
1

Referèndum per l’Estatut
Amb el 50% de participació,
el nou Estatut de Catalunya
va ser aprovat amb més del
73% dels vots emesos

XIX Nit de l’Esport a Balaguer
Un total de vint entitats
esportives de la capital de la
Noguera, van retre
homenatge als seus
esportistes més destacats
de la temporada 2005-06

454

Càtedra d’Estudis Medievals
L’onzè curs d’estiu Comtat
d’Urgell tractarà sobre el medi
ambient i el canvi climàtic des
de l’Edat Mitja fins l’actualitat

2a quinzena
juny · 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

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
- C/ Girona
- c/ Gregori Marañon
- C/ d’Avall
- C/ Sanahuja
- Ps. Estació, 220m

2
.

PISOS D’OBRA NOVA
- c/ del Pont, 2 habitacions +
pàrking.
- Pl. Pau Casals (d’ 1,2,3 habi-
tacions 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 240 m

2
.

- C/ La Plana
LA SENTIU DE SIÓ
- Finca amb casa rural
BELLCAIRE
- Cases de nova construcció. Ven-
da sobre plànol.
ALGERRI
- Parcel·les en venda
TÉRMENS
- Casa de 3 plantes 90.000 e

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
.

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

Degut a la gran de-
manda de vivendes
de lloguer, sol·-
licitem als propie-
taris que posseei-
xin pisos desocu-
pats als qui els in-
teressi tenir una
rendabilitat en llo-
guer o en venda, es
dirigeixin a les nos-
tres oficines, on
se'ls informarà
ampliament del
sistema d'arrenda-
ment o financiació.
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sumari

Què en penseu?...
El passat diumenge la ciutadania

catalana va ser cridada  per expressar la
seva voluntat sobre un nou text estatutari.
Durant quasi dos anys els mitjans de
comunicació ens han anat torpedinant
sobre aquest nou projecte d’autonomia.
Arribat aquest dia, cadascun dels  inscrits
al cens va poder expressar-se lliurement,
tant si anava a votar com si es quedava a
casa, la seva decisió. Un cop el poble

hagué opinat, va ser la classe política qui
també volgué dir la seva i, com de costum,
cadascú portà l’aigua al seu molí. Per a
uns,  èxit aclaparador del SÍ; per a altres,
l’abstenció era també un vot negatiu; els
més agosarats ajuntaven els NO i els en
BLANC; i altres... Les comparacions són
odioses i els analistes són contraris a
extrapolar resultats. Tanmateix, l’Estatut
del 79 va comptar amb 11 punts més de
participació i el SÍ s’apropà al 90%. Tenim
tot l’estiu per pair-ho.

Josep M. Simón i Auberni

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

- ES VEN casa a les Avellanes.
- ES VEN casa a Àger.
- ES VEN pis a Salou.
- 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.
- ES VEN local comercial 80 m2, c/ St Josep de Calasanç.
- ES LLOGA magatzem i altell de 65 m2.
- PATI per edificar al casc urbà de Menàrguens.

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

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
OBRIM

TOT

L’ESTIU

Arriba el Solstici d’Estiu
La calor dels darrers dies ja ens marca

que l’estiu ha arribat, i amb ell tots aquells
tòpics de cada any: les vacances escolars,
tant esperades per alguns i tant desespe-
rants per d’altres, les festes de barri, la
Transsegre, les activitats d’estiu pels més
petits, els campaments, les colònies, les
vacances, la piscina, la platja o la munta-
nya.... En fi, la rutina de cada estiu que
haurem de passar abans de que torni a
arribar el mes de setembre, i amb ell un
nou curs escolar, polític, que es dibuixa
força mogut, i en definitiva la tornada a la
feina per a tothom.

Després de dos anys de parlar de l’Es-
tatut, ara, els polítics hauran de canviar de
xip, i més després de l’encàrrec de la ciu-
tadania que els ha castigat amb l’absten-
ció per la seva falta de rigor, i per l’aprova-
ció majoritària de la nova Llei que hauran
de tirar endavant a partir d’ara.

Una Llei que la majoria de ciutadans en
coneixem ben poca cosa, ja que la cam-
panya s’ha fet més en clau política i difa-
matòria que en clau formativa i explicativa
que és el que havien de fer, i que en els
propers anys haurem de conèixer si apor-

En portada:
Revetlla de Sant Joan

BALAGUER
Creada la Comissió

assessora del
Pla d’Almatà

Els centres escolars de
Balaguer celebren la festa

de final de curs

COMARCA
El consell signa un conveni
amb AOC per crear un
servei de tràmits on line

Camarasa comptarà ben
aviat amb una guarderia
i un local polivament

CULTURA
El Museu de la Noguera

acull una exposició de
cartells de la Guerra Civil

Èxit del concurs
provincial de cant d’ocells

celebrat a Balaguer

ESPORTS
El Bàsquet femení salva la
categoria al véncer en el
tercer partit al Manlleu

El Balaguer renova Emili
Vicente i gran part de la
plantilla de l’any passat

ta les grans millores tant econòmiques com
en infaestructures que anunciaven els partits
defensors del vot afirmatiu, o si per contra
ens aboca al desastre, í és tan contraprodu-
ent com anunciaven els partits contraris al
nou Estatut. El temps, com sempre, posarà
tothom al seu lloc i podrem valorar l’encert o
no d’aquesta nova Llei aprovada.

Amb Estatut o sense, el que estar clar és
que la vida continua i aquest cap de setma-
na, els petards, i els correfocs tornaran a
apoderar-se dels nostres pobles per donar
la benvinguda al Solstici d’estiu. La nit més
curta i el dia més llarg com cantava Jaume
Sisa ens transporta a una de les festes més
populars i tradicionals de Catalunya com és
la Revetlla de Sant Joan, que en el cas de
Balaguer és el preludi d’una altra de les grans
festes de l’estiu: La Transsegre, que ja ca-
lenta motors per celebrar la seva 21 edició
amb un programa musical de primera línia
amb el retorn de La Salseta del Poble Sec,
un dels grups mítics del pop català de finals
dels 70 i principis dels 80, que encara avui
es manté entre els principals grups de festa
del nostre país.

Bona entrada d’estiu!!!
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Es constitueix una Comissió Assessora

del Pla d’Almatà, formada per tècnics
Arqueòlegs, professors universitaris i tècnics de diferents Museus

d’arreu de l’Estat espanyol, assessoraran per fer el Pla Director

El  passat dijous 15 de juny, va reunir-se
per primera vegada la Comissió Assessora
del Pla d’Almatà per tal de posar en comú
les pautes de gestió dels grans jaciments
arqueològics i per tal d’establir línies gene-
rals d’actuació integral al jaciment del Pla
d’Almatà de Balaguer.

Entre els membres de la Comissió As-
sessora cal destacar la presència de la Cap
de l’àrea de Coneixement i Recerca de la
Direcció General de Patrimoni Cultural, Gem-
ma Hernández, dels tècnics del Departament
de Cultura, Josep Gallart, Toni Caballé i Maite
Mascort, de Manuel Retuerce, professor de
la Universitat de Segòvia i Director del Parc

arqueològic de Calatrava, Rafael Azuar, Di-
rector del Museu Nacional d’Arqueologia
Marítims de Cartagena, José Antonio
Martínez, arqueòleg i especialista en fortifi-
cacions del Mediterrani, Josep Giralt, direc-
tor de les intervencions al Pla d’Almatà 1982-
1991, l’arqueòloga i professora de la Uni-
versitat de Barcelona Marta Sancho, la di-
rectora de les excavacions actuals, Marta
Monjo,  i els tècnics de l’Impic i l’Ajuntament
de Balaguer.

Els tècnics van destacar la peculiaritat
del jaciment del Pla d’Almatà i van indicar
que és urgent actuar sobre la Muralla, un
cop redactat el Pla Director.

El SI s’imposa en el

Referèndum de l’Estatut de

Catalunya del 18 de juny
La baixa participació nota dominant de
la jornada electoral amb el 50 per cent

Després de dos anys de treballs parlamentaris
al Parlament de Catalunya i l’aprovació amb els can-
vis pertinents del Congrés dels Diputats, el projecte
d’Estatut d’Autonomia de Catalunya va aprovar-se
definitivament en el referèndum del passat diumen-
ge 18 de juny.

La baixa participació, al voltant del 50 per cent
va ser la nota dominant de la jornada electoral.

La victòria del SI a l’Estatut va ser clara amb un
73,90 per cent dels vots emesos, mentre que el NO
es quedava amb un 20,76 per cent dels vots, a ni-
vell de tot Catalunya.

A la ciutat de Balaguer va votar el 49,22 per
cent del cens electoral, amb el 76,36 per cent de
vots favorables a l’Estatut i el 17,4 per cent dels
vots en contra.

A nivell comarcal, la participació va ser una mica
més alta que a la capital amb el 53,22 per cent dels
vots, amb el 74,84 per cent de vots favorables i el
18,25 per cent de vots contraris a la proposta d’Es-
tatut.

Catalunya Lleida La Noguera Balaguer

Participació 49,40% 48,42% 53,22% 49,22%

SÍ 73,90% 74,67% 74,84% 76,36%

NO 20,76% 19,55% 18,25% 17,40%

Nuls i 5,34% 6,66% 6,91% 6,24%

blancs

Resultats del Referèndum de l’Estatut

de Catalunya del 18 de juny
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Aquest divendres 23 de juny, la ciutat de Balaguer
reviurà una nova revetlla de Sant Joan, on la música
i el foc seran els protagonistes de la festa que dóna
la benvinguda al Solstici d’Estiu.

La Festa més popular de Catalunya començarà
a les 7 de la tarda, amb l’actuació del grup d’anima-
ció infantil La Troca que oferirà les seves cançons i
danses per als més joves, tot i que els grans també

Balaguer viurà la Nit de Sant Joan amb

els correfocs i el ball amb Top Manta
El grup d’animació infantil La Troca posarà la música durant la tarda,

que s’acabarà amb un Bany d’Escuma a la Plaça del Mercadal

poden ballar, tot recordant la seva
joventut, i acte seguit oferiran un
gran Bany d’Escuma a la Plaça del
Mercadal per tal de refrescar l’ambi-
ent i treure’ns de damunt la forta
calor que estem patint en els dar-
rers dies d’aquest mes de juny.

A partir de les 11 del vespre, el
Grup de Diables Bèsties Ferèstegues
de Balaguer seran qui encendran la
foguera de Sant Joan, i tot seguit fa-
ran el correfocs pels carrers del
Centre Històric de Balaguer. Sortint
de la Plaça del Mercadal, el correfocs
passarà per la Botera, el carrer Ca-
dena, la Plaça del Pou, el carrer Pin-
tor Borràs, la Plaça de Sant Salva-
dor, la Reguereta, i retornaran cap a
la Plaça del Mercadal on faran el Fi
del correfocs amb una sorollosa tra-
ca final. El correfocs de la Nit de Sant

Joan a Balaguer és seguit per centenars de joves que any rera
any esperen aquest espectacle de foc i soroll pels carrers del
casc antic, acompanyat de l’aigua que alguns veïns d’aquesta
zona llença des del balcó per tal de refrescar l’ambient endi-
moniat.

A partir de les 12 de la nit, i al parc de la Transsegre, el
grup de versions musicals Top Manta serà el responsable de
posar la música i el ball fins a la matinada, on es repartirà coca
de Sant Joan i moscatell per a tothom.

La nit del 23 de juny, totes les poblacions catalanes cele-
bren la festa de Sant Joan. Aquesta és la nit més curta de l'any
i està envoltada de màgia, símbols i llegendes. Sant Joan és
una nit per descobrir.
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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

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

973 445 356 - 667 471 961

El CEIP La Noguera

celebra el popular sopar

multicultural de fi de curs
Amb la participació de més de 200
pares i mares i alumnes del centre

Com ja és habitual, durant la festa de final de
curs del CEIP La Noguera de Balaguer, l’Associació
de Pares i Mares d’Alumnes del centre escolar va
organitzar el sopar multicultural, que consisteix en
que els pares i mares del centre cuinen diferents
plats típics del seu país d’origen i es comparteix tot
en un sopar multicultural al pati de l’escola.

Plats sud-americans, àrabs, subsaharians, de
l’Europa de l’Est, i de les diferents comunitats de
l’Estat Espanyol van servir pel sopar de més de dos-
centes persones entre alumnes, pares i mares i
mestres del centre escolar del barri del Secà.

El barri del Firal torna a protagonitzar la Festa

Rociera, amb la participació de 700 assistents

La Llar d’Infants Patufet celebra la Festa-festival

de final de curs a Sant Jordi de Muller

Pares, alumnes i mestres de la
Llar d’Infants Patufet van celebrar
el passat dissabte 10 de juny, la
festa festival de final de curs a Sant
Jordi de Muller.

Molts dels 82 alumnes del cen-
tre, entre 0 i 3 anys, van gaudir de
l’actuació del grup d’animació infan-
til La Troca de Balaguer, així com
d’un berenar per a petits i grans
amb el que va finalitzar la trobada
que despedeix el curs 2005-2006.

La Festa Rociera va repetir l’èxit
de les anteriors edicions amb més
de 700 persones que durant el cap
de setmana es van acostar al barri
del Firal per tal de participar dels di-
ferents actes organitzats, com la
Missa Rociera, el dinar popular i els
diferents concerts i sessions de ball.

La Festa ha estat organitzada
per la Hermandad Rociera de la No-
guera, amb la col.laboració de La
Casa de Andalucia de Mollerussa i
l’Associació Rociera de Fraga.

ZONA TORRELAMEU
Nueva construcción de pi-
sos y áticos de 2, 3, 4
habitaciones, con terrazas
de hasta 134 m2 con barba-
coa. Jardines propios y
comuni tar ios,  p isc ina
comunitária. Suleo de par-
quet, video portero, colum-
na hidromasajes, a/a, atra-
pa polvo.  Los prec ios
incluyen parquing y trastero.
Sólo a 12 kilometros de
Lle ida.  In formación y
planos. Acabados de alto
estanding.

BUSCAMOS PISOS O CASAS PARA ALQUILAR,

VENDER O COMPRAR EN CUALQUIER ZONA.

NO IMPORTA LA REFORMA.
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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

Alfred Rodríguez Picó

participa a la Festa de Fi

de Curs de l’Escola Pia

El conegut Home del Temps de TV3, el meteorò-
leg Alfred Rodríguez Picó va ser l’encarregat d’inau-
gurar l’acte acadèmic de l’Escola Pia de Balaguer,
per tal de celebrar la Festa de Final de curs 2005-
2006.

Alfred Rodriguez Picó també va ser el responsa-
ble de lliurar les orles als alumnes de P5, sisè de
primària i quart d’ESO, alumnes que canvien de ci-
cle educatiu.

Durant l’acte, una representació del Claustre de
professors del centre va llegir un text de comiat als
alumnes de quart d’ESO i es van visionar una sèrie
de fotografies dels alumnes durant el seu pas per
l’Escola Pia. Aquests alumnes deixen el centre per
anar a cursar el batxillerat o cicles formatius en d’al-
tres centres de la ciutat. La Jornada es va cloure
amb un sopar d’alumnes i professors.

El dissabte al matí, el centre educatiu va orga-
nitzar un parc amb diferents atraccions per tal de
que els més joves poguessin gaudir d’un trenet,
matalassos, i quads.

El dissabte al vespre va celebrar-se el sopar de
germanor amb l’assistència de més de 400 perso-
nes al pavelló del propi centre.

Exposició de diferents treballs dels alumnes de

l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques

Els alumnes de l’Escola Municipal d’Arts Plàsti-
ques de Balaguer han exposat els seus treballs, re-
alitzats durant el curs escolar, a la Sala d’Exposici-
ons de l’Ajuntament de Balaguer, del 9 al 17 de juny.

Diferents obres pictòriques,
escultures i ceràmica conformaven
una mostra de més d’un centenar
d’obres realitzades amb diferents
tècniques, grandàries i formes, pels
més de cinquanta alumnes de l’Es-
cola Municipal d’Arts Plàstiques, al
llarg del curs que va inaugurar-se
el passat 15 de setembre i finalitza
a finals d’aquest mes de juny.

Cal destacar que durant el pro-
per mes de juliol, l’Escola d’Arts
Plàstiques ofereix diferents cursos
d’estiu per a petits i grans que
vulguin aprofundir en les diferents
modalitats d’arts plàstiques que
s’imparteixen en les aules de l’Es-
cola Municipal.

El Col.legi Nostra Senyora del Carme de

Balaguer celebra la Festa de Final de Curs
De espectacular es pot qualifi-

car l’acte central de l’edició d’en-
guany de la  festa de final de curs,
que organitzà la comunitat educati-
va del Col.legi Nostra Senyora del
Carme de Balaguer, el passat cap
de setmana.

Aprofitant que el centre
commemora el 160è aniversari de
la seva fundació a Balaguer es
pensà que una cantata interpretada
per tot l’alumnat del centre seria una
bona manera per acomiadar aquest
curs escolar 2005-2006, en el qual,
al llarg de l’any, els actes lúdics i
culturals han tingut un gran
protagonisme. Cal destacar  entre
ells: el Pessebre Vivent, la jornada

esportiva amb la participació de centres escolars
locals, provincials, de la resta de Catalunya i d’Aragó,
la trobada d’exalumnes i finalment la diada del passat
10 de juny.
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El Consell implementa el

servei de tràmits “on line”
L’ens comarcal i el Consorci AOC signen
un conveni per gestionar la tramitació

El Consell Comarcal de la Noguera i el Consorci
AOC han signat un conveni per a la implementació
del mòdul de tramitació telemàtica municipal e-TRAM.

L’e-TRAM sorgeix d’una iniciativa conjunta dels
ajuntaments catalans i del Consorci Administració
Oberta de Catalunya i té com a objectiu oferir una
solució tecnològica i de gestió per a tots aquells
ajuntaments que no ofereixen serveis de tramitació
per internet, als seus conciutadans.

La Càtedra d’Estudis Medievals estudiarà

el Medi Ambient a l’Edat Mitja
L’onzena edició del Curs d’estiu gaudirà de la presència dels

màxims  especialistes mundials sobre aquest tema tant actual

El medi ambient i la seva problemàtica, el
canvi climàtic, l’aprofitament de recursos na-
turals, són temes freqüents de la vida actual,
tot i que ja s’en parlava a l’Edat Mitjana.

És per això que l’onzè curs d’estiu de la
Càtedra d’Estudis Medievals Comtat d’Urgell,
enguany estudiarà el tema de Natura i desen-
volupament. El Medi ambient a l’Edat Mitjana,
del 12 al 14 de juliol.

És a l’edat mitjana que l’home desbrossa
els boscos, asseca aiguamolls i fins i tot des-
via rius per a transformar els usos naturals.
És en aquell moment que es prospecta com
extreure millor els recursos energètics de la
natura. Totes aquelles transformacions pro-

piciaren per primera vegada, una reflexió so-
bre l’entorn.

La Càtedra d’Estudis Medievals de
Balaguer congregarà els més destacats es-
pecialistes a nivell mundial per apropar-nos a
una problemàtica humana de l’Edat Mitjana, i
actual. Els seus estudis i anàlisis del tema
ens han de servir per entendre i treballar en
vers les accions a prendre davant les greus
transformacions que pateix la natura actual,
amb els perills i les potencialitats inherents.

El curs està dirigit pel professor d’Histò-
ria medieval de la Universitat de Lleida, Flocel
Sabaté i la Directora de l’Arxiu Comarcal de
la Noguera, Maite Pedrol.
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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

BALAGUER

REF. 036050

 Pis de 80 m2.
3 hab., bany, calef. gas

natural, galeria tancada i
traster.

Completament moblat i
molt centric!

BALAGUER

REF.36037

Pis seminou a la part
nova de Balaguer.

3 habitacions, terra de
parquet.

Moltes possibilitats!

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. 036049

Local comercial 170 m2.
Lavabo, bany, bomba de

calor, aparador i reixa
metàl.lica.

Aprofita l�ocasió!

BALAGUER

REF. 001620

Magnífic pis de 63 m2.
3 hab., bany, calef., galeria
tancada i trater de 15 m2.

Informi�s  sense
compromís.

BALAGUER

REF. 01616

Cèntric pis de 3 hab.
Moblat i equipat.
Ideal ubicació!

P.V.P: 108.200 e

BELLCAIRE

Propera promoció de cases
afilerades.

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

Visqui amb tranquil.litat.

BALAGUER

REF. 048476

Acollidor apartament
de 60 m2.

2 hab., bany, cuina
elèctrica, calef. i traster.

Moblat i totalment reformat!
P.V.P: 84.000 e

 Camarasa comptarà amb una guarderia,

un casal d’avis i un local polivalent
La Llar d’Infants està prevista que estigui acabada al setembre

L’Ajuntament de Camarasa ha projectat diferents
actuacions d’obra civil que milloraran considerable-
ment els serveis de la població i que s’iniciaran durant
les properes setmanes. Entre aquestes obres munici-
pals cal destacar la construcció d’una guarderia, la
segona fase de l’acondicionament del Col.legi, la cons-
trucció d’un local polivalent i un casal d’avis, així com
l’adequació i l’acondicionament del camí de la Vall de
Camarasa.

De moment ja s’han iniciat les
obres del local polivalent que
s’ubicarà a l’av. de Sant Isidre, i que
està projectat amb una superfície
de 500 m2 i la primera fase de les
obres està pressupostada en
112.379 euros.

En aquesta mateixa zona s’ai-
xecarà el nou Casal d’Avis de 100
m2 i vora 120.000 euros de pres-
supost.

Una de les obres més importants
és la llar d’infants a la vora del
col.legi. Les obres s’iniciaran quan
acabi el curs escolar i s’espera que
estigui finalitzada el proper mes de
setembre, per tal de poder comen-
çar el curs 2006-2007. Tindrà una
capacitat de 15 nens i nenes d’en-
tre 0 i 3 anys està valorada en més
de 40.000 euros i l’obra està sub-
vencionada pel Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya.

Balaguer celebra el Dia

Universal de la Sardana

Un any més, el marc del Santuari del Sant Crist,
va servir per la celebració del Dia Universal de la
Sardana, que organitzen les Colles Sardanistes de
Balaguer.

La Festa Universal de la Sardana va celebrar-se
el passat diumenge 18 de juny, i després de la tradi-
cional Missa al Santuari del Sant Crist, es va fer un
esmorzar de germanor de tots els presents, seguit
d’una ballada de sardanes al parc del Sant Crist.
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Celebren  la Festa de les

Famílies  de la Zona Escolar

Rural “El Montsec”

El passat diumenge dia 4 de juny es va celebrar
a Tartareu la IX festa de les famílies de la Zona Es-
colar Rural “El Montsec”, que agrupa les escoles
d’Àger, Tartareu, Les Avellanes, Os de Balaguer i
Gerb, amb l’assistència d’unes cent seixanta perso-
nes de la comunitat educativa d’aquesta ZER.

La trobada va consistir en la visita a la cova de
Joan d’Os, al matí,  dinar a la Font “La Mora” i ,a la
tarda, jocs de fusta on tothom s’ho va passar bé.

El Grup de Teatre «La Boira» de Térmens
representarà l’obra titulada «D’aquesta aigua
no en beuré» de Josep Maria Folch i Torres,
el proper dissabte 24 de juny, al Pavelló
Poliesportiu de Térmens.

Com ja és habitual, la Diada de Sant
Joan, el grup de Térmens presenta una nova
representació, d’aquesta comèdia en tres
actes, sota la direcció de Joan Ramon
Balagué.

El grup teatral La Boira representa

“D’aquesta aigua no en beuré”
Es representarà el proper dissabte 24 de juny, a partir de les

21,30 hores al Pavelló Poliesportiu de Térmens

L’obra és una comèdia amb una tècnica
teatral senzilla i directa, no exempta de fres-
cor, amb una barreja de picardia ingènua i
de traça escènica. Aspectes tot plegat efec-
tius i que fan que el públic gaudeixi de la
representació.

Aquesta és una obra dedicada a un pú-
blic majoritari, sense massa ambicions, però
amb la gran virtut que, per això mateix, la fa
arribar a la gran massa de la gent i del po-
ble.

La representació compta amb la
col.laboració de l’Ajuntament de Térmens,
Mobles Mateu i la Caixa.

Els intèrprets de l’obra són Victor For-
cada, Jaume Ribera, Rosita Pascual, Ramon
Charles, Joan Ramon Balagué, Joan Balcells,
Jordi Oronich, Àgueda Rufat, Maria Teresa
Batanero, Marian Altisent, Josep Solé i Mer-
cè Llobera, sota el control tècnic de Manuel
Vidal i l’apuntadora Maria Josefa Balagué.
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Mostra de Cartells d’art i propaganda

dels anys 30 i la Guerra Civil
Patrocinada per Caixa Catalunya, al Museu de La Noguera, fins al

proper diumenge 9 de juliol a la Sala d’Exposicions Temporals

Durant els anys de la República i la Guer-
ra Civil van ser molts els artistes i represen-
tants del món de la cultura que es mobilitza-
ren políticament i posaren el seu treball i
creativitat al servei d’una causa (ja fos la
República, la guerra, la seva organització
política o sindical, la revolució …). Una mo-
bilització que es radicalitzà amb l’esclat del
conflicte polític i militar l’estiu de 1936.

En tota aquesta activitat, la cartelleria
va ocupar un espai molt important. La
producció de cartells amb contingut polític
es multiplicà. Calia agitar les consciències i
mobilitzar l’opinió en unes direccions
determinades, i per aconseguir-ho

s’utilitzaren missatges molt directes, a
manera d’ordres i consignes, a través d’un
llenguatge artístic que sovint enllaçava amb
les tendències avantguardistes del moment.

Durant uns mesos les parets de les
poblacions catalanes cridaven. Fins al punt
que, a partir d’un cert moment, aparegueren
crítiques per l’excessiva idealització, pel pes
abusiu del combat partidista al carrer, per
les dificultats quotidianes que els cartells
creaven (brutícia) i per la despesa exagerada
de paper.

L’exposició de cartells la podem veure a
la Sala d’Exposicions Temporals del Museu
de la Noguera, fins el 9 de juliol.

Indesinenter

Contenia caut totes les promptituds
i esdevenia lent,
parsimoniosament calculador
com fan i es mostren els savis,
els rics i els predicadors.
La vivor del temps
embasta de vegades la conversa del no res
i en surten les obvietats,
la farfolla i potser el plagi,
no pas conscient ni textual,
però si conceptual, perquè tot moltes vegades
sense voler es repeteix.
És per di que no em proposo
de dir res que sigui nou.
En tot cas només pretenc,
immers en la meva dèria,
que tot sigui tal com és, però soni més bonic.
Ni genial ni novedós.
Tot el que es digui s’ha dit.
Si em sobtés l’interrogant,
tiraré per un trencall que m’asseguri drecera.
Si l’atzar tossut s’entesta en que tot sigui com és,
deu ser perquè és un designi,
que no pas un mal entès.

Miquel TMiquel TMiquel TMiquel TMiquel Trillarillarillarillarilla
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Balaguer acull el Concurs

provincial de Cant d’ocells
El concurs es va celebrar el diumenge

11 de juny als pavellons de la Cros

La ciutat de Balaguer va acollir la primera Final
Provincial del Concurs de Cant d’Ocells en la
modalitat de taula o de pega. El certamen va reunir
més d’un centenar de persones que van portar els
seus ocells per a competir.

Segons manifestà l’Associació balaguerina la
Creuera, es va comptar amb 12 exemplars de
pinsans, 28 de passarell, 39 de verdums i 84
caderneres.

El guanyador del concurs en la modlaitat de
pinsans va ser Robert Gimenez d’Agramunt, seguit
de Isidre Costa de Solsona i de Manel Vara de Lleida.
En la modalitat de passarells el guanyador va ser
Isidre Costa, seguit de Manel Pelegrí i Manel Nosas,
tots ells de Solsona.

En la modalitat de verdums el guanyador va ser
Oscar Holgado de Mollerussa, seguit de Manel Nosas
de Solsona i Gregorio Cabezas d’Agramunt.

En la modalitat de caderneres es van proclamar
vencedors Eduard Castillo de Solsona, Jonhatan
Fornier de Balaguer i Jesús Cortés d’Agramunt.

El Campionat estava organitzat per la Societat
Ocellaire «La Creuera» de Balaguer.

Més de cent exemplars a la Mostra de Bonsais

del passat 4 de juny al Passeig de l’Estació

Els carrers del centre històric s’omplen de

catifes florals per celebrar el dia de Corpus
Un bon nombre de balaguerins

van acostar-se el passat diumenge
18 de juny a la Plaça del Mercadal i
carrer del Miracle per veure de prop
les catifes típiques que s’exposen
en motiu de la festivitat del Corpus.

Gràcies a la col.laboració de
l’àrea de jardineria de l’Ajuntament
que des de primera hora del matí
va preparar els materials com la
gespa recent tallada i les flors que
servirien d’ornamentació, així com
la col.laboració dels ciutadans que
any rera any, dediquen bona part
de la jornada a decorar i elaborar
aquestes magnífiques catifes que
arribaven fins a cent cinquanta
metres amb diferents motius

El passat diumenge 4 de juny, el Passeig de l’Es-
tació de Balaguer va acollir un any més la Mostra de
Bonsais que organitzada pel Club Bonsai Balaguer
va cridar l’atenció de centenars de veïns de la co-

marca de la Noguera que van con-
templar els més de cent exemplars
magnífics que formaven part de
l’exposició.

Durant tot el dia, els visitants
van poder gaudir de la Mostra
d’aquests petits arbres que són
autèntiques obres d’art, i rebre, a
la vegada, les explicacions i dubtes
per part dels organitzadors de la
mostra, membres del Club Bonsai
Balaguer, club que es caracteritza
per la seva gran activitat en favor
dels bonsais i que al llarg de l’any
organita concursos, mostres i
diferents cursos de com s’han de
tractar i de com fer aquestes obres
d’art naturals.

religiosos i l’escut de la ciutat de Balaguer entre
d’altres motius ornamentals. Durant la tarda - vespre,
més de 200 persones van assistir a la processó des
de la plaça del Mercadal fins a l’església del Miracle.
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Balaguer acull per primera vegada, l’Assemblea

General de la Federació Catalana de Futbol

El C.F. Balaguer treballa per tal de confeccionar

un equip competitiu per la temporada 2006-07
La Junta Directiva del Club de

Futbol Balaguer està treballant en
la confecció de la plantilla per la pro-
pera temporada 2006-07.

Un cop assegurada la continuï-
tat de l’equip tècnic format per l’en-
trenador Emili Vicente i el seu se-
gon, José Gil, ja han renovat pel club
balaguerí els jugadors Juanjo
Tenorio, Juanjo Alias, Jaume
Campabadal, Alberto Algado i Xavier
Gabernet, tot i que durant els pro-
pers dies s’espera tancar la conti-
nuïtat de la major part de l’equip,
abans d’incorporar nous jugadors
que han de cobrir les baixes dels
jugadors que penjen les botes
aquesta temporada com es el cas

El Teatre Municipal de Balaguer
va ser l’escenari de l’Assemblea de
la Federació Catalana de Futbol,
que per primera vegada en la seva
centenària història es va celebrar
fora de Barcelona.

A l’Assemblea hi van participar
més de dos-cents representants de
diferents clubs catalans, que van
aprovar amb nota la gestió realit-
zada fins a la data, de la nova Jun-
ta dirigida per Jordi Roche.

de Toni Menchón, Miquel Angel Fontova i Carlos
Gomila, i la baixa de Sergio Flamarique i de Ferran
Alaman que deixen el club per problemes laborals i
d’estudis, respectivament.

Les fèmines del Club

Bàsquet Balaguer

mantenen la categoria
Després de la seva victòria davant el
Manlleu en el tercer i definitiu partit

L’equip femení del Club Bàsquet Balaguer va tor-
nar a guanyar a casa, després de l’ensopegada al
camp del Manlleu, certificant d’aquesta manera la
seva continuïtat, una temporada més a la Segona
Catalana.

Les balaguerines van anar al davant en el marca-
dor en tot moment, en un encontre dominat pels ner-
vis dels dos equips ja que es jugaven el descens de
categoria després de l’empat a un partit en la elimi-
natòria.

Gracies a la forta defensa i a la concentració de
les jugadores locals, les balaguerines dominaven a
la mitja part de vint punts de diferència.

En el tercer quart, el Manlleu va canviar la seva
defensa en zona, i juntament amb la relaxació local
va fer que el Manlleu es col.loqués a tant sols 9 punts
al principi del darrer quart. Això va fer reaccionar les
locals que es van posar a falta de cinc minuts pel
final, altre cop amb 18 punts de diferència favora-
bles als interessos balaguerins. Al final les jugadores
visitants es van quedar amb 4 jugadores sobre la
pista en els tres darrers minuts, un cop ja tot estava
decidit i el Balaguer manté la categoria.
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El passat divendres 16 de juny es celebrà a
Balaguer la Nit de l’Esport que enguany arribava a la
dinovena edició.

La Festa, organitzada per la Regidoria d’Esports i
les entitats esportives de Balaguer, serveix per pre-
miar els esportistes més destacats en les seves mo-
dalitats durant la temporada 2005-2006, així com un
reconeixement a les entitats esportives que amb la

La XIX Nit de l’Esport ret un homenatge

als millors esportistes de l’any 2005-06
L’acte va ser presidit per l’Alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà i el

President de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Roche

seva tasca fan possible una àmplia
oferta esportiva pels balaguerins.

Les més de vint entitats que s’hi
trobaren convidades van fer que la
Festa reunís a uns 500 esportistes,
fet que deixà petit el teatre de la ciutat,
seu on es celebrà la festa.

La festa, dirigida per dos
presentadors i una excel.lent projecció
on s’hi mostren petits retalls àudio-
visuals dels esportistes guardonats,
va comptar amb la presència de
l’Alcalde Miquel Aguilà, del repre-
sentant del Consell Comarcal, Pere
Magrí, del President de la Federació
Catalana de Futbol, Jordi Roche, i del
President del consell esportiu de la
Noguera, Josep Batalla.

Cadascun dels clubs presents va
retre homenatge als esportistes o
equips que més han destacat durant

l’any, i els moments més emotius de la Festa van ser quan es va
premiar l’actitud esportiva i personal de Lluís Garrofé, per part
del Centre Excursionista de Balaguer, el reconeixement a Jordi
Prió per l’organització de l’Open Internacional d’Escacs, als
membres de l’equip l’Estel, l’equip sènior femení del Club Tennis
Taula Balaguer que ha aconseguit l’ascens a Divisió d’Honor, al
Juvenil del Club Futbol Balaguer pel seu ascens a Preferent i a
Toni Menchón, en especial, per ser l’entrenador d’aquest juvenil i
per la seva retirada dels camps de futbol aquesta temporada.

La Festa va retre un emotiu homenatge a Jose Maria Tenorio,
responsable de les instal.lacions esportives municipals que es
jubila aquest any.
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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

MANHATTAN

REVELAT FOTOS

DIGITALS
COPISTERIA · PAPERERIA · LOTERIES · FOTOS CARNET

Mercadal, 28 - BALAGUER - Tel. 973 450 407

Els alevins del C.F. Balaguer guanyen el trofeu a

l’equip més esportiu al Torneig de Perpinyà

Lliurament de Trofeus en la Festa de Final de

Curs del Consell Esportiu de la Noguera
El passat divendres 9 de juny,

el pavelló poliesportiu de Balaguer
va acollir la Festa de Cloenda del
Curs 2005-2006 del Consell Espor-
tiu de la Noguera amb diverses ac-
tuacions i exhibicions esportives
dels alumnes dels centres escolars
de Balaguer i comarca.

Durant l’acte va celebrar-se dos
partits de bàsquet de categoria
prebenjamí i aleví, deixant pas a una
demostració de gimnàstica rítmica,
amb ballets individuals i de grup.

Després va tocar el torn al fut-
bol sala benjamí masculí i per aca-
bar van ser els alumnes de l’escola
de dansa Montse Miret.

L’equip aleví del C.F. Balaguer
dirigit per Dani Valls i Xavier Bonet
van participar del 9 a l’11 de juny
en el Torneig «Catalogne» celebrat
a la població de Canet de Roseillon
a la vora de Perpinyà, amb dos
equips alevins quedant en sisena
posició,  de 19 equips participants,
i guanyant el Trofeu al Fair Play, per
l’esportivitat demostrada, tant per
l’equip balaguerí com pels acom-
panyants durant tot el cap de set-
mana a la població francesa.

La piscina coberta ha acollit

el “Mulla’t per l’esclerosi”

del 12 al 18 de juny
En total s’han nedat més de deu mil

metres a favor de l’esclerosi

Com cada any, l’Ajuntament de Balaguer,
col.labora amb la campanya “Mulla’t per l’esclero-
si”; aquest any però, a diferència de la resta d’ex-
periències en els darrers anys s’ha apostat per
rellançar la oferta durant tota una setmana de la
piscina coberta. Així doncs, durant la setmana del
12 al 18 de juny, els usuaris de la piscina coberta
ha pogut col.laborar amb donacions i compra de
material vari, el qual ha fet que es superessin totes
les expectatives de recull d’ingressos per a la cam-
panya, amb més de sis cents euros.

Com cada any, també s’ha registrat un ampli
llistat de col.laboradors desinteressats i de forma
commemorativa s’han registrat més de deu mil
metres nedats a favor de l’esclerosi per un gran
nombre de nedadors assistents a la piscina.

Acte seguit es va fer el lliurament dels trofeus
entre els equips i participants guanyadors de les
diferents modalitats esportives en els campionats
que s’han realitzat al llarg de l’any.
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 El diumenge 25 de juny se celebra el

Primer Triatló “Ciutat de Balaguer”
Organitzat per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Balaguer

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

La promoció d’aquest esport a nivell 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 i comarcal, fent que
Balaguer i la Noguera siguin
coneguts tant per la pràctica
d’aquest esport, amb espais
immillorables com pels esportistes
que ha donat la ciutat.

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 Balaguer.

Així doncs, aquest diumenge,
l’atractiu d’aquest esport es podrà
gaudir a l’entorn comarcal i municipal
de la nostra ciutat amb la pràctica
de ciclisme, atletisme i la natació,
proves esportives del triatló.

S’acaba el Campionat

d’Espanya de parapent
El pilot castellanomanxec Francisco Renedo es

va proclamar el passat dissabte campió d’Espanya
de parapent en la competició que es va disputar a
Àger.

Renedo va arrasar tots els seus rivals ja que va
ser el guanyador en les tres categories del torneig:
l’Absoluta, la Serial i l’Open, en un campionat que ha
tingut el mal temps com a protagonista.

El madrileny Miguel Martínez ha estat segon del
campionat.
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V. X. ADSUAR

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

Agència OficialMercedes-Benz

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

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

ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

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

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

Possibilitat de pagar amb targeta

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

Manteniment i neteja de:

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

Telèfons

 618 382 661
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

L’equip Confecciones Fernández torna a guanyar

les 24 Hores de Futbol Sala

Debut de l’equip Femení del C.F. Balaguer davant

la Unió Esportiva Lleida, en un partit amistós
L’equip femení del Club Futbol

Balaguer va debutar la passada set-
mana en un partit amistós davant
del equip femení de la Unió Esporti-
va Lleida, al Camp Municipal d’Es-
ports de la capital de la Noguera.

L’equip balaguerí dirigit per Llu-
ís Cortés va mostrar bones mane-
res, davant d’un equip superior en
categoria i en edat de les seves ju-
gadores. L’equip balaguerí entrarà
en competició la propera tempora-
da.

L’equip de futbol sala Confecciones Fernández va
tornar a guanyar un any més, l’edició de les 24 Hores
de Futbol Sala de Balaguer, al vèncer en la final a l’equip
de Bellcaire per un contundent 7-3, amb Miguel Alias

com a màxim golejador del campio-
nat en categoria sènior.

El Confecciones Fernádez va
arribar a les semifinals després d’un
encontre complicat davant l’equip
Tecmon, que es va resoldre a la tan-
da de penaltis després que el partit
acabés amb empat a tres gols.

En categories benjamí i aleví el
guanyador va ser l’Escola Pia al des-
fer-se en les finals del CEIP La No-
guera i Gaspar de Portolà respecti-
vament.

L’Alcalde Miquel Aguilà i el regi-
dor d’esports Juanjo Tenorio van pre-
sidir el lliurament de trofeus el diu-
menge a la tarda, un cop acabada
la final.

Glòria Pallé rep la medalla

de bronze al mèrit esportiu
Atorgada pel Consejo Superior de

Deportes per la seva carrera esportiva

El Consejo Superior de Deportes ha atorgat a
l’ex-atleta balaguerina Glòria Pallé, la medalla de
bronze al mèrit esportiu, en reconeixement a la seva
brillant tasca com a esportista i després, com a di-
rigent esportiu.

Al conèixer la notícia Glòria Pallé ha dit que
“aquesta medalla de bronze suposa un final com
mai hagués somiat a la meva carrera esportiva. Està
clar que l’esport ha marcat la meva vida i aquesta
distinció no està a l’abast de tothom. A més, aquesta
medalla és també per l’esport lleidatà.”

Als anys 80, Glòria Pallé va ser Campiona
d’Espanya de 800 (anys 78-79-84) i 1.500 metres
(anys 80-83-85), mentre que a nivell internacional
va destacar el seu 5è lloc en els Campionats
d’Europa celebrats a Gotteborg i les dues medalles
de bronze assolides l’any 1983 als Jocs del Mediterrà
(Casablanca) i als Jocs Iberoamericans (Barcelona).
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Cal dir la veritat

Vivim uns temps de molta llibertat, jo diria que
excessiva. Les parelles viuen juntes sense estar casades,
els que estan casats es divorcien i comencen una nova
relació com si res hagués passat. Canviem de parella tot
sovint com qui canvia de jaqueta cada temporada. Ja ho
hem assimilat com una cosa natural, fins i tot l’avortament
el veiem normal, una pastilleta i ja està, com si es tractés
d’un refredat. Només ens faltava que ens fessin empassar
l’homosexualitat també com una cosa natural. El món s’ha
girat de l’inrevés. Ja no és normal posar la família com a
prioritat ni sacrificar-nos per allò que volem, ara és moda
deixar-nos dur per la corrent. No s’utilitza la paraula
compromís, l’amistat ha perdut substància, les relacions
personals s’han aigualit, inclús la nostra fe s’ha tornat
insípida. Ara ens volen fer creure que Jesucrist es va casar,
com un home qualsevol. Els cristians no podem callar,
aquest cop no. No podem deixar que destrueixin les bases
de la nostra fe. És necessari que diguem la veritat, sense
embuts ni vergonya perquè Jesucrist no és va avergonyir
de donar la vida per nosaltres.

Jesucrist és el Fill de Déu, la Paraula a través de la
qual Déu va crear totes les coses i per la qual subsisteixen.
Diu l’evangeli de sant Joan:”I aquella Paraula es va fer
carn i habità entre nosaltres”. Va venir com a home per
salvar al món,  va ocupar el nostre lloc en la creu i ens va
donar una nova vida, gratuïtament. El seu propòsit no era
casar-se i no ho va fer, es va mantenir fidel al seu ministeri.
El seu amor anava més enllà dels sentiments humans.
Estem tan acostumats a veure sexe en lloc d’amor que
se’ns fa difícil d’entendre que es pot estimar de forma
desinteressada. Jesucrist va estimar a Maria Magdalena
igual com a Marta, Pere, Joan o qualsevol altre que es va
creuar en el seu camí. Ell mai va fer diferències entre
home i dona, va guarir i perdonar a tots. Va venir a dur-
nos el missatge del Pare: Que hi ha una vida millor per a
cada persona i que podem mirar al futur amb esperança.

Es va entregar voluntàriament per complir la voluntat
del Pare. Quan va morir en aquella creu, ho va fer
pràcticament sol, només la seva mare i algun dels seus
seguidors van estar amb ell fins al final. Desprès d’haver
sofert els insults de la gent, d’haver estat fuetejat fins
arrancar-li la carn, d’haver-li clavat una corona d’espines
al cap que quasi bé li arribava al cervell i d’haver-lo
apallissat; ell va decidir continuar fins al final per amor a
tots nosaltres, no per amor a la Maria Magdalena. Al seu
costat hi havia dos lladres que també van ser executats
de la mateixa manera. El primer va demanar perdó a
Jesucrist per tots els seus pecats i va reconèixer que era
el Fill de Déu. El segon, en canvi, es va burlar d’ell. El que
va acudir a Jesucrist, avui és amb ell, l’altre no.

La llibertat d’expressió no pot ser l’excusa per
blasfemar, injuriar, calumniar i mentir. Els cristians hem
de saber quin és el nostre lloc. Jesucrist mai va deixar
passar cap ofensa contra el Pare, es va mantenir fidel a
la seva confessió i es va enfrontar al món. Si som cristians
hem de seguir l’exemple del nostre mestre com ho van
fer els seus deixebles. És hora de que tots sàpiguin la
veritat.

Desirée Solà i Brich

T’escric suposant que la teva salut  i la
dels teus és bona, i amb la gelosia de les plu-
ges que dius que teniu. Aquí ni una gota ni pel
mal de morir. Fins i tot els refranys, -tantes
vegades encertats-, es podrien canviar. T’ho
dic, per allò “d’al maig cada dia un raig”. Men-
tida podrida. Em sorprèn l’assabentat que es-
tàs de la situació a Catalunya i a Espanya. No
hi ha dubte que Internet és una gran cosa.

Doncs sí, aquesta carta sortirà demà 16-
06-06 destí les teves mans, i la setmana en-
trant publicada en la major part al Groc. Per
tant no puc dir-te res dels resultats. És cert
que es diu que el sí serà majoritari, jo no ho
sé. Però és cert que el PP està molt apagat, i
els d’Esquerra, cada dia més encabritats. La
cara del Carod sembla que porta dol per al-
gun parent molt pròxim, i el missatge molt
rabiós. Tot era d’esperar, o no?

Jo em pregunto com pot ser que homes
ben formats, amb carrera, àmplia experiència
en les lluites de partit. Observadors de la polí-
tica dels seus adversaris. Assedegats de po-
der. Hagin perdut el nord, i sense dubtar-ho,
tot l’avançat amb tan poc temps, -i sense dub-
tar-ho repeteixo- arrisquessin fins a la pèrdua
de tot. En què es van equivocar? Quina valora-
ció no va ser la justa? Des del primer dia el
seu tarannà poc equilibrat, grollerots, xerrai-
res en excés, els va fer mal. I amb vint-i-vuit
mesos no han sabut aprendre. Potser no ho
volien fer? Potser no creien en la necessitat
de fer-ho? També es pot pensar que tipus com
el Carod i el Puigcercós no puguin aprendre.
Tu saps amic meu que l’absència d’humilitat
nega la capacitat, moltes vegades, d’apren-
dre.

Però jo crec que el vertader pagament en-
cara l’han de fer. Ells no poden creure que una
figura tan anàrquica i imprevisible com el Sr.

Benvolgut amic

Maragall no els guardi rancúnia, per l’espec-
tacle ofert, i cas de passar-se de benvolent,
el PSOE ja li farà memòria.

CiU, plora pel país amb un ull i riu amb
l’altre pel bé que van sortir les fotos. I encara
que veu que el Sr. Maragall no vol marxar ni
que l’empaitin, li anirà matxacant el fetge for-
çant la seva retirada. Perceps bé que la força
amb vent de popa és CiU, i per tenir socis
com els que ha tingut el PSC val més mirar-ho
de lluny. Cambó tenia més raó que un sant.

Una vegada jubilat el Maragall, què hi pot
haver que impedeixi un govern de coalició CiU
i PSC? Res. Més s’ha de dir, seria aconsellable
i bo per la majoria dels ciutadans. I a mi, en
concret, m’agradaria molt un conseller en cap
que s’anomenés Montilla. Per què no?

Amic meu, quina finura de passos es po-
drien fer, ara de vals, ara de tango. Ara una
miqueta més ràpid com de fox, ara lent com
un romàntic bolero.

Quin Madrid se’ns podria resistir? Dis-me,
quin?

Somiant, et saluda el teu company que
somiquejarà al despertar.

C.G.A.

P.D.- No voldria que entenguessis que el
dit més amunt és un desig meu. He dit “m’agra-
daria”. Per que sembla ser ja hora que la polí-
tica de Catalunya sigui més estable, més con-
solidada, i més seria. Al 2006 el nacionalisme
ha d’ésser pragmàtic i possibilista. De cap
manera entrarà dins el cor si abans no ha en-
trat al cervell. I això tan repetit pel Saura: “d’es-
querres, progressista i nacionalista”, pel vist,
fa un flac favor als tres conceptes. El tripartit
no ha funcionat de cap manera com tu saps, i
ja n’estàs enterat.
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Hostal Nou, s/n  -  25680 Vallfogona de Balaguer - Tel. 973 44 50 59

L’Escola de Dansa Montse Miret va

celebrar el festival de fi de curs
El Teatre Municipal de Balaguer va acollir un espectacle fantàstic
ofert pels alumnes de l’Escola professors i professionals foranis

El passat dissabte 17 de juny, el Teatre
Municipal de Balaguer va acollir el festival
de final de curs de l’Escola de Dansa Montse
Miret de Balaguer.

La primera part de l’espectacle va estar
dedicat a la dansa clàssica a través de la
recreació del conte del Flautista d’Hamelín.

La segona part, titulada, un tomb per la
dansa, va iniciar-se amb la interpretació de
La Bayadere de Minkus, una de les peces
més representatives del ballet clàssic. Va
ser la professora de l’escola, Mònica
Husillos, l’encarregada de posar sobre l’es-
cenari aquesta peça de caire romàntic.

Durant el festival, que va plantejar-se

com un viatge entorn de la història de la
dansa , també van actuar diferents profes-
sionals convidats, com Vicky Rodríguez, que
va interpretar magistralment un tango con-
temporani, i Esther Sanfeliu, del Grup Esbòs
Dansa de la Universitat de Lleida, que va
ser el fil conductor d’aquest viatge per la
història de la dansa.

La dansa espanyola, a través de les
alumnes del professor Javier Meilán de l’Es-
cola de Dansa de Lleida, el funky i la dansa
contemporània van complementar aquesta
segona part del festival que va finalitzar amb
l’actuació de les professores de l’Escola de
Dansa Montse Miret de Balaguer.

Lidia Sampietro participa al

Campionat d’Espanya de

Gimnàstica Rítmica
El Campionat d’Espanya se celebra a

Almeria del 22 al 25 de juny

La jove gimnasta balaguerina Lidia Sampietro,
que practica aquest esport en les files del Club Sícoris
de Lleida, s’ha classificat per al Campionat d’Espanya
de Clubs i d’Autonomies, representant a Catalunya.

Lidia Sampietro participarà en aquest Campionat
d’Espanya de Gimnàstica rítmica durant aquest cap
de setmana del 22 al 25 de juny a la població
andalusa d’Almeria.
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 La Transsegre 2006 escalfa motors per

tenir-ho tot a punt els dies 8 i 9 de juliol
La Salseta del Poble Sec i Los Hermanos de Rocco posaran la música

Els propers dies 8 i 9 de juliol, la capital de la
Noguera acollirà la XXII edició de la Festa de la Trans-
segre.

Durant el dissabte 8 al matí es verificaran les
embarcacions al marge esquerra del riu Segre, i un
cop verificades, les barques podran entrar al parc
tancat de Camarasa, fins a les 4 de la tarda.

Les dues etapes nàutiques se celebraran el dis-
sabte a la tarda, entre Camarasa i Sant Llorenç, i la

segona entre Gerb i Balaguer, el
diumenge al matí.

A partir de 2/4 d’11 de la nit
del dissabte, començarà la Festa
al parc de la Transsegre amb el
grup Samba Brasil i al mateix
temps es podrà gaudir d’una bar-
bacoa on es serviran montaditos
de xistorra i cervesa negra.

Després de l’habitual especta-
cle Piro Musical amb la Pirotècnia
Igual, hi haurà l’actuació de l’Or-
questra La Salseta del Poble Sec i
el grup Los Hermanos de Rocco.

Un any més, l’augment de la
vigilància i d’algunes mesures de
seguretat, per tal d’evitar que al-
gunes embarcacions es quedin a
l’aigua del riu Segre, com ha pas-
sat en algunes edicions anteriors,
seran prioritats màximes per part
de l’organització de la Transsegre
2006.

Albert Bonet participa a la

pel.lícula “El Coronel Macià”
El professor de l’Aula Municipal de Dansa de

Balaguer, Albert Bonet, ha participat recentment en
la pel.lícula El Coronel Macià dirigida per Josep Mª
Forn. La participació ha estat com a ballarí en una
de les escenes ambientades al Palau de Pedralbes
on s’hi representa un sopar de gala on el professor
titular de l’Aula Municipal de Dansa de Balaguer ha
intervingut a través de la coneguda companyia de
dansa Roseland Musical dirigida per Marta Almirall,
la qual ha confeccionat les coreografies.
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ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Ref. Gestoria Cudós. Raó al
tel. 973450555, Montse.

VENDA/LLOGUER de pàr-
kings 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 telèfon:
629725009.

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
resi-dència. Raó tel:
658967374.

OPORTUNITAT, es tras-
passa empresa de neteja.
Raó telèfon: 607088193.

ADMINISTRATIU 20.000
E anuals. Des del batxillerat
o FPII, fes-te funcionari. In-
forma’t 900315315, és gra-
tuït.

VENEM estudi nou a estre-
nar, amb opció de pàrking, 1
hab., sala-cuina de 21 m2,
bany complet, parquet i ter-
rassa de 21 m2. Molt bona
zona. Raó: 625366904.

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

COMPRO PISO  de
segunda mano en Balaguer,
de particular a particular.
Interesados  llamar al telefo-
no: 687733927.

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

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

VENDA de pisos, aparta-
ments, àtics, i terrenys
d’obra nova i de segona mà.
Teléfon: 692172714 (horari
d’oficina).

SE VENDE moto CBR 600F.
Bon preu. Raó telèfon:
669414131.

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

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

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

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).

ES PRECISEN ZELA-
DORS, si tens el certificat
d’escolaritat treballa de
f u n c i o n a r i . P r e p a r a ’ t :
900233233. Trucada gratu-
ïta.

ES VEN acció del Club Ten-
nis Balaguer. Interessats tru-
car al 669845313.

SE VENDEN cachorros
Yorksare. Razón telefono:
661245574.

SALOU es lloga apartament,
per a 6 persones. Prop plat-
ja, piscina, zona ajardinada,
recinte reixat amb pàrking.
De juny a setembre, per quin-
zenes o setmanes. Tel:
609369537.

DOS SEÑORAS de
Balaguer, de entre 50/60
años, buscan señora para
poder entablar amistad.
Razón: 973443204.

SE VENDE Hunday H1
diesel,  20.000 kms. Año
2005. Precio: 18.000 e ne-
gociables. Razón telefonos:
630960438 - 973292078.

COMPRO motos antiguas,
todas las marcas y modelos
(Bultaco, Montesa, Ossa y
otras). No importa estado.
También compramos revis-tas
antiguas de automoción y res-
tos de talleres. Inte-resados
llamar al telefono:
973610087.

ES LLOGA apartament a la
Pineda (se Salou), amb vistes
al mar, piscina, pàrking, a/a,
rentavaixelles i tots els extres.
Per setmanes i quizenes. Raó
telèfon: 639330429.

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

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

ES LLOGA plaça de pàrking
de línia, cantonada Passeig
amb carrer Sant Lluís. Raó:
696680933.

ES VEN Alfa 147 JTD, 54.000
kms. Preu: 15.000 e, de co-
lor negre. Raó telèfon:
655801104.

ES VEN apartament a l’Av. Pa-
ïsos Catalans, 2 hab., 1 bany,
menjador, cuina de disseny,
parquet, a/a, recent pintat.
Abstenir-se curiosos. Telèfon:
973451430.

ES VEN moto Yamaha TZR de
49 cc, i una tenda de campa-
nya amb remolc semi-nova.
Raó telèfon: 665694162.

SE VENDE habitación juvenil
de 2 camas con mueble
armario alargado de 4,4 me-
tros. Interesados contactar al:
973450281 o 973216209.

REPASSOS d’estiu individu-
als. Totes les assignatures de
primària a ESO. Horaris flexi-
bles. Telfs: 973448444 o bé
al 973449250.

OPORTUNIDAD, se vende
Yamaha Xoper de 125 cc, sin
carne, menos de 1.000 kms.
Seminueva. Razón telefono:
670550111.

ES TRASPASSA botiga de
roba de nens. Zona cèntrica.
Raó telèfon: 636083788.

ES LLOGA local/magatzem
de 35m2 al carrer Girona.
Raó tel. 973 448 273.

SE ALQUILA casa adosada
en Miami, los meses de julio,
agosto y septiembre, por
semanas o quinzenas. Razón
tel: 651009015.

ES VEN ÀTIC de 110 m2,
3 hab., 2 banys, terrassa de
15 m2. Zona eixample de
Balaguer. Totalment nou. Raó
telèfon: 636263589.

ES MENJADOR en molt
bon estat. Preu: 600 e. Tru-
car per les tardes al telèfon:
677559614.

EMPRESA DE NETEJA de
Balaguer, precisa personal
amb experiència en netejar
vidres. Raó tel: 686473026.

NOIA TITULADA en Inter-
pretació de llengua de Sig-
nes, s’ofereix a donar clas-
ses particulars de repàs (de
qualsevol assignatura) a
nens i adolescents sords.
Trucar al telf: 661848764.

ES BUSQUEN noies per
treballar en pub de nova
obertura, els caps de setma-
na. Imprescindible majors de
18 anys. Raó telf:
686473026.

VENTA DE NAUS al polí-
gon de Balaguer. Interessats
trucar al telèfon 973450051
o al 647650730.

OPORTUNIDAD, vendo
piso de particular a particu-
lar. Bien situado. Salon-
comedor, 4 hab., cocina, 2
baños, ascensor, calef., a/
a, hilo musical, 2 terrazas,
galeria cerrada, trastero.
Razón: 666847086.

ES VEN cotxet per a bebé,
tot complert (Casual Play)+
trona (Bebé Confort). En per-
fecte estat. Raó:
652674420.

ES LLOGA local/magatzem
de 35m2 al carrer Girona.
Raó tel. 973 448 273.
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HORAR IOD ' AU TOBUSOS

H O R A R I O D E O T R E N S

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

De les 8 de la tarda del 22 de juny a les 8 de la tarda del 29 de juny SALA
De les 8 de la tarda del 29 de juny a les 8 de la tarda del 6 de juliol MARCH
De les 8 de la tarda del 6 de juliol a les 8 de la tarda del 13 de juliol 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

- Persona amb carnet de segona, per treballar
pels matins, durant els mesos de juliol i agost.

INTERESSATS TRUCAR AL 973 44 53 31

EMPRESA DE TRANSPORTS

NECESSITA:

ES VEN  local comercial
al carrer Sant Diego de California
de 180m2. Possibilitat de dividir-lo

en dos de 90m2.
Raó tel. 973 448 273.

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA

06.30 (1) 06.59

08.00 08.30

09.40 10.09

12.50 13.19

14.16 (4) 14.46

16.45 17.14

18.10 18.39

19.10 (4) 19.40

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER

06.00 (1)(2) 06.23

07.15 07.44

09.00 (3) 09.29

10.30 10.59

13.45 (3) 14.19

15.45 16.14

17.30 17.59

20.10 20.39

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.
(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.
(3) Enllaç amb el servei per carretera des de La Pobla
de Segur fins a Sort. (Sortides de la Pobla de Segur:
11.00 h i 15.50 h - Arribades a Sort: 11.30 h i 16.20 h).
(4) Enllaç amb el servei per carretera des de Sort fins
a la Pobla de Segur. (Sortides des de Sort: 12.10 h i
17.05 h - Arribades a la Pobla de Segur: 12.40 h i 17.35
h).

SORT. 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
13.30 " calendari escolar
15.18 “ diari

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
18.00 LLEIDA diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
16.40 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
13.35 PONTS de dill. a div. feiners
19.50 PONTS de dill. a div. feiners
17.21 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.  BALAGUER-SALOU/CAMBRILS CALEND.

07.45 (Balaguer) *(17,18,24 i 25 juny)

19.00 (Cambrils) *(1,2,8,9,15,16,22,23,29 i 30 juliol)

19.20 (Salou) *(5,6,12,13,15,19,,20,26 i agost)

SORT.LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
09.15 diari
11.00 feiners
12.30 feiners
13.15 de dill. a div. feiners
15.00 calendari escolar
16.00 diari
16.30 feiners
18.30 feiners (excepte juliol/agost)

19.00 de dill. a div. feiners



24


