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La Festa canvia d’ubicació
La Festa Major 2006 serà
recordada per l’estrena del
nou pavelló polivalent i el
canvi d’ubicació de les firetes

Club Bàsquet Balaguer
Els bons resultats de l’equip
sènior masculí del Club
Bàsquet Balaguer l’han
col.locat a la segona posició de
la classificació

463

Camp d’aprenentatge
Sant Llorenç espera rebre la
visita de 3.000 escolars al
nou camp d’aprenentatge de
la Noguera

2a quinzena
novembre · 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., reformat.

- 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.
Venda 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

Degut a la gran de-
manda de vivendes
de lloguer, sol·licitem
als propietaris que
posseeixin pisos des-
ocupats als qui els in-
teressi tenir una
rendabilitat en lloguer
o en venda, es dirigei-
xin a les nostres ofi-
cines, on se'ls infor-
marà ampliament del
sistema d'arrenda-
ment o financiació.
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sumari

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

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

- ES VEN casa a les Avellanes.
- ES VEN casa a Àger.
- ES VEN xalet amb gran piscina, urb. Cantaperdius, Gerb.
- ES VEN casa a Balaguer, casc antic, totalment reformada.
- ES VEN pàrking tancat al c/Dr. Fleming.
- ES VEN local comercial 80 m2, c/ St Josep de Calasanç.
- ES VEN casa pairal a Roní (Pallars Sobirà).
- ES LLOGA local 185 m2 planta+125 m2 d’altell, c/ Barcelona.
- ES LLOGA local a Lleida (zona Pardinyes).

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

L’expansió de la nostra ciutat

El passat 9 de novembre, Festa del Sant

Crist, els balaguerins inauguraven el nou

pavelló polivalent als terrenys de l’antiga

Inpacsa. Un gran pavelló que ha sorprès gra-

tament a tots aquells que l’han vist durant

els dies de la Festa Major, malgrat encara

no estava del tot acabat i tenia mancances,

suposem per les preses per inaugurar-lo, i

que servirà per solventar molts dels proble-

mes que tenia la nostra ciutat, en

infraestructures esportives, firals i festives.

Però l’espectacularitat del pavelló, es

veia una mica trencada per la sinuositat del

paisatge que l’envolta. Naus envellides i en-

negrides pels anys sense us, ferralla, murs,

vestigis arqueològics industrials. La veritat

és que era un tant tenebrós mirar d’esque-

na a les portes del pavelló.

En una part visible del pavelló, a la zona

de l’entrada del vestíbul, podia contemplar-

se el projecte de tota aquesta zona que, en

boca dels representants de la nostra ciutat,

són el futur de Balaguer.

La veritat és que mirant els projectes, i

tancant els ulls, la zona que ens dibuixen

ens porta a un barri paradisíac, voltat d’ar-

bres, de zones verdes, d’equipaments es-

portius, que segurament, de fer-se, molts

balaguerins s’esbarallaran per aconseguir un

dels vora mil habitatges que s’hi poden

construir.

Però per a que aquest barri sigui una

realitat, fa falta una obra anterior que, tot i

que des de l’actual Govern de la Generalitat

de Catalunya, es van comprometre a des-

envolupar, caldrà una pressió popular per a

que el soterrament de la via del tren al seu

pas per Balaguer, sigui una realitat quan

abans millor.

No sé si l’obra es rentable econòmica-

ment, això, ja ho valoraran els actuals pro-

pietaris “Ferrocarrils de la Generalitat de

Catalunya”, però el que està clar, és que com

a empresa pública de serveis, el millor ser-

vei públic que pot donar a la nostra ciutat, a

més de les millores en la via de Lleida a La

Pobla, és el soterrament de la via, el que

permetrà la perllongació del Passeig de l’Es-

tació fins davant del pavelló, tal i com es

dibuixa en el projecte.

Esperem doncs, que el soterrament de

la via del tren sigui ben aviat un fet, i els

accessos a les firetes i al pavelló tinguin un

altre camí d’accés a través del Passeig.

En portada:
Firauto 2006

BALAGUER
Balaguer celebra la seva

Festa Major amb gran
quantitat d’actes

La inauguració del nou
pavelló polivalent acte

central de la Festa

COMARCA
La Fira de la Perdiu reuneix
més de deu mil visitants en
l’edició d’enguany

Les obres de la carretera que
uneix Àger i la C-13, estaran
acabades l’any 2008

CULTURA
El Museu acollirà una

xerrada col·loqui sobre
l’Islam avui

Inaugurat el Parc
arqueològic del Pla

d’Almatà de Balaguer

ESPORTS
El Balaguer no aixeca el cap, i
torna a perdre al camp del
Ricoh-Premià

El Cristec perd a casa davant
el Vilaseca en un partit molt
igualat
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Firauto 2006 estrenarà les noves

instal.lacions del pavelló polivalent
Aquest és el primer certamen firal que acull la instal.lació esportiva,
després d’estrenar-la el passat 9 de novembre, festa del Sant Crist

Balaguer es prepara per acollir, un any

més una nova edició de Firauto, la Fira del

vehicle de segona mà que tindrà lloc els

propers dies 25 i 26 de novembre, en una

nova ubicació que serà la gran novetat d’en-

guany.

Per aquest motiu s’ha hagut d’ajornar

la celebració de la Fira, passant-la del tercer

cap de setmana d’octubre al darrer del mes

de novembre.

Des de l’organització es valora molt

positivament aquest canvi d’espai ja què

donarà més professionalitat als diferents

certàmens firals que any rera any

s’organitzen a la ciutat de Balaguer.

Destacar que en aquests moments,

Firauto es troba al 100% d’ocupació i a més

a més del nou pavelló de 3.500 m2 nets,

s’adossarà una carpa de 500 m2 per tal de

poder donar cabuda als expositors, que any

rera any, han estat essent fidels a aquest

certamen, dedicat al vehicle d’ocasió

L’horari de la Fira serà el dissabte i

diumenge, de 10-14h i de 2/4 de 5 a 2/4

de 9 del vespre.

Un any més Firauto disposarà d’una ITV

mòbil, al costat dels pavellons per tots els

visitants de la fira que vulguin aprofitar per

passar la revisió anual del seu vehicle. Per

tal d’utilitzar correctament aquest servei,

s’haurà de demanar hora dies abans del

certamen a les oficines de l’Impic, de dilluns

a divendres, de 8h a 15h o al telèfon

973446606 (extensió Fira).

Concurs de conductors i

circuit d’scalextric durant

la celebració de Firauto’06
També i per segon any consecutiu tindrà lloc el

Concurs d’Habilitats al volant, Firauto 2006, el dissabte

per la tarda i el diumenge pel mati, organitzat

conjuntament amb les autoescoles Paulino i Tena de

Balaguer.

També i pensant amb els més petits, es muntarà,

amb el Club Slot Balaguer un gran circuit d’Scalextric,

on tots els nens i nenes que ho desitgin podran

participar en curses gratuïtament, facilitant així la visita

als pares que estiguin interessats en el món del vehicle

usat.
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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 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.

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 !

Créditos personales.

Hasta 9.000e

en 24h.

¡Consultenos!

Balaguer es volca en la celebració de les Festes

del Sant Crist, gràcies a la bona climatologia

Els visitants agraeixen la nova ubicació de les

firetes, a la vora del nou pavelló polivalent
Les populars firetes de la Festa

Major van instal.lar-se en un nou re-

cinte a la vora del nou pavelló, fora

del centre urbà de la ciutat. La nova

ubicació va ser tot un èxit, ja que va

evitar el tallament de diversos car-

rers de la ciutat, així com els habitu-

als embussos de trànsit. El comen-

tari general dels usuaris de les fire-

tes, era satisfactori amb la nova ubi-

cació als antics terrenys d’Inpacsa,

tocant al Pavelló poliesportiu i la pis-

cina coberta.

La bona climatologia imperant

durant els dies de la Festa Major,

va fer que tots els actes fossin se-

guits per centenars de balaguerins

que van bolcar-se en els diferents

actes organitzats, començant pel

grup Teatre de Guerrilla donés per

iniciada la Festa Major del Sant

Crist, en un multitudinari Pregó de

Festes, que va deixar petita la Sala

d’Actes de l’Ajuntament de la ciutat

de Balaguer.

Inauguració del nou pavelló

el dia del Sant Crist
El Delegat del Govern Antoni Argilés

presideix l’acte inaugural

El passat 9 de novembre, festa del Sant Crist,

va  estrenar-se el nou pavelló polivalent, amb el con-

cert de l’Orquestra La Principal de la Bisbal.

En l’acte inaugural, presidit pel Delegat del Go-

vern de la Generalitat a Lleida, Antoni Argilés, va des-

cobrir-se una placa, que es troba al vestíbul del nou

equipament, així com un total de 5 grans plafons

que expliquen quin serà el futur de la zona dels an-

tics terrenys d’Inpacsa.

Durant el concert inaugural, van interpretar-se

dues sardanes, obra d’autors balaguerins, com són

«Balaguer, Ciutat Comtal», de Joan Sabaté i musica-

da per Ventura Tort, i «Balaguer, cel de la terra fer-

ma», de Miquel Trilla i musicada per Francesc Amo-

rós.
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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

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

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

Una trentena de colles participen al Concurs

Nacional de Colles Sardanistes de Balaguer

Una trentena de colles sardanistes d’arreu de

Catalunya, van participar al Concurs Nacional de Co-

lles Sardanistes de Balaguer el passat diumenge 12

de novembre, a la Plaça del Mercadal, organitzat per

les Colles Sardanistes de Balaguer i

patrocinat per la regidoria de Fes-

tes i l’ImPiC.

El concurs va estar amenitzat

per la Cobla Orquestra Selvatana,

que també va ser l’encarregada del

concert i la llarga sessió de ball tar-

da-nit del mateix diumenge, donant

per finalitzades les Festes del Sant

Crist 2006.

A partir de les 8 del vespre, un

fantàstic Castell de Focs a càrrec

de la prestigiosa Pirotècnia Igual, va

posar el punt i final a una Festa Ma-

jor, marcada pel canvi d’ubicació de

les firetes i l’envelat, i pel gran se-

guiment popular dels diferents ac-

tes organitzats.

Un centenar d’arbres a la Mostra de Bonsais

celebrada el passat diumenge 12 de novembre
El vestíbul de l’Ajuntament de

Balaguer va servir, un any més d’es-

cenari per acollir la Mostra de

Bonsais, organitzada pel Club

Bonsai Balaguer, i que va celebrar-

se el passat diumenge 12 de no-

vembre, en el decurs de les Festes

del Sant Crist de Balaguer.

Més d’un centenar d’exemplars

van omplir el vestíbul durant tot el

dia, per a què els visitants pogues-

sin contemplar les meravelles

d’aquest art de la jardineria.

En la Mostra, podia contemplar-

se des de les eines necessàries per

desplantar un arbre, fins totes aque-

lles necessàries per al procés de

reconversió d’un arbre del bosc a

un autèntic bonsai.

Fins l’any passat es feia una Mostra-Concurs,

mentre que aquest any s’ha fet solament la modali-

tat de Mostra de Bonsais.

Més de 2.000 racions de

coca de samfaina a

l’Esmorzar de Germanor
Com és tradicional es va celebrar el

dissabte de la Festa Major

Com ja és tradicional, el dissabte de la Festa

Major va celebrar-se l’Esmorzar de Germanor, en el

que van repartir-se més de dues mil racions de coca

de samfaina i un miler de coques de sucre, acom-

panyades de cervesa i sucs de fruita.

La coca, elaborada pels pastissers de Balaguer

va donar-se a tots aquells balaguerins i comarcans

que a partir de les 9 del matí van acostar-se als

porxos de la Plaça del Mercadal, davant de l’Ajunta-

ment.

Aquests popular esmorzar, va iniciar-se fa molts

anys per tal de combatre aquella dita negativa pels

balaguerins que deia; «Si vas a Balaguer, esmorza

primer» i que amb els anys s’ha anat capgirant fins

a la dita actual que diu: «Si vols esmorzar bé, vine a

Balaguer».
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Un cop superada la crisi aviar, Vilanova

de Meià va recuperar l’esplendor màxim en

la Fira de la Perdiu d’enguany, recuperant

gran part dels expositors i públic perdut en

Deu mil persones assisteixen a la Fira

de la Perdiu de Vilanova de Meià
Vilanova de Meià torna a organitzar amb força èxit un certamen firal,

després de la baixada de l’any anterior amb la crisi aviar

l’edició anterior.
Isidre Gavín va ser l’encarregat d’inau-

gurar la Fira, que va comptar amb més de
deu mil visitants, que durant tot el matí van
gaudir de les moltes activitats organitzades,
entre les que cal destacar la mostra de per-
dius, el desfilcan (desfilada canina), i l’exhi-
bició d’arquers.

El premi al millor exemplar de perdiu va
ser per Josep Maria Riera, de Castellserà,
mentre que Roman Plau de Torregrossa va
emportar-se el premi als millors perdigots, i
Joan Ardiaca de Balaguer, el premi per les
millors parelles de perdius.

La Fira va comptar amb un total de 27
expositors.

Taller sobre la immigració
femenina romanesa

Va tenir lloc l’11 de novembre a Àger,
organitzat pel Consell Comarcal

El passat dissabte 11 de novembre es va dur a
terme al Local Social d’Àger una tertúlia-taller sobre
la immigració femenina romanesa. L’acte va ser or-
ganitzat per l’Associació de Dones de la Vall d’Àger
i els Serveis Socials del Consell Comarcal de la No-
guera, amb l’objectiu de promocionar el coneixement
mutu entre la població nouvinguda i l’autòctona.

Mirela Botescu la mediadora intercultural d’ori-
gen romanès que va fer de ponent va parlar de la
seva experiència migratòria i de les peculiaritats que
suposa ser romanesa a Catalunya. La tertúlia també
es va centrar en les diferències i semblances entre
Catalunya i Romania.

A l’acte hi van assistir una trentena de persones
entre les quals hi havia dones romaneses residents
al municipi. El públic va ser força participatiu.

En acabar es va fer una degustació de pastis-
sos romanesos elaborats per algunes dones roma-
neses d’Àger.

Aquesta és una de les activitats del programa
“Dones Acollidores” que organitza el Consell Comar-
cal de la Noguera en col.laboració amb associaci-
ons de dones de la comarca.



9

El Camp d’Aprenentatge de La Noguera, a Sant
Llorenç de Montgai, té cobert el 60 per cent dels
tallers que es realitzaran aquest curs escolar, i s’es-
pera que durant el curs 2006-2007 passin uns tres
mil escolars pel parc arqueològic dedicat al paleolí-
tic i neolític. Els escolars venen procedents dels di-
ferents centres educatius de tot Catalunya.

Tres mil escolars passaran aquest curs

pel Camp d’Aprenentatge de Sant Llorenç
El passat dissabte 11 de novembre va celebrar-se una jornada de
portes obertes, amb la participació d’un bon nombre de visitants

Els responsables del camp
d’aprenentatge, depenent del Depar-
tament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, i esperen que puguin
doblar el numero de visites durant el
curs 2007-2008, realitzant la plena
ocupació del camp.

L’objectiu principal d’aquest cen-
tre és que els joves estudiants en-
tenguin, a través de l’experimenta-
ció, les diferents formes de vida de
la prehistòria i la evolució de la seva
tecnologia fins als nostres dies.

Els alumnes poden realitzar es-
tades a Sant Llorenç, que van des
d’un dia fins a tres dies, i durant l’es-
tada, els alumnes es converteixen en
joves arqueòlegs: coneixent que és
un jaciment, com s’excava i en qui-
na situació es troben les peces i com
es recullen. Després passen al labo-

ratori, on, a partir de les restes trobades, dedueixen les for-
mes de vida dels homes i dones prehistòrics.

El Camp d’Aprenentatge de Sant Llorenç també ofereix la
possibilitat de visitar la Roca dels Bous, un jaciment paleolític,
excavat per un equip de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Ciència,
el Camp de Sant Llorenç va celebrar el passat dissabte 11 de
novembre una jornada de portes obertes en la que es van rea-
litzar diferents tallers on es recreava la vida en una comunitat
paleolítica i d’un poblat neolític.

Tots els participants van poder aprendre a manipular el sí-
lex, a caçar animals o analitzar les diferents capes d’un estrat,
tot i que el taller estrella va ser el gastronòmic.
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Dr. Josep Ma Lara Nieto
Horari de visites: dimarts i dijous

d’11 a 13h del matí, i de 18 a 20h tarda

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER • Tel. 973 448 332

URGÈNCIES i domicilis 24 hores al tel. 629 359 238

El passat dia 14 de novembre de 2006
va tenir lloc la signatura del conveni de dipò-
sit del Fons fotogràfic Bergé, entre Marcel.lí
Bergé Palou i el Sr. Josep Roig, president del
Consell Comarcal de la Noguera, en repre-
sentació del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.

Marcel.lí Bergé Palou conserva i és
propietari d’un fons fotogràfic fruit de la seva
activitat a Balaguer com a fotògraf
professional entre els anys 1950 i 1970
aproximadament. Aquest fons està constituït
per un volum aproximat de 20.000 negatius
flexibles.

El tipus de fotografia predominant són els
retrats d’estudi, on apareixen retratades
persones d’arreu de la Noguera, donat que
Balaguer atreia a la gent de tots els pobles
de la comarca.

Un fet rellevant, és que la seva activitat
com a fotògraf ha estat continuada pel seu

Marcel.lí Bergé Palou diposita el seu fons

fotogràfic a l’Arxiu de la Noguera
La signatura va fer-se el passat 14 de novembre amb la presència

del president del Consell Comarcal de la Noguera, Josep Roig

fill, el Sr. Marcel Bergé Pijoan, el qual és autor
d’un ric arxiu fotogràfic.

Dos són els factors principals que motiven
l’acceptació d’aquesta docu-mentació per
l’Arxiu Comarcal de la Noguera:

1. Amb el seu dipòsit es garanteix la
preservació de la part més antiga del Fons
Bergé, entès com una continuïtat entre l’obra
del pare i del fill, ambdós fotògrafs
professionals de Balaguer.

2. Amb aquest dipòsit s’obre la possibilitat
que en un futur acabi ingressant la totalitat
del fons que contemplaria l’obra de Marcel.lí
Bergé Palou i de Marcel Bergé Pijoan.

Per tant, el dipòsit d’aquest fons a l’Arxiu
Comarcal de la Noguera garanteix la seva
preservació i conservació futures i, així mateix,
amplia els testimonis gràfics que a l’Arxiu
Comarcal de la Noguera es posen a disposició
dels estudiosos de la història i dels ciutadans
en general.

Les obres entre Àger i la
C-13, acabades l’any 2008
El període d’execució és de 18 mesos

segons el Secretari de Mobilitat

El Secretari de Mobilitat, Manel Nadal va visitar
a finals d’octubre les obres que el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
està realitzant entre la localitat d’Àger i la C-13, a la
zona coneguda com la passarel.la, que connecta la
Noguera amb el Pallars Jussà.

Aquestes obres, amb un termini d’execució de
18 mesos, estaran acabades el 2008, i les obres
consisteixen bàsicamet en l’enxamplament de la via
i la rectificació dels revolts, comptant amb un pres-
supost de 18,7 milions d’euros.

El tram de carretera de la C-12, és de 12 quilò-
metres i és la darrera fase d’una millora que va inici-
ar-se des de Balaguer fins a Àger.



11

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 passat divendres 10 de novembre va
obrir-se al públic les excavacions del Pla
d’Almatà, en un acte en el que hi van partici-
par, l’Alcalde Miquel Aguilà, el Director Gene-
ral de Patrimoni Cultural, Josep Maria Carreté,
i la resta d’autoritats locals.

El cost total d’aquesta primera fase és
de 60.000 euros  finançats per l’Ajuntament
de Balaguer i la Direcció General de Patrimoni
Cultural amb la col.laboració de la Fundació
Caixa de Catalunya a través d’un ajut a la
convocatòria de Projectes Culturals.

El Parc acostarà els visitants, a través de
les restes arqueològiques, a la història de la
Catalunya Medieval, vista des dels barris
originaris de la ciutat de Balaguer, fundada
pels àrabs a mitjans del segle VIII.

El Parc Arqueològic Pla d’Almatà de

Balaguer obre les seves portes al públic
La musealització de la primera casa excavada, mostra als visitants

com vivien els pobladors de la ciutat de Balaguer al segle XI

En aquesta primera fase s’ha restaurat
una de les cases de la zona residencial de la
ciutat i a través d’ella s’explica la visió del
món que tenien les famílies andalusines del
segle XI que vivien en aquell món fronterer de
conflictes bèl .lics, cultura refinada i
mestissatge poblacional. El Parc arqueològic
Pla d’Almatà constituïrà un equipament únic
a Catalunya per l’època que representa.

La casa restaurada s’ha musealitzat
mitjançant plafons explicatius i un itinerari, que
condueix els visitants a través d’un dels
carrers principals de l’antiga medina, prop de
la  muralla.

El parc Arqueològic pot visitar-se els
dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14
hores.

Taula rodona “Balaguer i
l’Islam d’avui” al Museu

Organitzada pels Serveis Socials del
Consell Comarcal de la Noguera

El proper dissabte 18 de novembre a les 8 de
vespre es durà a terme al Museu de la Noguera la
taula rodona: “Balaguer i l’Islam d’avui”.

Organitzen l’acte els Serveis Socials del Consell
Comarcal de la Noguera i el Museu de la Noguera-
Institut Municipal de Progrés i Cultura amb l’objectiu
de promocionar el coneixement mutu entre la població
nouvinguda i l’autòctona i fer un retrat fidel del passat
i del present de l’islam a Balaguer amb tota la seva
heterogeneïtat.

Aquesta activitat s’emmarca dins dels 11
programes i actuacions que l’àrea de Serveis Socials
del Consell Comarcal de la Noguera té previstos per
aquest any en l’àmbit de la Ciutadania i la Immigració. 
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Pepe Daza ensenya els secrets de l’elaboració
dels panellets als escolars de l’Àngel Guimerà

Josep Maria Forn del Restaurant del Remei,
guanyador del Caragol d’Or 2006

Els membres del Jurat de la
Societat Gastronòmica i Cultural del
Comtat d’Urgell, han decidit atorgar
el Premi Caragol d’Or 2006, a Josep
Maria Forn i Puig, propietari del Res-
taurant del Remei, del Castell del
Remei.

El sopar homenatge per atorgar
el premi, es celebrarà el proper
dissabte dia 18 de novembre a 2/
4 de 10 del vespre i al Restaurant
del Santuari del Sant Crist de
Balaguer.

El Caragol d’Or, es un guardó
creat per tal de distingir i homenatjar
a aquelles persones o entitats de
l’àmbit dels Països Catalans que
més s’hagin distingit durant l’any, o

El dia 26 d’octubre el mestre pastisser bala-
guerí Pepe Daza va impartir un taller d’elaboració
de panellets adreçat a tot l’alumnat de l’escola Àn-
gel Guimerà de Balaguer.

En el decurs del taller es van
elaborar panellets de formes
variades que van despertar la
curiositat dels nens i nenes els
quals van participar activament i
van gaudir força d’aquest taller.

Aquests panellets juntament
amb les tradicionals castanyes
torrades, es consumeixen en la
festa de la castanyada que el dia
31 d’octubre es celebra al pati de
l’escola.

L’estimació que té pels més
menuts, fa que Pepe Daza sigui un
habitual col.laborador en tot tipus
de cursos i tallers en els diferents
centres escolars de la capital de
la Noguera.

al llarg de la seva vida, en la defensa i promoció de
les qualitats culinàries, i molt especialment del
caragol, un dels plats més representatius de la
gastronomia de les comarques de Lleida.

La poesia de Lluís Profitós
veu la llum amb l’edició
del “Recull de Poemes”

Josep Maria Simon ha estat l’autor
d’aquest recull de poemes

El passat  dissabte 11 de desembre, va presen-
tar-se el llibre “Recull de poemes” de Lluís Profitós i
Portella, a càrrec de Josep Maria Simón i Auberni,
que ha estat l’autor d’aquell recull, que vol ser una
mostra del llegat poètic d’aquest fuster i escriptor
nascut a Balaguer l’any 1923, i que va morir l’any
1999.

A l’acte de presentació van ser-hi presents l’al-
calde Miquel Aguilà, el vice-president executiu de
l’Impic, Josep Maria Escoda, la fillola del poeta, Anna
Portella, i Carme Alós com a representant de l’As-
sociació de Veïns del Centre Històric.

El llibre consta de quatre grans apartats: els
poemes religiosos, els poemes amorosos, els poe-
mes dedicats a la terra i la seva gent, i per últim el
capítol dedicat als Poemes per a una tertúlia de cafè,
amb dos temes principals que agradaven al poeta,
la política i el futbol, fent especial èmfasi als poe-
mes dedicats al Club Futbol Balaguer.

Les il.lustracions estan fetes per diferents au-
tors balaguerins, entre els que destaquen Marcel.lí
Bergé, Frederic Letamendi, entre d’altres.
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Golejadors del C.F. Balaguer

1. Vilanova ................ 25

2. Sabadell ................ 25

3. Girona ................... 25

4. Gavà ..................... 23

5. Reus ..................... 22

6. Santboià ............... 18

7. Mataró .................. 17

8. Premià .................. 16

9. Castelldefels ......... 16

10. Masnou ............... 16

11. Barcelona C ........ 16

12. Prat .................... 15

13. Palafrugell ........... 15

14. Manresa .............. 15

15. Blanes ................ 12

16. Rapitenca ............ 11

17. Palamós .............. 10

18. Peralada ............. 10

19. Balaguer ........................... 9

20. Europa .................. 8

Classificació Tercera Divisió

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

2. Giribet ....................... 2

3. Juanjo ....................... 2

4. Isma .......................... 2

5. Figuerola .................. 1

6. Tenorio ...................... 1

7. Ermengol .................. 1

8. Gabernet ................... 1

9. Sisco ......................... 1

El Balaguer  no aca-

ba de trobar el camí del

gol, i actualment porta

25 gols en contra i tant

sols 14 a favor. Aquest

és un dels motius pels

quals es troba en una de Isma

El Balaguer perd 4-2 a Premià, després

d’una primera part, molt dolenta
L’equip va anar al descans amb un 3-0 que va retallar amb dos gols

 de Isma i Sisco al segon temps, abans del quart gol del Premià

El Balaguer no aixeca el cap, i el passat

diumenge va tornar a perdre al camp del Ricoh

Premià per un contundent 4-2, tot i que el

partit va mostrar les dues cares de l’equip.

En el primer temps, els homes d’Emili

Vicente mai van trobar el seu lloc sobre el

terreny de joc, i l’equip va mostrar-se inope-

rant tant en defensa com en atac. Fruit

d’aquest joc dolent, van arribar els tres gols

del Premià, en les tres ocasions que van tenir,

tot i no fer res de l’altre món. El Balaguer era

una joguina en mans dels jugadors locals que

van jugar 45 minuts a plaer.

En el segon temps, es va veure un altre

Balaguer. Uns jugadors més motivats i més

posats en el partit, que van retallar diferènci-

es amb gols de Isma i Sisco, tot i que no van

ser suficients, per la dura càrrega que supo-

sava el portar tres gols en contra.

A falta de vint minuts i amb el 3-2 al mar-

cador, el Balaguer va gaudir de dues ocasi-

ons clares de marcar a les botes de Moll i

Isaac que no es van materialitzar. Al minut

84, el Premià marcava el seu quart gol, sen-

tenciant el partit i ofegant les poques aspira-

cions que els hi quedaven als balaguerins.

Aquest diumenge, el Balaguer rebrà al

Prat, amb l’obligatorietat de guanyar si no

volen ensorrar-se al pou de la categoria. Per

aquest motiu, des de la directiva s’ha fet una

crida a tots els aficionats al futbol, que vin-

guin al camp aquest diumenge per animar

l’equip i intentar una victòria i que els tres

punts es quedin a casa.

les places de descens de

la Tercera Divisió Catalana.

Aquest diumenge, da-

vant el Prat, intentaran

reconduir la situació.

MANHATTAN

Mercadal, 28 - BALAGUER - Tel. 973 450 407

- CÒPIES DE PROJECTES
- CÒPIES DE PLÀNOLS
- IMPRESSIONS A COLOR
- FOTOCÒPIES COLOR
- FOTOCÒPIES B/N

- ENQUADERNACIONS
- PLASTIFICACIONS
- SERVEI DE FAX
- FOTOS DIGITALS
(TAMANYS 10x15, 15x20,

20x30 i 30x40)

CONSULTEU PREUS PER A GRANS QUANTITATS
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Gerb

Es ven casa al
centre, 6 hab.,

cuina-office, calef.
gasoil, pàrking. En

bon estat.

Ref. 40085

Zona Carmelites,
pis de 80 m2, 3

hab., cuina-office,
gran balcó exterior.

Oportunitat

Ref. 40081

Zona Escola Pia, En
perfecte estat i de
disseny, 110m2, 3

hab. dobles, 2
banys, cuina-office.

Ref. 40011

Zona crta.
Camarasa. Dúplex,

200 m2, 7 hab.,
moblat, a/a,

pàrking.

Ref. 40006

Dúplex, zona
Eixample, 110 m2,

3 hab., banyera
hidromassatge,

terrassa.

GERB

Casa adosada. 4
hab.+golfes, jardí
davant i darrera.

Calef. gasoil.
Impecable.

Ref. 40079

Zona c/Urgell.
Seminou, 90 m2, 4

hab., 2 banys,
cuina-office. Opció
pàrking. Bon preu.

Ref. 40066

Zona Pere III, 200
m2, 5 hab.,2 banys,
calefacció central.

Oportunitat.

Ref. 40002

Zona Eixample. Pis
de disseny rústic.

70 m2, 2 hab., bany
complet, cuina

equipada.

Ref. 40008

Zona Secà, 65 m2,
3 hab., reformat,

solejat (econòmic).

Ref. 40083

Crta. Camarasa.
Nou, 90m2, 4 hab.,

parquet, cale-
facció,solejat.

Bon preu.

Ref. 40069

Dúplex de 110 m2,
3 hab., terrassa

gran , vistes al riu.
Estat impecable.

 El Futbol Sala Balaguer Cristec perd a

casa davant el Vilaseca per 4 gols a 8
El partit, molt igualat, va trencar-se en els dos minuts finals

El Cristec Balaguer no va poder fer res davant

d’un efectiu Vilaseca, que va emportar-se els tres punts

en joc del Pavelló Poliesportiu de Balaguer, després

d’un encontre elèctric, per un abultat 4-8 final.

En el primer temps, els dos equips van practicar

el seu millor joc, amb molta agressivitat ofensiva, i al

descans el marcador ja marcava un petit avantatge

pels visitants amb un 3-4.

A la represa, el Cristec va intentar sorprendre al

rival amb un joc encara més ofensiu

i Capi aconseguia al minut 27, igua-

lar el marcador a 4 gols. A partir

d’aquest moment, els locals domi-

naven clarament tot i que no acaba-

ven de concretar als metres finals.

Aquesta poca efectivitat davant

de porta, va passar factura a la con-

clusió del partit, ja que a manca de

dos minuts per la finalització de l’en-

contre, el Vilaseca va posar-se per

davant 4-5, i pocs segons després

tornava a marcar el 4-6.

Els locals van intentar igualar el

marcador altre cop, i van llançar-se

a l’atac, fent-se molt vulnerables en

defensa, el que van aprofitar els vi-

sitants per marcar un parell de gols

més, fins al 4-8 del final.

Per part del Balaguer, els quatre

gols que van aconseguir, els van mar-

car els jugadors Miguel, Cholo,

Ferran i Capi.

Més de cent participants

a la Cursa Atlètica

Més d’un centenar d’atletes de totes les edats

van participar el passat diumenge 12 de novembre

a la Cursa Atlètica del Sant Crist, en les dues moda-

litats de la cursa.

La primera modalitat era d’una distància de 1,5

quilòmetres, mentre que la distància llarga era re-

córrer un total de 6 quilòmetres pels diferents car-

rers i barris de Balaguer.
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Manteniment i neteja de:

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

Telèfons

 618 382 661
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

Menjars casolans • Menú diari • Carta
Hostal Nou, s/n - 25680 Vallfogona de Balaguer - Tel. 973 44 50 59

Unificamos todos

sus créditos en una

sola quota

¡Consultenos!

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

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
Anuncis en Groc

Tel. 973 448 273

TANCAT PER

VACANCES

del 13 al 30
de novembre
(ambdós inclosos)

El C.B. Balaguer torna a

guanyar i es situa segon de

la classificació
Els de Balaguer van aconseguir la

victòria a la pista del Parets per 64-72

El CTT Balaguer-Villart Logístic va tornar
a perdre aquest diumenge en una nova jorna-
da de lliga de la Divisió d’Honor Femenina de
tennis taula, disputada a casa davant del CD
Tenis de Mesa Rivas, de Madrid. Tot i el resul-
tat de 2 a 4, l’encontre va ser molt igualat, tal
i com demostra el resultat total de jocs que
va ser de 11 a 14 i, en tot moment, la victòria
es va poder decantar per qualsevol dels dos
equips. Els dos primers partits es van resol-
dre un per cada banda. Mª Teresa Gimeno,
en el seu debut a la categoria, va esgarrapar
un joc a la romanesa Michaela Ciurez però va
acabar perdent 1-3 i, seguidament, l’altra ro-
manesa de l’encontre, però en aquest cas de
l’equip local, Loredana Raduta, es va desfer
de Lucia Méndez per un clar 3-0.

El Club Tennis Taula Balaguer perd en un

ajustat partit davant Tenis de Mesa Rivas
L’equip balaguerí va perdre el seu quart partit de la temporada, de

manera molt ajustada, abans de visitar Santiago de Compostela

Els tres partits següents marcarien el re-
sultat final. Biscarri, tot i començar guanyant
clarament per 2-0, cedia finalment el seu punt
per 2-3 davant Idoia Porta.

El dobles, en canvi, en un partit molt vi-
brant, es va acabar decantant per les de La
Noguera, en desfer-se Raduta-Biscarri de
Ciurez-Porta per 3-2. Seguint amb els partits
igualats, el cara a cara entre les romaneses
de tots dos equips va resoldre’s en un 2-3 de
la banda de les madrilenyes. En l’últim partit,
Gimeno es veuria impotent davant Idoia Por-
ta i cediria per 0 jocs a 3. La setmana vinent,
el Balaguer es desplaça a Santiago de
Compostela, amb l’esperança d’aconseguir,
per fi, la primera victòria que els posi en camí
de salvar la categoria.

Des del primer moment del partit, els balaguerins
van sortir disposats a tirar el partit endavant i empor-
tar-se la victòria. Després d’un inici molt intens de joc,
per part dels dos equips, en que el Parets va treure
un avantatge de 7 punts, els balaguerins van comen-
çar a treure partit de les bones accions defensives
per igualar el marcador i poder aconseguir un avan-
tatge en el marcador.

Els balaguerins van tenir molta paciència durant
tot el partit i van saber aprofitar les opcions que van
donar els locals en els seus errors ofensius.

Tot i que el Parets va intentar-ho tot fins a la con-
clusió del partit, cap de les seves tàctiques va donar
el fruit desitjat per la banqueta local, i al final els bala-
guerins van emportar-se el partit per una avatatge de
vuit punts, que els situa segons a la taula classificatòria
del seu grup a la Segona Catalana.



17

El Club Esportiu l’Estel va participar a la VIIIena
edició dels Jocs Special Olympics, que es van cele-
brar de l’11 al 15 d’octubre a Lloret de Mar.

Aquests jocs van reunir més de 2.300
esportistes de 18 països que van competir en alguna
de les diferents modalitats esportives, ja sigui
individuals o d’equip: futbol sala, bàsquet, hoquei,
ciclisme, gimnàstica, tennis taula, petanca, atletisme,
natació, bàdminton, tennis i vela. A més, també van

El Club Esportiu l’Estel va participar als

Jocs Special Olympics de Lloret de Mar
La delegació balaguerina formada per 20 esportistes va fer un meritori

paper en les diferents proves esportives en les que va participar

tenir lloc diferents exhibicions i clínics
d’equitació, handbol i rem.

La delegació de Balaguer,
formada per 20 esportistes, va
competir en natació i bàsquet. En
aquest esport l’Estel es va classificar
en un molt meritori 6è lloc final, tenint
en compte la qualitat dels equips
amb els que va haver d’enfrontar-se
un cop superats els partits de les
rondes preliminars. Pel que fa a la
natació, es van aconseguir molt bons
resultats, ja que en total l’equip
balaguerí van guanyar un total de 10
medalles, repartides en 5 d’or, 2 de
plata i 3 de bronze, confirmant així
el gran nivell demostrat en els
diversos campionats territorials que
es van celebrant anualment.

A més a més de tota l’activitat
esportiva i de competició pròpia,
també es van organitzar activitats de

lleure, amb caràcter cultural i recreatiu, durant tots els dies
dels Jocs al voltant de les principals seus esportives i dins el
recinte del Village, com ara exposicions fotogràfiques i sessions
de cinema, conferències, karaoke, balls i actuacions musicals
i tallers de cuina multiculturals. Artistes força coneguts, com
ara el Màgic Andreu i el Tortell Poltrona, també van aportar el
seu granet de sorra amb diverses actuacions, i el darrer dia de
competició es va celebrar una gran festa nocturna per a tota la
família olímpica: esportistes, entrenadors, organització i
voluntaris. Cal esmentar la tasca realitzada per aquests darrers,
els qui, en un nombre superior al miler, van col.laborar en tot
moment amb les delegacions i atletes ajudant a fer d’aquests
Jocs la gran festa de l’esport, cinc dies de convivència, lluita i
festa, compartida entre els participants.
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Fa poc vàrem passar el referèndum de l’Estatut,
ara les eleccions autonòmiques i la Festa Major, i és
que tot arriba i tot passa! Això sí, abans de païr la Festa
Major i d’emprendre un nou curs polític amb un nou
Govern d’esquerres al capdavant, ICV La Noguera vol
agrair a tota la comarca el suport rebut en aquestes
últimes eleccions. Hem sentit el suport de la gent com
mai en aquesta campanya electoral, i també, en les
urnes el dia democràtic.

De 731 vots que ICV va obtenir el 2003, ara hem
obtingut un 30% més, 957 paperetes d’ànim,
expressions de suport.
De les 30 poblacions de les nostres contrades, hem
mantingut el suport en 3 municipis, i hem rebut més
confiança en 23, és a dir, en el 77% del total de nuclis
poblacionals. Doblem vots en 8 localitats, el que
correspon al 27% de les poblacions de la comarca,
indrets com Les Avellanes i Santa Linya, Bellcaire,
Bellmunt d’Urgell, Cubells, Foradada, Oliola, Ós de
Balaguer o Tiurana.  Arribem a tenir el 8,08% dels vots
en viles com Camarasa i aconseguim ser la tercera
força política en pobles com Alòs de Balaguer. En fi,
moltes, moltes gràcies.

A Balaguer, la nostra capital de comarca, obtenim
el 6,32% de votació i és en aquesta ciutat on aviat ICV
estarà més a prop de nosaltres, obrint-hi properament
un local, a fi i efecte d’estar més a prop de les persones,
dels problemes, de les nostres inquietuds.

Creiem que tot aquest suport demostrat, que ens
omple d’alegria, és fruit de la bona obra de Govern dels
darrers tres anys, on hem demostrat com ho hem fet
que som una força de Govern provada, estable,
coherent i profundament d’esquerres. Amb aquesta nova
legislatura on continuarem la tasca que va néixer el
2003, no defraudarem, desplegarem el Nou Estatut
d’Autonomia i continuarem treballant per les persones;
hi tenim el compromís.

ICV- La Noguera

Gràcies La Noguera!

Benvolgut amic

Des de no sé quan, després del Carnaval
ve la Quaresma. Així ha estat i així crec ho
deixarem. Mentrestant anirem escoltant les
bestieses del Sr. Rubianes i les animalades que
brama el Sr. Boadella, a quin més cafre. Però
el nostre país és tan poc estable que tot s’ho
empassa amb naturalitat. És per felicitar-nos -
a nosaltres mateixos- ben de cor. “Aquest po-
ble és capaç de tot”, deia Prat de la Riba.

Tot l’aconsellable s’ha llençat a la vorera, i
quan encara palpem un espectacle dit Tripar-
tit, ens fiquen davant d’Entesa-1. Original i es-
candalosament legal. Tres derrotats fan un
govern i en part és bo que contràriament al
refrany hi hagi voluntat de fer una bona sego-
na part. Sords com a peroles els importa poc
la lectura de l’abstenció, dels vots en blanc i el
naixement d’un altre partit espectacle. El somni
del poder per a tots, tots! S’ha convertit en
una obsessió.

No cal dir que el germà gran (PSC) ha em-
parat els petits amb una mancança de diàleg
amb el guanyador que fa esfereïr, i pot sem-
blar que els petits ho han d’agrair, però jo no
crec -i voldria equivocar-me-, que puguin re-
nunciar a la seva mateixa raó d’existència.

Com et pots suposar, una gran quantitat
de gent ha arribat a una incredulitat total de
les vertaderes intencions i voluntats dels tres
líders d’aquesta Entesa-1, potser la que més
difícil ho té és Esquerra per poder-ho explicar
a les seves “masses assamblearies”. A mi em
sembla que hi pot haver “marro”. Malgrat tot
jo vull i desitjo, que no tornin a caure en els
paranys que el poder comporta. Desitjo un
govern de consens interior sense espectacles
ridículs, i si la seva vida ha d’ésser llarga que

sigui amb salut. Els esperono a que facin els
comentaris del carrer favorables, no per sec-
tarisme sinó per la bona feina feta. Ara, ni els
militars s’ho creuen, i els que pitjor part s’em-
porten és el Sr. Montilla i el Sr. Carod. Caldria
dir que CiU s’ha passat en molt moments. Tot
ho ha fet d’una forma tan agressiva que no
ha trobat la mà oberta en cap lloc, i és que
amb un cens com ara tenim tots els partits
hauran de vigilar el llenguatge i els fets per
no ofendre sinó el justet. Amb tot ja veurem,
com et deia, paciència, molta paciència.

Jo, amic meu, només em pregunto. On
és la boja de la casa? Res s’entén, res s’expli-
ca. Només ens queda el temps per esperar.
Han de venir dies en que es comprovarà si la
fantasia pot viure entre nosaltres, si la imagi-
nació enfebrida i creadora fa sorgir realitats
agradables. Ara es percep una pau falsa da-
vant d’aquest legal i repetit frau, i una justifi-
cada mirada de refiló als partits que davant
d’aquest tros de carn que és Catalunya gam-
ben per clavar-li la dent.

Per acabar vull dir-te que en aquesta Aven-
tura-2, em complau que el Sr. Montilla sigui
president de la Generalitat, per a molts és
com un tros de ferro al roig blanc ficat a la
boca. I potser no saps que la ceba és un cul-
tiu abundós en aquesta Catalunya que es creu
diferent.

C.G.A.

P.D.: De moment és d’esperar que fins el
Maig de l’any 2007, tot sigui una bassa d’oli.
I sí, aquesta vegada a tots ens ha anat bé:
uns han guanyat, i els altres governaran.
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És palès i ja ningú no discuteix que
cada dia hi ha més malalties derivades de
factors alimentaris i ambientals. No fa
massa que el consum de productes “Fast
Food”, el consum de productes dels
antípodes, el consum de productes
industrialitzats... representava per alguns
un símbol de modernitat. Avui se sap que
l’ús continuat dels additius, greixos, etc...
que contenen aquests al iments
industrialitzats estan provocant l’aparició
de malalties amb uns percentatges
alarmants (diabetis, càncers, obesitats...)
als adults i també als infants. Però, a
l ’Administració i a la indústria
agroalimentària poc els importa ja que per
això hi ha la indústria farmacèutica (moltes
vegades lligada a l’anterior) que ens anirà
administrant fàrmacs per pal.liar aquests
efectes i així augmentar (de retruc) encara
més els seus guanys.

Altrament, sembla que els Governs
comencen a adonar-se que l’energia s’està
esgotant, que la població cada vegada
està més i més malalta, i per això llancen
grans campanyes publicitàries (que
paguem tots) per un estalvi energètic i  per
una dieta Mediterrània.

I mentre es gasten aquestes grans
quantitats, constatem dia rere dia com ells
mateixos van fent desaparèixer les cuines
tradicionals dels centres escolars, dels
hospitals, dels geriàtrics... Els menjadors
amb  cuina estacional, amb cuina de
comerç local, amb cuina d’aliments
frescos produïts i elaborats a l’entorn
(fruita, verdura, pa oli, carn, embotits...),
aquella cuina que a part de ser més sana,
més mediterrània, més gustosa, més
equilibrada, més sostenible (no hi ha
trasllats innecessaris), aquella cuina que
dóna vida a cuiners, botiguers, artesans,
productors de la població,  l ’estan
substituïnt per una cuina industrial, per una
cuina fast food, per caterings......

Avui molts menjadors escolars,
d’hospitals, de geriàtrics estan gestionats
per grans empreses (massa sovint
properes a l’Administració de torn) que
elaboren milers de menús diaris, amb radis
de distribució interprovincial, empreses
que compren a cop de subhasta i al millor
postor, que transformen l’art de la cuina
en un procés industrial. Els importa poc
que el corder sigui d’aquí i sacrificat avui
o bé de l’Argentina i mort fa nou mesos,
els importa poc que l’oli sigui d’oliva que
és el millor i el que tenim a l’entorn o bé
que sigui de soja transgènica americana.
L’únic que compta és el seu guany.

Aquest immens negoci cada vegada

Unes dietes perilloses

més emergent tan sols va a parar a mans
de grans monopolis que s’amaguen darrera
unes sigles i que ningú no sap qui són; si hi
ha algun escàndol, es dissolen,
desapareixen i tornen a aparèixer amb altres
sigles si cal.

Estan també ressorgint grans empreses
que són simples gestores i subministradores
dels aliments que es cuinen en els mateixos
centres. Elles proporcionen els aliments els
quals compren amb grans partides i d’origen
més rentable econòmicament; aquests
aliments, evidentment mai no es compren
al petit productor, mai no provenen d’un
artesà, mai no són de la localitat.

Si cruel és aquesta realitat, més cruel
és encara la defensa que se’n fa des de les
Administracions, des de les direccions dels
Centres; ja que als pares, als usuaris se’ls
“ven” com un menjar fantàstic: Totes són
dietes equilibrades, les calories estrictament
calculades, els aparells homologats, les
eines esterilitzades, els vehicles adaptats,
els dietistes titulats, els cuiners uniformats,
els aliments analitzats, els bacteris i els virus
aniquilats ... per tant, usuaris, us oferim “la
millor”, us oferim la dieta del “segle XXI”.

És hora ja que ens plantegem (AMPES,
usuaris) què es menja als menjadors
escolars, què es menja als menjadors
públics, quin és l’origen d’aquests aliments:
si són transgènics, si són ecològics, si són
frescos o bé congelats, si són del Territori
o de l’altra punta del Món, si són d’un
Comerç just o provenen de l’especulació, si
és dieta Mediterrània o bé  hipercalòrica, si
és bona o si és una porqueria pel paladar.

Diguem prou al catering, diguem prou
al Fast Food, diguem prou a aquestes dietes
amb excés de grassa, diguem prou al
consum de productes no frescos i d’origen
llunyà. Demanem per als nostres menjadors
el producte natural i no transformat,
demanem el producte artesanal i no
l’industrial, demanem una dieta realment
sana, cuinada “in situ” i amb productes de
l’entorn. Donem vida a tants professionals
que les Escoles d’Hosteleria durant anys han
anat formant, donem vida als nostres
carnissers, botiguers, pagesos, ramaders...
que han d’abandonar l ’ofici perquè
consumim els productes del “més enllà”.
Diguem prou a aquest gran negoci que es
va acumulant en poques mans mentre veiem
que els petits han d’anar plegant. La salut
aviat ens ho agraïrà i el plaer que
proporciona al paladar la cuina artesanal
amb cap altra no es pot comparar.

Rosa Mari Gràcia

(Membre del Moviment Slow Food a Balaguer)

Indesinenter

Sospeso l’alegria de la feina feta,
l’espurna del desig sense recel
i tantes promptituds afilerades,
que tot és a l’ensems mig nou mig vell
i noto com un bull insospitat
em pren i m’encamina.
Són les tantes de la nit movent paraules.
La son recula el pensament,
l’abriga i el fa enrera. La tardor és austera,
assenyada, melangiosa, de ressò nostàlgic.
Sempre retorna a l’ahir i el vell fat li diu:
Ha passat tant temps d’una cosa a l’altra,
que són massa lluny per poder trobar-se.
És la gran catarsi calmant pensaments.
Isolats els dos, en plena conversa
li dic a l’amic:
De tot el que t’he dit no en diguis res.
Emporta-t’ho amb tu i en parlarem
de nou fora del temps si ens reunim
aquí o a un altre lloc si és que existeix.

Miquel Trilla
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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

Les millors cançons de Joan Manuel

Serrat al nou pavelló polivalent
El proper dissabte 2 de desembre, el cantautor oferirà l’espectacle

antològic “100 x 100 Serrat”, davant d’unes tres mil persones

El cantautor Joan Manuel Serrat actuarà
per primera vegada a la història a la ciutat
de Balaguer, el proper dissabte 2 de desem-
bre, amb l’espectacle «100x100 Serrat», una
actuació antològica de les millors cançons
de tota una carrera artística d’un dels mi-
llors cantants del nostre país.

Serrat actuarà al nou pavelló polivalent
de la capital de la Noguera, amb capacitat
per més de tres mil persones assegudes, i

gràcies al qual es pot celebrar un concert
d’aquestes característiques.

La venda d’entrades anticipada ja està
en funcionament i els interessats en adqui-
rir una entrada pel concert del proper 2 de
desembre pot fer-ho al Bàrbar, al Keopp’s i
a la Merceria Teresa Planes de Balaguer, pel
preu de 25 euros l’entrada, mentre que l’en-
trada a taquilla podrà adquirir-se a 30 eu-
ros, el dia del concert.

El grup M-Clan porta la

seva música a Balaguer
Aquest dissabte 18 de novembre amb

els teloners Smoking Dogs

El nou pavelló polivalent, inaugurat durant les
Festes del Sant Crist, el passat 9 de novembre,
acollirà, aquest dissabte 18 de novembre, l’actua-
ció del 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 músi-
ca» 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 el programa
d’actes de les festes del Sant Crist 2006.
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El Casal Pere III celebra

una Festa Major alternativa

El Casal Pere III, Ateneu de Balaguer va organit-
zar una Festa Major alternativa que va constar d’una
gincama popular en el que hi van participar un bon
grup de nens i nenes de Balaguer, el pasi del vídeo
«Arrels de Lluita», mentre que al vespre del diven-
dres es va fer l’acte oficial de presentació del SEPC
«Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans», amb
una taula rodona sobre la situació de l’ensenyament
des del punt de vista dels estudiants. Aquest acte
va comptar amb la participació del cantant del grup
d’Obrint Pas, Xavier Sarrià, aprofitant la seva pre-
sència a Balaguer, ja que al vespre actuaven a la
Carpa Jove de la Festa Major de Balaguer.

 L’humorista Xema fa d’animador de

karaoke al “El Cor de la Ciutat”

La passada setmana va gravar-se a la
ciutat de Barcelona, el Capítol 1.276 de la
sèrie, que per setena temporada consecu-
tiva emet Televisió de Catalunya-TV3, en
horari de sobretaula, sota el títol, el “Cor
de la Ciutat”.

Això no seria noticia sinó fos perquè en
el capítol esmentat, en una de les esce-
nes, intervé l’humorista i showman balague-
rí, Xema. L’escena en la que intervé en el
capítol del “Cor de la Ciutat”,  és un bar de

copes on Xema fa d’animador de Karaoke,
i en la que intervenen els actors Àngels
Gonyalons, Alex Casanovas, Silvia Aranda i
Joan Massotkleiner. En el capítol de la sè-
rie, les dues parelles esmentades surten a
sopar conjuntament i acte seguit van de co-
pes a un bar-karaoke, en el que Xema, fa
d’un animador que es creu ser un gran can-
tant, quan en veritat, és un cantant pèssim.

Aquest capítol està previst que s’emeti
d’aquí a dues o tres setmanes.
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ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Ref. Gestoria Cudós. Raó al
tel. 973450555, Montse.

VENDA local comercial de
117 m2 + 80 d’altell, al C/
Barcelona. Obra nova. Dos
nivells. Aparador de 12 me-
tres. Zona Escola Pia.Raó
973448273.

VENDA/LLOGUER  de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11 de
Balaguer. Raó als tels.
973446161-629310479.

SE PRECISA paleta. Razón
teléfono: 659433074.

ES LLOGA  pàrquing tan-
cat al carrer Barcelona,
zona Eixample. Preu 60 eu-
ros. Raó telf. 973448273.

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 FAN  treballs de
delineació, plànols, desen-
volupaments geomètrics,
conjunts i especejaments.
Raó telf: 654219749.

AUXILIAR ADMINISTRA-
TIU, 1.200 E mensuals.
Requisit: Graduat escolar.
Inminents ingressos. Infor-
ma’t al 900315315. Tru-
cada gratuïta.

AEROPORTS , el 90%
d’aprovats a la últ ima
convoctòria d’AENA. Treballa
com agent de serveis aero-
portuaris, tècnic administra-
tiu. Informa’t dels pròxims in-
gressos, informa’t al
900315315 gratis.

SE VENDE monovolumen
Lancia Phedra JTD 22 (128
cv), matriculado el 08/2003.
En buen estado. Muchos
extras, GPS, xenon. Precio:
16.000 e. Razón teléfono:
629411390.

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.

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.

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.

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.

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.

¿QUIERES COMPRAR
UNA VIVIENDA Y TIENES
PROBLEMAS PARA LA
FINANCIACIÓN? Interban ,
te concede la hipoteca al
100%+gastos+liquidez para
lo que quieras. Consultanos!
Interban 973447477.

ES PRECISA ajundant de
perruqueria per a caps de
setmana. Raó: 973450699.

SE ALQUILA almacén, ideal
para garaje en la calle Gerona
con capacidad para dos
coches. Razón telf.
973448273.

GUANYA 1.000 E al mes
treballant de conductor, jardi-
ner, conserge. Feina fixa a la
teva comunitat. Prepara’t. Tru-
ca al 900233233 gratis.

SE OFRECE mujer para cui-
dar  niños o gente mayor.
Interesados l lamar al
685239527.

ES PRECISA cambrer/a. Im-
prescindible experiència i par-
lar català. Raó: 600381763.

AUXULIAR DE BIBLIOTE-
CA, es precisen per cubrir
places lliures. Des del gradu-
at escolar. Informa’t gratis al
900233233.

ES LLOGA local de 35 m2 al
c/ Girona. Raó telèfon:
667476172.

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 telèfon:
639816670.

ES LLOGA dues places de
pàrking al c/ Montroig. Preu:
95 e/mes. Interessats trucar
al 973449250.

ES PRECISA instal.ladors de
fusteria, amb experiència, per
treballar per les comarques
de Lleida. S’ofereix contrac-
te fix. Interessats concertar
visita al 609381553.

¿VENDES O ALQUILAS TU
VIVIENDA?  en Interban,
tenemos clientes con la
financiación concedida para
comprarla.Informate! Interban
973447477.

ES TRASPASSA botiga de
roba de nens, ben situada,
amb genère o sense. Abste-
nir-se curiosos. Interessats tru-
car al 636083788.

ES LLOGA local  al carrer
Girona, de 35 m2. Raó tel.
973448273.

ES VEN Audi A3, 2000 TDi,
model AMBITION. Any 2003.
130.000 kms. Tots els extres,
llantes estrella, seients cale-
factables, equip de so BOSE,
regulació lumbar elèctrica,
xenon, porta esquís. Preu:
19.500 e. Raó: 687449890.

SE ALQUILA apartamento
nuevo en Camarasa, con
muebles y bomba de calor. Se
alquila parquing en la c/ Urgell
y St. Pere Màrtir. Razón:
973447752.

S’OFEREIX senyora catala-
na, amb referències, per tre-
ballar per les tardes, per plan-
xar, recollir nens o passejar
avis. Raó: 973447907 (trucar
a partir de les 15:00 h).

ES NECESSITA dependent/
a, per treballar mitja jornada
de divendres a dilluns. Enviar
currículum a l’Apartat de Cor-
reus, 24 de Balaguer.

ES LLOGA  pàrquing tancat
al carrer Barcelona, zona Ei-
xample. Preu 60 euros. Raó
telf. 973448273.
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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

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.

De les 8 de la tarda del 16 novembre a les 8 de la tarda del 23 novembre SALA

De les 8 de la tarda del 23 novembre a les 8 de la tarda del 30 novembre MARCH

De les 8 de la tarda del 30 novembre a les 8 de la tarda del 7 desembre ALDAVÓ

ES VEN LOCAL COMERCIAL

117m2 planta baixa + 80m2 d’altell
al carrer Barcelona, zona Escola Pia

Raó tel. 973448273

Parquet natural i laminat

Tarima interior i exterior

C/ Gaspar de Portolà, 1

BALAGUER - a/e: sesets@hotmail.com

Fax 973 450 525  Mòbil 687 449 890

NECESSITEM

INSTAL.LADORS DE FUSTERIA

amb experiència

contracte fix, zona de les comarques de Lleida

Interessats concertar visita al tel: 609 381 553
.................................................................
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