i Campabadal.

Aquest diumenge 30
d’abril, el Balaguer rebrà
al Peralada i intentarà
acostar-se als primers
classificats.

El Balaguer s’assegura la permanència i

busca un lloc entre els sis primers
Els homes d’Emili Vicente van guanyar al Granollers a casa i

s’emportaren un valuós punt del camp del líder, el Girona

Després de tres derrotes consecutives,
els homes d’Emili Vicente semblen haver tor-
nat al bon camí, amb una important victòria
davant el Granollers al Camp Municipal d’Es-
ports, sumant tres punts que els assegura-
ven matemàticament la permanència a Ter-
cera Divisió, una temporada més, i el passat
diumenge a punt van estar de donar la cam-
panada de la jornada, a l’empatar a dos gols
al camp del líder, el Girona, després d’avan-
çar-se en el marcador amb dos gols. El pri-
mer el va marcar Jaume Campabadal al mi-
nut 31 de la primera part, i Ermengol sorpre-
nia al primer minut de la represa, marcant el
0-2.

Però unes mans de Parra dins l’àrea va
fer que el Girona s’acostés al marcador de

penalt, i quan tant sols faltaven vuit minuts
per la conclusió, el Girona marcava un gol
molt protestat pels balaguerins per possible
fora de joc de l’autor Planagumà.

Un punt important que fa que el Balaguer
tingui opcions d’obtenir la cinquena plaça de
la classificació, que actualment es troba a 3
punts, a manca de 5 partits per la conclusió
d’aquesta temporada, el proper 28 de maig.

El proper diumenge 30 d’abril, el Balaguer
rebrà al Municipal al Peralada, en un
emocionant partit, donada la igualtat entre
els dos equips en al zona còmoda de la
classificació, mentre que el proper diumenge
7 de maig, el Balaguer visitarà el camp del
Castelldefels, un altre dels rivals directes de
l’equip vermell.
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Aquest passat dissabte 22 d’abril l’equip sènior
del Club Bàsquet Balaguer “A”, va aconseguir trencar
la mala ratxa que portava de 3 derrotes consecuti-
ves, desprès d’imposar-se al Bàsquet Navarcles, rival
directe per la permanència, amb el resultat final de
77-71 , en un partit que van dominar en tot moment,
els homes que dirigeix, Francesc Almira.

El Club Bàsquet Balaguer aconsegueix  una

important victòria davant el Navarcles
Després de tres derrotes consecutives, els balaguerins aconsegueixen

una victòria davant d’un dels rivals directes per la permanència

Els de Balaguer van començar
molt bé i amb molta intensitat
defensiva, fet que va permetre que
es comencés amb un parcial inicial
de 13 a 4. A partir d’aquí els de
Navarcles van remuntar, però van ser
els locals els que en tot moment van
portar el ritme del partit.

El segon quart va seguir la
mateixa tònica i el CB. Balaguer, va
acabar la mitja part amb una renda
de 10 punts d’avantatge, 37-27.

Però, un mal tercer període dels
locals, va propiciar que els de
Navarcles igualessin el marcador al
finalitzar el tercer període.

L’últim quart va ser un estira i
arronsa, i gràcies al gran encert des
de la línia de 3 punts, 10 triples en
total, i 4 durant l’últim període, va
permetre als jugadors balaguerins

emportar-se el matx i fer un pas endavant cap a salvar la categoria.
El jugador més destacat de l’equip del Club Bàsquet Balaguer
fou Jaume Muntaner que va aconseguir anotar 23 punts.

Cinc inicial: Folguera (13), Mbatch (2), Marvà (10), Muntaner
(23), P. Rúbies, Castillo (5), R. Rúbies (11), González (7), Mateu,
Mola, Alarcón i Solà (6).

Aquest proper cap de setmana el CB. Balaguer jugarà el
dissabte a la pista de La Salle Manresa “A”, i el dilluns 1 de maig
es jugarà el partit aplaçat contra el CB. Ametlla “A”, a 2/4 de 6
de la tarda al pavelló poliesportiu de Balaguer. Donada la
importància d’aquest partit, s’espera que el pavelló estigui ben
ambientat per tal d’animar els balaguerins que es consolidarien a
la categoria, una temporada més.
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ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

Desplaçaments per a grups, comiats de solters, etc...

Reserves als tels. Tels. 973 446 055 - 606 105 223

Possibilitat de pagar amb targeta

Manteniment i neteja de:

Comunitats de veïns • Pàrquings • Oficines • Rètols • Vidres • Façanes
Establiments comercials • Naus industrials • Neteges final d’obra
Neteges en general

Telèfons

 973 448 724
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

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

Un any més, la regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Balaguer va organitzar tot un
seguit d’activitats esportives per tal d’oferir
un espai lúdic als més joves durant les vacan-
ces de Setmana Santa.

Del dilluns 10 al dijous 13 d’abril, l’activi-
tat Setmana X-Trem, que ha substituït la Set-
mana Santa sobre rodes, va fer que els 35
participants gaudissin dels esports de la bici-
cleta, diferents esports col.lectius i del medi

35 participants a la Setmana X-Trem

organitzada pel Servei d’Esports
Durant la passada Setmana Santa, els joves van practicar tot tipus

d’esports col.lectius, bicicleta i esports aquàtics a la piscina coberta

natural. Els participants han pogut realitzar
diferents activitats esportives com la bicicle-
ta de muntanya.

Però no només la bicicleta ha estat la
pràctica exclusiva, els esports d’equip que
es varen realitzar al complex esportiu
municipal, van fer que els nois i noies
practiquessin els seus esports preferits i a
més, sota la supervisió d’experts en la
matèria, poguessin arribar a una progressió
pràctica cap a la complexitat de tots aquests
esports; des del punt de partida d’un u contra
u fins a la complexitat de les nocions d’equip,
la col.laboració-oposició que fan d’aquets
esports el seu principal atractiu. Els esports
aquàtics també es van contemplar dins el
programa, i aprofitant el parc aquàtic que hi
havia a la piscina municipal, es va repartir la
jornada aquàtica entre els jocs i activitats i
l’espai lliure per tal de gaudir dels tobogans i
superfícies flotants que cobrien la piscina.

Empat del Cristec a la pista
del cuer, el Pavisa

En un partit sense trascendència ja que
no es jugaven res cap dels dos equips

El Cristec va aconseguir empatar a 6 gols a la
pista del Pavisa, cuer de la classificació, i que ja ha
perdut la categoria, en un partit molt aburrit des del
principi fins al final.

Des del principi del partit ambdós equips ja van
mostrar poca concentració, ja que no es jugaven
res. Mentre els de casa ja han perdut la categoria,
els balaguerins van aconseguir la salvació matemà-
tica en la darrera jornada. El relaxament era total, i
el Cristec es va deixar dominar per un quadre local
que només van prémer l’accelerador a la segona
part, quan el marcador assenyalava un empat a qua-
tre gols. Els balaguerins van avançar-se amb dos
gols i quan el 4-6 semblava definitiu, en els darrers
minuts del partit, els locals van apretar moltíssim
fins aconseguir marcar dos gols que significava un
just repartiment de punts. Pel Balaguer van marcar
Torné, Jaume Cortés amb 2 gols i Jordi Cortés amb
3 gols, i màxim golejador del partit.
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973 445 356 - 667 471 961

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.

El Balaguer organitza un campus de

futbol per nens i nenes de 8 a 15 anys
Dirigit per Juanjo Tenorio el Tecni Camp dels Pirineus es celebrarà en

dos torns d’una setmana cadascun a Rialp (Pallars Sobirà)

Del 25 de juny a l’1 de juliol i del 2 al 8
de juliol, el Club Futbol Balaguer organitza
un campus de tecnificació de futbol per a
nens i nenes d’edats compreses entre els 8
i els 15 anys d’edat.

El Campus es celebrarà a Rialp i està
obert a tots aquells nens i nenes interes-
sats en aprendre o perfeccionar la pràctica
del futbol. Sota la direcció del jugador  del
primer equip i coordinador del futbol base
del club, Juanjo Tenorio, el campus compta-

rà amb la coordinació de Dani Valls i Juanjo
Garcia, així com la presència del entrena-
dor del primer equip, Emili Vicente, i la de
diversos jugadors del primer equip que pas-
saran un dia amb els joves futbolistes.

Aquest és el primer i únic campus de
futbol que comptarà amb un secció de fut-
bol femení.

Els interessats poden inscriure’s abans
del 20 de maig, ja que les places són limita-
des.

Inicien els entrenaments
les fèmines del Balaguer

S’està valorant la possibilitat de fer un
equip per la propera temporada

El Club Futbol Balaguer, davant la forta demanda
per la pràctica del futbol de noies dels diferents cen-
tres escolars de Balaguer, està estudiant la possibi-
litat d’inscriure un o dos equips de futbol femení als
campionats provincials de la temporada 2006-2007.

El passat dilluns es va fer un entrenament al que
hi van participar una vintena de noies d’edats com-
preses entre els 10 i els 13 anys, que seguiren les
indiciacions dels entrenadors Juanjo Tenorio, Dani
Valls i Lluís Cortés, i posteriorment van realitzar un
partit d’entrenament entre elles.

El Club Futbol Balaguer ja va comptar amb un
equip femení fa uns anys, però aquest finalment es
va dissoldre.
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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 d’Escacs Balaguer aconsegueix

3 pòdiums als Campionats de Catalunya
Celebrats a Salou entre el 8 i l’11 d’aquest mes d’abril.

Jordi i Cristina Coll i Gisela Ramoneda aniran al Campionat d’Espanya

Del 8 a l’11 d’abril es jugà a Salou el
Campionat de Catalunya d’edats 2006
classificatori per al campionat d’Espanya del
juliol a Càceres.

Tres pòdiums s’emportà la delegació
balaguerina dels quatre que obtení la
representació lleidatana en total.

La representació balaguerina la
composaren els jugadors: Xavier Villaró, Laia
Barbosa, Jordi Coll, Gisela Ramoneda,
Cristina Coll, Gerard Orrit, Jordi Fortuny i
Sílvia Villaró.

Es jugaren un total de 7 rondes, i els
resultats pel Balaguer foren els seguents:
Jordi Coll quedà campió de Catalunya infantil
fent un total de 6 punts en el campionat;

categoria composta per 53 jugadors.
Cristina Coll queda campiona femenina

alevina de Catalunya i 9ª de la general fent
cinc punts dels 7 en joc.

Gisela Ramoneda quedà sots-campiona
de sots-12 de Catalunya i 10ª de la general
amb un total de 4,5 punts.

Jordi, Cristina i Gisela obtenen plaça
directa per al Campionat d’Espanya que es
celebrarà el proper mes de juliol a Baños de
Montemayor (Càceres). Aquest jugadors ja
no serà la primera vegada que hi participen
a l’estatal; Jordi Coll va quedar l’any anterior
sots-campió d’Espanya aleví.

L’aleví el composaren un total de 56
jugadors entre nois i noies.

El juvenil del CTT Balaguer
al Campionat d’Espanya
Les balaguerines van fer una molt
digna participació als campionats

L’equip juvenil femení del Club Tennis Taula Balaguer,
format per Marta Gatnau i Laia Torregrosa, es va des-
plaçar, juntament amb la seva entrenadora Anna
Biscarri, a la localitat granadina de Motril per competir
en els 43os Campeonatos de España Juveniles que es
van disputar del 12 al 16 d’Abril. En la categoria
d’equips, no van aconseguir el passi a la ronda de
quarts de final tot i assolir una meritòria quarta posi-
ció a la fase de grups, després de guanyar al A.D.
Vincios (Galícia) i al C.T.M. Marcos de Torniello
(Asturias), perdre amb el C.T.T. Bàscara “A” (Catalunya)
per 3-0 i caure per la mínima davant el A.D.T.M.
Leganés (Madrid) i el C.T.T. Mediterráneo (València)
que s’acabaria proclamant campió del torneig.



41



42

Edita: DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36 altell
Tel. 973 448273 - Fax. 973 450311
E-mail redacció: redaccio@revistagroc.com
E-mail publicitat: info@dossierpm.com
www.revistagroc.com
www.dossierpm.com

Imprimeix: Noves Formes Gràfiques, S.A.
Dipòsit legal: LL-81-1987
Tirada: Edició especial Fira, 7.000 exemplars
Distribució: gratuïta
Director: Pedro Pérez
Direcció Comercial i Administració: Sisco Alarcón
Equip de Redacció: Joan Bové, Montse Cercós,
Sisco Alarcón, Pedro Pérez.
Col·laboradors habituals: Josep M. Simón, CGA,
Miquel Trilla, Miquel Àige.

GROC és una publicació plural i independent. Els
articles d’opinió són exclusius dels seus autors que
GROC no fa 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 res-
pecte que mereixen persones i institucions. TOTS el
articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom i
cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI
del responsable de l’article i un telèfon de contacte.
Distribució gratuïta a: Àger, Algerri, Balaguer, Bellcaire
d’Urgell, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells,
Gerb, La Ràpita, La Sentiu de Sió,  Les Avellanes,
Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer, Sant Llorenç,
Tartareu, Térmens, Vallfogona de B. i Vilanova de la
Sal.

Tots quinze anys (1)
Ara que els catalans ja podem estar

tranquils amb el tan llargament pregonat
Estatut -per uns curt i pels altres tot un
èxit-, ens fan viure amb emoció, i un cert
desig, la meravellosa aventura de Marbella.

Aquell paradís creador de figures com
Gil, Muñoz, Roca, peres i paus, sense obli-
dar a les senyores Marisols i Isabelites, ja
a la baixada de la vida i de totes les coses
que de joves s’aguanten soles, i que amb
els anys fan l’acatament de la bandera.
Però l’important és la pregunta i el poble
mai se’n fa potser proutes, i per aquest
motiu enganyar-lo és fàcil. I ara, només
queda esperar per veure com es taparà
amb silenci el que no podia passar. Du-
rant quinze anys, uns senyors i senyores
més tard, van convertir l’estament demo-
cràtic més proper a l’administrat, un ajun-
tament, en la cova de lladres mai prou
coneguda. Si el Sr. Gil (difunt) podia arri-
bar en determinats moments a fer-se sim-
pàtic, mai podia convèncer de la innocèn-
cia de les seves accions, però tenia un
toc d’humanitat i de tendresa ridícula que
et feia somriure. Entenies que amb ell a
prop, tranquil i confiat no en podies estar.
Era un cas irrepetible que a l’anar-se’n avall
s’ha estalviat moltes hores dolentes. Sen-
se cap dubte els seus deixebles no li po-
den arribar a la sola de la sabata. Jo en
concret, quan veig a la Pantoja i el Julián,
em fan riure, perquè és la confirmació de
que Espanya és encara capaç de crear
especíments únics, i això és fabulós per
la salut cerebral del nostre poble. A part
de ser motiu de la nostra ratificació naci-
onal ara que han tret el «Dia de la Raza».

Davant de les notícies qui no ha sentit
una especie de doloret al perdre l’ocasió
de remenar diners en bosses de basura
(per entendre’ns més ràpid), en l’animala-
da de penjar quadres de pintors famosos
al wàter (per tornar-nos a entendre), en
obres de rehabilitació d’un milió d’euros.

Milers d’euros en metàl.lic sense justifica-
ció possible. Vestimentes de modelets més
pròpies de la vice-presidenta del Govern,
que no d’una alcaldia. Amors de tardor que
ni de conveniència es poden dir, i si em
pregunteu doncs de què, en la meva igno-
rància no us sabre respondre per escrit.
Però jo penso el mateix que vosaltres.

Tota aquesta patum havia de néixer
d’una seguretat, d’una certa butlla per fer
el que s’havia fet i es feia, i quan més gro-
llera era la forma no deixava de ser un per-
mís per fer la següent. Ja quasi es tocava
la tornada al zoològic. Una colla de prima-
ris mancats d’activitat cerebral, sense dis-
tinció de sexe, s’han manegat les formes i
quaranta coses més per robar a ulls clucs,
fins, quan dormien. I tothom callat, ara ens
ensenyen la rapidesa i l’efectivitat de la
policia, però senyors si no parlem de la
policia ni de la Guàrdia Civil!, que aquests
quasi sempre callen, estem parlant dels
polítics que sempre xerren per no treba-
llar. La pregunta és potser el que pot fer
nosa davant d’aquestes animes virginals
que havien de vetllar i dormien sense obli-
dar de cobrar. On era la Junta d’Andalusia?
On eren els fiscals i els senyors amb bona
informació? On eren els governs del PSOE
i del PP de instàncies superiors, que de
segur, tenien fins i tot la partida de naixe-
ment dels artistes del «mambo bananero»?
S’han necessitat quinze anys per ficar la
mà a sobre d’aquest lladres xabacans que
a més no pagaven. Quans cents de lladrets
de gallines (és un dir) han anat a la presó,
mentrestant ells robaven a tota marxa? Cal-
drà preguntar-se si aquí, ara com sempre,
es tractà de robar a l’engròs per a què no
passi res? O pot ser s’haurà de preguntar-
se a un mateix quin tornillo s’han oblidat
de greixar perquè aquest s’hagi trencat. I
s’hagi venjat.

C.G.A.

Indesinenter

Al compàs del vent aniré per tot arreu sempre descalç,
com l’ombra de la natura, però ferm i segur de tot,
com la mollina a l’obac,
com la pedra al single, com el penya-segat,
abrupte, despietat, inconscient però segur,
en l’arrel de totes les bones coses,
de totes les esperances.
Xarrups de bona fe alletaran les boques
del neguit de sempre,
singular, explícit, irreverent de vegades,
impertèrrit, dissident, savi de tants anys
en el bagatge dels dies.

Miquel Trilla
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Ara fa 2 anys vam celebrar els 25 anys
d’Ajuntaments democràtics i vam constatar que la
nostra ciutat s’havia transformat radicalment durant
aquest període. S’havia produït un canvi a tots els
nivells: econòmic, cultural i social, en definitiva d’una
millor qualitat de vida i d’un major benestar. Totes
les Corporacions municipals que han governat la
ciutat en aquest temps han treballat de valent per
aconseguir-ho. Cal que ho reconeixem. De la
mateixa manera que també hem de reconèixer
l’esforç i la col.laboració de tota la ciutadania per
arribar a l’estat actual. El l l istat d’obres,
equipaments i serveis que hem posat en marxa
així ho avalen. Hem cobert per tant una etapa molt
important de la nostra història col.lectiva.

Ara a començaments de 2006 encetem una
nova etapa històrica per la nostra ciutat de
Balaguer. Tot un seguit d’obres i iniciatives
endegades i encarrilades enguany i altres
programades per un futur immediat ens ho
demostren.

Cal constatar primer la millora i renovació del
nostre centre històric, reclamada per totes les
instàncies polítiques i socials de la ciutat.
L’anomenada “llei de barris” del Govern de la
Generalitat així ho farà possible. Setze milions
d’euros d’inversió en 4 anys permetrà recuperar
aquesta part tan entranyable i singular perquè sigui
ben viva i dinàmica. Aquestes mesures consistiran
bàsicament en:
- Obertura de nous vials per a fer-la més accessible
a les persones, al trànsit rodat i a tots els serveis
bàsics (recoll ida escombraries, vehicles
assistencials i sanitaris, bombers, etc.)
- Ubicació de nous serveis públics com els jutjats i
el Casal de Ciutat, entre altres, que permetran
augmentar sensiblement l’activitat i el moviment
social a la zona.
- La localització de 220 places d’aparcament tant
en superfície com en el nou pàrquing cobert que
facilitarà també l’assentament de població.
- La nova construcció i rehabilitació d’habitatges
tant d’iniciativa privada com pública és un altre

objectiu que permetrà dinamitzar el centre.
A nivell urbanístic en general cal destacar el

soterrament de la línia del tren al seu pas per la
ciutat que possibilitarà superar aquesta barrera
física suprimint els dos passos a nivell (carrer Urgell
i carretera Camarasa) i connectar-nos amb la nova
zona d’expansió de l’antiga INPACSA i terrenys
compresos entre la via, el carrer Urgell, la segla
del Molí del Comte i la variant, amb uns superfície
de 24,9 Ha. Hi haurà també una superfície de 9,4
Ha de zona verda i equipaments (Pavelló polivalent
i nou Camp de futbol bàsicament). La nova expansió
de la carretera de Camarasa que permetrà la
construcció d’uns 1.164 habitatges una gran zona
bàsicament de baixa densitat que ens feia molta
falta amb una superfície de 32,4 Ha. La previsió
d’urbanització del carrer dels Erals a la part del
Secà connectarà millor dues zones urbanes
d’aquest punt de la ciutat permetrà 13,6 Ha. de
sòl urbà i una previsió de 444 habitatges.

En l’apartat de les comunicacions cal fer esment
del desbloqueig de projectes reivindicats
històricament com la carretera C-13 Balaguer-
Lleida que tindrà característiques d’autovia. La C-
53 Balaguer-Tàrrega amb característiques d’Eix
Transversal i amb supressió de totes les travessies
urbanes. L’enllaç de la carretera de Castelló i la
d’Àger pel Secà complementaria la ronda Nord-
Oest de la ciutat. La millora de la línia de ferrocarril
Lleida-La Pobla que permetrà una més ràpida
connexió entre les poblacions i especialment cap
a Lleida amb més freqüència de viatges.

La promoció de noves zones industrials,
ampliació de Campllong i  la nova zona del Secà
(carretera de Castelló) permetrà aconseguir noves
ubicacions industrials i per tant creació de llocs de
treball.

En el capítol de serveis: educació, salut, cultura,
esport, turisme, etc., cal destacar:
La Remodelació total del col.legi Àngel Guimerà;
Nova construcció col.legi públic a la carretera de
Camarasa; Escola Oficial d’Idiomes; Una nova llar
d’infants; Implantació del V.A.M. (Vehicle

2006: inici d’una nova etapa històrica a Balaguer

Hem tingut la sort de néixer aquí. Tenim la sort
de no passar gana, de tenir un lloc on dormir, de
permetre’ns capritxos i de viure en llibertat. No
estem sotmesos a dictadures i som lliures per
pensar, fer i triar el que volem. Alguns cops, estem
acostumats a tenir tanta llibertat que ens oblidem
que les nostres actuacions, aquí i ara en
democràcia, sí estan sotmeses a uns drets i deures
que hem d’acomplir. Un dels nostres drets és
l’educació, i és per això que una part dels nostres
impostos són recaptats per assegurar una educació
digna i bàsica per a tots els nostres infants. Per a
tal, aquests impostos són distribuïts en les escoles.

Totes les escoles de la ciutat estan finançades
amb fons públics i ofereixen similar qualitat
d’ensenyament, sense diferenciar elits, amb un bon
seguiment als alumnes tot garantint llibertat

Fem escola

d’assistència medicalitzada); Nova construcció d’un
Hospital lleuger; Nova construcció d’un centre
sociosanitari; La millora del patrimoni cultural: Santa
Maria, les Muralles, el Pla d’Almatà, Les Franqueses,
Sant Domènec; Posta en marxa cel centre lúdic-
turístic: Centre de l’Or de Balaguer a l’antic Molí de
l’Esquerrà; Nou arxiu comarcal; Pavelló polivalent
(Festes, Fires, Esports) a la zona de l’antiga
INPACSA; Millora d’instal.lacions esportives (camp
de futbol, piscines, pista poliesportiva del Secà).

Aquesta nova etapa que comencem la
qualifiquem d’històrica perquè comportarà un nou
impuls econòmic i social a la ciutat. Aquesta
renovada empenta ciutadana ha estat possible
mercès a la favorable conjunció de diversos factors
i voluntats polítiques i econòmiques. En primer lloc
un equip de govern municipal fort, coherent,
plenament consolidat i sobretot molt il.lusionat. El
pacte de govern subscrit entre els regidors i
regidores del PSC i ERC marcarà sens dubte l’inici
d’aquesta nova etapa històrica.

En segon lloc la sensibilitat del govern de la
Generalitat que ha vist objectivament com Balaguer
i el seu entorn necessitaven imperiosament
aquestes mesures esmentades si es volia realment
reequilibrar el territori. Aquesta nova situació,
aquesta nova etapa permetrà a la nostra població
tenir una autèntica igualtat d’oportunitats en relació
a altres zones veïnes a l’hora de endegar polítiques
de desenvolupament i promoció econòmica i social.
La nostra ciutat estarà molt més ben situada en el
mapa català.

Un tercer factor que també a mig termini ens
ajudarà a tots els ajuntaments és l’aprovació del
nou Estatut. La millora substancial del finançament
de la nostra nació beneficiarà -si a la Generalitat
es manté un govern sensible al món municipalista
com l’actual- les nostres arques municipals a hores
d’ara poc sostenibles.

I finalment serà possible també si tot el conjunt
de la ciutadania de Balaguer continua treballant i
renovant iniciatives privades i públiques per la
generació d’activitat que ha de comportar una
millora substancial per tota la població.

Miquel Aguilà Barril, Alcalde de Balaguer

religiosa. Els mestres de les nostres escoles tenen
bons currículums i molta cura de la trajectòria
escolar dels alumnes, de la nostra inversió de futur.
En la tria del centre escolar més apropiat per
cadascú, ens trobem molts cops, que la diferència
entre escoles només recau en els companys de
classe. No és bo crear guetos, com ja passa en
alguna escola del municipi, ni educar des de la
diferència. Els nens immigrants són en primer lloc
nens, i com a tals tenen el dret bàsic universal de
l’educació. L’immigració és una realitat que hem
d’assimilar, girar-hi la cara no és solució. Volem els
immigrants a les nostres empreses, a la nostra
plantilla, i no volem els seus fills a les nostres
escoles? Fer diferències sobre aquests alumnes
és la via per crear una integració similar a la de
França. Volem cometre els errors que altres ja han
comès per nosaltres?

Crear una nova línia en una escola concertada,
no és ni justificable ni defensable, en quan hi ha

places lliures a la ciutat de Balaguer per a aquests
alumnes. No és fer un correcte ús dels fons públics
i el que és més greu, no fomenta el respecte. Triar
l’escola dels nostres fills és un dret del que
disfrutem en democràcia, tot i això, si no hi ha
places disponibles en la que ens agrada, és deure
de tots matricular-los en la més propera. Alguns
cops no es pot garantir la primera opció, però sí la
plaça escolar en el mateix municipi.

Si volem un bon futur per als nostres fills, ara
que estan en edat d’aprendre i tant ens importa el
seu aprenentatge, que no aprenguin geografia per
reforçar fronteres ni economia per distingir primers
i tercers móns. Si han d’aprendre religió, que
l’aprenguin de base, on diu que tots som iguals i
que hem d’estimar l’altre, com a un mateix.

ICV Balaguer

Joves d’Esquerra Verda Balaguer
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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

El proper cap de setmana, i coincidint
amb la  45a edició de la Fira de Balaguer, la
Transsegre inicia el compte enrera de la seva
XXII edició, que tindrà lloc els propers 8 i 9
de juliol.

L’Admiral’s Cup Light’s, associació
organitzadora de la Transsegre, donarà el
tret de sortida a una nova edició de la Festa
aquàtica per excel.lència, presentant el
cartell d’aquest any i fent l’entrega del premi

Durant la Fira es dóna el tret de sortida a

una nova edició de la Transsegre
A l’stand de l’organització es podrà fer la inscripció per la prova

d’enguany i adquirir la nova samarreta de l’edició 2006

al seu creador, Arnau Torrente Capdevila, qui
ha dissenyat el nou cartell, va ser també el
guanyador de la passada edició.

També es donarà a conèixer  la
programació de la Festa, amb els diferents
grups que actuaran  i es posarà a la venda
la nova samarreta, representativa d’aquesta
nova edició.

Coincidint amb la Fira, s’inicia el període
d’inscripcions a l’stand de la Fira que es troba
al recinte exterior, davant de la porta
d’entrada dels pavellons, que s’acabarà el
dia 6 de juliol a les 10 de la nit , o bé quan
s’arribarà al número límit de barques,que és
de 275 com a màxim, per tal de garantir la
seguretat de la prova.

Tot i tenir la programació al complert,
l’Admiral’s Cup Light’s, està ultimant algunes
novetats, que properament es donaran a
conèixer als diferents mitjans de
comunicació i als interessats en general.

El Centre Excursionista
continua amb les seves
activitats de primavera

Continua el cicle de caminades per la
Noguera, el diumenge 7 de maig

El Centre Excursionista de Balaguer continua
amb les seves activitats programades per aquesta
primavera, i el proper diumenge 7 de maig dins del
cicle de Caminades per la Noguera, farà la sortida
entre El Cogulló i la Fabregada i Vilanova de Meià,
amb un total de 18 quilòmetres i un desnivell de
400 metres.

D’altra banda, el diumenge 14 de maig i dins del
programa de Rutes per la Vall del Segre, faran la Vall
de la Llosa, des de Cal Jan de la Llosa, passant per
la cabana dels Esparvers i retornant a Cal Jan, amb
un desnivell de 450 metres.

El mateix 14 de maig també es farà una sortida
d’alta muntanya al pic del Turbó a 2.492 metres, en
una excursió fàcil però llarga amb un desnivell acu-
mulat de 1.012 metres.

VENDA LOCAL

COMERCIAL
200m2, al

carrer Barcelona,
totalment acondicionat

Raó tel. 973448273
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 Lluís Llach actuarà per darrera vegada

al Teatre de Balaguer amb el concert “i”
El cantautor català ha anunciat la seva retirada després de la gira

Aquest diumenge 30 d’abril, a partir de les 10
de la nit, el Teatre Municipal de Balaguer acollirà el
concert del cantautor català Lluís Llach, i que forma
part de la seva darrera gira «i».

Lluís Llach va anunciar fa poc la seva retirada
dels escenaris i la gravació d’àlbums un cop finalitzi
la gira «i».

No cal dir que aquest serà un concert molt emo-
tiu perquè la ciutat de Balaguer tindrà l’oportunitat

d’acomiadar-se en directe d’un dels
cantautors catalans més il.lustres i
coneguts internacionalment.

Llach estarà acompanyat per
Laura Aymerich a la guitarra clàs-
sica, marimba, acordió i veus, per
Anna Comellas al violoncel, per
Jorge Cuscueta als saxos i clarinet,
per Dani Forcada a la bateria i per-
cussions, per Marc Prat al baix elèc-
tric i contrabaix i per Laly Rodríguez
a les guitarres acústiques i elèctri-
ques.

Davant de l’espectació del con-
cert, el Teatre Municipal ja ha pen-
jat el cartell de no hi ha entrades.

D’altra banda, el proper 28 de
maig, el Teatre continuant amb el
cicle de primavera, portarà la re-
presentació de l’obra Aigües Encan-
tades de Joan Puig i Ferrater. Tot
un clàssic del Teatre Català dirigit
per Joan Llobet.

Èxit de les visites guiades
durant la Setmana Santa
Una cinquantena de persones van  assistir a les

visites guiades gratuïtes que oferia l’Oficina de Turis-
me de Balaguer dins del programa «Per Setmana
Santa... Viu Balaguer»

La ruta guiada consistia en visitar els principals
monuments i zones d’interès turístic i cultural de
Balaguer, especialment el Centre Històric, el Museu,
i les esglésies de Santa Maria, Sant Domènec i el
Sant Crist, passant per les Muralles.
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ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Ref. Gestoria Cudós. Raó al
tel. 973450555, Montse.

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

E S Q U I Z O F R È N I A ,
trastorns bipolars i de
personalitat, depressió,
agorafòbia. Ajuda,
informació i suport per als
afectats i el seu entorn,
familiars i amics. Agrupació
de Balaguer i La Noguera.
Telf. de contacte: Salut
Mental Ponent, Tel:
610260221 -973221019.
Mail: sampon@suport.org

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.
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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

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

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

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

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.

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

vei substitutori per carretera de Balaguer a la Pobla de

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

09.45 h, 14.15 h i 21.20 h.

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

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

Balaguer a les 07.50 h, 13.55 h i 19.30 h.
NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,

OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS

COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

C/ Almatà, 2 -   25680 HOSTAL NOU
Tels. 973 451064 - 639 160541

PARQUETS
SESETS S.L.

Instal·lacions de
PARQUETS, TARIMES,

FLOTANTS i EXTERIORS

Pol. Ind. Camp Llong- C/ Vallfogona, 40

25600 BALAGUER - a/e: sesets@hotmail.com

Fax 973 450 525  Mòbil 687 449 890

ES TRASPASSA BAR
AL C/ URGELL, 71

DE BALAGUER

INTERESSATS

TRUCAR ALS TELS.

973 446 317

973 450 385

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 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

VENDA LOCAL

COMERCIAL
200m2, al

carrer Barcelona,
totalment acondicionat

Raó tel. 973448273

VENDA LOCAL

COMERCIAL
180m2, al

carrer Sant Diego de
California.

Raó tel. 973448273

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

etàl·liques

ORENOM

De les 8 de la tarda del 27 d’abril a les 8 de la tarda del 4 de maig ALDAVÓ
De les 8 de la tarda del 4 de maig a les 8 de la tarda del 11 de maig CLAVER
De les 8 de la tarda del 11 de maig a les 8 de la tarda del 18 de maig SALA



48


