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Festa de la Coca
El proper diumenge 21 de
maig la plaça del Mercadal
acollirà unanova edició
d’aquesta popular festa

Torneig Internacional Futures
El tennis d’èlit torna a les
pistes del Club Tennis
Balaguer amb la celebració
del torneig Futures del 12 al
21 de maig

451

Exposició de Guinovart
Josep Guinovart exposa la
seva darrera obra a la sala
d’exposicions temporals del
Museu de la Noguera

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

de RENDA i PATRIMONI de l’exercici 2005

El nostre despatx li ofereix la possibilitat de

confeccionar o comprovar la seva declaració.

No esperi a l’últim moment.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

ACSER S.C.C.L.
(ACADÈMIA SERRA)

Sant Lluís, 50
25600 BALAGUER

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

CICLES FORMATIUS
GRAU MITJÀ

Si no has aprovat l’ESO i no tens

cap titulació
• Pla de Garantia Social

• ESO a distància

• Administració i Finances

CICLES FORMATIUS
GRAU SUPERIOR

• Gestió Administrativa

• Cures Auxiliars d’Infermeria
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ipció
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Què en penseu?...
Hi ha fets que, per més que m’hi

esforci, no acabo d’entendre’ls. No trobo
cap resposta  que expliqui, i encara menys
justifiqui, el fet que perquè hom estigui
content i vulgui expressar-ho, hagi de
recórrer a maneres que puguin arribar no
sols a molestar, sinó a causar danys físics
o materials a altres persones. Fins ara,
aquests lamentables fets els vèiem per la
televisió o els llegíem a la premsa i, en

aquest cas concret, es referien a una zona
del centre de Barcelona. Llastimosament,
això ja ha arribat a Balaguer. Una
associació esportiva recentment inaugu-
rada va patir la matinada del passat dijous,
dia 4, les conseqüències d’algú que no
és capaç de combinar celebració i
civisme. Escric aquestes línies perquè
d’aquí a molt pocs dies la festa al carrer
es pot tornar a repetir. Tant de bo que el
desitjat triomf a la Champions  no es vegi
deslluït per la intolerància

Josep M. Simón i Auberni

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)

La gent necessita sortir

Des de fa uns anys, els organitzadors
de diferents esdeveniments han constatat
que cada cop es més facil fer que la gent
acudeixi als llocs. La major part dels actes
que s’organitzen en dies festius estan plens
de gom a gom, sobretot quan aquests s’or-
ganitzen els mesos de primavera. I és que
la gent necessita sortir. Davant d’un siste-
ma de societat cada cop més individualista
i que ens obliga a quedar-nos a casa, co-
mençant pels més joves i acabant per la
gent gran, és normal aquesta necessitat
de sortir, de participar en els diferents ac-
tes que s’organitzen.

Aquest fet el podem constatar en la
major part dels actes que es fan a la nos-
tra comarca durant aquest mes de maig.
Àger va reunir milers de persones a la Tro-
bada de Cotxes, Os de Balaguer va fer el
mateix amb la Trobada de Campaners, i no
cal dir l’èxit assolit per Fira Balaguer el pri-
mer cap de setmana de maig.

En el món de l’esport passa tres quarts
del mateix. En la recentment celebrada

En portada:
Torreta Sangenís

BALAGUER
Inicien les obres de

construcció del nou pavelló
polivalent

Unes 75.000 persones
visiten l’edició d’enguany

de Fira Balaguer

COMARCA
Alcaldes de la Comarca visiten
els regs d’Algerri i
del Segarra-Garrigues

Creu Roja inicia una
campanya per promocionar
el Sorteig de l’Or

CULTURA
El Museu de la Noguera

acull una exposició de
Josep Guinovart

L’IES Almatà celebra el  25
aniversari amb diversos

actes culturals

ESPORTS
El Juvenil del Balaguer es
proclama campió de la
categoria i assoleix l’ascens

El Club Bàsquet Balaguer
guanya el quart partit
consecutiu davant l’Andorra

Copa de l’Alcalde de Futbol 7, que per pri-
mera vegada es disputava al Camp Munici-
pal d’Esports, es van reunir un total de 16
equips formats per uns dos-cents futbolis-
tes amateurs de la nostra ciutat, i si comp-
tem tots els esportistes que practiquen un
o altre esport durant el cap de setmana,
passen dels dos mil a la nostra ciutat.

D’altra banda, properament podrem gau-
dir d’altres actes amb participació nombro-
sa dels veïns de la nostra ciutat i comarca,
com són la Trobada de Diables del proper
20 de maig, la Trobada de Colles Geganteres
del dia 21, i la celebració de la Festa de la
Coca de Samfaina, del mateix diumenge 21.

No importa el motiu que sigui, però la
veritat és que tothom necessita sortir, rela-
cionar-se, parlar amb els altres. La neces-
sitat de trobar una excusa per deixar les
cabories a casa i passar una estona fora,
lluny dels problemes quotidians.

Ha arribat el bon temps i tenim tot un
món d’excuses per poder sortir i gaudir de
l’oferta d’activitats de tot tipus.
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Comencen les obres de construcció

del nou pavelló polivalent de Balaguer
Amb un termini d’execució de sis mesos, el nou pavelló vol

inaugurar-se per la Festa Major del Sant Crist, el mes de novembre

Les obres del nou pavelló polivalent de
Balaguer s’han iniciat aquesta setmana, als
antics terrenys d’Inpacsa, una zona que ha
de marcar el futur creixement de la ciutat.

El nou equipament tindrà 4.500 metres
quadrats dels quals 3.500 es destinaran a
tres pistes esportives, mentre que els mil
restants seran ocupats pels diferents ser-
veis de la instal.lació. El termini d’execució
de l’obra és de sis mesos, i l’Ajuntament ja
ha anunciat que vol inaugurar-lo el mes de
novembre, amb la Festa Major del Sant Crist,
tot i que el nou equipament s’utilitzarà,
bàsicament per la pràctica esportiva, tot i
que també serviran com a pavelló per fes-

tes i com a pavellons firals, quan el tamany
dels certàmens així ho requereixin.

El nou pavelló estarà construit de ma-
nera paral.lela a la prolongació del Passeig
de l’Estació, per tal de que en un futur, l’equi-
pament quedi ben situat per l’accés dels
seus usuaris.

El nou equipament obre la possibilitat
d’ampliar la Fira de Balaguer amb molts més
metres d’exposició interior, així com un im-
portant augment del recinte exterior, sense
que s’hagi de tallar cap carrer, i per tant
sense entorpir la via urbana als ciutadans.
El nou pavelló comptarà amb una àmplia
zona d’aparcament a la vora.

Bona acollida de la primera

edició del Riverside
Els pavellons firals van ser el punt de
trobada dels amants dels anys 50 i 60

La primera edició de la Festa Riverside,
organitzada pel Club Razzlers de Balaguer, va
comptar amb l’exposció d’un bon nombre de vehicles
americants i europeus dels anys 50 i 60, així com
un mercat amb parades de roba, de discs, de
bicicletes, tattoos, pinstripping, barber shop, etc.

Durant tot el cap de setmana, també es van
realitzar un bon nombre de concerts de Rock’n’roll,
tant als pavellons firals com a les diferents sales de
la ciutat que han col.laborat amb la festa.
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Classes de repàs
Cursos d’Informàtica

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

Un any més, Fira Balaguer ha reunit mlers

de visitants, tant als pavellons firals, com a

les diferents activitats lúdiques que s’han

organitzat durant el cap de setmana. Tant el

Concurs de Paletes de les Terres de LLeida,

com la Trobada de Puntaires i el Concurs de

cant d’ocells, una de les novetats d’enguany

van reunir un nombrós públic per tal de

gaudir d’aquestes activitats.

El Concurs de Paletes d’enguany va ser

Èxit del Concurs de Paletes de les Terres
de Lleida i del concurs de Cant d’Ocells
El Concurs de Cant d’Ocells del Parc de la Transsegre va reunir un

total de 182 ocells en el concurs de la modalitat de ganxo

guanyat per la parella formada per Ramon

Oliveras i Josep Ribes de Vilobí d’Onyar, se-

guida de la parella formada per Josep Vidal

i Josep Tugues de Ponts, i Joan Barris i Lluís

Vilà de la Vall d’Embàs.

En la quarta posició va quedar la parella

formada per Josep Agustí i Artur Martín de

Santa maria de Palau Tordera i en cinquena

posició Esteve Vilella i Jordi Artau de Cassà

de la Selva.

D’altra banda, el passat dissabte 29

d’abril va celebrar-se al parc de la

Transsegre, el primer campionat de cant

d’ocells, organitzat per la Societat

ornitològica La Creuera, recentment crea-

da a la nostra ciutat, en la modalitat de

ganxo. En total s’hi van inscriure 182 aus.

El proper diumenge 11 de juny se

celebrarà als pavellons firals de la Cros, la

final del campionat provincial de cant d’ocells

de taula.

75.000 visitants durant els

tres dies de Fira Balaguer
El bon temps i les activitats van fer que

el públic es volqués amb la Fira

Del 29 d’abril al 1 de maig, van passar pels

pavellons de Fira Balaguer unes setanta-cinc mil

persones, segons dades de l’organització, que van

poder gaudir de l’exposció dels diferents sectors

comercials, de l’alimentació, de la construcció i

habitatge, comercial, de la moda, del turisme, de

les entitats culturals, esportives i lúdiques de la ciutat,

i de la maquinaria industrial i de la construcció.

La cata d’olis i el tast de vins organitzat pel

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la

Generalitat van ser dues activitats molt participades

durant els tres dies, així com la Mostra Nacional de

Coques de Samfaina i de recapte, organitzada

conjuntament amb la Societat Gastronòmica del

Comtat d’Urgell.
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V. X. ADSUAR

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Agència OficialMercedes-Benz

vendes · reparació de turismes i recanvis originals · equip Star Diagnosi

REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU

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.

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Cirurgia

Anàlisis

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

Nova edició de l’Aplec de Santa Maria de

les Franqueses, el diumenge 14 de maig
La celebració d’una missa, la ballada de sardanes, un dinar  i la

visita al bosc de ribera, conformaran els actes de l’Aplec

El proper diumenge 14 de maig se ce-

lebrarà una nova edició de l’Aplec del Mo-

nestir de Santa Maria de les Franqueses,

com ja és habitual a mitjans de maig.

Els actes començaran a les 12,15 ho-

res amb la celebració de la missa, seguida

d’una ballada de sardanes.

A partir de les 14,30 hores hi haurà el

dinar de germanor, amb cassola de tros per

tots aquells que ho desitgin. També s’ofe-

reix la possibilitat que qui vulgui pugui por-

tar-se el dinar de casa.

Els interessats en adquirir un tiquet pel

dinar, ja ho poden fer des del dia 11 de

maig, als establiments Papereria

Manhattan, El Centro i Spar Llauet. El preu

de cada tiquet és de 12 euros.

Havent dinat, tots els participants po-

dran fer la visita al bosc de ribera, així com

contemplar l’exposició sobre el procès de

recuperació de les Franqueses i algunes de

les actuacions projectades.

El Mercadal acollirà una

nova Festa de la Coca
La festa acollirà el tercer concurs de

coques per a no professionals

El proper dimarts 16 de maig, i de 18 a 21 ho-

res del vespre, a la Sala Polivalent de l’ImPiC, es

farà un curs de Coques de recapte a càrrec del

Mestre Pastisser Pepe Daza.

En el decurs de la Festa de la Coca de Samfaina

que se celebrarà el proper diumenge 21 de

maig,tindrà loc la tercera edició del Concurs de

Coques de Samfaina i de Recapte per a no

professionals.

La Festa de la Coca començarà a partir de les 7

de la tarda, al Mercadal, i tots els presents podran

tastar aquest producte gastronòmic i la sangria del

Mercadal. Tancaran la festa un grup de música

tradicional catalana, la Colla Gegantera de Balaguer

i el Grup de percussió dels Diables.
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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

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

LOCAL

COMERCIAL

EN VENDA

C/ Barcelona, 200m2,

2 nivells. Totalment

acondicionat.

Tel. 973448273

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

“Viu la gastronomia” guia

de la campanya turística
Presenta l’oferta de restaurants i hotels

de la ciutat de Balaguer

Durant la celebració de la darrera edició de Fira

Balaguer va presentar-se la Guia de Restaurants,

Cafeteries i Hotels de Balaguer, dins de la campa-

nya «Viu Balaguer».

Sota el títol de «Viu la Gastronomia», des de l’Ins-

titut Municipal Progrés i Cultura s’ha publicat una guia

amb els diferents restaurants, cafeteries, hotels i

hostals de la nostra ciutat, on expliquen les seves

especialitats i donen compte dels serveis que ofe-

reixen.

Aquesta guia ha de servir, bàsicament per infor-

mar sobre l’oferta gastronòmica i d’hospedatge de

Balaguer als  centenars de visitants que la nostra

ciutat rep cada mes.

La Colla Gegantera de Balaguer ja ho té

tot a punt per tal que el proper diumenge 21

de maig arribin unes 25 colles geganteres

d’arreu dels Països Catalans i plantin els seus

respectius gegants a partir de les 10 del matí

al Parc de la Transsegre, punt de partida de

la 3a Trobada de Gegants i capgrossos.

El programa começarà a les 10 del matí

amb l‘arribada de les diferents colles i plantada

dels gegants al Parc de la Transsegre. A les

Trobada de Colles Geganteres i Grups de

Diables els dies 20 i 21 de maig
El dia 20 participaran tres grups de Diables, mentre que el dia 21 hi

haurà la Trobada de Colles Geganteres amb un total de 25 colles

11 del matí hi haurà un cercavila pels carrers

de la ciutat. A partir de les 12 del migdia serà

l’arribada i presentació de les colles a la Plaça

Mercadal i a  2/4 d’1 del migdia se celebrarà

el Bateig dels Gegantons de Balaguer,

apadrinats pel Tonet de la Garriga i la Bepeta

del Reng.

A 2/4 de 2 del migdia hi haurà el Ball de

fi de festa i lliurament de records a les colles

assistents. A partir de les 2 del migdia

s’acabarà la Trobada amb un Dinar de

Germanor.

D’altra banda, el dissabte 20 de maig, hi

haurà la Segona Trobada de Diables de

Balaguer, per tal de commemorar el vintè

aniversari del Grup de Diables de Balaguer.

En total participaran a la Trobada tres Grups

de Diables que faran un correfocs, amb

sortida des de la Plaça Pau Casals i arribada

a la Plaça del Mercadal, en un recorregut que

passarà pels carrers del Centre Històric.

- 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
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La Cambra de Comerç

presenta el Programa de

Seminaris d’Innovació
Per tal d’oferir eines que puguin ajudar

als comerciants davant dels canvis

La Cambra de Comerç ha dissenyat un Progra-

ma de Seminaris d’Innovació que vol ajudar als co-

merciants i industrials de Les Terres de Ponent per

tal de ser creatius i estar permanentment alerta dels

canvis en el sector econòmic i per tal d’implemen-

tar en les diferents organitzacions un sistema de

gestió innovador per tal de ser més competitius.

D’altra banda, la Delegació de la Cambra a

Balaguer ha anunciat que davant les eleccions a la

Cambra de Comerç que tindran lloc el proper 16 de

maig, els associats que ho desitgin podran votar a

la Delegació de Balaguer, de 10 a 19 hores.

Els alcaldes de la comarca visiten els

canals d’Algerri i el Segarra-Garrigues

Organitzat pel Consell Comarcal de la No-

guera, bona part dels alcaldes de la comarca,

els consellers comarcals i els presidents de les

diferents col.lectivitats de regants de la comar-

ca van participar d’una jornada tècnica el passat

dijous 4 de maig.

La comitiva va visitar el canal Algerri-Balaguer

en el terme de Castelló de Farfanya, seguida-

ment van visitar la planta de l’empresa Sorigué,

al terme de Balaguer, i el Museu de l’Or, abans

de sortir cap a Ponts on van visitar la boca de

captació del Segarra-Garrigues a Ponts i poste-

riorment es van desplaçar a la bassa del Segarra-

Garrigues a l’Alzina.

La trobada va acabar amb un dinar conjunt

a l’Alberg de la Torra de la Baronia de Rialb.Van

ser presents a la visita el president de la comu-

nitat de regants del Segarra-Garrigues, Josep

París, així com el vice-president de Regsa, Ramon

Vilalta.
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 El Consell és present en una nova

mostra internacional de turisme
Va ser en el Saló Internacional de Turisme de Catalunya

Campanya pro Sorteig de

l’Or de la Creu Roja

Creu Roja Lleida s’està mobilitzant per tal d’acon-

seguir la màxima col.laboració dels ciutadans al Sor-

teig de l’Or, del proper 20 de juliol. Una vegada més,

Creu Roja vol aconseguir un gran suport dels ciuta-

dans i les ciutadanes i, per tant, torna a demanar-

los-hi que col.laborin en aquesta rifa que esdevé una

gran injecció de fons per a finançar els programes

socials d’ajut als més desafavorits de les nostres

contrades.

Un any més, el Consell Comarcal de la Noguera,

dins del Pla d’Accions de Promoció Turística, ha

assistit al Saló Internacional de Turisme de Catalunya

(SITC), celebrat del 4 al 7 de maig a la ciutat de

Barcelona, representant a la comarca de la Noguera.

A l’estand del Consell Comarcal de la nostra

comarca, a més de la guia turística de “La Noguera,

Prepirineu de Lleida”, s’hi podien trobar diferents

fulletons promocionals i turístics editats pels

ajuntaments i també material

publicitari d’establiments turístics

de la comarca, amb una amplia

oferta d’allotjament.

En la celebració de la quinzena

edició del SITC, el president de la

fira, Ramon Bagó, va explicar que

en l’edició enguany havien participat

73 països i totes les comunitats

autònomes de l’Estat espanyol.

Com a novetat es va celebrar el

primer fòrum mediterrani del

turisme.

La propera cita firal del Consell

Comarcal serà estar present a la

Fira de Turisme que tindrà lloc a

Bilbao del 18 al 21 de maig.

Aquesta és una fira de caràcter

professional i oberta al públic que

l’any passat va tenir 272.000

visitants de l’Estat espanyol i de la

resta de paisos europeus.
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Dra. LAURA LACUEVA MODREGO

Dermatologia i Dermoestètica

Rejuveniment facial ·Taques · Cicatrius · Assessorament cosmètic
Tractaments Antiaging · Peelings superficials i mitjans

Ps. de l’Estació, 10 - Balaguer

Tel: 973 448 113

Espectacle de dansa al Teatre de la Companyia

La Fragua amb «Marinero en tierra»

La Companyia La Fragua porta

al Teatre la representació de l’obra

«Marinero en tierra» que ofereix la

oportunitat de donar al públic una

proposta nova d’espectacle que

gràcies a la varietat de disciplines

que el composen, fan d’aquest, una

barreja de sensacions per a

l’espectador a través de disciplines

com la dansa, les arts visuals i la

música, tot recitant poemes de

Rafael Alberti. Dissabte 13 de maig

a 2/4 de 9 del vespre.

L’artista Josep Guinovart exposa al Museu de la

Noguera «Les injustícies de la guerra de l’Iraq»
El Museu de la Noguera exposa

des del 6 de maig i fins al 4 de juny

l’exposició “El Pentàgon: Traïció a

la geometria” de Josep Guinovart,

l’artista de més projecció internaci-

onal de les Terres de Lleida.

L’exposició s’inaugurà aquest

passat divendres 5 de maig a les 8

de la tarda a la Sala d’Exposicions

Temporals del Museu.

Josep Guinovart analitza

lateralment i denuncia la situació

que viuen les antigues terres

mesopotàmiques, acostant l’ob-

servador a l’horror d’aquell conflicte

sense plàstiques fàcils ni pam-

fletàries, a través de la poètica visió

dels seus ulls d’artista.

En total l’exposició del Museu de la Noguera està

formada per una vintena d’obres de diversos formats

i tècniques, propietat de la Fundació Privada Espai

Guinovart d’Agramunt.

Es presenta el programa

Voluntaris per la llengua
El passat dimarts 9 de maig a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer

El passat dimarts 9 de maig, la Sala d’Actes de

l’Ajuntament de Balaguer va ser l’escenari de la pre-

sentació del programa Voluntaris per la llengua.

Aquesta és la 1a edició del programa a Balaguer i

n´han sorgit 12 parelles. A l’acte en el que van cons-

tituïr-se les parelles lingüístiques, hi van assistir l’Al-

calde, Miquel Aguilà, el Vice-president executiu de

l’Impic, Josep Maria Escoda, el Director Tècnic de

l’Impic, Josep Maria Angerri, el president del Con-

sell de Centre del Consorci de Normalització Lin-

güística de Lleida, Xavier Macià, la directora del CNL

de Lleida, Conxita Navarro i la coordinadora d’Ense-

nyament del CNL de Lleida, Laura Corsà.
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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

Un nou projecte educatiu dóna reforç
extraescolar al CAEP Àngel Guimerà de Balaguer

L’IES Almatà celebra el seu 25è aniversari amb
tot un seguit d’actes culturals i lúdics

L’Institut Almatà de Balaguer
celebra enguany el seu 25è aniver-
sari. Des de l’any 1981, com a cen-
tre de Formació Professional, va
oferir la possibilitat de seguir estu-
dis de Primer i Segon Grau de dife-
rents modalitats. Convertit en IES
fa més de deu anys, actualment s’hi
poden cursar estudis d’ESO, Batxi-
llerat i Cicles Formatius. El passat
21 d’abril tingué lloc el primer acte
de celebració. A més de diferents
activitats esportives, tots els alum-
nes van poder assistir al concert del
grup de música en que actuà al pati
de l’institut i que comptà amb la
col.laboració de l’AMPA. Un dels
actes més significatius previstos en

Quatre escoles de Catalunya van ser elegides
pel Departament d’Educació i la Fundació “Save the
Children” per a portar a terme un projecte de
col.laboració per aconseguir la inserció social i edu-

cativa dels nens i nenes immigrants
d’origen estranger a Catalunya i
nens amb risc d’exclusió social.

El CAEP Àngel Guimerà de
Balaguer és un dels quatre centres
que han iniciat aquest projecte
educatiu en el segon trimestre.

L’activitat es porta a terme en
horari no escolar, de dilluns a
divendres i amb una durada de dues
hores diàries.

Les activitats tenen com a
objectiu: suport educatiu, suport a
la llengua catalana i activitats sòcio-
culturals i lúdiques

La població diana del projecte
són nens i nenes de 6 a 12 anys
monitoritzats per 2 tutores.

aquesta commemoració serà un dinar de celebració
en el qual s’espera l’assistència de professors, alum-
nes i personal no docent que al llarg d’aquests anys
han format part de la comunitat educativa de l’Almatà.

El Ntra. Sra. del Carme
celebra el 160 aniversari
El centre escolar organitza una sèrie

d’actes per commemorar-ho

Per tal de commemorar el seu 160 aniversari, el
col.legi Nostra Senyora del Carme de Balaguer or-
ganitza una sèrie d’actes destinats als alumnes i als
pares i mares del centre.

Els actes s’iniciaran el proper 19 de maig, amb
la Festa de lliurament d’orles als alumnes de segon
de Batxillerat. Els dies 20 i 21 de maig es celebrarà
una Jornada esportiva de 24 hores, i el 22 de maig
la celebració de Santa Joaquima, fundadora del
col.legi.

El 26 de maig, els interessats faran una sortida
a Port Aventura, i l’endemà el col.legi celebrarà una
Jornada de Portes Obertes amb tallers culturals pels
més grans i titelles per als més petits. La Festa aca-
barà amb un sopar d’exalumnes.
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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

Zona Balaguer: Pis a reformar 3
hab. Preu: 117.000 E.
Zona de Balaguer: Local de 72 m2.
Preu: 100.000 E.
Zona Balaguer: Pis 3 hab., calef.
gas indiv., moblat. Preu: 138.000 E.
Gerb: Casa de 300 m2, 6 hab., 2
banys complerts, cuina-office,
pàrking 3 cotxes, terrassa, pati,
calef. gasoil. Preu a consultar.

Zona Balaguer: Pis seminou, 4
hab., parquet, tot moblat. Preu:
196.000 E.
Zona Balaguer: Bar-Restaurant
amb traspàs. Totalement equipat,
zona immillorable.Preu a consul-
tar.
Zona Balaguer: Botiga amb
traspàs (complements de de-
coració i roba). Consultar preu.

Zona Camarasa: Terreny per edi-
ficar. Preu: 99.500 E.
Zona Balaguer: Pis 2 hab., exte-
rior, cuina americana, balcó,
mobles opcionals. Preu: 147.250E.
Zona Balaguer: Pis seminou, 128
m2 exterior. Preu: 204.350 E.
Zona Balaguer:  Pisos i
apartaments d’obra nova a partir de
93.000 E.

Li ajudem a vendre el seu pis, o li comprem . Financem el seu pis a mida .

Unifiqui els seus prèstams amb una única quota . Truqui’ns i l’informem.

Golejadors del C.F. Balaguer

1. Espanyol B ............ 75

2. Girona ................... 75

3. Gavà ..................... 64

4. Vilanova ................ 61

5. Santboià ............... 54

6. Manresa ................ 53

7. Rapitenca .............. 53

8. Peralada ............... 53

9. Balaguer ............... 52

10. Castelldefels ....... 50

11. Prat .................... 48

12. Europa ................ 46

13. Mataró ................ 45

14. Palafrugell ........... 40

15. Barcelona C ........ 38

16. Figueres .............. 34

17. Cornellà .............. 34

19. Palamós .............. 34

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

20. Rubí .................... 29

Classificació Tercera Divisió

1. Parra ............. 14
2. Isma ................ 4
3. Ermengol ......... 4
4. Campabadal ..... 4
5. Flamarique ....... 4
6. Cortés ............. 3
7. Ferran .............. 3
8. Fontova ............ 3
9. Tenorio ............. 2
10. Gabernet ........ 1
11. Figuerola ........ 1
12. Juanjo ............ 1
13. Menchón ........ 1

Amb els 3 gols mar-
cats davant el Peralada,
obra de Campabadal,
Flamarique i Ferran, i
l’empat al camp del
Castelldefels, el Balaguer
està a tant sols dos punts Ferran Alaman

de la cinquena posició de
la taula, a falta de tres
partits per la conclusió del
campionat, dels quals dos
els ha de jugar a casa,
amb Cornellà i Palafrugell,
mentre que ha de visitar
el camp del Gavà.

El Balaguer guanya a casa davant el

Peralada i empata a Castelldefels
L’equip de la Noguera aconsegueix sumar 8 dels darrers 12 punts
disputats i confia en quedar cinquè de la classificació de tercera

Després d’haver-se assegurat matemà-
ticament la permanència a Tercera Divisió,
el Balaguer d’Emili Vicente ha recuperat el
bon joc característic de principi de tempo-
rada, i ha aconseguit empatar en camps
tant dif íci ls com el del Girona i el
Castelldefels, mentre que no ha tingut pro-
blemes a casa, per derrotar per 2-0 al
Granollers i per 3-0 al Peralada, fent gaudir
a la seva afició.

Aquest diumenge, els balaguerins re-
bran al Cornellà, un equip molt necessitat
de punts, ja que es troba en una zona peri-
llosa de la taula, i que segurament vindrà
molt motivat per treure un resultat positiu

al Balaguer. Per contra, els balaguerins, tot
i no tenir cap pressió, volen acabar la tem-
porada el més amunt possible, i l’objectiu
és intentar assolir la 5a plaça de la classifi-
cació, que està a 2 punts, ocupada actual-
ment pel Santboià.

Per aconseguir-ho, els balaguerins hau-
rien d’intentar guanyar els dos partits a
casa, davant la seva afició, amb Cornellà i
Palafrugell en el darrer partit de lliga, i in-
tentar treure un resultat positiu davant el
difícil Gavà, equip que ja s’ha assegurat,
matemàticament, el poder jugar el play-off
d’ascens a Segona B, després de guanyar
en la darrera jornada.
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Beroninformática
NECESSITA per al seu departament d’atenció al client

OPERADORES

REQUISITS
Coneixements informàtics: (Office: Outlook, Word, Excel, etc.,

i sistemes operatius: MS-Dos, Windows).
Coneixements comptables. Català/Castellà parlat i escrit.

Coneixements d’anglès. Carnet de conduir.
Disponibilitat de viatjar. Bona presència. Edat entre 18 i 30 anys

VALORACIÓ
Títol acadèmic d’auxiliar informàtic o bé administratiu.

Experiència en llocs similars. Iniciativa i capacitat de treball.
OFERTA

Incorporació immediata.
Formació a càrrec de l’empresa. Retribució a convenir.

Interessats enviar Curriculum vitae amb fotografia recent a les nostres oficines abans
del dia 25/05/06. Beroni Informática, c/ Riu Corb, 27, 25600 Balaguer.
Tel. 973 44 35 14 - Fax 973 44 85 87  •  E-mail: beroni@beroni.com

Clara victòria del Cristec Balaguer

davant el Sant Feliu per 9-6
El Cristec torna a la competició aquest dissabte 13 de maig, visitant

la pista de l’Esparreguera, tercer classificat de la categoria

El Cristec Balaguer guanya el Sant Feliu
per 9 gols a 6, en partit corresponent a la
28a jornada de la Nacional “B”.

Gran espectacle l’ofert per ambdós
conjunts ja que donada la seva tranquil.la
posició a la taula, 7è i 8è classificats, es
van dedicar a donar una lliçó de futbol sala
atacant i divertint-se en la pista, veient-se
un partit igualat que no es va decidir fins als
minuts finals del mateix.

La primera part va ser de domini altern,
amb ocasions a les 2 porteries i amb més
eficàcia golejadora dels locals que van
marxar al descans amb un mínim avantatge
de 3-2, amb gols balaguerins de Jordi
Cortés, per partida doble, i del juvenil Font.

L’inici del segon període va mostrar un
Cristec encara més incisiu, ràpid i amb un
joc de conjunt que superava les indivi-
dualitats visitants. De nou Jordi Cortés, i
posteriorment Jaume i el jove Guirau van
culminar aquesta superioritat, establint el
parcial de 6 a 3 al minut 26. El Sant Feliu no
es va conformar amb el resultat i, comandat
per la seva estrella Gabi, autor de 4 dels 6
gols del seu equip, va reaccionar empatant
a 6 gols quan només restaven 5 minuts per
la fi dels 40 reglamentaris. Un final
espectacular dels locals, culminant 3 ràpides
contres, van sentenciar els visitants, ja que
Jordi Cortés, autor de 4 gols i Jaume, amb
2, establiren el definitiu 9 a 6 en el marcador.

L’equip “Bar l’Estació”

guanya la Copa de l’Alcalde
 Shalom recull el premi de guanyador

del Cinc Nacions de Futbol Sala

L’equip «Bar l’Estació» va imposar-se en la final
de l’edició d’enguany de la Copa de l’Alcalde, en una
emocionant final contra el CSK. El partit va acabar
amb un empat sense gols i a la tanda de penaltis,
els del Bar l’Estació van estar més encertats i van
endur-se el trofeu, lliurat pel propi alcalde de la Ciu-
tat de Balaguer, Miquel Aguilà, acompanyat del regi-
dor d’esports, Juanjo Tenorio.

En la Copa de l’Alcalde hi van participar un total
de 16 equips de Futbol 7, al Camp Municipal d’Es-
ports, en partits de dues parts de dotze minuts ca-
dascuna, amb tres minuts de descans.

El bon ambient i l’esportivitat van ser els prota-
gonistes d’aquesta edició que tindrà continuïtat els
propers anys.

Durant l’acte de lliurament de premis, també va
lliurar-se el Trofeu al guanyador del Campionat Cinc
Nacions de Futbol Sala, disputat durant tot l’any a la
Cros, i que ha estat guanyat per l’equip Shalom.
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El juvenil del C.F. Balaguer

aconsegueix l’ascens a la

Juvenil Preferent

El Club Futbol Balaguer continua sumant èxits en
els equips del futbol base, havent aconseguit, el pas-
sat dissabte, el campionat de la categoria juvenil de
Primera Divisió, després de la victòria de l’equip que
entrena Toni Menchón, per 2-5 al camp del Mig Segrià,
i haver aconseguit el merescut ascens a la categoria
Preferent, on jugarà la propera temporada.

Amb tant sols tres derrotes en tota la temporada,
els balaguerins han demostrat ser els més regulars
del campionat, davant de l’AEM, etern aspirant a l’as-
cens, que s’ha de conformar amb la segona plaça, a
cinc punts dels campions, a falta de la darrera jorna-
da del campionat.

Aquest dissabte, els balaguerins podran celebrar
el campionat i l’ascens amb tots els aficionats en el
partit que han de disputar al Camp Municipal d’Es-
ports, a partir de 2/4 de 6 de la tarda.

Des d’aquí volem felicitar els campions i els desit-
gem molta sort en la propera temporada a Preferent.

Important victòria del Club Bàsquet

Balaguer davant de l’Andorra
És la quarta victòria consecutiva dels homes de Francesc Almira que

consolida l’equip a la categoria, salvant-se matemàticament

El passat diumenge dia 7 de maig el
CB.Balaguer va aconseguir una gran victòria
davant del B.C. River Andorra “B”, tercer classi-
ficat, per un resultat de 94-79.

Aquesta victòria va assegurar
matemàticament la permanència a la categoria
i aconseguir la 4a victòria consecutiva de l’equip
en l’últim partit de la temporada a casa.

Els de Balaguer van realitzar un partit molt
complert i treballat, i que des d’un bon inici es va
basar en una defensa molt intensa i amb un atac
atractiu, organitzat i vistós.

Durant el primer quart el marcador va estar
molt ajustat, i tots dos equips estaven molt
encertats en atac, 23-22. Però va ser en el segon
quart, on el Balaguer va demostrar perquè és

un equip que hauria d’estar en les primeres
posicions de la classificació, i gràcies amb un
parcial de 22 a 9, va arribar a la mitja part amb
un avantatge de 14 punts, 45 a 31.

El tercer quart, atípic pels de Balaguer, va
ser molt intens i espectacular, ja que tots dos
equips anotaven amb molta facilitat, i varen
mostrar el mutu interès a emportar-se la victòria.
Ja a l’últim quart, els andorrans van aconseguir
remuntar i gràcies a un parcial de 6 a 12, es
varen posar a 8 punts de diferència en el
marcador. Però degut al gran treball en equip
desplegat, i la constància, els balaguerins van
poder aguantar i acabar el partit amb el resultat
de 94 a 79. El jugador més destacat del CB.
Balaguer fou Albert Marvà amb 25 punts.
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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 cap de setmana del 30 d’Abril i 1 de
Maig es van donar cita a la localitat
barcelonesa de Sant Vicenç dels Horts, els
millors palistes catalans en la 47a edició dels
Campionats de Catalunya Absoluts de Tennis
Taula. El CTT Balaguer - Villart Logístic hi va
prendre part en les proves per equips,
individuals, dobles i dobles mixtes de la mà
de les jugadores Anna Biscarri, Marta Gatnau
i Laia Torregrosa.

Gran actuació del Club Tennis Taula

Balaguer als campionats de Catalunya
Celebrats el passat cap de setmana del 30 d’abril i 1 de maig, on
Anna Biscarri va guanyar la medalla de bronze dels campionats

En la categoria d’equips, les balaguerines
van ser cinquenes, mentre que en la de
dobles, la parella formada per Biscarri i Gatnau
va caure a la ronda de quarts de final per un
ajustat 3-2 davant les mataronines Anna Grau
i Júlia Bosch. En dobles mixtes, Biscarri i el
jugador de la U.E. Sant Cugat, Josep Antón,
van caure en la mateixa ronda, davant els
calellencs Tània Puig i Carles Font.

El resultat més destacable fou
l’aconseguit per Anna Biscarri en la categoria
individual, on es va endur una meritòria tercera
posició adjudicant-se el bronze.

D’altra banda, el proper 14 de maig, el
CTT Balaguer organitza l’Open de Tennis Taula
Ciutat de Balaguer que aplegarà els millors
12 palistes de la província.

A partir de les 9 del matí, el pavelló
poliesportiu acollirà aquest esdeveniment
esportiu que durarà fins a les 7 de la tarda,
inclòs dins el circuit provincial.

Balaguer acull la tercera

prova del provincial de trial
Els equips Handbol Agramunt i Sedis de

la Seu d’Urgell van dominar la prova

L’Handbol Agramunt i el Sedis de la Seu d’Urgell
van ser els grans dominadors del Trial de Balaguer
celebrat el passat diumenge 30 d’abril, tercera pro-
va puntuable pel Campionat provincial de l’especiali-
tat.

Els dos clubs es van imposar en les tres catego-
ries d’una prova que va comptar amb un total de 41
pilots, que havien de completar dues voltes al circuit
de set zones.

A la prova scratch, el triomf va ser per Francesc
Recio d’Agramunt, seguit per Marcel Font del Sedis
i David Villa també de l’Agramunt.

En la modalitat per pilots juniors i juvenils, el tri-
omf va ser per Francesc Pascuet del Sedis, seguit
de Rafael Sanromà i Manuel Rivas.

VENDA LOCAL

COMERCIAL
190m2, al

carrer Sant
Diego de

California.
Raó tel.

973448273
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Fira 2006: l’èxit indiscutible

S’ha acabat la Fira i ha estat un èxit! Hem celebrat la 45ena
edició i hem pogut llegir en algun diari gratuït que hem arribat
als 80.000 visitants, més de cinc cops la població de Balaguer.
Un èxit indiscutible!

Repassant l’enèrgica agenda d’aquests dies es destaca el
Concurs Social de Cant d’Ocell, la Trobada de Puntaires, el
Concurs de Paletes, la representació infantil Circ de Carreta i
el concert d’en Lluís Llach, deixant de banda les activitats
organitzades pel DARP. Activitats per petits i grans. La gent
gran s’ho va passar d’allò més bé en el primer concurs de
cant d’ocells, que consisteix en mesurar la qualitat del cant de
l’ocell, i en disputes entre ocells per comparar quin té el cant
més fort i el cant més llarg.

En la Trobada de Puntaires, hom va poder descobrir, per
quart any consecutiu, l’art de la punta al coixí. Una exhibició
d’aquest art va tenir per escenari la plaça Mercadal, tot
coincidint amb el Concurs de Paletes.

El Concurs de Paletes es realitzà per onzè any, sent ja un
clàssic, en el Passeig de l’Estació, també diumenge al matí. El
premi de 600 euros és ben captivador, el que fa que un bon
grup de parelles de paletes s’esforcin per demostrar les seves
habilitats. Habilitats que es van poder contemplar tot el
diumenge fins a la matinada entrant, ja que per la nit algun
grup d’incívics i malcarats van acabar amb les obres i van
jugar a tirar-se els totxos d’un costat a l’altre de Passeig de
l’Estació. Ningú dubtaria en pensar que va ser un grup de joves,
després d’una nit de festa, ja que les obres van ser edificades
davant de la zona de pubs. Un cop més la gent jove
protagonitzant actes de delinqüència, probablement eren
aquests descarats del “botellón”.

Quan aquest tipus d’actes s’emmarquen en les activitats
de la gent jove, alguns cops amb base i d’altres no tant, potser
és necessari parlar dels problemes estructurals de la nostra
societat. Els joves entre 16 i 29 anys concentren el 25% dels
aturats a Catalunya, el nivell de temporalitat de la gent jove és
el doble de la mitja, el guany mig anual dels joves se situa al
voltant de 12.000e mentre que la mitjana absoluta està als
20.000e, el 37% dels accidents laborals son soferts per
població jove i pateixen i patiran de per vida l’augment del
preu de l’habitatge fent-los impossible la seva emancipació.
Sembla que la gent jove no sigui important en aquest món i
se’ls posen traves quan busquen el seu espai.

La Fira Balaguer n’ha estat un nou exemple, un exemple
més d’acte on els joves no hi tenien cabuda. Ni un acte per a
joves. Potser de vegades, no sempre, alguns comportaments
incívics són la manera de mostrar disconformitat o si més no,
ens haurien de fer plantejar si fem bé les coses. La gent jove
està cansada d’un Balaguer dormitori, fa temps que va deixar
de ser la ciutat tropical que un dia va ser. Per molt que es deixi
estands en la Fira per entitats juvenils, no sempre durant l’any
se’ls fa prou costat.

Hem llegit reiteradament aquests dies al nostre alcalde en
diferents mitjans de comunicació, transmetent una única idea
i amb un únic article, l’alegria per aquesta Fira ben feta i pel
progrés de la ciutat. També hem llegit articles de que la nostra
Fira no es planteja com fa 50 o 60 anys. La gent jove no
llegeix, potser alguns cops val més no fer-ho.

Tot i això, felicitem-nos per aquesta gran Fira! La gent s’ho
ha passat d’allò més bé, més d’un que brinda per la destitució
del conseller Milà, que fa un unes polítiques progressistes,
d’esquerres i per a joves, també haurà brindat per la grandesa
d’aquesta Fira. Esperem que el canvi de pavelló, també porti
un canvi d’aires.

Joves d’Esquerra Verda - ICV Balaguer

Tots quinze anys (i dos)
I vet aquí, que ara els incrèduls de torn

no podran dubtar de l’existència de mira-
cles i fets semblants. En aquesta terra be-
neïda per Déu, i maltractada de sempre pels
seus habitants que és Espanya, s’acredi-
ten per fons policials del pagament per
enganyar a l’Estat amb invalideses varia-
des. I si ja és un miracle que es pugui pa-
gar tot, el més fort de l’assumpte és que
aquests tulits i baldats de tota mena, per
arrissar el ris, lluïen unes condicions físi-
ques envejables. Sords, que eren profes-
sors de música, tetraplègiques que eren
sirenes a la mar. Cecs que conduïen a cent
quaranta quilometres per hora, i algun que
altre incapacitat pel treball que practicava
esports on es necessita força i un bon
tremp.

Com no hi havia cap folklòrica per do-
nar-li color i tipisme, s’ha trobat (no calia
buscar gaire), a una ocupant habitual del
paper de rosa -igual de perjudicial per la
salut del poble-, que és la dona d’un tore-
ro. Pobrissona! ella pel que es veu només
volia dignificar la pensió de la mare. Amb
la seva innocència no coneixia aquell en-
cert que diu, que el millor sempre és con-
trari al bo. Ara que farem?, semblava tot
tant senzill i mancat d’importància que tots
els espanyols ajudéssim a la seva mare, la
sogra d’un gran torero. Que per cert ara
calla, quan xerra sempre com un lloro boix.
Però és un fet que l’home sap fer tots els
papers de l’auca.

Aquest país que ens fa badallar de fàs-
tic, que sempre arriba tard a tot arreu, en-
cara és en el que es viu millor del món. La
vida de qualsevol de nosaltres situats on-
sevulga d’Europa es veuria escurçada molt
notablement. La gola que tots tenim, és el
resultat d’una evolució de segles que ens
fa diferents, i per això som els millors del
món a no dubtar-ho.

Fa pocs dies parlava amb un naciona-
lista, català de pro i molt estimat per a mi,
que es mostrava escandalitzat del que pas-
sava al Sud d’Espanya, (segons ell la situa-
ció geogràfica és molt important). Sense

voler ofendre’l, li vaig preguntar si totes
les classes socials les encabia en la ma-
teixa mesura. Va dir que sí. Doncs som-
hi, i li vaig començar explicant el meu punt
de vista amb un acte d’humilitat; «Mira
amic meu, dintre la meva modèstia i ac-
ceptant que puc estar errat, vaig a la pro-
cessó com tu, i la meva candela és petita
com la teva i ... encara, però en aquest
Nord nostre fa més temps que sabem el
que és la moneda, n’hem tingut abans que
al sud. Ells van haver d’emigrar
massivament, nosaltres sempre ho hem
fet molt selectivament i pocs per gana.
Som més cínics que ells i més comerci-
ants, i sabem maniobrar més que ells.
Nosaltres som més cerebrals i ells més
arrauxats, observa la música, els balls,
les seves manifestacions religioses, i tot
et portarà a considerar que ells (el del
Sud), viuen de portes enfora i a nosaltres
ens agrada viure en una certa reserva.
És veritat que aquí no s’ha vist res sem-
blant a nivell de poble ras, també és cert
que les circumstàncies no les hem tingut,
però en política n’hem fet a dojo, i vés
recordant casos com Banca Catalana, Ca-
sinos, Culell, Macià Alavedra, Romà, i no
oblidem el Sr. Cogul i al Sr. Pallerols, i a
Filesa, i aquell disbarat presidencial del
suposat tres per cent, i ara, els cinquan-
ta sis milions d’euros gastats amb dos
anys per informes amb massa amics i
familiars, i els vuit cents mil euros gas-
tats en canvis de mobiliari que el tripartit,
devent com deuen, es gasten amb una
alegria infantil. I acabem-ho aquí per no
cansar, no per oblit. I encara pots esta-
blir diferències, amic meu, entre el Nord i
el Sud? Per la nostra sort som iguals. Uns
més grollerots i barroers que els altres,
però al fons, tots ferms partidaris del
campi qui pugui, i com dèiem de xicotots,
l’últim és un m... que avui en el nostre
progressisme se’n diu d’un altra manera.

C.G.A.
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Fa molt, molt poc temps en una petita
però gran ciutat s’hi va celebrar la diada de
Sant Jordi, patró del nostre país.

La plaça del Mercadal, famosa arreu del
país pels seus històrics i tradicionals mercats
reconeguts des de temps immemorials,
s’engalanava a poc a poc de parades plenes
de llibres i de roses.

Balaguerins i balaguerines anaven i venien
de parada en parada. Les unes, mirant i
remenant algun llibre per regalar al seu
estimat, els altres buscant la rosa més
perfumada i bonica per la seva parella. Enmig
de tot aquest bucòlic paratge, un personatge
anònim passejava com d’incògnit: en
Prudenci Ullviu; amatent a tot el que succeïa
pel seu voltant, com si res se li escapés de
la seva mirada.

Com gairebé sempre, en Prudenci donava
els típics tombs per la Plaça del Mercadal,
escoltant la gairebé oblidada sardana que
només es toquen de pasqua a rams, quan
l’Ajuntament se’n recorda, que quasi sempre
és mai. I això que són catalanistes i
d’esquerres!

En Prudenci Ullviu se m’atansà i molt
irònicament, va dir-me amb veu baixa: “Allí hi
tens els teus amics” (referint-se als d’ERC).
“Sí, Prudenci, contesto jo, amics o millor dit
coneguts, encara que també adversaris
polítics. Sí, els d’Esquerra Republicana de
Catalunya van muntar una parada. Vaig
pensar: “mira aquests aprofiten qualsevol
moment.”

En un d’aquests tombs ens vam adonar
que un dels possibles candidats d’ERC a
l’alcaldia de Balaguer explicava a la parada a
pares i mares que volien portar els seus fills

Contes municipals. Sant Jordi
a les escoles privades concertades de
Balaguer com ho havien de fer perquè els seus
fills no és quedessin fora i no els haguessin
de portar fora de Balaguer com ho han hagut
de fer molts d’altres. Ells i altres de la llista
d’ERC ho han fet i no passa res. Només cal
ser dels de les MANS NETES.

Quins nassos, no? “Però escolta, Prudenci,
tu també has rebut una carta per donar part
del teu sou a ...?” “Mira noi, contesta, no
segueixis per aquest camí que fa més anys
que tu que m’afaito. El que més gràcia em fa
de tot això és que aquest conseller no hauria
de dir-se conseller de Governació si no
conseller del Frac o conseller d’Investigació,
ja que serà l’investigador que s’investigarà a
sí mateix. Esperpèntic, no creus? I també
haurien de crear una nova Conselleria, la
Conselleria de Crisi. Ja que no n’acaben una
que en comencen una altra. Això sí, qualsevol
cosa abans que trencar el tripartit.

Exactament els passa igual amb l’Estatut.
La tossuderia dels seus líders s’entén des de
la perspectiva de qui se sent enganyat pels
seus propis companys de viatge, dels seus
aliats naturals en el que portem de legislatura.
No pel que fa als continguts del que s’ha pactat
-que en el fons, és pràcticament idèntic al que
ells defensaven dies enrere- sinó per la manera
com s’han produït els esdeveniments, i amb
qui ha triat el PSOE per pactar. El cert és que
no suporten que CiU i Mas hagin sigut, tant a
Catalunya com a Madrid, les claus del nou
Estatut. Ni accepten que el PSOE hagi triat la
coalició nacionalista per fer-lo realitat. ON ÉS
LA CLAU?

Josep Lluís Bonet i Juárez

Indesinenter

Si digués que tots els camps
presumeixen de roselles,
que el sol és més valent,
que el dia és llarg i guanya,
tot això a les primaveres,
tot això ja s’ha dit sempre.
Si digués dels anys enrera
el verd enyoradís o una balada,
ni el llavors precís ni el d’ara
no el faria més conscient.
Aristòtil ja va dir que aquest el planeta terra
era el centre a l’univers i és cert que fou una errada.
Ni el camp ni el matís més dolç,
ni les belles confluències, no tenen en si valor.
Clau de volta cal que sigui el que siguis tu mateix.
De vegades un somriure, de vegades la passió,
la tendència més primària,
la bondat d’allò dolent.
Pausadament valoraré
que diguis el que em dius a contracor.
Desenganya’t: L’amor és l’egoïsme
que creix sense parar mentre creix equilibrat.
Tant me’n dones, tant te’n donc.
Quan es desfà la balança, es desploma sempre tot.
No es val per ell mateix. De vegades però
s’estima intensament sense que l’altre t’estimi.

Miquel Trilla

He sentit el rumor de que les coses no
van bé. Uns diuen que la família està en
decadència per culpa de la crisi social, altres
creuen que la societat està en crisi per
manca d’atenció a la família. El que està clar
és que si la casa no té uns bons fonaments
s’ensorra i que els errors se subsanen en el
moment que es detecten, no quan la casa
ja està acabada.

Estem tan pendents de l’estatut, de la
guerra de l’Iraq, del Bush, de l’ETA; tot el
que passa al nostre voltant és més important
que la família. Ens estem menjant el futur
dels nostres fills. No ens adonem que ells
governaran aviat el nostre país. Estan
preparats? Jo crec que no. La raó és molt
simple i alhora molt trista: no saben governar
la seva pròpia vida. Com és possible que un
jove de 17 anys estigui tip de viure, avorrit

Un clam a favor dels nostres fills

de la vida? Com pot ser que als 12 anys un
nen estigui deprimit, amargat? On són els
pares quan els professors volen parlar amb
ells perquè han detectat un problema greu
en l’actitud del seu fill? I com és possible que
un pare li digui al seu fill que és un inútil i que
s’avergonyeix d’ell?  No s’adonen que estan
matant als seus fills, lenta i dolorosament.

Cada cop que miro un adolescent rebel
veig una persona necessitada d’amor. Quan
miro els joves de la meva ciutat sento una
gran tristor, sé que molts d’ells arribaran a la
maduresa (si hi arriben) sense il.lusió, sense
esperança. No m’ho invento, sortiu al carrer
i mireu el vostre entorn, cada noi o noia amb
problemes d’adaptació a l’escola encara no
ha aconseguit adaptar-se a la situació que
viu a casa seva; cada adolescent que té
problemes per relacionar-se amb els seus

companys, també els té a casa seva. Atureu-vos i mireu als
vostres fills, no amb mirada crítica i despectiva sinó a dintre de
tot, a l’ànima, i veureu que estant clamant per una mica d’amor.
Els nostres fills són el tresor més valuós que tenim, l’herència
pel futur, per això hem de donar-los el millor de nosaltres
mateixos. Per què ens costa tant de dir-los que són importants
per nosaltres? Ho haurien de saber, ho haurien de sentir, ho
haurien de viure. Ja és prou trist que el govern no sàpiga dictar
lleis educatives adequades a les necessitats dels nostres fills,
només falta que nosaltres, els pares, els hi carreguem la nostra
inseguretat. Si no sabem estar al seu costat quan son petits,
desprès pot ser massa tard. Crec sincerament, i sense ànims
d’ofendre a ningú, que aquesta situació de incertesa respecte
al futur es podria evitar si ens dediquem als nostres fills de tot
cor, si estem dispostos a sacrificar uns quants anys de la nostra
vida per formar-los com a persones i fiquem com a prioritat la
nostra família. El futur està a les nostres mans, ells són el futur,
no l’hipotequen a canvi d’una vida de comoditats avui, perquè
ho lamentarem demà.

Desirée Solà i Brich
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Ps. l’Estació, 35
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Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

La Societat de Pescadors estrena la

seva seu social a la torreta Sangenís
L’acte inaugural, presidit per Miquel Aguilà, va comptar amb la
presència d’un centenar de socis i simpatitzants de la Societat

El passat diumenge 7 de maig, l’Alcalde

de Balaguer, Miquel Aguilà, acompanyat de

diversos regidors de l’Ajuntament de

Balaguer va presidir l’acte de inauguració

de la nova Seu social de la Societat de Pes-

cadors Esportius de Balaguer, a la conegu-

da torreta Sangenís, un edifici modernista

ubicat a la zona de la Miranda, davant de la

Comissaria dels Mossos d’Esquadra, i que

ha estat recentment restaurat per l’Ajunta-

ment de Balaguer i cedida a la Societat de

Pescadors Esportius.

A l’acte inaugural  de la seu social van

participar-hi més d’un centenar de socis del

club que mostraren la seva satisfacció per

la cessió de les noves instal.lacions.

En l’acte inaugural, Miquel Aguilà va des-

tacar la labor de la Societat de Pescadors

al llarg dels anys, destacant que és un dels

clubs amb més socis de la ciutat, i va ani-

mar a la Junta Directiva a seguir treballant,

tot fent un bon ús de les noves instal.lacions.

La Societat de Pescadors Esportius de

Balaguer organitza periòdicament diferents

concursos de pesca i activitats diverses,

entre les que cal destacar les 24 Hores de

pesca, que es duent a terme durant l’estiu a

la capital de la Noguera i que compten amb

la presència de molts pescadors, a les ai-

gües del riu Segre, al seu pas per Balaguer.

 65 campaners a la Festa

dels Campaners d’Os
Van fabricar-se tres campanes per a les

esglésies de Sant Llorenç

Més de tres mil persones van participar el pas-

sat diumenge 30 d’abril, a la 19a edició de la Festa

dels Campaners, la Fira de la localitat d’Os de

Balaguer i que enguany ha comptat amb la partici-

pació de 65 campaners vinguts d’arreu de les co-

marques catalanes, i de la resta de l’Estat.

Durant la festa es van poder escoltar un total de

200 repics diferents, des del so de difunts fins als

sometents passant pel toc de missa major, de ba-

teig, de l’alba, de festa, etc. A la Festa hi va partici-

par el campaner més expert de Catalunya, Jaume

Font Martí de Cervera, de 93 anys, mentre que la

més jove va ser Silvia Font de Tàrrega, amb només

11 anys.

Un dels moments més esperats de la Trobada

va ser la retirada dels motlles de les tres campanes

fetes amb l’estil de l’Edat Mitja i que s’ubicaran al

municipi de Sant Llorenç de Montgai.
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Del 12 al 21 de maig, Balaguer serà la

capital del tennis amb el “Futures”
El Torneig comptarà amb la participació de 128 tennistes a la prèvia

Les instal.lacions del Club Tennis Balaguer acolli-

ran a partir d’aquest divendres 12 de maig, la XIII

edició del Trofeu Ciutat de Balaguer, competició in-

closa en el circuit Futures 2006, de tennis masculí.

La primera fase, la prèvia, d’aquest campionat

primaveral s’inicia aquest divendres, on els 128 ten-

nistes participants es disputaran una de les places

que donen accés a la fase final. La fase prèvia es

jugarà fins el diumenge 14, mentre que el dilluns 15

de maig començarà la fase final

amb 32 participants.

La final del campionat individu-

al es jugarà el diumenge 21, a par-

tir de les 11,30 del matí, mentre

que el dissabte a la tarda, es dis-

putarà la final de dobles.

El premi d’aquest Trofeu Ciutat

de Balaguer està valorat en 10.000

dòlars, cosa que fa que els partici-

pants tinguin un nivell força alt.

El president del Club Tennis

Balaguer, Antoni Berguedà s’ha

mostrat molt satisfet pel grau de

qualitat d’aquest campionat, i so-

bretot pel suport rebut per les di-

ferents institucions.

Bergadà va voler destacar que

per les instal.lacions del club han

passat en les edicions anteriors,

jugadors com Moyà o el propi

Nadal, primeres raquetes mundials

del moment.

L’Impic presenta les rutes

per caminar per la ciutat

Dins de la campanya Viu Balaguer, l’Impic ha edi-

tat les rutes «Caminar va bé», rutes a peu per la

ciutat. El llibret ens explica un total de cinc rutes de

diferent durada per caminar per la ciutat. Rutes que

van de pont a pont, fins al barri del Firal, pel Passeig

de l’Estació, pel carrer Urgell i del barri del Secà fins

al Mercadal. Les rutes ens indiquen la llargada, el

temps emprat en fer-les i els llocs d’interès que hi

ha en el trajecte de la caminada.

1. Podrà participar tota persona, major de 12 anys, que no sigui professional
del món de la gastronomia.
2. La coca haurà de tenir una mida mínima de 10 cm x 15 cm aprox. (mitja
safata de forn domèstic) i un cop lliurada quedarà en propietat de l’Entitat
organitzadora.
3. Els ingredients utilitzats podran ser a criteri del participant. Tan sols
caldrà que es faci amb la pasta típica de la coca. El guarniment serà a
lliure elecció.
4. S’haurà de portar la coca feta a la plaça del Mercadal, en un espai
reservat per al concurs de 6 a 7 de la tarda. Després d’una estona
d’exposició al públic, el jurat passarà a tastar les coques i decidirà quines
són les millors.
5. Es valoraran diferents criteris i es premiarà a:
- La coca més bona (gust i qualitat)
- La coca més original (creativitat)
6. Totes les persones participants rebran un número en el moment de
lliurar la coca i posaran dins un sobre tancat, el seu nom, adreça i telèfon.
7. El veredicte es donarà aproxi-madament a 2/4 de 9 del vespre a la
plaça del Mercadal.
8. Els premis seran de: 200 euros per modalitat.
9. El jurat estarà compost per:
- 1 representant del Gremi de forners de Lleida
- 3 forners participants a la festa
- 1 representant de l’Impic
- 1 representant de la Societat Gastronòmica i Cultural del Comtat d’Urgell
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ES LLOGUEN pàrkings a l’edi-

fici HP Sanahuja, 36. Ref. Ges-

toria Cudós. Raó al tel.

973450555, Montse.

VENDA/LLOGUER de pàr-

kings tancats al c/ Jaume Bal-

mes, 11 de Balaguer. Raó als

tels. 973446161-629310479.

ESQUIZOFRÈNIA, trastorns

bipolars i de personal itat,

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. Aparador de

12 metres. Zona Escola Pia.Raó

973448273.

BALAGUER vendo aparta-

mento de obra nueva. Muy

céntrico. Ineteresados llamar al

600402319.

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

ES LLOGA altell comercial de

60 m2 al c/ Dr. Fleming. Total-

ment acondicionat amb calefac-

ció i a/a. Bon preu. Raó tel:

973451275-680452490.

SE OFRECE analista progra-

mador, montaje, manteni-

miento y reparación de ordena-

dores, redes, windows,

antivirus. Interesados llamar al:

697963052.

ES VEN Golf GTI Edición

Especial, any 2003. Full equip.

Raó tel: 661245573.

ES VEN Honda 250 (4 temps)

de Cros de competició. Raó tel:

661245574.

ES TRASPASSA restaurant a

Balaguer per canvi de resi-

dència. Raó tel: 658967374.

MOSSOS D’ESQUADRA,
POLICIES LOCALS. Hi ha cen-

tenars de places ofertades! Tre-

ball de funcionari, a la teva co-

munitat i molt ben remunerat. In-

forma’t al 900233233 trucada

gratuïta.

COMPRO PISO de segunda

mano en Balaguer, de particular

a particular. Interesados  llamar

687733927.

ES LLOGA plaça de pàrking tan-

cat, davant Germanes Carmeli-

tes. Interessats trucar al:

973448273.

ADMINISTRATIU 20.000 E

anuals. Des del batxillerat o FPII,

fes-te funcionari. Informa’t

900315315, és gratuït.

ES PRECISA cambrer/a per

servir en terrassa de cafeteria

al Passeig de l ’Estació de

Balaguer. Contracte fins al se-

tembre en horari de tardes. Raó:

973451184.

ETS DIPLOMAT AMB INFER-
MERIA I NO TROBES FEINA?
Aconsegueix ja la teva plaça d’In-

fermer/a amb Centres de Salut.

Preparació garantitzada. Infor-

ma’t al 900315315 trucada gra-

tuïta.

ES VEN pis de 120 m2, mo-

blat,4 hab.,2 banys complerts,

terrassa de 20 m2 i balcó. As-

censor, calefacció, a/a,cèntric.

Raó tel: 973447235 (trucar a

partir de les 19:30 h).

NO BUSQUIS MÉS. Requisit:

Certificat Escolar. Treballa de

funcionari com a Personal Sub-

altern. Preparació garantitzada.

Informa’t al 900233233 truca-

da gratuïta.

CONSTRUCCIONS GER-
MANS VIDAL. Obra pública i

obra civil. 20 anys al servei de

la construcció. Trucar als telè-

fons:973426180-650760006 -

675802047.

INTERBAN  Créditos

hipotecarios hasta 40 años.

Financiamos el 120%. Llámenos

al 973447477.

ES VEN acció del Club Tennis

Balaguer. Raó al telèfon:

628132026.

ES TRASPASSA llibreria/qui-

osc cèntric, per no poder aten-

dre. Abstenir-se curiosos. Raó

tel: 973446004.

S’OFEREIX dona per a feines

de la llar, per cuidar nens o gent

gran. Raó telèfon: 646067851.

ES VEN parcel.la de 300 m2 a

la comunitat Sant Miquel (La Sen-

tiu), a 40 metres de la piscina.

Raó tel: 652092918.

ES TRASPASSA merceria-llen-

ceria Gemma Intim. En ple ren-

diment. Raó tel: 617357348 o

973450801.

TREBALLA d’auxiliar adminis-

tratiu com funcionari, amb el gra-

duat escolar. Informació gratuï-

ta 900315315.

SE VENDE Toyota Land Cruiser.

Año 1998. Tres P, 3.000 cm3.

Precio: 14.800 euros. Teléfono:

679469153.

INTERBAN  Soluciones

financieras rápidas y sin

compromiso. Consúltenos al

973447477.

ES LLOGA apartament de dis-

seny, totalment equipat a l’Av.

Paï-sos Catalans. Raó telèfon:

618382627.

PNEUMATICOS DIAZ-
SUBIAS busca personal para

sección de tractor y maquinaria

pesada. Sabados mañana labo-

rable. Interesados presentarse.

SE VENDE Honda NSR 125 cc,

L-T. Pocos kilómetros. En buen

estado. Razón tel: 609205520.

SE HACEN mantenimientos de

jardines. Interesados llamar al

667544824.

ES VEN somier articulat elèc-

tric, amb matalàs de latex 100%,

Flex, 90x190, carenat de fusta,

preu: 700 euros. També

Maxicosi, preu: 60 euros. Raó

tel: 615273727.

LLICENCIADA en traducció i in-

terpretació, fa classes particu-

lars i traduccions d’anglès i fran-

cès (tots els nivells). Truqueu al

610422409 (vespres).

ES VEN Peugeot 206 HDI. Any

2001. Amb tres portes, a/a. En

bon estat. Interessats trucar al

679198838.

INTERBAN Créditos personales,

hipotecarios y reunificación de

deudas. Llámenos al 973447477.

ES VEN pàrking tancat al c/ Dr.

Fleming de Balaguer. Interessats

trucar al 610319774.

ES PRECISEN ZELADORS, si

tens el certificat d’escolaritat tre-

balla de funcionari. Prepara’t:

900233233. Trucada gratuïta.

ES VEN cinta per a caminar i

correr, apta per a ús domèstic.

Preu a convenir. Raó:

609782517.

S’OFEREIX noia jove per fer tas-

ques administratives per les tar-

des. Raó al telèfon: 686144761.

ES LLOGA apartament molt cèn-

tric. Nou i moblat. Amb ascensor

i calefacció. Interessats trucar al

973447521 i 606454529.

SE OFRECE mujer para cuidar

gente mayor, niños, hacer trabajos

del hogar o trabajar en hosteleria.

Interesados llamar al 605865556.

SENYORA catalana responsable,

s’ofereix per a neteja d’escales i

oficines a primera hora del mati, i

per la tarda per fer de cangur o

companyia d’ancians. Raó al telè-

fon: 690091210.

ES VEN amplificador de guitar-

ra. Preu 250 E. Raó: 699708200.

On sigui que anem, avui la gent es fa preguntes; preguntes sobre els
diners, una salut millor, feina, pau interior, el significat de la vida. És difícil

trobar respostas reals, i de vegades és dolorós, i potser vostè està
experimentant aquest dolor.

Hi ha un lloc millor, on el dolor es transforma amb poder, les ferides amb
salut i el fracàs amb victòria.

Iglesia Cristiana Palabra de Fe, ctra. de Camarasa, 25 - BALAGUER
Seus a Lleida, Tàrrega, Artesa i Tremp.

Truqui’ns al telf. 973 446 457, ens comunicarem amb vostè.

Iglesia Cristiana Palabra de Fe

Necessita personal per:

MANTENIMENT

i

OFICIAL ELECTRICISTA

Interessats trucar o enviar C.V. i foto actual

Pol. Ind. Eral s/n 25617 La Sentiu de Sió
Tel 973 108 108 Fax 973 108 118

www.vidresviola.es - vidresviola@vidresviola.es
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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.

De les 8 de la tarda del 11 de maig a les 8 de la tarda del 18 de maig SALA
De les 8 de la tarda del 18 de maig a les 8 de la tarda del 25 de maig MARCH
De les 8 de la tarda del 25 de maig a les 8 de la tarda del 1 de juny ALDAVÓ

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,

OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS

COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

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

PARQUETS
SESETS S.L.

Instal·lacions de
PARQUETS, TARIMES,

FLOTANTS i EXTERIORS

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

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

Fax 973 450 525  Mòbil 687 449 890

ES TRASPASSA BAR
AL C/ URGELL, 71

DE BALAGUER

INTERESSATS

TRUCAR ALS TELS.

973 446 317

973 450 385

900 308 308
Trucada
Gratuïta

etàletàletàletàletàl.....liquesliquesliquesliquesliques

ORENOORENOORENOORENOORENOM
Portes metàl.liques

Basculants i automàtiques

Escales i baranes metàl.liques

Serralleria i Forja

Estructures metàl.liques

C/ Barceloneta (davant bàscula)
Tel. part/Fax 973 450 167

Tel. 605 801 804 - 25617 LA RÀPITA

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS
PRESSUPOST

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

Treballa

d’Auxiliar de

Biblioteca

Ajuntaments, Biblioteques,
Diputacions, etc.

Informa’t
Trucada gratuïta 900 308 308

Personal d’Oficis
CENTENARS

DE PLACES LLIURES

Treballa de funcionari

com a conserje, conductor,

ordenança, jardiner ...
preparació garantitzada

Informa’t: 900 308 308
Trucada gratuïta

Generalitat de Catalunya

OFERTA PLACES

d’Agents Rurals
Treballa en Parcs Nacionals,

Reserves Naturals, Muntanyes

...

Informa’t
Trucada gratuïta 900 308 308

Soluciono cualquier problema por difícil

que sea: Amor, negocios, trabajo, pareja,

suerte, frigidez, problemas familiares,

alcohol, tabaco, personalidad difícil.
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