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Eleccions al Parlament
El proper dimecres 1 de
novembre més de 10.000
balaguerins estan cridats a
les urnes per escollir el nou
parlament català

«Humans» al Museu de Balaguer
Del 19 d’octubre al 27 de
novembre el Museu acollirà
l’exposició «Humans. Els
primers pobladors de
Catalunya»

461

Comarkalada 2006
Més de 3.000 joves participen
als diferents actes organitzats
durant la Comarkalada 2006 a
Térmens

2a quinzena
octubre · 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
- C/ Cervantes, 4hab., ascensor,
calef., 2 banys.
- C/ Jacint Verdaguer, dúplex, 220
m2, calef., a/a, pàrking.
- C/ Montroig, 4hab., ascensor, 2
banys, traster.
- C/ Molí de l’Esquerrà, 3hab.,
calef., reformat.
- Pl. Lope de Vega, 4hab., calef.,
ascensor.
- C/ Montsec, 2hab., calef.
- C/ Almatà, 3hab., calef., ascen-
sor.
- C/ La Plana
- C/ Josep Irla, 4hab., calef., as-
censor.

- C/ Balmes, 4hab, calef., ascen-
sor, 2 banys.
- C/ Gregori Marañon, 3hab.,
calef., reformat.
C/ Gregori Marañon, 2hab.,
calef., reformat.
- C/ Urgell, 3hab., calef., refor-
mat.
- C/ Ramon Llull, 150 m

2
, 4hab.,

calef., ascensor.
- C/ Bellcaire, 3hab.
- C/ St. Diego de California,
4hab., ascensor, calef.
- C/ Barcelona, 126 m

2
.

- C/ Sant Crist, dúplex, terrasa.
- C/ Tarragona, 2hab., terrassa.
- C/ Tàrrega, 4hab., terrassa.

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

2
.

- C/ La Plana
LA SENTIU DE SIÓ
- Finca amb casa rural
ALGERRI
- Parcel·les en venda

BELLCAIRE
- Cases de nova construcció. Ven-
da sobre plànol.
TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m

2
 amb ter-

rassa, traster i parquing.
ELS MASOS DE MILLÀ
- Casa de poble amb pati.
ALCARRÀS
- Casa de 280 m

2

MENÀRGUENS
- Casa Nova de 700 m

2
.

TÉRMENS
- Casa de 3 plantes 90.000 e
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 deman-
da de vivendes de llo-
guer, sol·licitem als pro-
pietaris que posseeixin
pisos desocupats als
qui els interessi tenir
una rendabilitat en llo-
guer o en venda, es di-
rigeixin a les nostres
oficines, on se'ls infor-
marà ampliament del
sistema d'arrendament
o financiació.
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sumari

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Cirurgia

Anàlisis

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

c/ Sant Crist, 22 baixos, cantonada Dr. Fleming

Tel./Fax 973 451 393 - 25600 BALAGUER

LA PROMESA DE PILATES:

«Amb 10 sessions notaràs la diferència,
amb 20 la veuràs i amb 30 el teu cos haurà
canviat completament»
BENEFICI DEL MÈTODE PILATES:

- Músculs flexibles, forts i elongats.
- Increment de la força i el rendiment.
- Millora la postura.
- Prevenció de lesions.
- Redueix l’estres.

CONSULTAR HORARIS

Nostàlgia

L’anunci dels ajuts econòmics que re-

bria Balaguer pel Centre Històric de la

ciutat, van ser molt ben rebuts per la ciu-

tadania de la capital de la Noguera, que

feia anys reivindicava una actuació urgent

al casc antic, que tothom deia “que es

moria”. Segurament era així i que la Llei

de Barris es necessària a tots aquells

indrets on la modernitat i el segle XXI

comporten actuacions dràstiques per tal

de que s’hi pugui viure amb la dignitat

que correspon a la nostra societat.

Però quan han arribat les primeres

actuacions contundents, com és ara

l’actuació al carrer del Teixidors, al bell

mig del barri jueu, els enderrocs del

carrer Pintor Borràs, on s’ha d’ubicar el

nou Jutjat, o la futura demolició de l’entorn

de la Reguereta, la veritat és que ens

deixa amb un buit nostàlgic, el fet que

es tracta de racons vells, antics i

anecdòtics, però també molt bells que

es perdran per sempre, i només

perduraran en la memòria d’aquells que

ho haurem conegut i en els arxius

fotogràfics i videoteques que abans dels

enderrocs s’han encarregat de deixar-ne

En portada:
Ermitanyos 2006

BALAGUER
Balaguer comptarà amb
els nous Jutjats a partir

 de l’any 2008

Els carrers de la zona de la
carretera de Camarasa

portaran noms de dones

COMARCA
Èxit de participació dels joves
de la comarca a la
Comarkalada

Inicien els nous cursos de les
Aules Universitaries per la
Gent Gran

CULTURA
El Museu de la Noguera

presenta l’exposició
“Humans”

La Sarsuela “Cançó d’Amor i
de Guerra” al Teatre per la
Festa Major del Sant Crist

ESPORTS
El Balaguer suma 4 dels
darrers 6 punbts disputats al
campionat de lliga

El Club Bàsquet Balaguer
guanya els dos partits
consecutius de la quinzena

bona constància.

Se’m fa estrany veure l’obertura de la

Plaça Manuel Marín cap als Teixidors, i

veure aquest carrer, un dels més estrets

de la ciutat, amb la lluminositat que li dóna

la gran obertura de que gaudirà a partir

d’ara. Segurament els veïns en gaudiran

molt més, de la l lum, de l ’espai i

l’esponjositat del nou carrer, però per

contra, ja mai més serà el mateix.

Parlant d’enderrocs i de llocs que mai

més tornarem a veure, també cal fer un

breu record dels pavellons de la Cros. Tot

i que molt més moderns que les zones de

les que parlàvem fins ara, aquests

pavellons han acollit les fires, les festes,

els sopars de germanor, i una gran

quantitat d’esdeveniments esportius

populars durant els darrers 15 anys. En

ells s’han format milers de joves

esportistes que allí han tingut la seva

segona casa, on hi ha practicat el futbol

sala, el bàsquet, el tennis, el tennis taula,

i molts més esports que, un cop acabat el

nou macro pavelló que s’està construint a

la vora del pavelló poliesportiu, els podran

tornar a practicar.
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L’Hospital lleuger comptarà amb zona

d’urgències d’alta resolució i radiologia
El nou equipament sanitari que es construïrà a Balaguer, comptarà

també amb cirurgia, rehabilitació i Hospital de dia

L’hospital lleuger de Balaguer comptarà

amb una zona quirúrgica per a cirurgia am-

bulatòria, una àrea de rehabilitació amb dues

grans sales de gimnàstica i educació mater-

nal i una sala polivalent com a àrea docent.

L’àrea d’urgències i emergències estarà for-

mada per 5 consultes i 3 box, l’hospital de

dia tindrà 8 box, l’àrea d’hemodiàlisi compta-

rà amb 6 monitors i l’àrea de diagnòstic per

la imatge tindrà un aparell d’ecografies i un

altre de diagnosi digital. A més, hi haurà una

àrea pel personal d’emergències i pels vehi-

cles de suport vital.

L’hospital lleuger de Balaguer, situat al

solar annex a l’actual CAP de Balaguer, donarà

cobertura a més de 35.000 persones de la

Noguera. En total, la superfície construïda,

en el solar annex de l’actual CAP cedit per

l’Ajuntament, serà 5.024 m2.

El pressupost de licitació de la redacció

del projecte bàsic, que inclou l’estudi de

seguretat i salut, la gestió de la tramitació de

llicències, l’estudi geotècnic i l’estudi de

patologies i del projecte d’activitats per a

llicència ambiental, és de 640.517 euros. El

pressupost de les obres ascendeix a

5.970.000 euros i el de l’equipament és

1.000.000 euros.

Cinc equips han optat a redactar el

projecte definitiu de l’hospital lleuger de

Balaguer i l’adjudicació provisional ha estat a

favor de Sabaté & Associats, SL.

Els nous Jutjats s’iniciaran

el segon semestre de 2007
El conseller de Justícia, Josep M. Vallès, va pre-

sentar la setmana passada, el projecte del nou edifici

judicial de Balaguer. Van acompanyar el conseller, el

director general d’Infrastructures, Salvador Illa; el di-

rector territorial de Justícia a Lleida, Lluís Franco; el

jutge degà, Juan José Cortés, i diversos represen-

tants del món jurídic i judicial.

Posteriorment, el conseller i l’alcalde van fer una

visita al solar on es construïrà el futur edifici judicial

de Balaguer.

El programa funcional per a la construcció del nou

edifici judicial preveu 4 jutjats de primera instància i

instrucció (dos d’ells en funcionament) i dependències

per al Registre Civil, fiscalia, forensia, equips tècnics,

unitat administrativa, advocats, procuradors, zona de

detinguts, vestidors, arxius i aparcament. La superfície

total prevista construïda és de 3.487,26 m2.

El nou edifici estarà situat entre els carrers

Francesc Borràs, de Franc, de Sant Pere i de l’Escala.

Actualment, es troba en fase de redacció del projecte,

a càrrec de Josep Camps Povill & Olga Felip Ordis,

(UTE) i el lliurament del projecte es realitzarà el primer

trimestre de 2007. Es preveu que s’iniciïn les obres el

segon semestre de 2007. La previsió del pressupost

de l’obra és de 4.651.948,00 euros.

El programa funcional incorpora també

dependències específiques per al Jutjat especialitzat

en violència contra la dona.
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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

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

ZONA TORRELAMEU

Nueva construcción de pisos y
áticos de 2, 3, 4 habitaciones, con
terrazas de hasta 134 m2 con bar-
bacoa. Jard ines propios y
comunitarios, piscina comunitária.
Suelo de parquet, video portero,
columna hidromasajes, a/a, atra-
pa polvo. Los precios incluyen
parquing y trastero. Sólo a 10
kilómetros de Lleida. Información
y planos. Acabados de alto
estanding.

BUSCAMOS PISOS O CASAS PARA ALQUILAR, VENDER O COMPRAR EN

CUALQUIER ZONA. NO IMPORTA LA REFORMA.

El pati interior de la llar d’Infants Patufet ja està

totalment acabat amb nous jocs infantils

El proper dimecres 1 de novembre, uns deu mil

balaguerins estan convocats a les urnes
El proper dimecres 1 de novem-

bre, festivitat de Tots Sants, més

de deu mil balaguerins estan cridats

a les urnes, davant de les elecci-

ons al Parlament de Catalunya.

Els lleidatans podran escollir

entre un total de 16 candidatures

que es presenten a la circumscrip-

ció de Lleida, i de les quals han de

sortir els 15 diputats que represen-

taran les comarques de Ponent al

Parlament de Catalunya, durant els

propers quatre anys.

Durant les dues darreres set-

manes del mes de setembre s’ha

equipat el pati interior de la Llar d’In-

fants Patufet, amb la plantació de

gespa a la meitat del pati, amb el

corresponent sistema de reg per

aspersió, així com la col.locació

d’un sorral, i la col.locació de pavi-

mentació de cautxú de l’altra mei-

tat de pati, on s’hi han col.locat nous

jocs infantils adaptats a les edats

dels alumnes de la guarderia, de 0

a 3 anys.

Enderroc dels pavellons

firals de la Cros
Els pavellons han acollit els actes

festius i firals durant els darrers anys

Els pavellons que des de l’any 1990 han alber-

gat tots els actes festius, els esdeveniments firals i

han acollit l’activitat esportiva de centenars de jo-

ves de la nostra ciutat, més coneguts com els pa-

vellons de la Cros, ja son història després de que

durant els darrers dies s’ha iniciat el seu enderroc,

per la futura construcció d’habitatges, després de

que l’Ajuntament de Balaguer hagi venut els pave-

llons a capital privat.

D’altra banda, l’Ajuntament està construïnt un

nou pavelló polivalent, de 4.500 metres quadrats

que suplirà amb escreix el servei que estava fent el

pavelló de la Cros. El nou pavelló polivalent s’inau-

gurarà el proper 9 de novembre amb l’envelat de la

Festa Major.
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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

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

El proper 1 de novembre, Tots Sants, hi haurà

servei extraordinari de l’autobús urbà

El proper dimecres 1 de novembre, Festivitat de
Tots Sants, l’autobús urbà de Balaguer, com ja es ha-
bitual en els darrers anys, realitzarà un servei extraor-
dinari per tal de portar els diferents usuaris als dos

cementiris municipals.
El Servei es realitzarà des de pri-

mera hora del matí fins a les 14 ho-
res, i realitzarà diferents parades per
tal de dirigir-se cap al cementiri del
barri del Firal, i posteriorment diri-
gir-se cap al nou cementiri a la car-
retera d’Àger, i retornar cap al cen-
tre de la ciutat.

Aquest serà un servei extraordi-
nari, ja que els dies festius el bus
urbà no dona servei habitualment,i
només ho fa en jornades especials
com és ara la festivitat de Tots Sants,
en que els ciutadans acudeixen als
diferents cementiris de la ciutat.

Les parades seran anunciades
en el propi servei de l’autobús.

Reforma de les places Manuel Marín, Carrer

Teixidors i la plaça del Molí de l’Esquerrà
L’Ajuntament ha licitat durant

els darrers dies les noves urba-
nitzacions de dues places exis-
tents a la nostra ciutat. La prime-
ra és la reforma i urbanització de
la Plaça Manuel Marín, més co-
neguda com la plaça de Correus,
ja que és allí on es troba aquest
servei, i que comunicarà amb el
nou espai que quedarà de l’ender-
roc de grup de cases del carrer
dels Teixidors, en ple barri jueu
de Balaguer.

D’altra banda, també s’ha li-
citat les obres d’urbanització de
la nova plaça que s’ubicarà a la
vora del Molí de l’Esquerrà, en una
de les zones en que més s’està

invertint en els darrers mesos, amb les obres del
Molí de l’Esquerrà, l’urbanització dels diferents
carrers adjacents i la construcció d’un nou pave-
lló esportiu de més de mil metres quadrats.

Bategen els nous carrers

amb noms de dones
Tots ells de la nova zona urbanitzada

prop de la carretera de Camarasa

L’Ajuntament de Balaguer batejarà amb noms de
dones, els carrers que s’estan obrint en l’urbanitza-
ció de la zona de la carretera de Camarasa.

Les obres actuals consisteixen en l’obertura dels
diferents vials, així com l’urbanització de tot aquest
tram, on està previst que s’hi puguin construïr uns
400 habitatges i també el nou centre escolar pú-
blic.

Els noms escollits per als nous carrers que es-
taran circulables d’aquí a pocs mesos, responen a
noms de dones il.lustres que van destacar per la
seva trajectòria professional, artística o política.

Entre els noms escollits per als nous carrers hi
ha els de les pedagogues Marta Mata, Maria Rúbies
i Rosa Sensat, les escriptores Maria Aurèlia
Capmany, Dolors Anglada i Montserrat Roig i les
polítiques Victòria Kent i Frederica Montseny, així
com el nom d’Elisenda de Montcada que fou reina
consort de Catalunya i Aragó entre 1322 i 1327.
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L’observatori del Montsec

albergarà un nou telescopi
El delegat territorial del Govern a Lleida i vice-

president primer del Consorci del Montsec, Antoni
Argilés, i el president de la Reial Acadèmia de Ciències
i Arts de Barcelona (RACAB), Rafael Foguet, han signat
avui al Palau de la Generalitat el conveni de
col.laboració entre les dues entitats per a la instal.lació
de l’equipament d’observació astronòmica Fabra-II a
l’Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM). A l’acte
hi han assistit també el delegat territorial del Govern
a l’Alt Pirineu i Aran, Víctor Orrit, i el gerent del Consorci
del Montsec, Serafí Cadena.

Amb l’acord signat, la RACAB fa el seu primer salt
fora de l’àrea metropolitana de Barcelona per operar
des d’un lloc amb molt bona qualitat del cel (més nét
i més fosc) i que, per tant, li facilitarà unes condicions
d’observació astronòmica idònies per a la millora dels
estudis en fotometria i astrometria que actualment es
duen a terme a través de l’Observatori Fabra, ubicat
al Tibidabo des de començaments del segle XX, quan
la RACAB va decidir traslladar-hi l’observatori que
llavors tenia amb seu a la Rambla de Barcelona, atès
el deteriorament de les condicions d’observació des
del centre de la ciutat. Cal subratllar que el centre
que la RACAB disposa al Tibidabo conservarà l’activitat
observacional.

La RACAB ha elegit la Serra del Montsec perquè
reuneix unes condicions molt satisfactòries.

La Comarkalada reuneix tres mil

persones durant el cap de setmana
Térmens va acollir la primera edició d’aquesta festa jove de la
Noguera que l’any vinent es repetirà a la població de Bellcaire

El passat cap de setmana  al municipi
de Térmens s’ha dut a terme la
Comarkalada, I Trobada de Joves de la No-
guera. La participació i l’assistència a les
diverses activitats han superat les expecta-
tives més optimistes ja que  més de 3.000
persones han gaudit de les activitats orga-
nitzades en motiu de la Comarkalada.

Aquest èxit assegura la continuïtat de la
Comarkalada que  l’any 2007 tindrà lloc a la
localitat de Bellcaire d’Urgell. Entre els actes
que s’han realitzat a la trobada jove cal
destacar el concurs musical de grups de la
Noguera, on el grup Balaguerí Blues Fuckers
ha estat el premiat amb l’enregistrament
d’una maqueta que els ha de facilitar

l’entrada en els circuits comercials.
Pel que fa a la fira jove, cal esmentar

que una vintena d’agrupacions de joves van
mostrar a tots els visitants la seva visió
particular dels seus municipis. L’organització
va premiar, amb 4 pacs d’activitats per
desenvolupar en albergs de la Generalitat,
al municipi de Menàrguens per l’originalitat
del seu stand. Una de les activitats que va
despertar més curiositat va ser el
Noguerenc de Ferro en la qual la parella de
Foradada formada per Jordi Boliart i Gerard
Sala en resultaren els guanyadors.

En el fòrum de regidors i alcaldes es va
debatre la participació en el món rural i les
polítiques de joventut a la Noguera.
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El Consell Comarcal de la Noguera, en el
marc del Pla d’Acció de Promoció Turística,
que ha estat present a les fires turístiques de
nivell estatal durant aquest any 2006, per
promocionar turísticament la comarca amb
la marca La Noguera,Prepirineu de Lleida,

tanca l’any assistint a la Fira Expotural de
Madrid.

El Consell ha assistit a la fira catalana del
SITC (Saló Internacional de Turisme), a

El Consell de la Noguera ha estat present

a les fires de turisme de tot l’Estat
Aquest mes d’octubre ha assistit a Expotural a Madrid, una fira que

ha tingut més de 35.000 visitants, que han pogut conèixer la Noguera

Barcelona (del 4 al 7 de maig), i a les fires de
la resta de l’Estat, com FITUR, a Madrid (del
25 al 29 de gener), SEVATUR, a San Sebastian
(del 16 al 19 de març) TVC, a València (del 6
al 9 d’abril), EXPOVACIONES, a Bilbao (del 18
al 21 de maig), i EXPOTURAL, a Madrid.

Aquest mes d’octubre el Consell Comarcal
ha estat present a la XII  Fira de EXPOTURAL
a Madrid del 29 de setembre a l’1 d’octubre,
que ha ofert activitats per a tots els públics,
a més d’una oferta turística de Turisme rural
de 15 comunitats autònomes, jornades
tècniques i un Work-Shop destinat als
professionals del sector. La fira ha rebut més
de 35.000 visitants

El Consell, a part de promocionar la
comarca amb la guia genèrica de la Noguera,

Prepirineu de Lleida, ha ofert l’oportunitat de
promocionar tant els diferents municipis de
la comarca mitjançant el seu propi material
gràfic promocional.

Inici d’una nova edició de

les Aules Universitàries
Destinades a la Gent Gran de la

comarca de la Noguera

Aquest dilluns 9 d’octubre, es va presentar a la
premsa la cinquena edició de les Aules d’Extensió
Universitària per a gent gran de la Noguera.

Tots els representants de les institucions que
organitzen el curs d’Aules d’Extensió Universitària
per a gent gran de la Noguera (Consell Comarcal de
la Noguera, Ajuntament de Balaguer, IMPIC, Centre
de Recursos Pedagògics de la Noguera, Universitat
de Lleida i AFOPA) van destacar la importància que
tenen aquests cursos de formació contínua adreçats
a persones majors de 55 anys.

Després de cinc anys d’organització de les Aules
d’Extensió Universitària per a gent gran de la Noguera
podem afirmar la seva consolidació. El curs passat
van inscriure-s’hi 64 alumnes, els quals van seguir
amb molt d’interès totes les temàtiques presentades.
Aquest any podem destacar noves temàtiques com
astronomia, art, literatura i temes de caire social.

Les sessions es realitzaran cada dimecres a les
6 de la tarda al Consell Comarcal de la Noguera,
exceptuant la sessió inaugural que, com sempre han
vingut fent, tindrà lloc el proper 18 d’octubre a les
18.00 hores a la sala d’actes de l’Ajuntament de
Balaguer.
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Després del gran èxit assolit en les sis prime-
res edicions de la prova ciclista «Ermitanyos», arri-
ba la setena edició, a la que s’espera la participa-
ció de més de 500 ciclistes d’arreu de Catalunya,
el proper diumenge 29 d’octubre, organitzada pel
Club Radical Interesport de BTT amb el suport de
la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Balaguer.

La prova consisteix en un recorregut de prop

El proper diumenge 29 d’octubre arriba

una nova edició de la prova Ermitanyos
Més de cinc-cents ciclistes d’arreu de l’Estat participaran a

Ermitanyos 2006, recorrent tres de les ermites de la Noguera

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 nostra
comarca, 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 arriba transcorreguts un
total de 48 quilòmetres, i la darrera,
la de Sant Jordi a Camarasa, al
quilòmetre 70 de la prova
Ermitanyos.

Després de fer la darrera de les
ermites, la de Sant Jordi de
Camarasa, els participants hauran
de retornar cap al parc de la
Transsegre, on els esperarà un
suculent dinar per recuperar forces.

Un cop dinats, els participants
a la Ermitanyos 2006 retornaran cap

als seus respectius punts d’origen.
Els participants podran recollir els dorsals durant tot el

dissabte 28 d’octubre a l’Interesport de Balaguer i a partir de les
7 del matí del diumenge al parc de la Transsegre. La sortida serà
lliure entre les 7,30 i les 9 del matí, des del parc de la Transsegre.

Els ciclistes hauran d’estar a les 10 del matí a l’ermita de
Cérvoles, on l’organització els té preparat un esmorzar a base
de torrons, pa amb tomata i embotit i diferents tipus de
begudes, per tal de recuperar forces i poder continuar la ruta.

La inscripció a la prova Ermitanyos 2006 és de 18 euros
anticipada, i 21 euros el mateix dia de la prova.

Els acompanyants dels participants que es vulguin quedar
a dinar, hauran d’abonar 4 euros més per persona.
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El Pla d’Almatà declarat Bé Cultural

d’Interès Nacional per la Generalitat

La Generalitat de Catalunya ha declarat
el jaciment arqueològic del Pla d’Almatà de
Balaguer, com a bé cultural d’interès nacio-
nal. Així ho recull el Diari Oficial (DOG) publi-
cat el passat dimarts 10 d’octubre. L’expedi-
ent comptava amb informes favorables del
Consell Assessor del Patrimoni Cultural Cata-
là i de l’Institut d’Estudis Catalans.

El Pla d’Almatà, conegut popularment com
el Pla del Reial, està situat en el marge dret
del riu Segre, al nord-est del nucli antic de la
ciutat de Balaguer.

Ocupa una superfície d’unes 27
hectàrees, que s’estenen per una esplanada
d’uns 60 metres d’alçada sobre el nivell de
l’actual curs fluvial. Dins d’aquest espai es
troben el santuari del Sant Crist i el castell
Formós.

La investigació arqueològica realitzada al
Pla d’Almatà des de l’any 1982 permet als
experts afirmar que es tracta d’un jaciment
arqueològic andalusí únic a Catalunya i
actualment si estan duent a terme diferents
intervencions arqueològiques que han de
permetre la seva musealització a partir del
proper mes de novembre.

“Cançó d’amor i de guerra”

al Teatre durant la Festa

Major del Sant Crist
La popular sarsuela catalana es
representarà l’11 de novembre

El proper dissabte 11 de novembre, l’escenari
del Teatre Municipal de Balaguer acollirà la repre-
sentació de la sarsuela catalana «Cançó d’amor i de
guerra» en dos actes, a partir de les 10 de la nit.

El Teatre Municipal acollirà fins a quatre repre-
sentacions durant les Festes del Sant Crist. A més
de la sarsuela esmentada, el dimecres 8 de novem-
bre hi haurà el concert Cinemondo de Lisboa Zentral
Cafè. Un concert que forma part de la Xarxa de
Músiques de Catalunya.

El dijous 9 de novembre, festa del Sant Crist es
representarà l’obra teatral «Brams o la Kumèdia dels
Herrors» de Toni Albà i Sergi López i interpretada
per Toni Albà i Olivier Benoit.

La darrera de les representacions dedicada al
públic infantil es farà el divendres 10 de novembre
a partir de les 6 de la tarda, amb l’obra “Pallassos”
de Cop de Clown, sota la direcció de Toti  Toronell.

Totes aquestes actuacions formen part del Ci-
cle de Tardor del Teatre Municpal de Balaguer i les
entrades de tots els espectacles es poden adquirir
a la taquilla del teatre de 7 a 9 del vespre.
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Qui van ser els primers habitants del nostre ter-
ritori? D’on venien? Quins indrets van habitar i a on?
Quines eren les seves activitats diàries? Utilitzaven
el foc? Què menjaven i com ho obtenien? Aquestes
són algunes de les preguntes a les quals vol donar
resposta l’Obra Social “la Caixa”, juntament amb
l’Ajuntament de Balaguer, mitjançant l’exposició Hu-
mans. Els primers pobladors de Catalunya.

El Museu acull l’exposició “Humans, els

primers pobladors de Catalunya”
Una exposició de l’Obra Social de”la Caixa” i l’Ajuntament de
Balaguer sobre els orígens de l’home i els seus assentaments

La mostra també explica com va
arribar a Europa l’Homo antecessor,
i com s’hi van desenvolupar l’Homo
heidelbergensis i l’Homo neander-
thalensis, tres espècies d’homínids
que van viure a Catalunya durant el
Pleistocè. D’altra banda, l’exposició
vol donar a conèixer la feina de l’ar-
queòleg i les eines que utilitza en el
seu treball. Tot a través d’una muse-
ografia molt pròxima al visitant amb
escenografies d’humans a escala
real que representaran la vida quoti-
diana en els principals jaciments ca-
talans. Es tracta, en definitiva, de-
mostrar, de forma espectacular i di-
dàctica alhora que rigorosa, com
eren i com es van relacionar amb
l’entorn els primers humans que van
viure en el que avui és Catalunya.

L’exposició Humans. Els primers

pobladors de Catalunya, es podrà veure al Museu de la Noguera-
Museu de Balaguer del 19 d’octubre al 26 de novembre de
2006.

L’exposició es divideix en sis àmbits: el primer tracta de
l’evolució humana pròpiament, el segon està dedicat a la forma
de l’habitatge: en cova en llocs com el Cau del Duc i en cabanes,
com a Terra Amata. El tercer incideix en la cacera, centrada a
l’assentament de Pedra Dreta, on es van localitzar restes d’un
rinoceront. El quart aprofita la informació de l’Abric Romaní per
mostrar el control i aprofitament del foc per part, almenys,
dels neandertals. El cinquè ataca la qüestió de la desaparició
dels neandertals amb l’arribada a Europa de la nostra espècie,
Homosapiens i el darrer introdueix les tècniques de l’arqueologia.

Ref. 40012

Zona Urgell. Aparta-
ment, 2 hab., calef.
ind. gas, terra de
parquet, balcó,

moblat. Seminou.

Ref. 40017

Zona Pere III, pis 4
hab., calef. gas
ind., terrassa,

solejat.

Ref. 40010

Zona Mercadal,
120 m2, 4 hab.,
vistes al riu i a la
plaça. Terrassa.

Ref. 40011

Zona c/ Urgell,
200 m2, 7 hab.,

moblat, a/a,
pàrking.

Ref. 40006

Dúplex, zona
Eixample, 110 m2,

3 hab., banyera
hidromassatge,

terrassa.

GERB

Estupenda casa
adosada. 4 hab.,
jardí per davant i

per darrera. Calef.
Seminova.

Ref. 40007

Pis Eixample, 90
m2, 3 hab. grans,

llar de foc, moblat,
pàrking i traster.

Ref. 40066

Zona Pere III, 200
m2, 5 hab., calefac-
ció central, moltes

opcions.

GERB

Urbanització, xalet
de 800 m2, 4 hab.,
calef., llar  de foc,

piscina+depuradora.
Amb reformes.

Ref. 40008

Zona Secà, 65 m2,
3 hab., reformat,

solejat (econòmic).

Ref. 40070

Finca a Agramunt.
2.000 m2, casa

amb 3 plantes, i 2
granges de porcs.

Ref. 40069

Zona La Banqueta,
dúplex 110 m2, 3

hab., estat impeca-
ble, terrassa, vistes

al riu.



14

Golejadors del C.F. Balaguer

1. Girona ................... 16

2. Vilanova ............................ 15

3. Reus ..................... 15

4. Sabadell ................ 15

5. Gavà ..................... 14

6. Santboià ............... 13

7. Mataró .................. 13

8. Palafrugell ............. 13

9. Masnou ................. 12

10. Manresa .............. 12

11. Ricoh Premià ....... 11

12. Castelldefels ......... 9

13. Barcelona C .......... 9

14. Balaguer ............... 8

15. Peralada ............... 8

16. Prat ...................... 8

17. Rapitenca .............. 7

19. Palamós ................ 6

19. Europa .................. 5

20. Blanes .................. 5

Classificació Tercera Divisió

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

2. Parra ......................... 2

3. Figuerola .................. 1

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

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

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

7. Gabernet ................... 1

El Balaguer s’ha re-
fet del mal inici de tem-
porada, amb una gran
victòria davant el
Sabadell per 1-0 amb un
gol d’Iban Parra i amb
l’empat a un gol al camp
del Masnou, amb un gran
gol des de 40 metres de
Xavi Gabernet, que va
avançar els balaguerins al
minut 5 de partit, en el Xavi Gabernet

El Balaguer recupera la confiança i

guanya 4 dels darrers 6 punts disputats
La victòria davant del Sabadell va ser un revulsiu per als homes

de Emili Vicente que han superat la mala ratxa de resultats

El Balaguer, després de sumar quatre
dels darrers sis punts disputats amb una vic-
tòria davant el Sabadell i un empat al camp
del Masnou, recupera la confiança que sem-
blava haver perdut en els darrers partits, a
tenor dels mals resultats aconseguits a prin-
cipis de temporada.

Després de les ensopegades als camps
del Blanes, Girona i Palafrugell i a casa amb
el Manresa, els balaguerins van conjurar-se
la passada setmana per intentar guanyar al
fins llavors líder de la categoria, el Sabadell.
Va ser el dijous 12 d’octubre, després de la
presentació del Futbol Base, amb el Camp
Municipal de Balaguer ple de gom a gom
amb més de 1200 espectadors. La victòria
va ser agònica, amb el Balaguer amb un

home menys per la expulsió de Isma, i amb
els darrers deu minuts tancats al seu camp,
amb un Sabadell que no volia perdre el seu
primer partit d’aquesta temporada.

Al final, el gol d’Iban Parra van donar
els tres punts als locals que veien com s’allu-
nyaven de la zona de descens.

El passat diumenge, el Balaguer va vi-
sitar el difícil camp del Masnou, d’on va ar-
rancar un valuós punt gràcies a l’empat a
un gol aconseguit.

El Balaguer rebrà aquest diumenge la
visita del Barcelona C, on una victòria local
faria que l’equip recuperés més posicions
a la taula classificatòria i s’acostés a la zona
tranquil.la de la classificació, on es mereix
estar pel joc que realitza.

dia que retornava a l’equip
titular, després d’una lesió
que l’ha apartat de l’equip
les darreres jornades.

Aquests 4 punts han fet
que l’equip recuperi posici-
ons a la taula classificatòria
de la tercera catalana.

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
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 El Futbol Base del C.F. Balaguer presenta

un total de 300 jugadors i 18 equips
Van presentar-se el passat 12 d’octubre al Camp Municipal d’Esports

El passat dijous 12 d’octubre, el Camp Municipal
d’Esports de Balaguer va acollir la presentació de
tot el Futbol Base del Club Futbol Balaguer.

En total van desfilar 300 jugadors que confor-
men els 18 equips de l’entitat vermella que enguany
celebra el 90 aniversari, essent l’entitat esportiva de
Balaguer amb més anys d’història.

En primer lloc van sortir al terreny de joc els
babis, els més petits del club d’edats compreses

entre els 5 i els 7 anys, que van
donar pas a la desfilada dels dos
equips de pre-benjamins i els tres
equips de benjamins, d’entre els 8
i els 10 anys, tots ells formen l’Es-
cola de Futbol de Balaguer.

Acte seguit van sortir els dos
equips alevins, els dos equips in-
fantils i els dos equips cadets, do-
nant pas també als dos equips ju-
venils i a la novetat d’enguany,
l’equip femení, format per nou no-
ies entrenades per Raul Palomino,
Jordi Bello i Deivison Dos Santos.

Finalment, es va presentar el
Balaguer B, i l’equip de veterans,
abans dels parlaments en els que
hi van participar el president del
Club, Carlos Galiano i l’Alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà, els quals
van destacar la gran labor que s’es-
tà duent a terme des del club, a
favor de l’esport de base.

El Club Tennis Taula

Balaguer perd el primer

partit de lliga
L’equip sènior femení del Club Tennis Taula

Balaguer-Villart Logístic va caure derrotat en el pri-
mer partit del campionat de Divisió d’Honor, dispu-
tat el passat dissabte 7 d’octubre als tercer pavelló
de la Cros, davant el Finques Ripollet.

Les jugadores balaguerines, tot i plantar cara al
seu rival, no van poder superar el bon joc de les
visitants que van vèncer per un clar 4-0.



16

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

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

VINE A
PROVAR-HO

GRATUÏTAMENT
SENSE CAP

COMPROMÍS

MATRÍCULA
GRATUÏTA

Vallfogona acull la Festa

provincial dels Escacs
El dia 8 d’octubre, Vallfogona es va tornar a

convertir en la població dels escacs catalans ja que
va acollir la Festa Provincial de la Federació Catalana
d’escacs Territorial de Lleida.

Durant el matí es va organitzar el campionat de
partides ràpides provincials amb una vuitantena de
jugadors i jugadores, i al migdia es va organitzar un
dinar de germanor amb tots els clubs de la província
de Lleida a més de les autoritats tant locals com
provincials, on es van repartir tots els trofeus i
mencions tant per equips com individuals de la
temporada escaquista 2005/2006.

Pel que fa la competició del matí es va atorgar
el títol al jugador de l’Andorra David Monell fen 9’5
punts d’11 possibles, seguit del jugador del Lleida
amb mig punt menys Omar Ossama. Al grup B va
ser per Ramon Verdés del C.E. Tàrrega amb 8 punts
i la campiona del C va ser per la jugadora local Imma
Montoliu del C.E. Vallfogona amb 7 punts, el campió
del grup D va ser pel jugador Julian Rodríguez del
C.E. Baix Segre (Mequinensa) també amb 7 punts i
per últim el grup E el campió va ser Jordi Besora del
C.E. La Seu d’Urgell amb 5 punts.

Bona jornada pels 2 equips representants
del Club Futbol Sala Balaguer, al vèncer en
els seus respectius compromisos corres-
ponents a la 3ª jornada, amb el qual ambdós
conjunts sumen dues victòries i una derrota
en el que portem de competició.

D’una banda, el Cristec Balaguer va
guanyar en el seu derbi provincial que
l’enfrontava al Solsona, per 4 gols a 3. Malgrat
l’ajustat del marcador, els balaguerins van ser
molt superiors un rival que va tenir com a
figura indiscutible el seu porter Colell.

Després d’uns primers minuts de
tempteig, Bergadà i Víctor van ficar per davant
un Cristec totalment dominador de l’encontre,
encara que els visitants van retallar distàncies
abans del descans en una de les seves
comptades aproximacions.

En la reanudació, la decoració del partit
va ser la mateixa: un equip local que no parava
d’estavellar-se contra el porter visitant o contra

Cristec i Estructures del Aguila guanyen

els seus respectius partits de la jornada
El Cristec va vèncer al Solsona per un ajustat 4-3, mentre que

l’Estructures va guanyar 8-5 al Servi Star Preixana

els pals i un Solsona que només esperava
sorprendre en alguna contra. Van ser de nou
Victor i Bergadà els que van aconseguir batre
finalment la porteria rival, i malgrat semblava
que la victòria pels de casa acabaria essent
còmoda, el Solsona va ficar la por al cos a
l’afició local al reduir les diferències fins a 4 a
3 definitiu en els darrers instants d’encontre.
El proper dissabte el Cristec visita la pista del
Nàstic de Tarragona.

D’altra banda, el filial Estructures del
Àguila, va guanyar el Servi Star Preixana per
8 gols a 5, en un partit en el qual els locals
van anar en tot moment per davant en el
marcador (4 a 1 al descans). Els gols
balaguerins van ser marcats per Tano, autor
de 3 gols, Josep Mola, amb 2 dianes, Ruben,
Tarroja i Serra, amb 1 gol cadascun.

El proper cap de setmana l’Estructures
del Aguila visitarà la pista de l’Esport en joc
de Torrefarrera.

Menjars casolans • Menú diari • Carta
Hostal Nou, s/n  -  25680 Vallfogona de Balaguer - Tel. 973 44 50 59
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 Dues victòries consecutives del C.B.

Balaguer amb el Sant Quirze i el Tremp
Els balaguerins estan amb 3 victòries i 2 derrotes a la classificació

El Club Bàsquet Balaguer ha aconseguit dues vic-
tòries consecutives, a casa davant el Sant Quirze i
fora de casa davant el Tremp, col.locant-se als llocs
capdavanters de la classificació de la Segona Cata-
lana.

En el partit davant el Sant Quirze, els locals van
mostrar-se molt intensos en el seu joc, arribant a
gaudir d’un primer parcial de 26-3 al minut 7 del
primer quart, que va acabar amb un clar 28-11 pels

balaguerins.
D’aquí fins al final del partit, els

balaguerins només van haver de
saber administrar aquesta diferèn-
cia aconseguida en el primer quart,
i va finalitzar l’encontre amb un 84-
75 en el marcador.

D’altra banda, el passat dissab-
te, els de la Noguera van visitar la
pista del Tremp, en un dels derbis
lleidatans de la categoria. Tot i que
el partit va començar amb molts
errors de tir per part dels balague-
rins, que no van anotar fins al mi-
nut 4, fet que va fer que els locals
s’avancessin de deu punts. Al final
del segon temps, un parcial de 2-
14 va fer que s’igualés el marca-
dor. El tercer i quart període es van
desenvolupar amb diferències de
tres punts, fins que al darrer minut
del partit van obtenir una diferèn-
cia més gran fins arribar al 69-73.

Concurs de Pesca Pantec el

diumenge 29 d’octubre
El proper 29 de novembre, la Societat de pes-

cadors Esportius de Balaguer organitza un concurs
de pesca patrocinat per Pantec (Paneles Técnicos),
d’inscripció gratuïta, al local social fins al dia 27 d’oc-
tubre. Els participants es reuniran al parc de la Trans-
segre a les 7,30 del matí per fer l’esmorzar, a partir
de les 9 del matí el concurs de ciprínids i a les 13
hores, un vermut fred i el lliurament de premis. Tots
els infantils tindran premi.
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Encara que la definició que el Diccionari de la Reial
Acadèmia de la Llengua Espanyola fa una descripció ben
diferent, popularment s’entén que un Don Tancredo és com
aquell popular personatge que pintat totalment de blanc es
posava immòbil en mig de la plaça de toros tot esperant
que el toro no l’ataqués confonent-lo amb una estàtua.

Per assimilació, aquest apel.latiu s’atribueix a aquelles
persones que, davant les dificultats o els problemes, no
fan cap altra cosa que restar totalment immòbils esperant
que el problema passi per si mateix; que desaparegui de
manera automàtica. Normalment coincideix que aquestes
persones ho fan amb una rialleta estúpida.

Normalment la cosa no va més enllà si el Tancredo de
torn té aquesta actitud amb els seus propis problemes;
companys i família menysprearan el Tancredo manifestant-
li la seva decepció però, com he dit, no va més enllà.

El tema s’agreuja, i molt, quan el Tancredo té altes
responsabilitats, siguin de la classe que siguin. Normalment,
cal creure que en el món empresarial, un Tancredo sense
capacitat intel.lectual ni acadèmica no reuneix els requisits
imprescindibles per al desenvolupament de càrrecs
d’importància. Altra cosa sembla ser en el món polític on,
com resulta obvi, qualsevol arribista ben dotat de “talante”
pot arribar, fins i tot, a governar un país, una comunitat
autònoma o una ciutat.

Els perjudicats som nosaltres. Tots plegats. El
Parlament Europeu està a punt d’aprovar una resolució
condemnatòria de les negociacions del govern espanyol
amb els gangsters mafiosos de ETA. Ja vaig dir en un article
anterior que als gangsters mafiosos se’ls ha de sotmetre,
no te sentit el diàleg amb ells, perquè el trairan; sempre el
trairan. I els de l’ETA ni han condemnat la violència, ni han
demanat perdó a les víctimes, ni han manifestat propòsit
d’esmena; ans al contrari, han esvalotat els “cachorros”
per tal que incrementin la kale borroka, terrorisme de baixa
intensitat, segons l’Arzallus. Al fil de tot això: la vaga de
fam d’en De Juana Chaos, un frau, com tot el que fan. En
realitat ha sigut una dieta de 700 calories diàries, amb
bollicaos i donuts inclosos. Ni alimentació forçada ni
mandangues. El guardians de la presó encara riuen ara. Si
realment hagués fet una vaga de fam, només prenent
líquids, a l’edat que té, no hauria sobreviscut el 30è dia.

I els perjudicats som nosaltres. Tots plegats. Perquè
una regularització massiva d’immigrants ha tingut l’efecte
exactament contrari al que es pretenia. Ja va anunciar el
PP, i ens varem atipar de dir-ho, la regularització massiva
amb tant baixes condicions faria allò que s’ha anomenat
“efecto llamada”. És clar: l’immigrant que ha obtingut la
regularització per mitjans extraordinaris, immediatament
ha trucat tota la seva família invitant-los a venir a Espanya
perquè aquí, tard o d’hora, també seran regularitzats. Els
milers d’immigrants que, dia si i dia també, entren per les
fronteres (i els subsaharians que entren per Canàries en
són la xifra menys alarmant) dels Pirineus o pels aeroports,
tenen la consciència de que tant aviat arribaran a qualsevol
ciutat mitjana (com Balaguer, per exemple) podran sol.licitar
el seu empadronament en l’Ajuntament i, 10 minuts després,
obtenir la cartilla sanitària, obrir un compte corrent en un
banc i llogar un habitatge.

Joan Vicens Sampedro

Regidor Ajuntament de Balaguer, PPCatalunya

Perspectives
- Don Tancredo -

Benvolgut amic
Com molt bé saps el dia u de novem-

bre, Tots Sants, anirem a votar. Sí, el dia va
ser oficialment escollit pel President
Maragall, potser serà un encert per incitar
a la participació, jo no ho crec. A la gent,
pel que sigui, aquest president no l’ha moti-
vat en sentiments. Ha estat com un Quixot
que tenint virtuts les ha deixat tan descor-
dades, tan soltes!, que al final la seva man-
ca d’autoritat s’ha fet tan patent que no ha
pogut acabar el seu mandat. El socialisme
català que va navegar relativament bé en
les aigües de l’oposició en aquests  darrers
temps pujolístics, no pot aguantar la com-
paració. N’han sortit tots tocats per un no
saber fer, i per triar socis que no han sabut
entendre el que d’ells s’esperava i conve-
nia. Si haguessin comprès, la Generalitat
hagués estat seva anys i panys. Però avui
entre la xerrameca d’uns i les tossuderies
de l’altre, les seves idees de progrés, naci-
onalistes i d’esquerra, no deixen de passar
davant de l’elector com una llauna
esquerrosa que no es pot justificar perquè
avui, davant del viscut, no és possible. S’ha
d’esperar que tots n’hagin après, i tornin a
tenir temps - temps a venir -, un altra opor-
tunitat.

Jo desitjo una forta participació perquè
és molt el que ens juguem. I que guanyi qui
arribi més i millor a la població. De cap
manera vull un Tripartit-2, ni un govern que
permeti amb una errada idea de la llibertat
que es perdin reunions internacionals com
recentment ha passat. Ni que la consellera
de torn, en aquest cas la Tura, pobreta
Montserrat!, pugui dir que no blindarà res
per una seguretat. Ella tampoc n’està?. De
segur que sí. No vull les espessors i lentitud
d’un Nadal que no s’assembla en res al re-
solutiu alcalde de Girona que ens tenia acos-
tumats, avui em recorda al Hamlet. I el que
no voldria és que unes minories ens facin
ballar al seu ritme per molts jocs malabars

aritmètics, que no són sinó una condemna
a un món petit com una gàbia. Si parlem de
majories fem-les quan més grosses millor,
mirem a Alemanya, fixem-nos en Àustria.

Deixem la geometria de l’asimetrisme
en un racó. Algú em pot dir que ha repre-
sentat això per Catalunya?. Quanta dilapi-
dació de diners de tots per una mandanga
que ens ha fet avergonyir. Quin problema
han solucionat? Quina bossa de corrupció
han rebentat? Quin exemple diferencial dels
altres (CiU) han donat? Res de res, el país
hagués funcionat igual sense ells... i amb
menys cost. Tres, i eren tres.

De totes formes era necessari aquest
experiment per poder-ne parlar, ara ja se
sap que per anar de passeig amb segons
qui val més anar-hi sol, una vegada més la
dita popular ha tingut raó. Avui coneguts ja,
no cal amagar res, són com són.

Arrupit davant els possibles pactes, jo
voldria trencar una llança a favor d’un gran
pacte pels partits majoritaris. És hora ja que
els polítics ens tornin una mica de l’encant
del bon fer en una política realista i possi-
ble,  amb diàleg, sense espectacles i amb
una clara voluntat de servir, solucionant
coses no ficant dificultats.

Catalunya està delerosa de veure can-
vis, amb uns determinats signes d’austeri-
tat. Un pactisme ple de pragmatisme. I que
torni la sensació d’equilibri que tant bon re-
sultat sempre ens ha donat. No volem la
dictadura dels partits, molt pitjor que la d’un
home. Una solidaritat ben entesa i feta, no,
una frívola disbauxa de diners que es per-
den sense saber ben bé per a què. I per tot
el dit es necessita un govern fort. El poble
té vertadera fam d’una justa autoritat.

I com sempre amic meu, passi el que
passi, salut i paciència. Molta paciència.

C.G.A.
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On és la tomba d’en

Gaspar de Portolà ?
No és mentida, veritat és,

que de la tomba d’en Gaspar
molt se’n sent a parlar

però ningú no sap on és

Qui el fossar vulgui cercar
té uns versets per desxifrar.

I qui en tregui l’entrellat
poble i lloc haurà trobat:

Una fusta per tres llums menada

en aquest indret es diu

que es va endur a casa

l’ abadessa Beatriu

La nau, en el planell sencera,

escapçada queda ,i això és cert,

deixant nu i descobert

un terreny que és sagrera

De l‘evangeli la mà seguiu

i més enllà de la portalada,

a la segona part no acabada

la resposta allí teniu.

Si el privilegi dels clergues respecteu

a dos saors de sembrar gra

la vera tomba trobareu

d’en Gaspar de Portolà.

Francesc Amorós

Sempre ens hem pensat que la llibertat és
un cúmul de drets que tenim i que tots han de
respectar. Lluitem per fer-los valer al preu que
sigui, fins i tot trepitjant els drets dels altres
perquè ens pensem que els nostres són més
importants. L’exemple més recent l’hem tingut
amb l’Estatut, tots ens llegim l’apartat dels drets
però ens passem de llarg l’apartat dels deures.
També quan les parelles se separen
converteixen les sales dels jutjats en un camp
de batalla sense importar les necessitats dels
més petits.

M’explicava un pare separat que no se li
permet de veure als seus fills. Se l’acusa de
maltractar-los sense tenir-ne proves, només el
testimoni d’un menor (que ell creu que ha estat
manipulat) i ja fa més d’un any que n’ha perdut
el contacte perquè un jutge ha dictat una
“mesura de cautela” fins que es demostri que
és innocent. Aquest senyor està desesperat
perquè, quan s’arribarà a demostrar la veritat,
els seus fills no el coneixeran. Com podem jugar
amb la vida de dues canalles per obtenir els
nostres drets?

Deixant de banda si aquest senyor té la raó
o no, el que si és cert és que no ens aturem a
pensar les conseqüències dels nostres actes.
Volem els nostres drets i no estem disposats a
esperar. Us imagineu un pagès que no estigui
disposat a esperar la collita al seu temps? Què
passaria si volgués fer madurar el fruit en una
setmana? Ell sap que hi ha un temps per a cada
cosa i que només el treball i la paciència li
donaran el fruit que espera. Volem els nostres
drets, però no volem responsabilitzar-nos dels
nostres deures. Quan un membre de la parella
exigeix a l’altre el dret de ser escoltat, adquireix
també el deure d’escoltar. Si volem respecte i

Llibertat: drets i deures

Indesinenter
- Noces -

Cada moment,
cada pensa i cada temps,
esdevindrà el puntal que servarà la casa.
La festa tota llum conforma el goig.
És el moment bonic, dolç, incomparable,
que sempre serà el model.
Cada moment de sempre, d’avui,
de tots els dies, cada moment d’ara mateix,
demà servarà la casa.
Cada moment jove, com el d’ara,
i aquell d’un demà distint,
cada moment de força i de rialla,
i el temps contemperat de tant de temps a dins,
cada temps, cada moment, demà servarà la casa.
Així serà forta i jove,
com ho sou ara vosaltres
i el demà per lluny que sigui,
seguirà tant clar com ara.

Miquel Trilla

Concentració parcel.lària
En primer lloc i que quedi molt clar; sóc un

gran defensor de la concentració parcel.lària.
Això no obstant, no vol dir que podeu dormir
tranquils, pensant que tot ho faran molt bé. Ex-
posaré el meu cas, per si us pot interessar.

Primer; Terra campa, la vull aquí que és on
ni tinc més. D’acord, entesos, us sembla bé, si,
endavant. Segon; Planta d’oliveres, en tinc dos,
de dos jornals cada una, les vull conservar tal
com estan i al mateix lloc, d’acord, entesos, us
sembla bé, sí, endavant.

Passa el temps, un dia et criden: acudei-
xes, i damunt un plano et diuen: Miri, la terra
campa per aquí i les plantes d’oliveres, tal com
vareu demanar, igual, les mateixes, tal com són
i estan, amb aquesta li hem afegit un trosset de
més. D’acord, entesos, endavant.

Torna a passar un temps, i un dia apareixen
uns senyors que posen les fites de les noves
parcel.les, guiats per uns aparells que busquen
unes coordenades via satèl.lit, que diuen són
infalibles, que no fallen ni d’un centímetre. I aquí
comencen els problemes.

comprensió hem d’aprendre a respectar i
comprendre als altres. Quantes parelles evitarien
el divorci si ho posessin en pràctica? La veritat
és que som massa egoïstes. Ho dic sense por,
encara que sé que a molts els hi courà aquesta
gran veritat. Volem que els nostres fills ens
obeeixin però no veuen obediència mútua en el
matrimoni. No podem demanar-los-hi que facin
una cosa que nosaltres no practiquem. Heu vist
l’anunci que ha sortit per la televisió fa poc? “Si
tu llegeixes, ells llegeixen”. Això es pot aplicar
en tots els camps. Els nostres fills faran el que
veuen que nosaltres fem. Deures, sacrifici,
compromís; què poc ens agraden aquests
conceptes! I que poc els fem treballar! Els
matrimonis fan teràpia de parella, les famílies
van als psicòlegs perquè no s’entenen, però jo
els dic: “Fes amb els altres com t’agradaria que
els altres fessin amb tu i procura pel seu
benestar igual com procures pel teu”. Si tots
actuéssim sota aquest principi, els governs
s’estalviarien molta feina a l’hora d’elaborar les
lleis i els jutges a l’hora d’aplicar-la.

El camí cap a la llibertat no ve de gratis sinó
que requereix esforç i treball diaris, sacrifici cap
als altres. Tot comença en el nucli familiar, si
fracassem en aquest camp, difícilment tindrem
èxit en qualsevol altre. No es tracta d’aguantar
tot el que vingui, jo no he dit això. Estic parlant
de l’amor que dóna voluntàriament, que renuncia
a part dels seus drets a favor dels que estima.
No és tan difícil, només requereix voluntat per
part de tots. Una persona pot tenir una gran
carrera però ser un fracassat, els diners i la fama
no ho són tot. Mai trobarem la veritable llibertat
fins que no haguem experimentat el goig de
donar-nos als altres.

Desirée Solà i Brich

Terra campa; cap problema. Planta d’olive-
res; Resulta que les fites, respecte de la planta,
van desplaçades un metre o dos, ja hi som; què
passa amb el reng d’oliveres que no tenen pas o
passen al veí? Què passa als marges o ribes d’un,
dos o quatre metres de desnivell, i que tu no
pots arreglar ni desfer, perquè tampoc ho vas
demanar, i les fites que han posat són cap a dins
o cap a fora d’un o dos metres. Què passa amb
els veïns? Vos ho diré. Embolics, incomprensi-
ons, mal estar, ràbia.

Els senyors de la concentració parcel.lària,
ja no els veureu més, arregleu-vos bonament com
pugueu i sinó als Tribunals. Demanaria als res-
ponsables de concentració parcel.lària que en el
moment físic de posar les fites, hi fos present el
propietari de la planta d’oliveres, ametllers o vi-
nya, i que ell donés també la seva conformitat,
cosa que no es fa.

Per tant, ull viu!, i si no estàs d’acord, recla-
mació per escrit i amb acusa de rebut.

Un afectat.
Antoni Brusau Maig
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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

La Rosaleda reobre les seves portes el

21 d’octubre amb espectacles variats
La nova direcció de la sala presenta un cicle de monòlegs a partir del

dia 27, així com concerts en directe amb grups de qualitat

 Sota el nom de La Rosaleda, la Sala que
fins ara portava el nom de Mundo Canibal,
el dia 21 d'octubre obrirà les seves portes
amb un concert de primer nivell, com són
els Smoking Stones, un dels pocs grups que
pot versionar les cançons de “Sus Satànicas
Magestades”, amb més de 10 anys d'expe-
riència a sobre dels escenaris. La banda no
solsament imita als Rolling Stones, sinó que
són capaços d'adaptar les lletres al caste-
llà, i introduïr temes de collita pròpia, però
sense perdre de vista, mai la seva autèntica
font d'inspiració. El divendres 27, com cada
divendres nit a partir de 2/4 de 12, s'ha fet
un circuit de monòlegs amb el nom de “La
Rosaleda tots amb un”, on tindrem l'oportu-

nitat de conèixer gent excepcional, proce-
dent del canal Paramount Comedy o del Club
de la Comedia.

Iniciarà el cicle, el mateix dia 27, Carlos
Ramos, un còmic que porta més de 10 anys
en el món de la interpretació.

Pel dissabte 28, s'ha preparat una nit
de tribut als U2, i els mestres de cerimònia
seran el grup barcelonès Please, clònics dels
U2. És el millor grup a nivell estatal,
versionant a Bono i els seus, fet que els ha
dut a ésser contractats per Universal Músic,
discogràfica que edita els U2 a casa nostra,
per promocionar el darrer disc “How to
dismantle an atomic bomb” per tots els
racons de la geografia espanyola.

500 persones participen al

Correllengua a Balaguer

El 7 d’octubre, va tenir lloc a Balaguer el Correllengua,
amb el lema “la Noguera per la llengua”, que va comptar
amb la participació de mig miler de persones. El
Correllengua va iniciar-se, al Passeig de l’Estació, amb
una concentració en la qual es va fer el lliurament de
torxes, símbol de  la flama de la llengua a totes les entitats
de la comarca participants, que enguany eren més de
trenta, una desena més que l’any passat. Entre les
novetats, cal destacar la presència de l’associació local
de peruans, exemple de l’adopció de la llengua catalana
per part dels nous catalans.
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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.

A U X I L I A R
A D M I N I S T R A - T I U ,
1.200 E mensuals.
Requisit: Graduat escolar.
Inminents ingressos. Infor-
ma’t al 900315315. Tru-
cada gratuïta.

VENDA local comercial de
117 m2 de planta baixa
mes 80 d’altell, al C/
Barcelona. Obra nova.
Aparador de 12 metres.
Zona Escola Pia.Raó
973448273.

ES LLOGA garatge tancat
al c/ Bellcaire. Raó telèfon:
973238325.

ES LLOGA local de 35 m2

al c/ Girona. Raó telèfon:
667476172.

ES NECESSITA urgent
muntador de pladur, amb
experiència. Bona remune-
ració. Interessats trucar
als telfs: 605807451 o
615545555.

AEROPORTS , el 90%
d’aprovats a la última
convoctòria d’AENA. Treba-
lla com agent de serveis
aeroportuaris, tècnic admi-
nistratiu. Informa’t dels prò-
xims ingressos, informa’t al
900315315 gratis.

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 tele-
fono: 610412517.

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 talleres.
Interesados l lamar al:
973610087.

AUTOESCOLA  precisen
professors. Si vols guanyar
1.500 e/mes aprox. Acon-
segueix rapidament el títol
i treballa. Informa’t al
900233233, gratis.

APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 habitacions.
Molt cèntric. Raó:
607896071.

C O N S T R U C C I O N S
GERMANS VIDAL. Obra
pública i obra civil. 20 anys
al servei de la construcció.
Trucar als telefons:
973426180-650760006-
675802047.

ES TRASPASSA botiga
de decoració i roba de la
llar, per jubilació. Raó:
625653134.

ZELADORS per serveis
de salut. Treball fixe i ben
retribuït. Mínims requisits.
Prepara’t al 900315315,
trucada gratuïta.

ES VEN  Yamaha FJR,
1300 cc, 150 cv. Any
2003. Bon preu. Tel:
661245574.

COMPRO local o altell de
menys de 100 m2. Interes-
sats trucar al 677336786.

ES PRECISA ajundant de
cuina. Jornada sencera.
Imprescindible un mínim
d’experiència. Interessats
trucar al 973445011.

ES VEN apartament a
Balaguer, de 60 m2, 2 anys
antiguitat, moblat, amb
electrodomèstics, parquet,
2 hab., terrassa de 10
m2.Preu: 145.000 e. Raó
telèfon: 656536347.

SE OFRECE mujer respon-
sable para cuidar gente
mayor a horas o jornada
completa. Razón telefono:
686096869.

ES TRASPASSA botiga de
roba infantil per no poder
atendre. En ple rendiment.
Abstenir-se curiosos. Inte-
ressats trucar al
9 7 3 4 5 0 2 2 3
amb horari comercial.

GUANYA 1.000 E al mes
treballant de conductor, jar-
diner, conserge. Feina fixa
a la teva comunitat. Prepa-
ra’t. Truca al 900233233
gratuïtament.

AUXULIAR DE BIBLIO-
TECA, es precisen per
cubrir places lliures. Des del
graduat escolar. Informa’t
900233233 trucada gratu-
ïta.

ES TRASPASSA botiga de
roba de nens, ben situada,
amb o sense gènere. Abs-
tenir-se curiosos. Interess-
ats trucar al 636083788.

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

ES VEN moto BMW, any
2002. R-1150-RT. En per-
fecte estat. 3 maletes,
punys calefec-tables, ABS,
protector motor i extres.
Preu: 10.000 e. Raó tel:
639816670.

ES PRECISA ajundant de
perruqueria per a caps de
setmana. Raó telèfon:
670900725.

ES PRECISA delineant per
treballar a un despatx d’ar-
quitectura. Interessats tru-
car al telèfon: 677336786.

FERROS MONTOLIU
precisa operari. Interessats
trucar al 973445925.

ES PRECISA noia major
25 anys, responsable, per
tasques administratives a
Balaguer. Horari matins, im-
prescindible informàtica i
català. Interessats trucar al
636865928 (de 17:00 a
20:00 h).

SE OFRECE chica para
ayudante de cocina,
dependienta o para
limpieza. Razón al:
664761610.

PARTICULAR lloguer de
pis a Balaguer, 3 hab., 2
banys, calef., ascenssor,
piscina i pati, tot exterior.
Abstenir-se immobiliàries.
Deixar missatge al telèfon;
663694275.

ES LLOGA pàrking tancat
al c/ Sanahuja. Raó telèfon:
626559355.
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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

SE ALQUILA
local de 35 m2 en la

c/ Gerona.
Razón: 667476172.

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

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

De les 8 de la tarda del 26 octubre a les 8 de la tarda del 2 novembre MARCH

De les 8 de la tarda del 2 novembre a les 8 de la tarda del 9 novembre ALDAVÓ

ES VEN

LOCAL COMERCIAL
117m2 planta baixa + 80m2 d’altell

al carrer Barcelona, zona Escola Pia
Raó tel. 973448273
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