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Fira de Jocs de Pati
350 alumnes de 4t i 5è de
primària participaren a la Fira
de Jocs de Pati de Balaguer
al Parc de la Transsegre

Ascens a Divisió d’Honor
L’equip sènior femení del Club
Tennis Taula Balaguer ha
aconseguit a San Sebastian
l’ascens a la Divisió d’Honor

452

Trobada d’Escoles Rurals
Àger va acollir la Troabda
d’Escoles Rurals de la
Noguera amb la participació
de 800 nenes i nens

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

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

Degut a la gran 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
- 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
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sumari

Què en penseu?...
Uns bons balaguerins m’han fet arri-

bar un opuscle que m’ha omplert el cor
d’alegria, gràcies al qual he comprovat que
tot, encara, no està perdut pel que fa a la
nostra llengua. No gaudim del
reconeixement lingüístic merescut ni a
nivell estatal i molt  menys a nivell europeu;
tanmateix,  podeu estar tranquils que  a
la fi del món us hi atendran ben
gustosament. Concretament, en el Museu

de la Fi del Món (1979) tindreu tota la
informació sobre tot allò que s’hi exposa
en català. I on es troba aquest museu? El
mateix nom de l’edifici el revela. Per ser
més concisos us diré que és a Ushuaia,
una ciutat que es troba a l’extrem sud de
l’Argentina, molt a prop del pas de Drake,
on es barregen les aigües del Pacífic i de
l’Atlàntic. Aquesta zona es coneix amb el
nom de la Terra del Foc. Sempre ens que-
da el consol que en algun indret llunyà

ens comprenen...

Josep M. Simón i Auberni

FORMACIÓ PROFESSIONAL
CENTRE DE FORMACIÓ

PROFESSIONAL

ACSER S.C.C.L.
(ACADÈMIA SERRA)

c/ Sant Lluís, 50
25600 BALAGUER
Tel/Fax 973 44 59 12
mail:c5006793@xtec.net

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

• Gestió Administrativa

• Cures Auxiliars d’Infermeria
• Administració i Finances

Si no has aprovat l’ESO i no tens cap titulació:

• Pla de Garantia Social • ESO a distància

Obe
rta

Prei
nscr

ipció

Només fa 25 anys!!

El Museu ens va sorprendre el passat 18

de maig, presentant com a Joia del Museu

d’enguany, el primer ordenador que va tenir

l’Ajuntament de Balaguer, ara fa 25 anys. El

fet de veure aquell “aparell” ens ha recordat

la celeritat amb la que han passat aquests

25 anys, i a la vegada, la manca de memòria

històrica de la immediatesa, que patim per

culpa de la rapidesa amb la que hem d’assi-

milar els canvis constants que ens porten a

l’anomenada modernitat o societat del futur.

Veure aquest primer ordenador ens ha

recordat aquells temps en que els que

treballàvem per mitjans de comunicació, la

majoria amb seu a Lleida, havíem de passar

les notícies per telèfon, i deixar els rodets de

fotografia al xòfer de l’Alsina Graells, on un

recader del diari havia d’anar a recollir a l’hora

de l’arribada a l’estació d’autobusos.

Posteriorment, l’aparició del fax a finals dels

80, va ser una autèntica revolució, ja que es

podien enviar les còpies dels documents d’un

lloc a l’altre, en breus segons, tot i que les

fotografies continuaven el seu curs via cotxe

de línia. Va ser en aquests anys, principis de

En portada:
Trobada de Gegants

BALAGUER
Les rotondes de l’entrada a

Balaguer per Menàrguens ja
estan acabades

Més de 200 persones a
l’Aplec de Santa Maria de

les Franqueses

COMARCA
La comarca de la Noguera
va ser present a la Fira de
Turisme de Bilbao

Més de 700 alumnes de la
comarca participen a la
Trobada d’Escoles Rurals

CULTURA
La Trobada de Diables va

reunir un centenar de
dimonis de tres grups

El Dia Internacional dels
Museus presenta el primer
ordinador de l’Ajuntament

ESPORTS
El Cristec despedeix la
temporada amb una victòria
davant el Castelldefels

La Regidoria d’Esports
presenta les activitats
esportives d’estiu

la dècada dels 90, que van surgir els primers

ordenadors d’us domèstic, amb molt poca

memòria, comparant-los amb els actuals,

però deu n´hi do de la feina que feien.

A partir de l’any 1996, ara fa tant sols

deu anys, l’aparició d’internet i del correu

electrònic encara va facilitar més la feina,

ja que podíem fer la feina des de casa,

redactada i maquetada, tal i com havia de

sortir publicat. Dos anys més tard, van sortir

les primeres càmeres fotogràfiques digitals,

essent una nova revolució de la tecnologia,

especialment per la premsa escrita que veia

en aquelles càmeres la solució als seus

problemes amb aquells periodistes de fora

de la capital. Ordinadors, càmeres i

sistemes de comunicació han anat millorant

incansablement durant aquests anys, i ara,

ens sembla que sense aquests aparells no

podríem viure, i els nostres fills, s’en fan

creus de com podíem estudiar o treballar

sense ordenador o sense Internet.

Que tots aquests progressos serveixin

per a, i només per a, millorar el futur de la

nostra societat .
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Balaguer estrena les noves rotondes i

accessos a la variant, direcció Tàrrega
Properament es construïrà la rotonda a la cruïlla de la C-12 amb

la carretera de Gerb, segons va manifestar Jordi Benet

Balaguer inaugura aquest final de mes

de maig les tres noves rotondes de la C-12

entre Menàrguens i Balaguer, a l’entrada de

la capital de la comarca i l’accés directe des

de la zona de la Miranda a la variant en di-

recció cap a Tàrrega.

Les tres rotondes serviran per evitar el

perill de l’accés directe als camins de la Pri-

mera Marrada, de l’Horta d’Avall i de l’antiga

carretera de Menàrguens.

El passat dilluns 15 de maig, va visitar

les obres el Director dels Serveis Territori-

als de carreteres de la Generalitat, Jordi

Benet, acompanyat de tècnics del departa-

ment i de l’Alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà.

Jordi Benet va indicar també que

properament es construïrà una rotonda a la

C-12 amb la cruïlla amb la carretera de Gerb,

actuació que es contempla dins de les obres

de millora dels nou quilòmetres del ferm de

Les Avellanes. Aquesta actuació ha estat llar-

gament reivindicada per Balaguer pel perill

que comporta aquesta cruïlla. Aquesta ro-

tonda compta amb un pressupost de

350.000 euros.

Benet també va indicar que l’Ajuntament

de Balaguer ha demanat la col.locació de

semàfors davant del Poliesportiu i el carrer

Escoles, i a la cruïlla entre el carrer Urgell i

l’Avinguda Pere III.

350 persones participen al

sopar de la Passió
Demanen que l’espectacle “Viu La

passió” sigui Festa d’Interès Cultural

El passat dissabte 12 de maig, els pavellons Fi-

rals de la Cros aplegaren, el sopar de germanor que

cada any l’Ajuntament ofereix a totes les persones

que han participat en la organització i desenvolupa-

ment de l’espectacle Viu la Passió de Balaguer.

350 persones provinents no tan sols de la ciutat

sinó també d’altres poblacions dels voltants que

participen a la Passió  varen gaudir d’una vetllada

molt cordial i especial.

A l’acabar el sopar, els directors d’aquest

espectacle varen donar unes paraules d’agraïment

a tots els assistents així com també varen demanar

que l’alcalde, que cada any assisteix, s’aixequés a

recollir un obsequi que la Junta de la Passió li va

dedicar: Un pòster de la seva imatge compost amb

més de 2.000 petites fotografies dels diferents

quadres que composen aquest meravellós

espectacle com a agraïment al recolzament que

sempre ha donat i un llibre de Viu la Passió, que ja

va estar exposat a l’stand de la SudaTeatre a Fira

Balaguer.

També, des de l’organització, es va demanar la

possibilitat d’aconseguir que es declari aquesta

Passió com a festa d’interès cultural, per la seva

singularitat ja que és única per aquest territori.
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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

BELLCAIRE
Propera promoció de cases

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

Visqui amb tranquil.litat.

El passat cap de setmana del 13 i 14 de maig

va tenir lloc Mercoequip, la Fira de Fraga en la qual

la ciutat de Balaguer estava convidada com a ciutat

catalana juntament amb l’aragonesa ciutat d’Alcañiz.

El dissabte es va celebrar el Dia de Balaguer i la

representació de la ciutat que va ser present amb

un atractiu stand de 24 m2 va organitzar diferents

Balaguer participa a la Fira de Fraga

promocionant la Transsegre i la coca
La Colla Gegantera de Balaguer també hi va ser present amb una

cercavila i una ballada de gegants en el recinte firal de Mercoequip

actes que varen cridar molt l’atenció
tan al públic assistent a la Fira
Mercoequip com als mateixos
expositors que compartien el pavelló
firal de la localitat aragonesa.

Així, durant el dissabte i amb
l’assistència de l’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, el Vice-president
Executiu de l’ImPic, Josep M. Escoda
i les diferents autoritats locals
encapçalades per l’alcalde de Fraga
i el Director de Mercoequip es va
inaugurar la diada, amb un tast de
coca de recapte que va ser molt ben
acollit pels visitats de la Fira.

Durant el dia, també hi va haver
una representació de l’organització
de la Transsegre, de l’Admiral’s Cup
Lights, que van promocionar la
popular i ja tradicional festa aquàtica
entre els visitants de la Fira de Fraga.

L’stand de Balaguer que a més també promocionava la Festa
de la Coca que va celebrar-se aquest passat diumenge 21 de
maig a la Plaça del Mercadal.

Per la tarda,  varen ser els membres de la Colla Gegantera
amb els Gegants de Balaguer qui varen posar un toc festiu a la
Fira amb una cercavila per tot el recinte acabant amb una ballada
davant de l’stand institucional de Balaguer.

Un segon tast de coca de samfaina va posar el punt i final
a aquesta diada tant especial dins de la programació de les
diferents activitats de la fira de Fraga que va comptar amb un
centenar d’expositors, entre tots els sectors representants a
l’exposició multisectorial.

CASA A CUBELLS
REF. 036024

 Magnífica casa rústica
totalment reformada.

Calefacció i magnífiques
vistes.

Per entrar-hi a viure!

BALAGUER
REF.36020

Cèntric pis de 195 m2.
5 habitacions, ascensor,

calefacció.
Zona immillorable.

BALAGUER
REF. 001600

Estudi d�obra nova.
Hab. doble amb vestidor,
bany complert, ascensor i
calef. gas natural, amplia
terrassa, terra de parquet.

Molt bona zona.

BALAGUER
REF. 036037

Pis seminou a la part
nova de Balaguer.

3 habitacions, terra de
parquet.

Moltes possibilitats!

BALAGUER
REF. 036045

Apartament de 75 m2.
3 hab., galeria oberta,

traster, terra de parquet.
Totalment reformat.

BALAGUER
REF. 01616

Cèntric pis de 3 hab.
Moblat i equipat
P.V.P: 108.200 e

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!
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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)

- 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

Més de dues-centes persones van par-
ticipar el passat diumenge 14 de maig a
l’Aplec del Monestir de Santa Maria de les
Franqueses de Balaguer.

Organitzat per la Comissió encarregada
de salvaguardar aquest monument cister-
cenc, declarat Monument Històric Artístic per
la Generalitat de Catalunya, l’acte va iniciar-
se a partir de 1/4 d’1 del migdia amb la
celebració d’una Missa a l’interior del Mo-

Unes 200 persones van participar a

l’Aplec del Monestir de les Franqueses
Els participants van poder veure les actuacions més recents que
s’han realitzat tant al voltant del monestir com al bosc de ribera

nestir, seguida d’una ballada de sardanes.
Posteriorment, els participants a l’Aplec

van gaudir d’un dinar de germanor amb cas-
sola de tros.

Després de l’àpat, els participants van
poder fer la visita al bosc de ribera que s’ha
estat adequant en els darrers mesos, a tra-
vés de l’empresa propietària del Monestir,
Identirama, i on s’ha realitzant la plantada
de l’arbre, dels escolars de Balaguer, aques-
ta primavera.

En aquesta zona també està prevista la
col.locació de l’anomenat Camí de la histò-
ria per a que, d’una manera lúdica i natural
es difonguin diferents aspectes de la histò-
ria de Catalunya.

Els presents a l’Aplec també van poder
seguir d’aprop les actuacions arqueològi-
ques que s’han fer al voltant del Monestir,
especialment a la zona del claustre cister-
cenc.

Nova campanya de

promoció comercial
Activada per l’Associació de
Comerciants Balaguer 2021

L’associació de Comerciants de Balaguer
ACB2021 ha iniciat una nova campanya comercial,
sota el títol: «Guanya diners comprant a Balaguer».

Es sortejaran entre els clients 5.000 euros re-
partits amb 50 vals de compra per valor de 100
euros.  Aquests vals és podran utilitzar en qualsevol
dels més de 140 establiments associats.

La mecànica de la campanya es ben senzilla.
Per poder optar als premis sortejats només caldrà
omplir un butlleta de participació i quan es disposi
de 3 segells diferents d’establiments associats és
podrà lliurar la butlleta a qualsevol comerç adherit a
la campanya.

La campanya «Guanya diners comprant a
Balaguer» finalitzarà el dia 26 de juny, i el sorteig
tindrà lloc el dia 30 de juny.
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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

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

Més de 2.000 raccions es varen repar-
tir ahir a la X Festa de la Coca que, un any
més, es va celebrar a la ciutat de Balaguer.

Tres forners locals varen ser els
encarregats d’elaborar aquesta gran coca
de 60 metres de llargada per 80 cm
d’amplada i portar-la fins la plaça del
Mercadal, on un any més multitud de visitants
ja esperaven poder-la assaborir amb els vora
500 litres de la ja tradicional “Sangria del
Mercadal”.

El toc musical va anar a càrrec del grup
de música Tradicional Mediterrània
“Vandefesta” que varen ser també els qui
van fer ballar una representació dels gegants
de Balaguer i els dos recent batejats,
gegantons, Na Glopdenit i En Ginebró, per
tal de donar un punt i final, també, a la
trobada que va tenir lloc durant el matí.

L’Alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà,

La festa de la coca reparteix un total de

300 quilos de coca de samfaina
Durant la festa celebrada a la Plaça del Mercadal es van repartir
dues mil raccions acompanyades de vora 500 litres de Sangria

acompanyat pel President del Consell
Comarcal de la Noguera, Josep Roig, el vice-
president executiu de l’ImPiC, Josep Maria
Escoda i dos representants de l’Associació
Gastronòmica i Cultural del Comtat d’Urgell
va ser l’encarregat de fer el primer tall de
coca i donar el tret de sortida a una de les
festes més emblemàtiques i simpàtiques de
la ciutat.

Concurs de coques per

no professionals
“La coca de les cabretes” de Rafel

Aguilà guanya el premi a la originalitat

Des de fa tres anys, paral.lelament a la festa te
lloc un original concurs de coques de recapte i sam-
faina per a no professionals.

Enguany, un total de set coques es varen
presentar a concurs i desprès d’una llarga
deliberació per part del Jurat, atesa a la gran qualitat
de les presentades, es varen escollir les coques
guanyadores.

La coca de recapte més original va ser la coca
número 7, anomenada, “La coca de les cabretes”
feta per Rafel Aguilà, que es va endur els 200 euros
en metàl.lic que donava el premi. Aquesta coca
elaborada amb la base típica i condimentada amb
formatge de cabra.

El premi a la coca més bona va correspondre a
la coca número 2, amb el nom  “La muralla” feta
per Mª José Román, que també es va endur 200
euros en metàl.lic. Aquesta coca estava elaborada
amb carabassó.

La resta de participants al concurs de coques
de recapte es van endur un bonic obsequi com a
record amb la inscripció del III Concurs de coques.
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ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

- ES VEN local comercial de 80 m2, c/ St Josep Calasanç.
- ES LLOGA magatzem i altell de 65 m2.
- ES VEN casa vella a Àger, cèntrica.
- ES VEN mas  a Àger.
- ES VEN dúplex a Balaguer, Av. Països Catalans.
- PATI per edificar al casc urbà de Menàrguens.
- PATI de 4.500 m2 a Ivars de Noguera, zona urbanitzable.
- ES VEN àtic-duplex d’alt standing, 170 m2 habitables. Terrassa
de 130 m2. Totalment moblat. zona cèntrica de Balaguer.

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

El passat dijous 11 de maig un total de
350 alumnes de 4t i 5è de primària de tots
els centres educatius de Balaguer van par-
ticipar a la XII edició de la Fira de Jocs de
Patí. Per segon any consecutiu, s’han intro-
duït uns jocs d’un grup de treball de mes-
tres de Balaguer sobre “El joc, un element
integrador”.

Aquest any es celebren 12 anys de la
Fira de Jocs de Pati a Balaguer. Una Fira

350 alumnes van participar en una

nova edició de la Fira de Jocs de Pati
De tots els centres educatius de primària de Balaguer,  dins del
Pla Municipal de Dinàmica Educativa, al parc de la Transsegre

que va estar impulsada pel Centre de
Recursos Pedagògics de la Noguera i un
grup de professors d’educació física de
Balaguer amb la voluntat de recuperar una
mica de l’oblit tota una sèrie de jocs que no
fa massa anys es practicaven a tots els patis
d’escola, places i carrers del nostre país.

Fa 12 anys aquest col.lectiu de mestres
d’educació física i el Centre de Recursos
Pedagògics de la Noguera van realitzar un
treball de recerca d’on va sortir el llibre Jocs
de Pati i de Carrer, on s’explicaven d’una
manera molt gràfica un conjunt de jocs
classificats per tipologies i interessos. Al
mateix temps va néixer la Fira de Jocs de
Pati i de Carrer a Balaguer amb l’objectiu
que tots els escolars de Balaguer i comarca,
que havien practicat a la seva escola alguns
d’aquests jocs, poguessin compartir en una
diada les experiències acumulades al llarg
del curs.

L’Ajuntament construïrà

una nova llar d’infants
Donada la forta demanda que hi ha de

places escolars entre 0 i 3 anys

L’Ajuntament de Balaguer ha iniciat els tràmits
necessaris per a poder construïr una nova llar d’in-
fants per a nens i nenes d’entre 0 i 3 anys, donada
la demanda que hi ha d’aquests centres escolars a
la capital de la Noguera.

S’està treballant amb diferents possibilitats de
terrenys municipals per ubicar la nova guarderia, a
més de l’anunciada a la vora del col.legi la Noguera,
al barri del Secà, ja que aquests terrenys són de
propietat privada i dificultarien la possibilitat d’estar
acabada a principis del proper curs 2006-2007.

Av. Pere III, 10 baixos - Tel. 973 450 518
25600 BALAGUER
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El Consell adjudica l’arranjament de

camins dels municipis de muntanya
L’ens comarcal invertirà un total de 163.000 euros en els camins dels

pobles de Fontllonga, Figuerola, l’Ametlla i Vilanova de la Sal

El dia 6 d’abril de 2006 la Junta de Go-
vern del Consell Comarcal de la Noguera va
adjudicar a l’empresa VOLTES, SLU l’arranja-
ment d’alguns camins de la xarxa veïnal i ru-
ral dels municipis de les zones de muntanya
de la comarca. Aquest acord es va fer efec-
tiu el dia 9 de maig en què el Sr. Roig, presi-
dent del Consell Comarcal, i el Sr. Voltes, en
representació de l’empresa adjudicatària, van
signar el contracte d’execució de les obres.

A grans trets, les actuacions previstes,
amb una inversió de 162.945,26 euros,
suposaran l’ampliació i millora del ferm del
camí de les Tallades (Fontllonga), del camí de
Barrals (Figuerola) i del camí Reial del Pont

d’Àger (l’Ametlla), i la pavimentació del camí
del Sant Cap i el del Convent a Vilanova
(Vilanova de la Sal), i del camí del Cementiri
Vell (Les Avellanes).

700 alumnes a la Trobada

d’Escoles Rurals
La Trobada es va celebrar a Àger, amb
la presència d’un centenar de mestres

Més de 700 nens i nenes i prop d’un centenar de
professors de les vuit Escoles Rurals de la comarca
de la Noguera van participar el passat divendres a
Ager, a la Trobada d’Escoles Rurals, que se celebra
de manera bianual a la nostra comarca, dins del Pla
Comarcal de Dinàmica Educativa, i organitzada pel
Centre de Recursos pedagògics de la Noguera, amb
la col.laboració del Consell Comarcal de la Noguera
i els diferents centres participants.

La diada va inaugurar-se amb un esmorzar de
germanor a la Pista poliesportiva d’Àger i tot seguit
els participants van gaudir d’un recorregut cultural
per la vila.

Acte seguit van iniciar-se les activitats. Els alum-
nes, dividits per cicles van realitzar des d’una gim-
cana els de cicle superior per descobrir Àger, amb
visites al parc Astronòmic del Montsec i al càmping
la Vall, mentre que els de cicle mitjà visitaven la
col.legiata, el castell, l’església i l’antiga farmàcia
Montardit, i els més petits de cicle inicial i infantil
van gaudir d’una projecció de cinema a la Sala Cul-
tural d’Àger.

Després de dinar, el grup d’animació Plou i Fa
Sol va posar punt i final a la Trobada.
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 La Noguera present a la Fira de

Turisme “Expovaciones” de Bilbao
Celebrada del 18 al 21 de maig a la ciutat del País Basc

Per segon any consecutiu la comarca de la No-
guera ha estat  present a la fira Expovaciones de Bilbao,
celebrada del 18 al 21 de maig, per promocionar els
seus atractius turístics, amb la marca La Noguera,
Prepirineu de Lleida.

Expovaciones és una fira de caràcter professional
i oberta al públic, amb 1.874 professionals del sector
turístic, 13 països de tot el món, 17 comunitats autò-
nomes i 17 touroperadors representats, el que la fa

una de les fires més interessants de
les que se celebren a l’Estat Espa-
nyol.

Expovaciones és sens dubte el
major aparador turístic del nord i un
atractiu punt de trobada de les
últimes propostes vacacionals d’oci
i temps lliure.

Segons estudis es consolida
com a primera fira del sector a la
zona del nord i la segona de tot
l’Estat. Argentina va ser el país invitat
de l’edició d’enguany, presentant tota
l’oferta turística del país sud-
americà.

El mostrador del Consell
Comarcal  va tenir una gran afluència
de públic present a Expovaciones i
es va arribar a les previsions
esperades. Donada la bona
experiència, el Consell Comarcal de
la Noguera pensa tornar-hi en la
propera edició de la Fira de Bilbao.

Master de producció

porcina a Torrelameu
En el Centre d’Estudis Porcins de Torrelameu,

s’està duent a terme el mòdul corresponent al ma-
neig dels animals i les pràctiques d’inseminació arti-
ficial, emmarcat dins de la primera edició del Master
en Sanitat i Producció Porcina, organitzat per la Uni-
versitat de Lleida, l’Autònoma de Barcelona i la Uni-
versitat de Saragossa.

El Master compta amb l’assistència d’una tren-
tena d’alumnes d’arreu del país.
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LOCAL

COMERCIAL

EN VENDA

C/ Barcelona, 200m2,

2 nivells. Totalment

acondicionat.

Tel. 973448273

Com és tradició el primer diumenge del
mes de juny es durà a terme l’aplec a l’ermita
de Sant Llubí (Millà - Àger).

La gent més gran de l’entorn recorda que
sempre s’ha realitzat aquest aplec. Durant el
segle passat, quan els pobles de Millà i els
Masos de Millà estaven habitats per
nombrosos veïns, sortien en processó fins a
l’ermita per rendir devoció al Sant. Actualment,
tot i que en aquests pobles hi viuen poques

El primer diumenge de juny es celebra

l’Aplec a l’ermita de Sant Llubí
L’Aplec reuneix molts dels fills de la Vall, especialment dels pobles

de Millà i els Masos de Millà, avui molt despoblats

famílies, per l’aplec de Sant Llubí s’hi reuneix
molta gent filla de la Vall i de la resta de la
comarca.

Des d’uns anys ençà s’han realitzat obres
de millora a l’ermita gràcies a la col.laboració
dels assistents als aplecs que es fan el primer
diumenge de juny i de setembre.

Els fills dels de Millà i dels Masos de Millà
són els encarregats d’organitzar la trobada.
Hi estan convidats tots aquells que vulguin
passar un matí de diumenge entretingut
envoltats del bonic entorn del Montsec. Durant
tot el matí es donarà coca i vi a tots els
assistents. A les 12 es realitzarà una missa
en honor al Sant; a l’acabar s’obsequiarà amb
un panet als assistents. Pels que es vulguin
quedar a dinar, ja sigui a l’aire lliure o a l’interior
de la casa, hi haurà taules i foc a terra per
coure la carn.

El camí està arreglat i es disposa
d’aparcament per als cotxes.

Aniversari de la mort del

Comte Jaume d’Urgell
Se celebrarà el primer cap de setmana

del proper mes de juny

L’Associació “Acció Cultural Jaume d’Urgell” or-
ganitza un any més, els actes commemoratius del
573 aniversari de la mort del Comte Jaume d’Urgell,
durant el proper cap de setmana del 3 i 4 de juny.

Els actes començaran el dissabte 3 de juny a
partir de les 12 del migdia, amb la reunió del jurat
per a deliberar sobre l’atorgament del XVII Premi
Jaume d’Urgell, a la persona o entitat que més ha
destacat durant els anys, per la seva labor en pro
dels Països de llengua catalana.

A partir de les  8 de la tarda, la Sala d’Actes del
Consell Comarcal de la Noguera, acollirà la confe-
rència “Pintura del segle XV a les Terres de Lleida”, a
càrrec del Doctor Isidre Puig Sanchís, Conservador
del Museu Diocesà de Lleida i presentada per Maria
José Vilalta, doctora en Història Moderna a la Univer-
sitat de Lleida.

Els actes continuaran el diumenge  4 de juny amb
la celebració d’una Missa al recinte del Castell For-
mós, a partir de les 10,30 h., amb l’acompanyament
de l’Orfeó Laudate.

A partir de les 12 del migdia, hi haurà l’Ofrena
Floral al  monument del Comte  Jaume d’Urgell se-
guit del parlament de les diferents autoritats assis-
tents a l’acte, que posteriorment dinaran al claustre
del Consell Comarcal.
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25 colles participen a la Trobada de

Gegants de la ciutat de Balaguer
Celebrada el passat diumenge 21 de maig, amb la presència d’una

vuitantena de gegants d’arreu de les comarques catalanes

El passat diumenge 21 de maig,
Balaguer es va vestir de Festa amb la pre-
sència de més de vuitanta gegants, cap-
grossos, i grups de grallers d’arreu de
Catalunya, en la III Trobada de Colles
Geganteres Ciutat de Balaguer.

Els gegants van plantar-se a partir de
les 10 del matí al Parc de la Transsegre, i
una hora més tard, aproximadament van ini-
ciar la cercavila, per l’Avinguda Pere III, pas-
sant pel pont de Sant Miquel i el carrer del
Pont, fins arribar a la Plaça de Sant Salva-
dor, on l’Associació de Veïns del Casc Antic
els va obsequiar amb un esmorzar per tots
els geganters.

A partir de les 12 del migdia, les colles
van anar arribant a la Plaça del Mercadal
on van ser presentades al públic assistent,
i posteriorment es va fer el bateig dels dos
nous gegantons de la Colla de Balaguer.

Acte seguit, l’Alcalde de Balaguer va fer
el lliurament dels obsequis a tots els repre-
sentants de les colles presents, de Sant
Vicenç de Montalt, de Pallejà, d’Alcarràs,
de Camarasa, de Martorelles, de Sant Joan
d’Espi, de Ribes de Freser, de Matadepera,
de les Borges Blanques, de Caldes d’Estrac,
de Vic, de Fraga, de Lliça d’Amunt, de Sant
Cugat, de Seròs, de La Riba, de Lleida,
d’Abrera i de Malgrat de Mar.

Bateig dels gegantons

Glopdenit i Ginebró
Durant la trobada es va fer el bateig

apadrinat pel Tonet i la Bepeta

Un dels moments més importants de la trobada
de colles geganteres Ciutat de Balaguer va ser el
bateig dels nous Gegantons de Balaguer apadrinats
pel Tonet de la Garriga i la Bepeta del Reng, que
justament són els gegants de Balaguer que més es
desplacen fora del municipi, ja que, a banda de ser
els més lleugers i senzills de portar, també són els
més fàcils de desmuntar i transportar. A partir d’ara,
quan viatgi la Colla Gegantera de Balaguer arreu de
Catalunya, o farà amb el Tonet de la Garriga i la Bepeta
del Reng, acompanyats dels dos gegantons que
s’anomenen Glopdenit i Ginebró, un follet i una fada
cridats a ser molt populars entre els més joves de la
ciutat de Balaguer.
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 Un centenar de dimonis fan tremolar

Balaguer en la II Trobada de Diables
El Grup de Diables de Balaguer celebra el seu vintè aniversari

Per tal de commemorar el seu vintè aniversari, el
Grup de Diables de Balaguer «Bèsties Feréstegues»
van organitzar la II Trobada de Diables amb la partici-
pació d’un total de cent dimonis de les colles de
Balaguer, d’Agramunt i d’Alella, que van voler acom-
panyar els seus companys balaguerins en aquesta data
tan especial.

La nit del passat dissabte 20 de maig, l’olor de
sofre i pólvora va anar prenent els carrers del Centre

Històric de la capital de la Noguera
per la presència dels dimonis.

El centenar de diables van sortir
de la Plaça Pau Casals, on després
d’un espectacle de foc van encarar-
se cap a la Plaça del Mercadal, i
posteriorment cap als carrerons del
Centre Històric: carrer Cadena, Pla-
ça del Pou, carrer Pintor Borràs, Pla-
ça Sant Salvador, Plaça del Jutge i
van retornar cap al Mercadal, pas-
sant per la Banqueta, seguits de
centenars de joves que corrien tot
protegint-se de les espurnes que
deixaven anar les carretilles diabòli-
ques.

Un cop a la Plaça del Mercadal,
un espectacle de soroll amb una
impressionant traca final, va posar
el punt final d’una Trobada que me-
reix tenir continuïtat en els propers
anys, donada la gran acceptació
entre els assistents a la Festa.

Indesinenter
Sento que tot és l’afluència de tu per tot arreu
i m’obres els camins
i s’alça a l’horitzó l’instant més íntim
i els ulls se m’il.luminen només veure’t.
Un minut és un minut i el cel potser un minut
moltes vegades.
No sé que dir-te
i et dic contínuament sense parar.
No sé com sóc i sé però què sóc si sóc amb tu.
Hem dic vint-i-tres hores,
vint-i-tres de vint-i-quatre,
i em dic l’hora que falta, matitzant cada paraula,
que el centre és només u. U de moltes maneres.
Amples il.lusions, vestides amb el blanc
del bé i de la concòrdia sempre franca.
U cobejant somnis
que fan la vida llarga,
lluny d’aquell silenci opac i mut,
com un brindis fet al sol, solemne però inútil.
U fent il.lusions, abans de fer-se clar,
tot just comença el dia.
U de soledats que mai pot dissipar la companyia.
No ho faré mai, per més que em costi,
de vendre’m esperances per poder comprar repòs.

Miquel Trilla



16

SHARON’S ENGLISH DEPARTMENT
INSCRIPCIONS OBERTES PEL CURS 2006-2007

AMPLIACIÓ DE GRUPS DEGUT A LA DEMANDA DE NOU ALUMNAT:
- Grup de nens i nenes de 7 anys
- Grup de nens i nenes de 9 anys

Professorat: - Cap de Departament: Sharon
- Professora: Cristina (experiència internacional en ensenyament d�anglès)
- Professor nadiu: Damien (Austràlia)

Professorat titulat i amb molta experiència!

CENTRE DE FORMACIÓ

PROFESSIONAL

ACSER S.C.C.L.
(ACADÈMIA SERRA) c/ Sant Lluís, 50 - 25600 BALAGUER - Tel/Fax 973 44 59 12 - mail:c5006793@xtec.net

PLACES

LIMITADES:

fes ja la te
va

inscrip
ció!

Concert per als alumnes de

4, 5 i 6 anys dels centres

de Balaguer
Ofert pel Conjunt Instrumental de

l’Escola Municipal de Música

El passat dimarts 16 de maig i al Teatre Munici-
pal de Balaguer, els alumnes de Conjunt Instrumen-
tal de l’Escola Municipal de Música de Balaguer va
oferir un concert per als alumnes de P4, P5 i primer
de primària dels diferents centres educatius de
Balaguer dins el marc del Pla Municipal de Dinàmica
Educativa, coordinat conjuntament pel Centre de
Recursos Pedagògics de La Noguera i per l’Institut
Municipal Progrés i Cultura.

Aquesta iniciativa  de l’Escola Municipal de Mú-
sica i els centres escolars vol acostar la música als
nostres escolars des dels seus primers anys de con-
tacte amb les aules.

El Conjunt Instrumental de l’Escola Municipal de
Música de Balaguer van musicar una adaptació del
conte infantil “El flautista d’Hamelí” que han titulat
“Els Músics d’Hamelí”.

El Conjunt Instrumental va interpretar cançons
populars catalanes acompanyant la narració del text
juntament amb la projecció d’il.lustracions realitzades
pels alumnes de totes les escoles de la ciutat.

El Grup Cultural d’Art 4 organitza una exposició

col.letiva de pintura amb l’obra de 18 artistes

Concert «Mozart. 250 anys», organitzat per la

Fundació Margarida de Montferrato
La Fundació Margarida de

Montferrato ha organitzat pel pro-
per 10 de juny, un concert que sota
el títol «Mozart. 250 anys», es farà
a l’església de Sant Domènec a
partir de 2/4 de 10 del vespre.

El concert constarà de dues
parts. La primera s’interpretarà
“Glòria” de A. Vivaldi i en la segona,
“Rèquiem” de A. Mozart.

Interpretaran el concert la so-
prano Vanesa Villanueva; la contralt
Montserrat Pi, el tenor, Joan Giral, i
el baix Víctor Frigola, acompanyats
de l’Orquestra de corda de
Badalona, el conjunt de vent i per-
cussió de la Banda Simfònica de
Roquetes Nou Barris de Barcelona

El Grup Cultural d’Art 4 de Balaguer retorna a
l’organització d’actes culturals amb una exposició
col.lectiva de pintura al seu local de la Plaça del Mer-
cadal 46, amb la participació d’un total de 18 artis-

tes de renom que podran ser con-
templats els divendres de 20 a
21,30 hores.

En aquesta exposició podrem
veure obres de Vila Moncau,
Torrens, Vidal, Elvira, Josep Mateu,
Antoni P. Vidal, Lourdes Ral, Josepa
Travé, Antonio Collado, Freixas Vivó,
Xano Armenter, Rosa Sauret,
Míriam Angulo, Frederic Letamendi,
Carme Tallada, Bellver (llibres d’art),
Albert Minoves i Andrés Sáiz.

L’Associació Cultural Grup d’Art
4 es caracteritza per l’organització
al llarg de l’any, de diferents actes
culturals, com conferències, expo-
sicions, concerts, cursos i concur-
sos de cant, etc.

l’Orfeó Balaguerí, la Coral Argentum i la coral El Jon-
car, i la Coral Canticorum.

El concert estarà dirigit pel director de la Coral
Canticorum, Constantí Sotelo.
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 El Museu presenta el primer ordinador

que va tenir l’Ajuntament de Balaguer
Com a joia del Museu 2006, el Dia Internacional dels Museus

Finalitza el curs de català

de nivell superior
El dissabte 6 de maig, 23 alumnes matriculats al

curs de nivell superior de llengua catalana van exami-
nar-se per aconseguir el títol del nivell D de català.

El curs del Consorci per a la Normalització
Lingüística té una durada de 100 h que s’han distribuït
en 5 h a la setmana, cada dissabte. El curs, que va
començar el 19 de novembre de 2005, es va acabar
el dissabte 6 de maig amb la prova. Alguns dels
alumnes d’aquest curs participen en el programa de
Voluntaris per la llengua.

Com cada any, des de 1977, el passat 18 de maig
es celebrà el Dia Internacional dels Museus a tot el
món.  En aquesta edició El Consell Internacional dels
Museus – ICOM – ha escollit el tema “El Museu i els
Joves” per tal de sensibilitzar el públic sobre la mane-
ra en què els joves contribueixen a crear noves defini-
cions de la missió de les institucions que custodien el
Patrimoni Cultural, constituïnt una nova generació de

professionals i de públic, per a una
també nova generació de museus.

El Museu de la Noguera presentà
com a “Joia del Museu 2006” un
objecte que té tant sols 25 anys
d’antiguitat, però que ha passat ja a
formar part de les seves col.leccions,
en quant el Museu és una institució
que ha de garantir la conservació de
la memòria per a les generacions
futures: TINA I GOLIATH van ser el
primer ordenador de l’Ajuntament de
Balaguer. Les seves característi-
ques tècniques en un món – el de la
informàtica – que evoluciona a
passes gegantines, ens semblen
avui irrisòries, i la seva estètica digna
d’una pel.lícula de sèrie B. Però l’any
1981, van revolucionar l’adminis-
tració municipal convertint-se en un
dels primers ordinadors que es
posaven en funcionament a la capital
de la Noguera.
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Golejadors del C.F. Balaguer

1. Espanyol B ............ 81

2. Girona ................... 81

3. Gavà ..................... 67

4. Vilanova ................ 63

5. Santboià ............... 58

6. Manresa ................ 56

7. Rapitenca .............. 54

8. Peralada ............... 54

9. Balaguer ............... 53

10. Castelldefels ....... 52

11. Mataró ................ 51

12. Europa ................ 50

13. Prat .................... 48

14. Barcelona C ........ 42

15. Palafrugell ........... 40

16. Cornellà .............. 38

17. Palamós .............. 37

19. Figueres .............. 35

19. Granollers ........... 31

20. Rubí .................... 30

Classificació Tercera Divisió

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

2. Flamarique ....... 5

3. Isma ................ 4

4. Ermengol ......... 4

5. Campabadal ..... 4

6. Ferran .............. 4

7. Cortés ............. 3

8. Fontova ............ 3

9. Tenorio ............. 2

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

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

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

13. Menchón ........ 1

A falta d’una sola jor-
nada per acabar el cam-
pionat de lliga de la ter-
cera divisió catalana,
Iban Parra, amb 14 gols
continua al capdavant
de la llista de golejadors
del primer equip del
Balaguer, seguit amb 5
gols, de Sergio Flama-
rique, que el passat diu-
menge va aconseguir un
gran gol davant el Gavà.

Els segueixen em-
patats amb 4 gols Isma,
Ermengol, Campabadal,
i el davanter balaguerí, Sergio Flamarique

Ferran que a Gavà, va
inaugurar el marcador
del seu equip amb un
gran gol, i un excel.lent
partit disputat.

Cal destacar que en
total han marcat 13 ju-
gadors del primer equip
amb un total de 47 gols,
tot i que al quadre de la
lliga en figuri algun més,
marcat en pròpia porta
per l’equip contrari.

Caldrà esperar des-
prés del partit contra el
Palafrugell per conèixer
la llista definitiva.

El Balaguer cau al camp del Gavà per

3-2 amb un arbitratge molt casolà
L’equip de la Noguera guanyava per 1-2, però l’àrbitre va assenyalar
dos penaltis, un al minut 90, que van ajudar a capgirar el marcador

El Balaguer està fent un bon final de tem-
porada, i després de cinc partits sense co-
nèixer la derrota, el passat diumenge va
caure al camp del Gavà per 3-2 amb un ar-
bitratge casolà, que assenyalant dos penaltis
en contra dels interessos del Balaguer, va
ajudar a l’equip de La Bòbila a emportar-se
els tres punts en joc d’un partit intrascendent
en que cap dels dos equips es jugava abso-
lutament res, ja que el Gavà ja estava mate-
màticament classificat per disputar la fase
d’ascens a Segona B, i el Balaguer es troba
en la zona còmoda de la classificació, sen-
se poder optar a res.

Aquest diumenge, el Balaguer es

despedirà de la seva afició per aquesta tem-
porada 2005-2006 davant el Palafrugell, on
l’equip intentarà guanyar l’encontre per dei-
xar un bon regust de boca als afeccionats.

En acabar el partit, es farà el lliurament
del Trofeu «Andreu Martínez» al millor juga-
dor del primer equip del C.F. Balaguer, es-
collit pels participants al Fòrum de la pàgina
web de l’entitat, cfbalaguer.com.

Un cop acabada la lliga, el proper mes
de juny es disputaran les primeres elimina-
tòries de la Copa Catalunya, tot i que enca-
ra no s’ha fet públic el calendari dels partits
ni els enfrontaments, fins que no s’acabi la
temporada.
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El Cristec es despedeix de la seva afició

amb una victòria davant el Castelldefels
L’equip que havia perdut per 7-5 a la pista de l’Esparreguera va
vèncer en un emocionant partit per 10-8 davant els blaugranes

El Cristec Balaguer perd a la pista de
l’Esparreguera per 7 gols a 5 en un partit en
que malgrat les moltes baixes que van
provocar que l’equip es desplacés amb només
8 jugadors, 3 d’ells juvenils, van donar la cara
en tot moment a un Esparreguera, tercer
classificat de la competició, i només el
desgast en el tram final d’encontre i la lògica
inexperiència dels joves jugadors juvenils en
finals ajustats, van facilitar que els locals
remuntessin el resultat en els darrers instants.

L’inici de partit va ser totalment favorable
a l’Esparreguera, que ja guanyava 3-1 al minut
10, al sortir a la pista molt més motivat per la
seva necessitat de victòria donades les seves
clares aspiracions al campionat.

 El darrer tram d’encontre va ser d’infart,
amb l’Esparreguera bolcat i el Cristec amb
ocasions per rematar a la contra. Finalment,
els locals beneficiats en aquest tram per
l’actuació arbitral, van emportar-se els 3 punts
al marcar a manca de 30 segons (6-5) i 5
segons (7-5) per a la fi de l’encontre.
D’altra banda, aquest passat dissabte, el
Cristec va tancar la temporada davant la
Penya Blaugrana de Castelldefels, despe-dint-
se de la seva afició, amb una victòria per 10
a 8, en un partit espectacular, en que els
balaguerins es van avançar a principis de la
primera part amb un 5-0, i poc a poc, els
visitants van remuntar fins arribar al descans
amb un 5-4.

Campionat d’Espanya de

Futbol 7 per a Bombers
Bona actuació dels bombers de casa

nostra al Campionat de Mallorca

Un any més l’equip dels Bombers de la
Generalitat, format en gran part per membres del
parc de Balaguer, han participat al VII Campionat
d’Espanya de Futbol 7 que s’ha celebrat enguany
per aquest col.lectiu a Mallorca, essent  l’actuació
de l’equip més destacada que en d’altres edicions.

En la primera fase del campionat, en la que es
van celebrar tres partits, l’equip va aconseguir 4
punts que no els van permetre, però, passar a la
següent fase per diferència de gols amb altres equips
de la competició.

El primer partit en front als bombers de Torrejón
va estar marcat per l’actuació arbitral i les lesions.
Un mal arbitratge va acabar amb una derrota per 3-
1. El segon partit es va disputar contra els bombers
de Talavera de la Reina i es va saldar amb la victòria
catalana per 3-1.  El tercer partit que havia de donar
la classificació a l’equip català si el guanyaven, va
acabar amb empat a un en front el potent equip dels
Bombers d’A Corunya.
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Aquest passat dissabte dia 13 de maig el
C.B.Balaguer va aconseguir la victòria a la pista del
C.E. Franqueses PromoBarna per un resultat de 64
a 76.

Amb aquesta victòria, la cinquena consecutiva,
els de la capital de la Noguera acaben la temporada
havent complert l’objectiu de principis de tempora-

En un tram final sensacional, el Bàsquet

Balaguer acaba sisè a la classificació
L’equip que entrena Francesc Almira aconsegueix cinc victòries

consecutives, essent el tercer millor equip de la segona volta

da que era el de mantenir-se en la
categoria.

L’equip sènior del C.B. Balaguer,
tot i començar malament la
temporada, ha sapigut reaccionar i
treballar, i durant la segona volta, en
la que ha guanyat 10 dels 15 partits,
convertint-se en el tercer millor equip
durant aquesta segona volta.

Al finalitzar tots els partits, els
de Balaguer, dirigits per l’entrenador
Francesc Almira han acabat sisens
en la classificació.

Pel que fa al partit disputat
aquest cap de setmana a Les
Franqueses els jugadors balaguerins
es van imposar al Franqueses
Promobarna en un partit molt
treballat i seriós per part d’aquests,
on ja de bon principi les coses es
varen posar de cara, ja que el partit

va començar amb un parcial a favor de 9 a 26.
El C.B. Balaguer, molt fort en defensa i encertat en el joc

interior, va saber mantenir l’avantatge adquirit en el primer quart,
i a la mitja part el resultat era de 28 a 44. Tot i així, durant el
tercer quart els de les franqueses varen retallar distàncies degut
a un augment d’intensitat en defensa, i uns minuts de
precipitacions dels de Balaguer, arribant a la fi del tercer quart
amb el resultat de 53 a 60.

Però va ser en l’últim quart que el C.B. Balaguer, es va
posar mans a la feina i amb un parcial de 2 a 10, va sentenciar
el partit acabant amb el resultat final de 64 a 76.

El jugador més destacat del C.B. Balaguer fou Xavier Solà
que va aconseguir anotar 20 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

70 jugadors participen a l’Open de

Tennis Taula “Ciutat de Balaguer”
L’equip sènior femení participa a la Fase d’Ascens a la Divisió

d’Honor de Tennis Taula a la ciutat de Sant Sebastián

El passat diumenge 14 de Maig es va dis-
putar al Pavelló Poliesportiu una nova edició
de l’Open de Tennis Taula “Ciutat de Balaguer”,
amb un total de 70 jugadors federats, orga-
nitzat per la Delegació de Lleida de la Fede-
ració Catalana de Tennis Taula i el Club Tennis
Taula Balaguer, amb el patrocini de l’Ajunta-
ment d’aquesta ciutat. En el Top 12, la com-
petició en la que participen els 12 millors ju-
gadors de les comarques de Lleida, la final
l’han disputat David González, del CTT Bor-
ges i Jordi Olivart del CTT Torregrossa. El gua-
nyador ha estat finalment, David González.
Mentre que en el Top B, on hi participen la
resta dels jugadors, s’ha emportat la victòria

el jugador Daniel Alvarez, del CTT Lleida.
Per altra banda, l’equip femení de Primera

Nacional es va desplaçar el passat cap de
setmana al País Basc, concretament a la
localitat de San Sebastián, per disputar la fase
d’ascens a Divisió d’Honor Femenina. L’equip
el formaren Anna Biscarri, Loredana Raduta i
Marta Gatnau que van enfrontar-se als set
millors equips dels diferents grups de Primera
van aconseguir una de les dues places que hi
havia en joc, i va aconseguir l’ascens a la
Divisió d’Honor de Tennis Taula.

El CTT Balaguer-Villart Logístic ha tornat
a realitzar una fita històrica en el tennis taula
lleidatà.

Bon paper del Club d’Escacs

al Memorial Farrús
Laia Barbosa i Gisela Ramoneda fan un
excel.lent paper en aquesta competició

El passat 13 de maig es jugà a Lleida el “Memo-
rial Farrús” d’escacs, torneig de promoció en el que
la cantera balaguerina va obtenir excel.lents resul-
tats, en especial les fèmines.

Laia Barbosa va quedar sots-campiona del
torneig i primera sots-16, guanyant sis de les set
rondes en joc.

Per la seva part, Gisela Ramoneda va quedar
quarta del torneig i primera sots-14, també amb sis
punts.

Rodoslav Ivanov va quedar catorzè de la general.
La participació balaguerina en el torneig es completà
amb: Jordi Ferrer, J. Fortuny, Núria Grau, Ramon
Bobet i Esther Carrabina.

El torneig va comptar amb la participació d’un
total de 81 nois i noies. A la tarda es celebrà al
mateix lloc i també a Lleida el XVI Torneig obert
d’escacs Ciutat de Lleida.
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El tennista Daniel Muñoz de la Nava va ser el gua-
nyador de l’Open Internacional de Tennis Futures, or-
ganitzat pel Club Tennis Balaguer, de la mateixa ma-
nera que va fer-se amb el campionat del Futures del
CT Lleida.

Daniel Muñoz va guanyar en la final, disputada el
passat diumenge 21 de maig, per 6-3, 3-6 i 7-5, a

Daniel Muñoz guanya el Futures de

Balaguer, davant el favorit Pablo Santos
En la final de dobles, la parella favorita formada per Santos-Marrero,

va guanyar amb comoditat a la parella formada per Fornell-Marsé

Pablo Santos Gonzalez, cap de sèrie
número 2 del Torneig, i que sortia com
a favorit en la final, i que va arribar a
desaprofitar fins a tres pilotes de par-
tit davant de Muñoz.

El partit va ser molt dur i molt igua-
lat tal i com indica el marcador, i el
partit es va resoldre al tercer set.

Santos va arribar a la final des-
prés de guanyar en les semifinals a
Ferrando, mentre que el guanyador
del torneig Daniel Muñoz va desfer-se
amb facilitat del seu rival, Riva.

D’altra banda, el dissabte 20 de
maig a la tarda, la parella formada per
Pablo Santos i Marrero, caps de sè-
rie numero 1 del torneig de dobles
van vèncer amb claretat per 6-3 i 6-4
a la parella formada per Fornell i
Marsé.

Durant tota la setmana, les

instal.lacions del Club Tennis Balaguer han acollit aquest torneig
internacional, reunint un nombrós públic durant els partits, i
especialment en les dues finals, de dobles i individuals, on es va
poder gaudir d’un tennis de molta qualitat.

En total han participat al torneig balaguerí, 32 tennistes a la
fase final, mentre que van ser més de 120 els que van disputar la
fase prèvia per tal de poder passar a la fase final. Els dirigents
del Club Tennis Balaguer, un cop acabat el torneig, han destacat
la qualitat dels participants a l’Open, i el fet que hi hagi hagut cap
incident durant tot el torneig, esperant poder repetir la celebra-
ció del internacional Futures, vàlid per l’ATP, el proper any 2007.

El Club Tennis Balaguer és un dels clubs més actius de les
Terres de Ponent.
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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

973 445 356 - 667 471 961

Laboratori

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

HORARI: diari de 9h a 11h.

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

250 futbolistes participaran al Primer

Torneig Benjamí de Futbol 7 de Balaguer
L’Espanyol, el Villarreal, el Gimnàstic de Tarragona i el Cornellà entre

els caps de sèrie d’aquest torneig que se celebrarà el 3 de juny

El proper dissabte 3 de juny, el Club Fut-
bol Balaguer organitza el Primer Torneig de
Futbol Benjamí, Ciutat de Balaguer, amb la
participació d’un total de 16 equips que du-
rant tot el dia, des de les 9 del matí fins a les
8 de la tarda, es disputaran el títol d’aquest
primer torneig de Futbol 7 que es disputarà
al Camp Municipal d’Esports de Balaguer.

Entre els 16 equips participants, cal des-
tacar la presència dels equips benjamins del
Reial Club Deportiu Espanyol, del C.F. Villarreal,
del Gimnàstic de Tarragona, del Santboià, de

la Gramanet, del Cornellà, així com els repre-
sentants del futbol de la comarca de la No-
guera, com el Artesa-Ponts i l’Escola de Fut-
bol Urgell, i els tres equips benjamins del C.F.
Balaguer, que podran medir les seves forces
davant dels millors equips benjamins de
Catalunya.

 El torneig es disputarà amb partits de
dues parts de deu minuts cadascuna, jugant-
se dos partits alhora en els dos camps de
futbol 7 del Municipal. En total participaran
uns 250 joves futbolistes.

El Club Natació Balaguer

als campionats d’Espanya

Eric Demarchi i Garcia del Club Esportiu Nata-
ció Balaguer s’ha classificat per disputar els Cam-
pionats d’Espanya G4 (15-16 anys) de Natació que
es celebra del 23 al 30 de Juliol a les piscines Ber-
nat Picornell de Barcelona. Ha realitzat la mínima
per participar en dos proves individuals diferents,
50, 100, lliures. En la prova de 50 lliures amb una
marca de 25"10 i en els 100 lliures 55"13.

Destaquem que en la proves de 50 metres lliures
l’Eric va quedar en quart lloc en el campionat de
Catalunya d’hivern.

Per altra banda tenim la Marina Verges Rullo
també del C.E.N. Balaguer que ha realitzat la mínima
per al campionat estatal G3 (13 anys) que es
celebrarà a Alicant els dies  27,28 i 29 de Juny en
la prova dels 800 lliures amb un temps de 10’06"21.

ZONA DE BALAGUER

Próxima construcción de casas
adosadas de 2 plantas de altura. Jardín
privado. CONSULTAR PRECIO.

ZONA DE BALAGUER (Ref: 1010)

Piso de 140 m2, 5 hab., 1 baño y aseo.
1 terraza, trastero. Amueblado. 5 años
de antigüedad. Precio: 294.495,93 e.

ZONA TORRELAMEU

Nueva construcción de pisos de
2, 3 y 4 hab. y áticos dúplex. Con
terrazas propias desde 90 m2 a
136 m2, a/a, piscina comunitária,
jardines propios y comunitarios.
Parking y trastero. Acabados de
primera calidad. CONSULTAR
PRECIO.

BUSCAMOS PISOS O CASAS PARA ALQUILAR O

VENDER EN CUALQUIER ZONA
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La Regidoria d’esports de l’Ajuntament de
Balaguer presenta una nova edició de les activitats
Estiuesport 2006, per tal de que els joves escolars
de la nostra ciutat, passin unes vacances d’estiu
més distretes i profitoses. Estiuesport continua amb
el programa Triaesport, amb dos torns del 26 de
juny al 14 de juliol i del 7 al 25 d’agost, per als

Estiuesport presenta les novetats de “La

Marinada” i “Fun in English” per l’estiu
Continuen les activitats dels darrers anys com el Triaesport, el Camp

Base, el temps afegit, i les activitats pròpies de les piscines municipals

participants de 4 a 16 anys, amb
horari de 9 del matí a 2 de la tarda.

Les estades esportives Camp
Base arribarà amb un únic torn del
17 de juliol al 4 d’agost per a joves
de 5 a 16 anys de 9 a 14,15 hores.

Continua el programa Temps
Afegit, que es farà del  28 d’agost al
8 de setembre, de 9 del matí a 2 de
la tarda, per a nens i nenes de 5 a
16 anys. En aquest programa, els
joves, a més de practicar els esports
habituals podran fer música, plàstica,
manualitats, biblioteca, teatre,
informàtica, etc. Les novetats
d’enguany són La Marinada, una
estada del 6 al 11 d’agost, a la casa
de colònies de la Marinada a
Cambrils, on els participants de 8 a
14 anys, portaran a terme un
programa d’iniciació a les activitats

nàutiques, tot compartint-ho amb activitats lúdiques com es
l’assistècnia als parcs temàtics de Port Aventura i Aquòpolis.

L’altra novetat d’enguany és Fun In English, que es durà a
terme per torns setmanals des del 3 de juliol fins al 25 d’agost,
des de les 4 de la tarda, fins a les 7 del vespre, al Poliesportiu.
La peculiaritat d’aquesta activitat és que totes les activitats
lúdiques, esportives, culturals i d’oci es faran exclusivament
amb parla anglesa.

D’altra banda, el proper 17 de juny s’obriran les piscines
d’estiu del Secà i restaran obertes fins el 10 de setembre,
mentre que les del Poliesportiu s’obriran el 24 de juny i es
tancaran el 27 d’agost, per poder començar la piscina coberta
el 18 de setembre.
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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

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

Classes de repàs
Cursos d’Informàtica

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

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

La regidoria d’esports de l’Ajuntament
de Balaguer organitza el primer Triatló «Ciu-
tat de Balaguer» que es celebrarà el proper
25 de juny sota el control i l’autorització de
la Federació Catalana de Triatló.

La promoció d’aquest esport a nivell

El 25 de juny, la capital de la Noguera

organitza el seu primer Triatló
Organitzat per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de

Balaguer i la Federació Catalana de Triatló

nacional, amb èxits esportius, han fet que
la nostra ciutat destaquin certs esportistes
a nivell individual. La duresa de la prova o
modalitat que es porten a terme no semblen
un impediment perquè cada dia sorgeixin
més esportistes afins a aquest esport a nivell
municipal. L’entorn de la mateixa ciutat,
aprofitant el marge del riu Segre, i de la
comarca, amb fàcils accessos cap a la
muntanya, han fet que la Federació Catalana
de Triatló concedís el Campionat de
Catalunya de Triatló de muntanya a la ciutat
de Balaguer.

Així doncs, el proper diumenge 25 de
juny, l’atractiu d’aquest esport es podrà
gaudir a l’entorn comarcal i municipal de la
nostra ciutat.

Balaguer acull l’Assemblea

de la Catalana de Futbol
El proper dissabte 17 de juny, al

Teatre Municipal de Balaguer

El Teatre Municipal de Balaguer serà l’escenari
de l’Assemblea  de la Federació Catalana de Futbol,
que per primera vegada es farà fora de Barcelona.

El fet de voler descentralitzar el lloc de l’Assem-
blea i el fet de que el Delegat de la Federació a
Lleida, Carlos Galiano, sigui de Balaguer, han ajudat
a que la capital de la Noguera sigui la seu escollida
per a celebrar aquesta Assemblea a la que estan
convocats tots els presidents dels diferents clubs
de futbol i futbol sala de tot Catalunya. En total es-
tan convocats 1.400 clubs.

En aquesta assemblea s’ha de ratificar la Junta
Directiva escollida electoralment el passat mes d’oc-
tubre, i en la que va ser escollit president de la Ca-
talana, Jordi Roche, i a la vegada s’aprovaran els
canvis estatutaris que permetran crear la Delegació
dels Pirineus i la de les Terres de l’Ebre.

Carlos Galiano va anunciar la presència del pre-
sident Jordi Roche, el dia abans, 16 de juny, a la
Festa de l’Esport de Balaguer.
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Som un grup de mares i pares d’alumnes de sisè del
CEIP Gaspar de Portolà. Quan va arribar el moment
d’escolaritzar els nostres fills i filles vam considerar una
bona opció fer-ho en aquesta escola. I ara, quan estan a
punt d’acabar la primària, volem expressar el nostre
agraïment.

Al llarg d’aquests anys alguns de nosaltres hem format
part del Consell Escolar del Centre, altres hem estat
membres de l’AMPA o col.laboradors de la mateixa, i hem
vist l’evolució personal i educativa de la quitxalla que un dia
va omplir les aules de P-3.

Aquest curs finalitzen la seva estada en el col.legi. Volem
manifestar, amb orgull, que estem contents dels resultats
assolits en aquesta etapa. Considerem molt positiva la tasca
realitzada, tant pels diferents equips directius, com per
part de l’equip docent, amb una gran experiència
professional que treballa de forma coordinada i està en
constant formació per oferir el millor nivell educatiu.

En tot aquest temps s’han dut i s’estan duent a terme,
a part de les diferents matèries curriculars preceptives,
els següents programes d’innovació: de “Llengües
Estrangeres”, de “Tecnologies de la Informació i la
Comunicació”, programa “Adoptem un monument”, de
“Lectura eficaç i de millora del càlcul mental” i el de
“Desenvolupament del gust per la lectura”.

Així mateix volem expressar la nostra satisfacció
respecte a la resta de serveis que, independentment de
l’àmbit educatiu, ens ha  ofert el centre:  el servei de
menjador, amb cuina pròpia, servei de biblioteca, aula
d’estudi... i les activitats desenvolupades per l’AMPA: servei
de guarderia a la ludoteca del centre, activitats
extraescolars: bàsquet, informàtica, futbol, aeròbic, natació,
informeca, escacs ...

Hem vist néixer l’Esplai Gaspar de Portolà, format per
exalumnes de l’escola que organitzen amb força èxit tant
el Casal d’Estiu com les excursions que es fan alguns
dissabtes.

Hem compartit amb  els nostres fills i filles l’alegria de
les festes que s’organitzen durant el curs, i hem  gaudit a
fons els preparatius que comporten. Han participat amb la
resta de col.legis, en les activitats culturals de Balaguer, i
s’ha fomentat així el seu creixement com a persones i la
bona convivència entre tots ells.

Hem viscut el bon ambient en totes les activitats, tant
educatives com lúdiques, entre alumnes, professorat i
famílies, basat en el respecte, la tolerància i la voluntat
d’integració, normes bàsiques de convivència inculcades
tant en la família com en l’escola.

En el transcurs d’aquests anys, hem anat veient les
millores d’equipament i d’infraestructura que a poc a poc
s’han anat fent a l’escola.

El Gaspar ens deixa un bon record. Ara els nostres fills
i filles hi finalitzen la seva etapa educativa. Marxen cap a
d’altres centres on, sens dubte , seran tan ben acollits com
en aquest.

Només ens resta donar les gràcies a tots els que ho
han fet possible i encoratjar-los a seguir treballant amb
renovada il.lusió per tal que el Gaspar continuï millorant i
sent el que nosaltres, que el coneixem bé, sabem què és:
una escola viva, en costant evolució; una bona escola.

Pares i mares del CEIP Gaspar de Portolà

CEIP Gaspar de Portolà

L’Actualitat

En aquests darrers dies tot un plugim de
notícies ens han dut a la neguitor. En primer
lloc -essent el darrer-, aquesta Copa d’Europa
que de no aconseguir-la ben bé podia fotre’ns
un daltabaix. No ha estat així, és nostra i ben
nostra. Fins i tot sembla que l’Estatut és ben
diferent. És més rodó. Més aconseguit! En fi
tot un èxit. Catalunya ja té una cosa més i...
que més voleu? Jo us recomano que no aneu
tan cremats, la Selecció Catalana la tenim més
aprop del que us penseu. L’Aeroport? També el
tindrem. A canvi de tot, només ens demanen
que no anem amb el mocador sempre eixu-
gant-nos les llàgrimes i els mocs. Quin neguit
Déu meu, quin neguit! Després de votar l’Esta-
tut (amb majúscula si us plau), tot estarà més
clar. Però si es pogués quantificar, es podria
veure el cost en les nostres il.lusions per arri-
bar-hi. Quant ha perdut Catalunya? Quant no-
saltres? Per primera vegada a la història s’ex-
pulsa del govern als consellers d’un partit. D’avui
per demà en mitja hora se’ls factura, malgrat
el que ells deien. És trist. I encara que no us ho
cregueu a mi em sap greu, perquè després de
superar el tràngol del Colom i la Rahola, i d’ob-
tenir uns bons resultats electorals, ho han fo-
tut tot enlaire. Tot en nom de l’Assemblea, per
oblidar-se en el seu moment de què un partit
que arribà al Govern no pot ser una FAI o una
CNT assembleària, amb força mals records per
cert. Ja es veurà si després del referèndum,
segons els resultats, no hi ha cares noves al
lideratge.

La seva set de protagonisme, va fer palès
el Regne de Taifas que era una Generalitat amb
una manca de mentalitat de coalició, i amb un
líder esgotat com un llimó espremut. Si ens
vaga poder comparar, mai en els governs de
CIU es va poder veure una trencadissa sem-
blant. Que n’ha fet de mal la fullaraca verbal a
aquest govern, sortíem d’un que amb tots els
defectes que va tenir sempre va donar la sen-
sació d’ésser un govern sense fissures, un sol
bloc. Aquest tripartit s’ha perdut per la boca, i
no sempre oportunament. La seva quota de

poder es va fer empalagossa i arribà a ser
una llauna per  justificar el que no era pos-
sible. La divisió tant simplista de que ells
eren els bons i collonuts, i els altres, jo in-
clòs, uns poca-soltes sense sentiments ca-
talans era ridícul. Caldria que sabessin que
els sentiments mai són senzills, això només
ho consideren així uns esvalotats simplis-
tes.

Ho ha complicat granment la falta de
cultura de comandament dels tres partits.
Mai havien manat sinó en règim intern i mu-
nicipal, cosa ben diferent a una Catalunya
tan complexa com la d’avui, molt diferent a
la que va trobar el Sr. Pujol a la primera. En
fi, era de desitjar que no hagués passat tot
el que hem vist i viscut, perquè tots hem
pagat algun plat trencat per la seva arro-
gància, i costarà molt recompondre la vai-
xella.

Tot va començar, al fer un pacte il.lògic
massa gent -sempre ho he dit-, per donar
la Presidència a qui no l’havia guanyat, i de
retruc, ficar-se a l’abast d’una menjadora
abundosa i saborosíssima. Per entendre’ns
tocar cuixa de Poder (amb majúscula si us
plau). I a fe que no han fet en els vint-i-vuit
mesos que ha durat aquesta desitjada al-
ternança als anys de pujolisme. I van córrer
a fer un Pacte del Tinell, tan semblant a una
versió del Front Popular, ficat al dia.

No es pot anar sempre entre naps i cols,
i uns i altres, al final, es fa enfadosa la posi-
ció. Potser si en lloc de rumiar tant la tàcti-
ca i l’estratègia convenient al partit, s’ha-
gués llegit una mica d’història, el resultat
seria un altre pel bé de tots. La prova no ha
donat el resultat que es prometien. És hora
de donar-se la culpa uns als altres. El poble
cada cop més confús i més tip d’aquest
classe política que ens ha tocat. Ara ens
quedarem amb molts trons i llampecs, però
sense ni una gota de la substanciosa pluja.

C.G.A.
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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
MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472
Menjars casolans • Menú diari • Carta

Hostal Nou, s/n  -  25680 Vallfogona de Balaguer - Tel. 973 44 50 59

Xema Solé Solà continua triomfant amb

l’espectacle “Portatil Varietés”
L’artista Balaguerí, coordina, dirigeix i presenta l’espectacle, a
més de fer-hi dos actuacions de màgia, il·lusionisme i humor

L’artista balaguerí Xema Solé Solà con-
tinua triomfant amb el seu espectacle
«Portatil Varietés», que com el seu nom in-
dica és un format de varietats adaptat als
temps moderns i que pot representar-se tant
en recintes interiors com a l’aire lliure.

Tot i ser el tercer any que Xema porta
aquest espectacle als diferents escenaris del
nostre país, pel 2006 presenta algunes no-
vetats com l’ampliació del nombre d’artis-
tes, i la incorporació del Ballet Daniel’s que
sota la direcció coreogràfica del mestre i
ballarí Daniel Astorga presenta un bon re-
pertori com a nexe entre les actuacions dels
artistes que formen l’espectacle.

«Portatil Varietés» està format pel can-
tant i showman José Maside, procedent del
Molino, la supervedette Sheila, Agüita, un
jove artista imitador de cantants, actors i
de tot tipus de personatges populars.

Xema coordina i dirigeix la totalitat de
l’espectacle i realitza una intervenció com
il.lusionista i mag i una altra com a humoris-
ta, a més de ser el presentador de l’espec-
tacle.

Xema va fer els seus primers passos al
món de l’espectacle com actor, presenta-
dor de ràdio i TV, i va ser el finalista del mític
programa de Tele5 el Trampolín, entre d’al-
tres.

La balaguerina Júlia Luna,

campiona de Catalunya
De Gimnàstica Rítmica categoria aleví

en el campionat celebrat a Vic

La gimnasta balaguerina Júlia Luna es va pro-
clamar el passat diumenge 14 de maig, campiona
de Catalunya de gimnàstica rítmica en categoria
aleví.

La jove gimnasta va demostrar ser la millor de
la competició en un concurs en què es van compu-
tar els resultats obtinguts en tres aparells: mans
lliures, corda i pilota.

Júlia Luna també va aconseguir la seva classifi-
cació per al Campionat d’Espanya que es celebra-
rà a Lleó la segona setmana de juny.
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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.

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.
Totalment acondicionat amb
calefacció i a/a. Bon preu.
Raó tel: 973451275-
680452490.

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

ES VEN Honda 250 (4
temps) de cros de competi-
ció. Raó tel: 661245574.

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

MOSSOS D’ESQUADRA,
POLICIES LOCALS. Hi ha
centenars de places
ofertades! Treballa de funci-
onari, a la teva comunitat i
molt ben remunerat. Infor-
ma’t al 900233233 trucada
gratuïta.

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

ES VEN local comercial de
180m2 al carrer Sant Diego
de California. Bon preu. Raó
tel. 973448273.

A D M I N I S T R A T I U
20.000E anuals. Des del
batxillerat o FPII, fes-te fun-
cionari. Informa’t
900315315, és gratuït.

SE OFRECE chica joven
responsable, para trabajar
de camarera, con papeles.
Llamar al 670262357.

ETS DIPLOMAT AMB IN-
FERMERIA I NO TROBES
FEINA? Aconsegueix ja la
teva plaça d’Infermer/a amb
Centres de Salut. Preparació
garantitzada. 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,
a/a,cèntric. Raó tel:
973447235 (trucar a partir
de les 19:30 h).

NO BUSQUIS MÉS. Requi-
sit: Certificat Escolar. Treba-
lla de funcionari com a Per-
sonal Subaltern. Preparació
garantitzada. Informa’t al
900233233 trucada gratuï-
ta.

ES PRECISA persona per a
fer feines de casa a mitja jor-
nada. Raó al 646593475.

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

INTERBAN  Créditos
hipotecarios hasta 40 años.
Financiamos el 120%.
Llámenos al 973447477.

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

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

ES VEN parcel.la de 300 m2

a la comunitat Sant Miquel
(La Sentiu), a 40 metres de
la piscina. Raó tel:
652092918.

ES TRASPASSA merceria-
llenceria Gemma Intim. En ple
rendiment. Raó tel:
617357348 o 973450801.

TREBALLA d’auxiliar admi-
nistratiu com funcionari, amb
el graduat escolar. Informa-
ció gratuïta 900315315.

INTERBAN  Soluciones
financieras rápidas y sin
compromiso. Consúltenos al
973447477.

PNEUMATICOS DIAZ-
SUBIAS busca personal
para sección de tractor y ma-
quinaria pesada. Sabados
mañana laborable.
Interesados presentarse.

SE HACEN mantenimientos
de jardines. Interesados
llamar al 667544824.

LLICENCIADA en traducció
i interpretació, fa classes par-
ticulars i traduccions d’an-
glès i francès (a tots els ni-
vells). Interessats truqueu al
610422409 (vespres).

INTERBAN Créditos
personales, hipotecarios y
reunif icación de deudas.
Llámenos al 973447477.

ES PRECISEN ZELADORS,
si tens el certificat d’escolari-
tat treballa de funcionari. Pre-
para’t: 900233233. Trucada
gratuïta.

ES VEN menjador de qualitat,
amb bon estat i bon preu. In-
teressats trucar al
973450409.

VENDO apartamento en plaza
St. Salvador, totalmente
reformado de 60 m2, 2 hab.,
comedor, cocina, balcón y
trastero. P.V.P: 75.126 e.
Razón telefono: 973450518.

ES BUSCA terreny urbanit-
zable d’un mínim de 500
m2 per Balaguer o rodali-
es. Interessats trucar al
699954168.

COMPREM de particular a
particular hort amb torreta,
pels voltants de Balaguer fins
a 6 o 8 kms. Raó telèfon:
629267236.

ES VEN acció del Club Tennis
Balaguer. Interessats trucar al
669845313.

ES VEN apartament. Interes-
sats trucar al 626555395.

ES COMPRA torre habitable
o casa de poble amb petit ter-
reny per la zona de Balaguer
o rodalies. De particular a par-
ticular. Interessats trucar al
973451317.

SALOU es lloga apartament,
per a 6 persones. Prop platja,
piscina, zona ajardinada, recin-
te reixat amb pàrking. De juny
a setembre, per quinzenes o
setmanes. Tel: 609369537.

COMPRO motos antiguas,
todas las marcas y modelos
(Bultaco, Montesa, Ossa y
otras). No importa estado.
También compramos revistas
antiguas de automoción y res-
tos de talleres. Teléfono:
973610087.

SE PRECISA persona res-
ponsable para bar-restaurante
de menus y tapas, también
servicio de barra.   Con
experiencia. Sabados tarde,
domingos y festivos cerrado.
Razón: 670744787.

ES PRECISA cambrer/a per
servir terrassa de cafeteria al
Passeig de l ’Estació de
Balaguer. Raó al telèfon:
973451184.

ES NECESSITA ajudant d’ofi-
cial per treballar amb empre-
sa de parquet a Balaguer. In-
teressats trucar al telèfon:
687449890.

ES LLOGA apartament a la Pi-
neda (de Salou). Amb vistes al
mar, piscina, pàrking, a/a, ren-
tavaixelles i tots els extres. Per
setmanes i quinzenes. Raó te-
lèfon: 639330429.

SE OFRECE señora con
experiencia para limpieza de
oficinas y empresas. Razón te-
lefono: 606728002.

COMPRO suelo urbano en
Balaguer. (No importa ni zona
ni precio). Tel: 973448159.

ES VEN casa a Balaguer, al
c/ Cerers, 3. De 120 m2, per
entrar-hi a viure. Interessats
trucar al 669734386 (trucar
per les tardes).

ES DONEN classes d’anglès
per alumnes de primària i se-
cundària. Raó: 647185846/
973445126.

ES VEN local comercial al car-
rer Barcelona, 200m2, total-
ment acondicionat. Interessats
trucar al telf. 973448273.

ES BUSCA persona respon-
sable per fer de repartidor
entre d’altres feines, per
Balaguer. Imprescindible car-
net de conduir. Raó tel.
619794380.

ES VEN solàrium em perfec-
te estat. Poques hores de fun-
cionament. Revisions aldia. In-
teressats trucar al tel.
670900725.
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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 25 de maig a les 8 de la tarda de l’ 1 de juny ALDAVÓ
De les 8 de la tarda de l’ 1 de juny a les 8 de la tarda del 8 de juny CLAVER
De les 8 de la tarda del 8 de juny a les 8 de la tarda del 15 de juny SALA

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

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

VENDA LOCAL COMERCIAL

180m2, al carrer
Sant Diego de California.

Raó tel. 973448273

LOCAL COMERCIAL
en venda de 200m2, al carrer

Barcelona. Terra de gres, reixa
automàitica, aire condiconat, WC, etc.

totalment acondicionat.
Raó tel. 973448273
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