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Firauto 2006
La fira de vehicles d’ocasió
varia les seves dates i es
celebrarà els dies 25 i 26 de
novembre

Ermitanyos 2006
Més de 500 ciclistes
participaran a la prova de BTT
del proper 29 d’octubre per les
diferents ermites de la
comarca de la Noguera

460

Pepe Rubianes al teatre
El proper 14 d’octubre
Rubianes tornarà amb els seu
monòleg «Rubianes solamen-
te» al Municipal de Balaguer

1a quinzena
octubre · 2006
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VOL COMPRAR O VENDRE

pisos, cases, locals, parcel.les, traspàs de negocis
Visiti’ns al Passeig de l’Estació, 1 baixos de Balaguer, tel. 973 445 705
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sumari

SERVEI DE PERRUQUERIA
Canvis d’estil

Extensions de grapa i queratina
Tot tipus de metxes

SERVEI D’ESTÈTICA
Peeling

Neteja de cutis
Peeling ultrasonic

Micropigmentació de celles i llavis

C/ Sant Crist, 27-29

25600 Balaguer

Telf: 973 447 776

Comarkalada
Des de fa molts anys, el Consell Comar-

cal de la Noguera intenta posar el dit a la
llaga per moure els joves de la comarca. Fa
anys que promou diferents plans de joven-
tut i realitza tot tipus d’activitats per tal
d’incentivar un col.lectiu que cada cop és
més difícil que reaccioni cap aquelles activi-
tats que li venen organitzades, ja sigui des
de les entitats juvenils o des de les diferents
administracions que hi treballen.

Com a tots els col.lectius de gent, parlar
de joves, és complicat ja que n’hi ha de tots,
com a totes les franjes d’edat, i potser molts
cops ens embranquem a organitzar-los quan,
segurament, el que cal, es deixar-los fer, que
facin aquelles activitats que ells volen, i no
intentar imposar el que, als organitzadors,
els sembla que és bó per ells.

Seguint en la seva tasca de lluita pels
valors juvenils, el Consell presenta ara una
nova activitat, la Comarkalada, que ha estat
coorganitzada per joves de la comarca. Ells
es trobaran durant tot un cap de setmana a
Térmens per tal de celebrar una trobada amb
activitats que ells mateixos han preparat.
L’èxit està assegurat, ja que, com dèiem,
quan un s’ho organitza a la seva manera, i
tal com vol, segur que no fallarà res i els
joves dels diferents municipis de la comar-
ca, i també de les comarques veïnes, po-
dran gaudir de la Mostra de grups musicals

En portada:
Comarkalada

BALAGUER
Inicien les obres de la

 nova passarel·la
peatonal de Balaguer

L’Ajuntament signa un
conveni amb l’Institut Català

de les dones

COMARCA
Tartareu celebra una jornada
pel municipi amb bicicleta de
muntanya.

Disfruita-la, campanya de
promoció de la fruita de Lleida
als escolars

CULTURA
Pepe Rubianes actuarà el 14

d’octubre al Teatre
Municipal de Balaguer

16 avis de la Noguera al
Congrés de la Gent Gran de

Catalunya

ESPORTS
El Balaguer perd els dos
darrers partits disputats davant
el Girona i el Manresa

Bon inici del Cristec amb una
victòria davant l’Esplugues al
Pavelló de Balaguer

de la comarca, de la fira jove, i d’aquelles
activitats lúdiques i gastronòmiques que
durant tot el cap de setmana es desenvolu-
paran a Térmens, primer dels municipis de
la comarca, en acollir la Comarkalada, que
té intenció de ser itinerant, un any a cada un
dels municipis de la Noguera.

Felicitem la iniciativa del Consell Comar-
cal, i esperem que aquesta  festa jove de la
comarca sigui la primera d’un cicle en que
els joves noguerencs s s’impliquin tot el que
vulguin amb tots aquells temes que els afec-
ten. Els temes que afecten i preocupen als
joves, són temes que ens afecten i ens han
de preocupar a tota la societat en general.

D’ells és el futur!
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Inicien les obres de construcció de la

nova passarel.la peatonal sobre el Segre
L’obra d’aquesta infraestructura costarà vora un milió d’Euros la

meitat dels quals seran subvencionats per la Generalitat de Catalunya

Aquesta setmana s’iniciaran les obres de
la segona passarel.la que travessarà el riu
Segre a l’alçada del Xalet Montiu de Balaguer;
de fet, dimarts passat ja varen començar a
marcar l’espai per temes de seguretat.

Aquesta nova construcció pretén facilitar
l’accés entre l’eixample, a la part esquerra
del riu i la zona d’equipaments culturals del
marge dret.

La passarel.la tindrà una longitud total de
99 metres, aproximadament, iniciant-se
davant mateix del Xalet Montiu en una
plataforma rectangular d’uns 10 metres de
llarg que configuraran un espai obert i
d’esbarjo que donarà pas al tram bàsic de
passarel.la, de 6 metres d’ample per 62’70

metres de llarg, sobre la qual es recolzarà
un arc de 8’32 metres d’alçada en el seu punt
més alt. Acabarà en una altra plataforma, més
llarga, que la primera tindrà una amplada de
7 metres i s’alinearà amb el carrer d’Almatà.

La previsió d’execució de l’obra és de 8
mesos a comptar a partir de la signatura de
l’acta de replanteig que va fer-se el passat
mes d’agost.

El pressupost de l’obra és de 949.519’51
d’euros i està parcialment finançada pel
PUOSC, de la Generalitat de Catalunya en un
50%  i pel Pla d’Inversions Supramunicipals
de la Diputació de Lleida, en un 12’6%;  la
resta serà aportada amb fons propis de
l’Ajuntament de Balaguer.

Arranjament dels camins

de l’Horta d’Avall
Properament tindrà lloc l’inici de les obres d’ar-

ranjament dels camins de l’horta d’avall concreta-
ment de la zona de la primera marrada, que com-
prèn  un total de 3’3 kms. i de la segona marrada,
de  6’6 kms.

El pressupost desglossat d’aquesta obra és de
374.359’16 euros corresponents a la primera
marrada, adjudicada a Àrids Romà i 562.409’64
euros de la segona marrada, adjudicada a FCC.

Aquesta obra està finançada al 100% pel
Departament d’Agricultura de la Generalitat. Aquesta
obra suposarà una clara millora per tota aquesta
zona ja que les característiques tècniques del
projecte són d’una gran qualitat.
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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

973 246 850 - 667 471 961

ZONA TORRELAMEU

Nueva construcción de pisos y áticos
de 2, 3, 4 habitaciones, con terrazas
de hasta 134 m2 con barbacoa. Jardines
propios y comunitar ios,  p isc ina
comunitária. Suelo de parquet, video
portero, columna hidromasajes, a/a,
atrapa polvo. Los precios incluyen
parquing y trastero.  Sólo a 10
kilómetros de Lleida. Información y
planos. Acabados de alto estanding.

ZONA BALAGUER - Ref. 0005

Zona nueva. A inversionistas. Piso de 80
m2, totalmente reformao. 4 hab., 2 baños,
ascensor, amueblado. Con contrato de
arrendamiento por 4 años. Precio:
132.222,66 e.

BUSCAMOS PISOS O CASAS PARA

ALQUILAR, VENDER O COMPRAR

EN CUALQUIER ZONA.

NO IMPORTA LA REFORMA.

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

L’Ajuntament i l’Institut Català de les

dones signen un conveni de participació
El pla pilot vol que les dones s’impliquin més en les diferents ves-

sants del desenvolupament local, elaborant una diagnòsi real

La presidenta de l’Institut Català de les

Dones, Sara Berbel, i l’Alcalde de Balaguer,

Miquel Aguilà van signar el passat 21 de se-

tembre el conveni de participació en la prova

pilot que s’ha iniciat durant el mes de setem-

bre per promoure la participació de les do-

nes en el desenvolupament local. En aquesta

primera fase hi participen un total de 15 mu-

nicipis d’arreu de Catalunya, dels quals

Balaguer i Tàrrega en son els representants

de les terres de Ponent.

L’objectiu és dissenyar una experiència

participativa amb dones d’un barri o municipi

per tal d’impulsar la integració de les dones

en la vida local, promoure l’associacionisme i

la seva incidència en les polítiques municipals.

Aquesta prova pilot té un pressupost de

30.000 euros per cada municipi participant,

i recull diverses actuacions, entre les que cal

destacar la creació d’un equip de treball

municipal, format per la dinamitzadora

municipal del projecte, responsables polítics

de les diferents regidories, tècnics municipals

i representants del teixit associatiu de dones,

per tal de realitzar la diagnosis de la realitat

municipal.

La Residència Santa Maria

celebra la Quarta Diada
Una Missa, un dinar i un espectacle de

màgia  centren els actes festius

El passat dissabte 23 de setembre, va cele-

brar-se la Quarta Diada de Santa Maria, de la Resi-

dència Geriàtrica Santa Maria de la capital de la

Noguera.

Els actes van inicar-se a les 12,30 del matí amb

la celebració d’una Eucaristia en el mateix centre, i

a partir de les 2 de la tarda, va celebrar-se un dinar

de germanor entre els residents i el personal del

centre.

A partir de dos quarts de sis de la tarda, els

residents van poder gaudir d’un magnífic especta-

cle de màgia amb els mags Gopal i Reivax, i a par-

tir de les 7 de la tarda, es va tancar l’acte amb un

berenar fi de festa.
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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

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

La fira de cotxes d’ocasió,

Firauto, canvia de dates
El certamen passa als dies 25 i 26 de

novembre als nous pavellons firals

Enguany, Firauto, la XV Fira del vehicle d’ocasió
de la ciutat de Balaguer, canvia les seves dates de
celebració ja que no es pot comptar amb els pave-
llons firals.

El lloc on es celebrava fins al moment, els
coneguts pavellons de la Cros, es van vendre el
passat mes d’agost ja que aquest recinte havia
quedat totalment petit per la gran quantitat
d’activitats, tant firals, com festives i esportives que
s’hi celebraven.

Actualment s’està construïnt un nou pavelló
polivalent, d’unes dimensions molt més grans i que
s’inaugurarà el proper 9 de novembre, durant els
actes de la Festa Major del Sant Crist.

És per aquest motiu, que la fira de cotxes
d’ocasió, Firauto es celebrarà els propers dies 25 i
26 de novembre, i no el tercer cap de setmana del
mes d’octubre com era habitual. La Fira també
acollirà un parc mòbil de la Inspecció Tècnica de
vehicles.

Lluís Muixí lliura l’escut del Barça al

president de l’entitat Joan Laporta
D’altra banda, el pastisser Lluís Muixí lliura el “monumento al anís”

de Rute, elaborat en sucre, al Museu de la ciutat cordobesa

En el darrer partit que el C.F. Barcelona
va disputar al Nou Camp davant l’Osasuna,
la Llotja va comptar amb la presència de
l’Alcalde Miquel Aguilà i del mestre pastis-
ser balaguerí, Lluís Muixí, que va fer el lliu-
rament de l’escut de l’entitat blaugrana, ela-
borat de xocolata i que passarà a formar
part del Museu del Barça. La comissió bala-
guerina va fer el lliurament de l’escut al pre-
sident del Barça, Joan Laporta.

D’altra banda, La passada setmana, el
pastisser Lluís Muixí va lliurar l’escultura de
sucre “Monumento al anís”  rèplica de la que
hi ha al municipi cordobés de Rute, per a
ser exposat al Museu de la mateixa ciutat.
Muixí ja ha realitzat una trentena d’obres per

aquest Museu del Sucre de Rute, entre les
quals cal destacar la majoria dels
monuments més coneguts de la capital
andalusa, com ara la Giralda de Sevilla o
el Patio de los Leones de Granada.
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Tartareu mostra la població

a través de rutes amb BTT
El proper diumenge 15 d’octubre

Tartareu organitza una ruta de natura en BTT
per al proper diumenge 15 d’octubre. La sortida es
farà a les 9 del matí i la ruta conduïrà als partici-
pants per diferents indrets del municipi per tal de
poder contemplar i observar la natura de l’entorn
del Barranc Salat, de les Mines de Caolí i es farà
una visita a l’antic molí de farina, actualment casa
de colònies de Sant Josep del Molí, tot seguint la
vall del Farfanya.

L’arribada novament a Tartareu està prevista per
la 1 del migdia. La ruta té un total de 15 quilòme-
tres.

La Comarkalada vol reunir els joves de

tota la Noguera durant un cap de setmana
els dies 13, 14 i 15 d’octubre a Térmens es farà la Primera Mostra de

Grups Musicals de la Noguera i la Fira Jove amb 25 expositors

El Consell Comarcal de la Noguera, mitjan-
çant el Pla Comarcal de Joventut, l’Ajuntament
de Térmens i el Consell Local de la Joventut
Konjovent organitzen durant els dies 13, 14 i 15
d’octubre, la Comarkalada, I Trobada Jove de la
Noguera.

Els objectius d’aquesta activitat són el
fomentar la interrelació dels joves de diversos
municipis de la comarca, ser un punt de reunió
entre els regidors de joventut de diverses
poblacions de la Noguera on puguin intercanviar
experiències i fomentar la participació i la
responsabilitat del jove vers la societat.

Entre les activitats programades cal destacar
la I Mostra de Grups Musicals de la Noguera que

es dura a terme el divendres i el dissabte, i durant
els concerts s’enregistrarà un disc amb cançons
de tots els grups de la comarca participants.
També es farà la Fira Jove, amb un total de 25
carpes on els joves vendran el seu municipi. Com
a activitats es durà a terme el Fòrum de regidors,
amb xerrades formatives en referència a les
polítiques de joventut de la comarca.

La Comarkalada compta amb la col.laboració
de la Diputació de Lleida, l’IMPIC, la Fundació
Margarida de Montferrato i la Secretaria General
de Joventut.

Per a més informació sobre la Comarkalada,
aquesta nova iniciativa, es pot consultar la pàgina
web: www.noguerajove.cat
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 “Disfruita-la” vol acostar la fruita de

Lleida al consum dels joves estudiants
Alumnes de quart d’ESO de Balaguer assisteixen a una sessió de tast

La Sala d’Actes del Consell Comarcal de la Noguera
va servir de menjador improvisat per tal de poder acollir
la segona de les quinze degustacions guiades incloses
dins de la campanya “Disfruita-la”.

Aquesta és una iniciativa de la Unió de Pagesos amb
la col.laboració de la Diputació de Lleida i diversos con-
sells comarcals, per tal de promoure el consum de fruita
entre els més joves. A Balaguer, els protagonistes van ser

els alumnes de quart d’ESO dels IES
Almatà i del Ciutat de Balaguer, els
quals van gaudir durant tot el matí de
la informació necessària dels avantat-
ges que suposa consumir fruita en la
dieta diària.

Els alumnes dels dos centres
educatius de Balaguer van convertir-
se durant tot el matí en autèntics
tastadors de fruita. Van rebre
informació sobre els aspectes nutritius
de la fruita i la importància d’incloure-
la en la seva dieta. Van rebre informació
molt concreta sobre la fruita de Lleida,
especialment, la poma, la pera i el
préssec.

Els participants van confirmar que
el consum que fan normalment  de
fruita és mínim, però que observant
tots els avantatges d’aquest producte
alimentari intentarien augmentar-ne el
consum.

Presentació dels plans de

dinàmica educativa
Com cada any, el Servei Eduactiu de la Noguera,

juntament amb l’Ajuntament de Balaguer i el Consell
Comarcal de la Noguera, ha presentant el Pla Muni-
cipal i el Pla Comarcal de Dinàmica Educativa, res-
pectivament, que consisteixen en un seguit d’activi-
tats exptraescolars per als alumnes dels diferents
centres escolars, refererents al coneixement de l’en-
torn, a la realització d’activitats artístiques, esporti-
ves i medi ambientals.
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Tot és a punt per a una nova edició de la

prova ciclista Ermitanyos 2006
S’esperen més de cinc-cents participants d’arreu de les comarques

catalanes, per tal de recórrer els 90 quilòmetres de la prova

Després del gran èxit assolit en les sis
primeres edicions de la prova ciclista
«Ermitanyos», arriba la setena edició, a la que
s’espera la participació de més de 500 ci-
clistes d’arreu de Catalunya i de la resta de
l’Estat, el proper diumenge 29 d’octubre, or-
ganitzada pel Club Radical Interesport de BTT
amb el suport de la regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Balaguer.

La prova ciclista consisteix en un recor-
regut de prop de 90 quilòmetres per camins
de la nostra comarca, en un recorregut que

surt de Balaguer i recorre un total de tres
ermites de la  comarca de la Noguera, com
són la de Cérvoles, al terme municipal d’Os
de Balaguer i que es troba aproximadament
al quilòmetre 26 de la prova, l’ermita de
Montalegre a Vilanova de la Sal, que s’hi arri-
ba transcorreguts un total de 48 quilòmetres,
i la darrera, la de Sant Jordi a Camarasa, al
quilòmetre 70 de la prova Ermitanyos.

Tots els participants gaudiran d’un sucu-
lent dinar al marge esquerre del riu Segre a
Balaguer, un cop acabada la prova.

Torna el Correllengua, el

proper 7 d’octubre
Organitzat, un any més, pel Casal

Pere III, Ateneu de Balaguer

El proper dissabte 7 d’octubre, Balaguer acolli-
rà una nova edició del Correllengua, amb tot un se-
guit d’actes que s’iniciaran a les 8 de la tarda, al
Passeig de l’Estació. Allí es concentraran tots els
participants, hi haurà el lliurament de torxes, l’ence-
sa de flames i una ballada de gegants, amb la parti-
cipació de les entitats de Balaguer i de tota la co-
marca de la Noguera.

A partir de les 20,30 hores hi haurà la marxa de
torxes pel Passeig, cap a Santa Maria, per la Mura-
lla. Durant el trajecte es farà la lectura del manifest
nacional del Correllengua ’06, l’actuació dels gra-
llers de Camarasa, de Vallfogona i de Balaguer, i l’au-
dició de la Muixeranga d’Algemesí. A partir de les
10 del vespre hi haurà la llonganissada popular al
Casal Pere III.
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L’artista Rosa Siré exposa a la Sala d’Art

4, del 6 d’octubre al 12 de novembre

La Galeria d’Art 4 de Balaguer acollirà una
exposició de la pintora i gravadora lleidatana
Rosa Siré del 6 d’Octubre al 12 de Novem-
bre. La inauguració es farà el proper dia 6 a
les 20’30 h de la tarda.

La presentació correrà a càrrec de
l’escriptor i poeta Josep Borrell, i del professor
de la Universitat de Lleida Joan Biscarri.
Pintora  i gravadora, Rosa Siré va néixer a la
ciutat de Lleida l’any 1944.  L’any 1962 inicia
el seu ensenyament artístic a l’Escola del

Cercle de Belles Arts de Lleida i al 1992 inicia
la seva tasca com a professora i directora
del Taller de gravat de l’Escola de Belles Arts
de Lleida.

L’any 2000 va ser guardonada amb la
medalla Morera per la seva trajectòria
artística. La seva vinculació amb Balaguer li
ve donada per la seva amistat amb el pintor
Josep Viola que passava temporades en
aquesta Ciutat i pintaven al taller del Manolo
Solà.

“La salut mental a la

comarca de la Noguera”
Taula rodona, el 9 d’octubre

a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
de Balaguer

El proper dilluns 9 d’octubre, a partir de les 20,30
hores, i a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer,
tindrà lloc una taula rodona sobre «La salut mental a
la comarca de la Noguera».

La taula rodona estarà presidida per Josep
Segarra, president de Salut Mental Ponent i els dife-
rents ponents de la taula seran Josep Pifarré sobre
població adulta: dades quantitatives i anàlisi, la Dra.
Maite Utgés, que parlarà sobre població infantil-ju-
venil, Marta Soriano que parlarà sobre els recursos
en Salut Mental i Meritxell Grà que presentarà el Club
Social de Balaguer.
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Pepe Rubianes actua al

Teatre Municipal
El proper 14 d’octubre, representarà

“Rubianes solamente”

El cicle de tardor del Teatre Municipal continuarà
amb Pepe Rubianes i l’obra “Rubianes Solamente”, el
dissabte 14 d’octubre a partir de les 10 del vespre.

Si hi ha un art difícil i complicat dins del terreny de
l’humor és el de sortir a un escenari sol sense cap
més element que la paraula i l’expressió.

Rubianes, solamente no és solament una simple
obra de teatre, ni un monòleg d’humor, ni un espectacle
ple de números d’extraordinari talent, ni el recorregut
fictici de la vida d’un còmic, del millor còmic possible.

Els dies 4, 5 i 6 d’octubre  ha tingut lloc
a Barcelona el 5è Congrés Nacional de la
Gent Gran de Catalunya.

El Consell Consultiu de la vellesa de la
Noguera és un òrgan de consulta i de
participació dels usuaris i de les entitats de
serveis socials en els temes de vellesa i
s’adscriu orgànicament al Consell Comarcal
de la Noguera.

A la comarca ens han correspost 16
delegats que han estat escollits d’entre tots
els representants del Consell Consultiu de
la Vellesa.

Aquest 5è Congrés vol impulsar un mou
marc per a la participació de les persones
grans. Vol ser un acte obert, on a més a
més d’abordar temes que afecten
actualment a la gent gran, també se’n tractin
d’altres que s’hauran d’afrontar per resoldre
els grans reptes del futur. Els delegats de la
Noguera s’han reunit aquest passat

16 delegats de la Noguera al  5è Congrés

Nacional de la Gent Gran de Catalunya
Els delegats han estat escollits del Consell Consultiu de la vellesa de

la comarca de la Noguera pel Congrés dels dies 4, 5 i 6 d’octubre

divendres, per preparar la seva participació
en aquest congrés.

Els delegats han manifestat que exigiran
en aquest congrés que l’administració es
comprometi a complir els acords que surtin
del congrés, i demanaran que es creï una
comissió en la qual hi hagi representants de
l’Administració i representants de la Gent
Gran per realitzar, anualment, una avaluació
i seguiment de tot el que s’hagi debatut i
acordat, per tal de veure l’avanç aconseguit,
i poder controlar i reclamar, si convé, a
l’administració tot allò que no es realitzi.

Els delegats han dit: “No té cap sentit
exposar, treballar i aprovar uns acords per
a tots els representats de la gent gran de
Catalunya i que després, al cap d’un temps
no sapiguem si allò acordat es compleix o
si, per altra banda, s’oblida i aquest congrés
només queda en una mera reunió d’avis.
Volem ser escoltats però també  atesos.”
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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

Li ajudem a vendre

el seu pis, o li

comprem.

Financem el seu

pis a mida.

Unifiqui els seus

prèstams amb una

única quota.

Truqui’ns i

l’informem.

A 3 km. de Puigverd de Lleida: Finca rústica de 4.700 m2, tota vallada,
amb casa a reformar i piscina. A peu de carretera. Preu: 144.000 e.
Zona Balaguer: Carretera Camarasa, 3 hab., 76 m2, cuina, menjador, galeria,
terrassa. Sense mobles i per reformar.
Zona Balaguer: Carretera Camarasa, dúplex, 6 hab., super equipat. Doble
plaça de garatge tancat.
Zona Balaguer (Variant): Oportunitat! apartament, 2 hab., moblat, d’obra nova.
Àger: Oportunitat! Casa per a viure, dos focs a terra, 4 hab., 3 plantes, terrassa,
ideal per a segona residència.
Zona Sentiu: Terreny per construir: planta baixa+2 pisos. Preu: 42.070 e.
Zona Balaguer: Pisos i apartament d’obra nova.
Cambrils (La Llosa): Apartaments de primera línia de mar. 2 i 3 hab., des
de 222.347 e amb pàrking, 282.475 e, 288.485 e i 342.577 e sense pàrking.

Golejadors del C.F. Balaguer

1. Masnou ................. 11

2. Sabadell ........................... 11

3. Reus ..................... 10

4. Manresa ................ 10

5.Girona ...................... 9

6. Vilanova .................. 8

7. Barcelona C ............ 8

8. Santboià ................. 8

9. Gavà ....................... 7

10.Ricoh Premia .......... 7

11. Palafrugell ............. 7

12. Mataró .................. 7

13. Prat ...................... 7

14. Rapitenca .............. 5

15. Blanes .................. 5

16. Europa .................. 4

17. Balaguer ............... 4

19. Castelldefels ......... 4

19. Peralada ............... 3

20. Palamós ................ 1

Classificació Tercera Divisió

1. Giribet ....................... 2

2. Figuerola .................. 1

3. Parra ......................... 1

4. Tenorio ...................... 1

5. Juanjo ....................... 1

6. Ermengol .................. 1

En els cinc primers

partits de ll iga, el

Balaguer només ha mar-

cat 7 gols i n’ha encai-

xat 11, essent l’equip

més golejat de la terce-

ra divisió catalana. Emili

Vicente haurà de treba-

llar la línia defensiva de

l’equip de cara als pro-

pers partits, per intentar

refer-se de la mala situ-

ació en que es troben a

la classificació. Ermengol

Giribet, amb dos gols

continua essent el pitxitxi

de l’equip, i Ermengol

entra a la ll ista de

golejadors després del

gol marcat al Manresa.

Aquest diumenge, el

Balaguer es desplaça a

Palafrugell.

El Balaguer encadena dues derrotes

consecutives a Girona i amb el Manresa
Els homes d’Emili Vicente es conjuren per guanyar al camp del
Palafrugell i sortir de la zona perillosa de la taula on es troben

El Balaguer es troba en  la zona compli-

cada de la classificació, després d’haver per-

dut els dos darrers partits d’aquesta quinze-

na, davant del Girona (2-0) i a cada amb el

Manresa (1-3).

En el partit disputat a Girona, els d’Emili

Vicente es van trobar molt aviat amb un gol

en contra, que va fer variar els plans de l’equip

vermell. Tot i dominar bona part del partit, la

manca d’encert en els darrers metres, no va

permetre als balaguerins que poguessin

empatar el partit, i a manca de cinc minuts

per la conclusió, el Girona va aprofitar un

contracop per marcar el segon gol.

En el partit disputat el passat diumenge

davant el Manresa, els locals van dominar

durant la primera part i la mala sort va fer que

enviessin dos pilotes al pal, arribant al

descans amb l’empat a zero inicial. Però en

el segon temps, el Manresa es va trobar amb

un gol al primer minut, després d’una errada

defensiva, que va fer estirar les línies als

locals que van aconseguir empatar per

mediació d’Ermengol. Lluny de tranquil.litzar-

se, els locals van jugar a la desesperada i el

Manresa va saber esperar la seva oportunitat

per tornar a avançar-se en el marcador quan

faltaven deu minuts pel final. Ja en temps de

descompte, els visitants van sentenciar amb

un tercer gol de Jonathan, que va aconseguir

el hat-trick.

Aquest diumenge, el Balaguer

s’enfrontarà al Palafrugell, a partir de les 5

de la tarda.
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Ref. 40009

Pis Pl. Lope de
Vega, 78 m2, 3 hab.,

terra de parquet,
moblat i solejat.

Ref. 40012

Pis Pstg. Josep Irla,
50 m2, calef. ind.
gas, solejat, terra

de parquet.

Ref. 40017

Pis c/ Josep de
Calassanç, 4 hab.,
cuina reformada,
calef. ind. gas,

solejat.

Ref. 40010

Pis c/ Gaspar de
Portolà, 120 m2, 4
hab., terra de gres i

parquet.

Ref. 40011

Pis c/ Jacint
Verdaguer, 7 hab.,
terra de parquet,

moblat, a/a,
pàrking.

Ref. 40018

Pis c/ Girona, 4
hab., 110 m2,
moblat, a/a.

Ref. 40016

Pis crta. Camarasa,
75 m2, 3 hab.,
exterior, cuina

reformada.

Ref. 40002

Pis c/ Almatà,
70m2, 2 hab., gas,

exterior.

Ref. 40006

Pis c/ La Plana,
110 m2, 3 hab.,
calef. gas indiv.,

banyera
hidromassatge.

Ref. 40003

Pis nou al c/ St.
Lluís, 3 hab., 90m2.
fi d’obra primavera

2008.

Ref. 40008

Pis c/ Frederic,
65m2, 3 hab., gas,

solejat.

Ref. 40007

Pis c/ Almatà, 90
m2, 3 hab., calef.,

foc a terra, exterior,
pàrking.

 El C.F. Balaguer presenta tots els seus

equips el proper dijous 12 d’octubre
Tres-cents jugadors i 18 equips conformen l’entitat vermella

El proper dijous 12 d’octubre a partir de les 17

hores es presentaran tots els equips del Club Futbol

Balaguer en la gran festa del futbol base.

L’entitat vermella, que enguany  celebra el seu 90

aniversari, està formada per un total de 18 equips: els

Babys, 2 equips de prebenjamins, 3 equips benjamins,

2 alevins, 2 infantils, 2 cadets, 2 juvenils, el Balaguer

B, els veterans, l’equip femení, i el primer equip.

En total hi participen tres-cents jugadors, d’edats

compreses entre els 5 i 50 anys.

L’acte de presentació del futbol

base estarà presidit pel president de

l’entitat, Carles Galiano i l’Alcalde de

Balaguer, Miquel Aguilà.

Després de la presentació de

tots els equips, els jugadors, pares,

mares i germans podran gaudir del

partit de futbol de Tercera Divisió

catalana que començarà a les 6 de

la tarda, entre el C.F. Balaguer i la

U.E. Sabadell.

Gran part dels equips del futbol

base del Balaguer van iniciar la

temporada el passat 30 de

setembre, a excepció de l’Escola de

Futbol, formada per Babys,

prebenjamins i benjamins que

començaran a finals d’octubre, tot i

que actualment estan fent partits de

pretemporada, que serveixen de

preparació de cara a la lliga 2006-

2007.

El Juvenil  inicia el

campionat amb victòria

El Juvenil A del C.F. Balaguer, entrenat per Toni

Menchón, que la passada temporada va aconseguir

l’ascens a la categoria Preferent, va debutar el

passat dissabte, 30 de setembre davant l’Atletic

Segre, en el primer derbi lleidatà de la categoria,

imposant-se per 2-1, amb gols de Lamín i Nacho

Jou. Aquest dissabte visitaran el camp del Reus en

el seu primer partit a domicili.
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El Cristec Balaguer venç a l’Esplugues

per 3 gols a 2 en la primera jornada lliguera

de la Nacional “B”.

El conjunt dirigit per Jaume Canal i Rafa

Martínez s’imposa a un dels equips que es

perfilen com a favorits de la competició,

iniciant així amb molt bon peu una nova

temporada que es caracteritzarà per la lluita

de tots els equips per situar-se en les

primeres places donada la reestructuració

de les categories nacionals en la propera

temporada.

L’inici de l’encontre ens va mostrar 2

equips amb molt de respecte, i amb les

respectives defenses imposant-se als atacs.

Un impressionant xut de Samper al minut

11 va donar l’avantatge als locals, però poc

després un desajust defensiu del Cristec va

propiciar el gol de l’empat visitant. A partir

d’aquest moment la dinàmica del joc va

canviar, tornant-se aquest molt més ràpid, i

a la vegada més descontrolat. Les ocasions

El Cristec aconsegueix una important

victòria en el primer partit de lliga
Els de Rafa Martínez i Jaume Canal van guanyar per 3-2 a
l’Esplugues, un dels màxims candidats a assolir l’ascens

de perill es van anar alternant, destacant

l’actuació del meta local Fuentes, fins que

al minut 19 Torné va aprofitar una gran

assistència de Tarroja per a marcar el 2 a 1

amb el que es va arribar al descans.

Al segon període va continuar el joc ràpid

d’ambdós equips, però amb una major

iniciativa dels balaguerins, malgrat van patir

la pèrdua per lesió de Fuentes, que va ser

substituït per un també molt inspirat Arnau.

El Cristec va perdonar vàries oportunitats

per ampliar diferències (Míguel va enviar fins

a 2 pilotes al pal), el qual va aprofitar

l’Esplugues per a empatar a 2 (min. 32). El

partit es va tornar molt obert, però el Cristec

va apostar molt més per la victòria,

aconseguint el premi dels tres punts a

manca de 2 minuts per la conclusió al

transformar Jordi Cortés un doblepenalti

provocat per un ràpid i destacat Bergadà.

La propera jornada el Cristec visita la

pista del Tàrrega.

El C. B. Balaguer assoleix

una victòria a casa i perd a

la pista del Centelles
Els balaguerins rebran al Sant Quirze,

aquest dissabte a les 18,30 hores

El Club Bàsquet Balaguer va guanyar el seu pri-

mer partit del campionat, el passat dissabte 23 de

setembre, al Pavelló Municipal davant el Navàs B,

per 90-83. L’equip local va realitzar una primera part

espectacular en la que des de la intensitat del seu

joc i la claredat d’idees atacants va deixar sense

opcions al rival, arribant a tenir una avantatge de 21

punts.

En la segona part, el joc va ser molt més irregu-

lar i va fer que el Navàs es posés per davant en el

marcador i va obligar al Balaguer a fer una jugada

de triple en els darrers segons, per forçar la pròrro-

ga. Al final, el Balaguer va mostrar la seva superio-

ritat en els darrers cinc minuts afegits, guanyant

d’una diferència de 7 punts.

D’altra banda, el passat dissabte 30 de setem-

bre, l’equip va caure derrotat a la pista del Centelles

A per 82-78.

Aquest dissabte, el C.B. Balaguer rebrà la difícil

visita del Sant Quirze A, un dels màxims favorits de

la categoria, al Pavelló Poliesportiu Municipal, a par-

tir de les 18,30 hores.



18

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

- ES VEN casa a les Avellanes.
- ES VEN casa a Àger.
- PATI de 4.500 m2 a Ivars de Noguera, zona
urbanitzable.
- ES VEN local comercial 80 m2, c/ St Josep de
Calasanç.
- ES VEN casa pairal a Roni (Pallars Sobirà).

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

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

Josep Oms va quedar setè

de l’Open de Vallfogona
Aitor Ramoneda es clasifica com a

millor jugador de la Noguera

El jugador de l’Andorra i nascut a Vallfogona

Josep Oms, va quedar en la meritòria setena posició.

El dissabte a la nit es va oferir un sopar popular

per tots els jugadors, seguidament del VI Campionat

de partides ràpides.

Pel que fa al Club d’Escacs Vallfogona, va obtindre

la segona posició d’equips de la província de Lleida

amb l’equip composat per: Jaume Parramon, Josep

Vidal, Enric Farré, Joshua Solaní i Alex Farré.

El campió local va ser per Josep Vidal, i el jove

jugador de 14 anys Alex Farré del Club d’Escacs

Vallfogona va fer un gran campionat adjudicant-se a

part del per equips, Campió del seu tram d’elo i millor

sub-16 local.

D’altra banda, AItor Ramoneda del Club Escacs

Balaguer va ser el millor jugador de la comarca de

la Noguera, i Laia Barbosa a més quedà amb 6.5

punts millor sots-16 de l’open i també segona del

tram ELO de 1850 a 1999.

Una vegada més l’Open Internacional d’Es-

cacs Actius de Vallfogona, aconsegueix els

seus objectius, ja que va haver-hi una gran

participació i una gran qualitat amb jugadors.

Ha estat una edició on s’ha adquirit un

bon equilibri del nivell dels jugadors en totes

les categories, a part de poder comptar amb

jugadors/es tant de Catalunya com d’altres

punts de l’Estat Espanyol, s’ha comptat amb

l’assistència de sis Grans Mestres, sis Mestres

Més de cent participants a l’Open

d’Escacs Actius de Vallfogona
El campionat reuneix sis Grans Mestres i sis Mestres Internacionals

entre els seus participants durant els dies 23 i 24 de setembre

Internacionals i vuit entre Mestres Fides i

Mestres Catalans, tots ells jugadors d’èlit de

diferents nacionalitats.

En aquesta 14a edició es van oferir en

directe per internet la retransmissió dels cinc

primers taulells durant les 11 rondes que va

durar aquest open entre el dissabte 23 i el

diumenge 24, al igual que es podien veure

les partides en directe a traves d’una pantalla

a la sala de joc, la qual cosa fa que en tot

moment els aficionats puguin veure en directe

com es desenvolupaven les partides dels

mestres professionals.

A nivell esportiu va ser una competició

molt renyida, i fins al final de totes les rondes

no es va poder saber qui era el campió, el

qual finalment es va adjudicar el Campionat

el n.1 de Ranking, Pengxiang Zhang de

nacionalitat Xinesa, actualment amb un elo

de 2622 i en segon lloc el jugador de

l’Azervayan i jugador actual del Lleida Azer

Mirzoev.
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són
exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defen-
sa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar
les rèpliques que els lectors estimin oportunes sempre que es guardi el degut
respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran
d’estar signats, amb nom i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia
del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

Distribució gratuïta a: Àger, Algerri, Balaguer, Bellcaire d’Urgell, Camarasa,
Castelló de Farfanya, Cubells, Gerb, La Ràpita, La Sentiu de Sió,  Les
Avellanes, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer, Sant Llorenç, Tartareu,
Térmens, Vallfogona de B. i Vilanova de la Sal.

De tot hi ha
Desconeixent els vostres actuals sen-

timents us vull donar a conèixer els meus,
des de fa dies estan satisfets, sobreeixint
de felicitat!, davant del fet que estem es-
perant un altre borbonet-rocasolano. El
mèrit i la voluntat, sense oblidar el treball,
que aquesta parella hi fica és mereixedo-
ra de qualsevol lloança. I la gent nova sem-
pre porta un pa sota el braç, i en aquest
cas potser una coca. Essent Senyor de
Balaguer, de segur haurà d’ésser de re-
capte. Del pagar no cal dir, que ja la pa-
garem nosaltres ben contents. O no?
L’Ajuntament hauria de prendre bona nota,
i tirar endavant aquesta proposta, que tota
l’oposició acceptaria de bon gust per l’en-
certada. I ben pensat, com encara el so-
gre (el Rei) no li ha penjat cap medalla, jo
proposo que després de la quarantena se
li atorgui la Medalla d’Or de la ciutat (or
autèntic de Balaguer) a la Letizia, pel ser-
vei fet a tot Espanya. Ara, sols ens falta
felicitar-los a ells, i a la feina nosaltres,
que  com sempre ens toca pagar. Amén.

Els darrers escrits han emprenyat a
molta gent, i no puc menys que dir que
tinc dret a esperar que les idees que jo
pugui tenir no siguin del gust d’altra gent,
que no els interessin, i fins i tot, que en
siguin contraris i discrepin. Això és bo. Cal
dir que tractant-se del Josep Pamies ho
esperava en part, però no tant. Me l’han
batejat de tot, la més maliciosa de Trotski
sindical, en fi, deixar-ho així és el millor. A
mi en concret no m’importa una
escatxigada més o menys.

Anem pel darrer, pel que m’han dit eren
cents de mils els que lluitaven per la cai-
guda del passat règim, malgrat tot, jo con-
tinuo pensant el que vaig escriure, i se’n
pot treure la conclusió que ben poc devi-
en valer, o ben poc van fer, quan essent

tants, va morir de vell i al llit, (és un dir). I no
cal oblidar que la transició, en un intel.ligent i
estrany acord va ser una obra de tots els pro-
gressistes de tots els partits, inclosos això
sí, els mateixos franquistes. Qui no vulgui re-
conèixer-ho que es passegi llegint una mica
més. Avui ja es coneix força detalls de com
va anar la cosa, només cal tenir la sincera
voluntat de voler-ho conèixer i saber. Cal dei-
xar-ho aquí i cadascú amb la seva.

L’altre diumenge passejant pel cementiri,
amb un solet agradable, anava pensant que
dintre un termini molt curt estarem a Tot
Sants. Tot dintre una rutina farem una visita
que per a molts és al mateix temps un adéu
fins l’any que ve. En els dies que falten hem
d’escoltar als polítics que de segur vindran a
demanar-nos el vot. Malgrat haver vist tantes
“vedettes”, jo no vull passar d’elles, i vull creu-
re el que amb tot desvergonyiment ens inten-
taran vendre, allò i tot que els hi manca, que
és la vergonya. En aquesta rebullida interna,
semblant a un mal de ventre, que el polítics
han de passar en les eleccions, maldaran en
voler demostrar-nos el bé que ho faran ells, i
el malament sense remei de l’adversari. Ni
tot és blanc ni tot és negre. Però sí que és
cert que nosaltres els catalans necessitem
recuperar més d’una peça de roba perduda.
Que no hem de tenir la boca oberta com a
babaus amb caralladetes d’eixelebrats que
somien en un paradís i ens volen redimir peti
qui peti. No volem somnis amb enfrontaments
dins el mateix govern. Volem lluïr d’una serie-
tat i tenir aquesta vanitat de ser catalans, que
diria, sempre tenim, i una eficaç elegància
que darrerament no s’ha tingut.

C.G.A

P.D.: Mentrestant tremolo, pels possibles pac-
tes. I vosaltres podeu fer el mateix.

Indesinenter
Tinc el cap acostumat al corquim insidiós
d’un dubte persistent que mai em deixa.
Estenc la pregunta feta de cara i a l’inrevés
i ningú ni jo mateix li trobo mai la contesta.
Tinc l’esment tot ell sencer
en l’obelisc dels meus somnis
i criteris massa austers
i així es barregen entre ells
sense que jo me n’adoni.
La pregunta és:
Si fessis un amic per a la pau
i aquest en fes un altre i l’altre en fes un altre
i així molts mils d’amics,
quan temps faria falta perquè fossim tots amics,
perquè tots féssim la pau?
La contesta és la proposta. Cap de les dos existeix.
Terra pobra diuen que és els pagesos quan la terra
fa molts anys que no és guaret.
Si fos el revés el dret, esmentava sempre un home,
tot seria perfecte.
Així doncs, si caus, arreplega’t de seguida,
que si dures massa temps afincat arran de terra,
pensaran que és natural la posició horitzontal
i acabaran trepitjant-te.

Miquel Trilla

L’Associació d’Amics del Santuari i la muntanya del Sant
Crist, que té cura de tot l’entorn del Santuari, se sent molesta
i indignada pel fet que cada vesprada dels caps de setmana
tot l’entorn del recinte sigui camp adobat per fer-hi malifetes i
estralls, ocasionats per un reguitzell de jovenalla que amb els
seus cotxes i possiblement alegrats pels efectes de les begu-
des (car s’hi troben els flascons buits), fan servir la plaça i
voltants per competir qui la pot fer més grossa; han tirat vari-
es vegades les faroles i el contenidor de deixalles que hi ha a
la plaça per sobre la barana, i les hem trobat a baix, els bancs
de pedra els descalcen i els tomben, i no cal parlar de com
deixen d’humides les parets del Santuari, i el que s’hi troba per
darrera la pinassa (a més dels flascons, xeringues, gomes i
demés porqueria).

Per altra banda també cal fer menció que ens cansem de
plantar flors tan li fa a la muntanya com a la jardinera que hi ha
a la plaça, car cada setmana ens trobem que les han robat.
L’Associació haurà de prendre la mesura amb molt de pesar el
tenir de posar-les de plàstic, donat que les naturals no hi tenen
durada.

Des d’aquesta tribuna que ens brinda el Groc voldríem de-
manar la col.laboració ciutadana, que els pares i responsables
d’aquests “irresponsables”, ens donin un cop de mà als efec-
tes d’aconseguir que la pujada pel Calvari i tot l’entorn del San-
tuari pugui ser un lloc digne per passejar-hi tan li fa que siguin
els avis com els infants.

Preguin nota, encara que no sigueu creients, o que no prac-
tiqueu el fet religiós i les seves normes, un dels signes d’iden-
titat de Balaguer és el Sant Crist, creiem doncs que es mereix
un cert respecte, i si més no donat que estem en Democràcia
vulgueu respectar els drets dels altres.

Associació d’Amics del Santuari i

de la Muntanya del Sant Crist de Balaguer

De l’entorn del Santuari
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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

M-Clan portarà el seu “Retrovisión

1995-2006” al nou pavelló de Balaguer
El grup de rock actuarà a Balaguer el proper dissabte 18 de

novembre al nou pavelló polivalent de la capital de la Noguera

La regidoria de festes de l’Ajuntament

de Balaguer ja està ultimant els preparatius

del programa de Festes del Sant Crist 2006,

durant les quals s’inaugurarà el nou pavelló

polivalent amb la ubicació de l’envelat, des

del 9 fins al 12 de novembre, amb les mi-

llors orquestres del panorama català, com

són la Principal de la Bisbal, la Montgrins,

La Bellísima i la Selvatana.

Una setmana després, el 18 de novem-

bre, el pavelló acollirà l’actuació el grup M-

Clan amb el seu nou treball recopilatori,

«Retrovisión, 1995-2006», un treball que

recull 15 dels seus gran èxits de trajectòria

professional i un parell de nous temes:

·«Oigo música» i «Bananas» .

M-Clan que durant el mes de novembre

només farà tres concerts, el dia 10 a Buenos

Aires, el 18 a Balaguer i el 25 a  La Corunya,

tancarà les festes del Sant Crist.

Durant els dies propis de la festa, del 9

al 12 de novembre, el carrer Noguera Pa-

llaresa acollirà la Carpa Jove, on hi haurà

actuacions joves per a tots els gustos.

El dijous 9 de novembre hi haurà dife-

rents grups de versions com La Loca Histè-

ria, i diferents grups locals.

El divendres 10 tocarà el torn al rock

català, amb l’actuació del grup «Obrint Pas»

i el dissabte una sessió de Dj’s.

Curs d’elaboració de

panellets de Pepe Daza

El proper dia 17 d’octubre tindrà lloc a la Sala

Polivalent de l’ImPiC, al Xalet Montiu, un curs

d’elaboració de panellets a càrrec del mestre

pastisser Pepe Daza.

Aquest curs tindrà una durada de 3 hores, en

les quals tots els seus participants podran aprendre

tot el procés de creació dels diferents tipus de

panellets, des de saber quins són els productes

necessaris, fins a l’elaboració, i guarnició d’aquests.
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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

AUXILIAR ADMINISTRA-
TIU, 1.200 E mensuals.

Requisit: Graduat escolar.

Inminents ingressos. Infor-

ma’t al 900315315. Tru-

cada gratuïta.

LLOGUER local comercial

de 115 m2 al C/ Barcelona.

Obra nova. Dos nivells. Apa-

rador de 12 metres. Zona

Escola Pia.Raó 973448273.

AEROPORTS, 90% d’apro-

vats a la última convoctòria

d’AENA. Treballa com agent

de serveis aeroportuaris,

tècnic administratiu. Infor-

ma’t dels pròxims ingres-

sos,  al 900315315 gratis.

VENDA O TRASPÀS de

bar en ple rendiment a la Pla-

ça Mercadal, per jubilació. In-

teressats trucar al

973450992.

BALAGUER vendo aparta-

mento de obra nueva. Muy

céntrico. Ineteresados llamar

al 600402319.

COMPRO PISO  de

segunda mano en Balaguer,

de particular a particular.

Interesados  llamar al telefo-

no: 610412517.

PNEUMATICOS DIAZ-
SUBIAS busca personal

para sección de tractor y ma-

quinaria pesada. Sabados

mañana laborable. Intere-

sados presentarse.

COMPRO motos antiguas,

todas las marcas y modelos

(Bultaco, Montesa, Ossa y

otras). No importa estado.

También compramos revis-

tas antiguas de automoción

y restos de tal leres.

Interesados l lamar al:

973610087.

APARTAMENT en venda a

Balaguer, 2 habitacions. Molt

cèntric. Raó: 607896071.

CONSTRUCCIONS GER-
MANS VIDAL. Obra públi-

ca i obra civil. 20 anys al ser-

vei de la construcció. Trucar

als telefons: 973426180-

650760006-675802047.

ES TRASPASSA botiga de

decoració i roba de la llar, per

jubilació. Raó: 625653134.

PÀRKING tancat es lloga al

c/ Dr. Fleming. 59 euros al

mes. Raó tel: 973450407.

ZELADORS per serveis de

salut. Treball fixe i ben retri-

buït. Mínims requisits. Prepa-

ra’t al 900315315, trucada

gratuïta.

ES VEN Yamaha FJR, 1300

cc, 150 cv. Any 2003. Bon

preu. Tel: 661245574.

ES PRECISA comercial a

comisió. Per la província de

Lleida, sobretot per Balaguer

i comarca. Interessats trucar

al 605882973.

AUTOESCOLA  precisen

professors. Si vols guanyar

1.500 e/mes aprox. Acon-

segueix rapidament el títol i

treballa. Informa’t gratuïta-

ment al 900233233.

ES LLOGA magatzem al ter-

me de Térmens, d’uns 1.000

m2.  Raó: 616399960.

ES PRECISA ajundant de

cuina. Jornada sencera. Im-

prescindible un mínim d’ex-

periència. Interessats trucar

al 973445011.

ES VEN pis de 110 m2, al

C/ Girona, amb calefacció,

a/a. Raó tel: 676335486.

ES TRASPASSA botiga de

roba infantil per no poder aten-

dre. En ple rendiment. Abste-

nir-se curiosos. Interessats tru-

car al 973450223

amb horari comercial.

GUANYA 1.000 E al mes tre-

ballant de conductor, jardiner,

conserge. Feina fixa a la teva

comunitat. Prepara’t. Truca al

900233233 gratuïtament.

ES VEN caixa registradora i

diferents accessoris per boti-

ga de roba (etiquetadora, tau-

lell, barres, màquina de gavets

...). Interessats trucar al

973449115 (a partir de les

21:00 h).

FARRÉ SANITARIS I CERÀ-
MIQUES: Es necessita perso-

na per atendre botiga, amb no-

cions i ganes d’apendre en el

món de la decoració. Interes-

sats/des adreçar-se a la ma-

teixa botiga al c/Urgell, 39 de

Balaguer.

AUXULIAR DE BIBLIOTE-
CA, es precisen per cubrir pla-

ces lliures. Des del graduat

escolar. Informa’t 900233233

trucada gratuïta.

ES TRASPASSA botiga de

roba de nens, ben situada,

amb o sense gènere. Abste-

nir-se curiosos. Interessats tru-

car al 636083788.

SE OFRECE chica responsa-

ble para hacer trabajos de

limpieza. Interesados llamar al

664173476.

BUSCO apartament seminou

a Balaguer. Abstenir-se immo-

biliaries.Raó tel: 626814937.

ES LLOGA local de 35 m2

al c/ Girona. Raó:

667476172.

VENDO PISO de 112 m2, 2

baños, 3 hab., terraza, gale-

ria, trastero. Parque infantil,

piscina y guarderia. Precio

156.263,15 e. Interesados

llamar al 610657290 o

933886851.

ES VEN moto BMW, any

2002. R-1150-RT. En perfec-

te estat. 3 maletes, punys

calefec-tables, ABS, protec-

tor motor i extres. Preu:

10.000 e. Raó tel:

639816670.

COMERCIAL MENA, es

precisa noi per a magatzem.

Imprescindible carnet B1. In-

corporació inmediata. Portar

C.V. amb foto al Camí

d’Albesa,s/n de Balaguer.

ES VEN terreny de 400 m2

a la urbanització St. Miquel

de la Sentiu. Amb piscina co-

munitària, tennis, bàsquet,

local social ... Raó tel:

686001066.

ES PRECISA ajundant de

perruqueria per a caps de

setmana. Raó telèfon:

670900725.

ES VEN  Citroen Xsara

Picasso 1.8, 16v, 115 cv

Exclusive. Any 2003, 61.000

kms. En perfecte estat. Preu:

9.800e (negociables). Tel:

615160397 o al 973445669

(a partir de les 20 h).

S’OFEREIX noia jove amb

experiència per fer de can-

gur. Raó tel. 638317997.

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

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

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

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

Iglesia Cristiana Palabra de Fe



23HORAR 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 607191367
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

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

C/ Gaspar de Portolà, 1

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

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

OPORTUNITAT.
ES VEN

SOLÀRIUM
pràcticament nou.

Preu: 1.000 e
Raó: 670 900 725

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

LLOGUER local
comercial de 115 m2

al C/ Barcelona.
Obra nova. Dos

nivells. Aparador de
12 metres. Zona

Escola Pia
Raó 973448273.

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

De les 8 de la tarda del 5 octubre a les 8 de la tarda del 12 octubre MARCH

De les 8 de la tarda del 12 octubre a les 8 de la tarda del 19 octubre ALDAVO

De les 8 de la tarda del 19 octubre a les 8 de la tarda del 26 octubre SALA

COMAC SL
precisa

mecànic

Interessats trucar al
973 443 626
620 955 793

SE ALQUILA
local de 35 m2 en la

c/ Gerona.
Razón: 667476172.
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