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XAVIER RÚBIES RÚBIES
A.E.P.I. n. 300
CORREDOR DE FINQUES

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

Degut a la gran deman-
da de vivendes de llo-
guer, sol·licitem als
propietaris que posse-
eixin pisos desocupats
als qui els interessi te-
nir una rendabilitat en
lloguer o en venda, es
dirigeixin a les nostres
oficines, on se'ls infor-
marà ampliament del
sistema d'arrenda-
ment o financiació.

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/ Ramon Llull, 3 hab., calef.,
ascensor.
- Pl. Lope de Vega, 4hab., calef.,
ascensor.
- C/ Montsec, 2hab., calef.
- C/ Josp Irla, 1 hab., calef., as-
censor.
- 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 + pàr-
king.
- Pl. Pau Casals (d’ 1,2,3 habitaci-
ons 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/lloguer al C/ Urgell.
- C/ Balmes
- C/ Cervantes
- Avd. Francesc Macià
- C/ Barcelona

PÀRQUING LLOGUER
- C/ Tarragona
- Pl. Joaquina Vedruna
- C/ Sant Lluis

MAGATZEMS VENDA
- C/ Urgell de 170m

2
.

- C/ Barcelona
- Avd. Països Catalans
- C/ Tarrega
- Pol. Ind. Camp Llong

MAGATZEMS LLOGUER
- Al C/ St. Crist, un de 125m

2
.

- C/ St. Lluís xanfrà C/ Sant Crist
- Locals al C/Gaspar de Portolà.
- C/ Alguer i al C/ Montroig
- Pl. Alguer
- Gasolinera el Faro 400 m

2

- Local en lloguer Avd. Pere III
- C/ del Pont
- C/ Bellcaire
- Pol. Ind. Camp Llong

CASES EN VENDA
BALAGUER
- 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.
CUBELLS
- Casa totalment reformada, amb vis-
tes, bon estat, pati.

TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m

2
 amb terras-

sa, 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
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ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

- ES VEN casa a les Avellanes.
- 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 185m2 planta+125m2 d’altell,c/Barcelona.
- ES LLOGA local a Lleida (zona Balàfia).
- ES LLOGA  a Balaguer, pis nou a estrenar, 2hab.,c/del Pont.

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

AULA D’ESTUDI Adae, SCP
Professors amb molts anys d�experiència | Atenció personalitzada

• CLASSES DE REFORÇ i MILLORA DE NI-
VELL
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.

OBRIM ELS

DISSABTES

AL MATÍ

Som a la Plaça
Mercadal

VINE A
PROVAR-HO

GRATUÏTAMENT
SENSE CAP

COMPROMÍS

MATRÍCULA

GRATUÏTA

Sumari

>>BALAGUER

Un centenar de tractors i 9
carrosses  als Tres Tombs

Inicien l’enderroc de les
cases de la Reguereta
----------------------------------------------
>>COMARCA

El Consell promociona
turísticament la comarca

L’Arxiu acull el fons documental
de la Baronia de Rialb
----------------------------------------------
>>CULTURA

Teatre de Gerrilla actua aquest
diumenge al Teatre Municipal

La Biblioteca Margarida de
Montferrat celebra  25 anys
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer aconsegueix la seva
tercera victòria consecutiva

El Tennis Taula guanya dos partits
seguits amb la xinesa Yanlan Li
----------------------------------------------
>>OCI

Joel Joan i Gerard Quintana ens
desvelen els seus secrets

Aquest 2007, és un any d’aniversaris. La Biblioteca
Margarida de Montferrat fa 25 anys, el Teatre Municipal en
fa 10. Dues infraestructures culturals de primer ordre de la
nostra ciutat que han format part de la nostra història més
recent.

Però avui volem parlar de l’aniversari de les dues entitats
esportives més antigues de la nostra ciutat. El Club Futbol
Balaguer fa 90 anys des que els Pares Escolapis introduissin
l’esport de la pilota i les porteries entre els més joves de la
nostra ciutat, important-ho de la capital catalana que s’hi
jugava des de principis de segle.

D’altra banda, un pare escolapi, també, el Pare Millan,
introduia el bàsquet a la nostra ciutat, ara fa 70 anys. Una
altra efemèride digna de celebració. Durant totes aquestes
dècades, els dos clubs han tingut millors i pitjors
temporades, anys de crisi esportiva i directiva, i revifaments
importants en altres èpoques. Ara sembla que tots dos
estan passant per un bon moment de salud esportiva, tot
i que tant l’un com l’altre, anyoren la solidaritat, i l’impetu
de l’afició balaguerina, tant viva i radiant en altres temps.
Els dos clubs passejen el nom de Balaguer arreu de
Catalunya, i molts cops és trist veure tant el camp com el
pavelló amb molt poc públic animant els joves esportistes
balaguerins, que perden moltes hores setmanals per en-
trenar, i sacrifiquen els caps de setmana per competir, en
nom de Balaguer en les diferents competicions oficials.

Serveixi la celebració dels dos aniversaris per a que els
balaguerins donguem el suport merescut a les dues
entitats.

D’aniversaris

Josep M. Simon i Auberni

-------------------------------------------------
Enguany es comme-

mora el 25è aniversari de la
biblioteca Margarida de
Montferrat. La xifra, per si
sola, ja és important, puix
denota una consolidació i
alhora un punt de refe-
rència.  En el cas d’una bi-
blioteca, aquesta efemèride

Què en penseu?...

PORTADA

Festa del cavall

----------------------------------------------------------------------------------------

pren una rellevància  supe-
rior pel bagatge cultural que
traspua de les seves parets.
I és que durant aquest quart
de segle la tasca de
dinamització popular duta a
terme des dels seus inicis
ha estat encomiable. És
evident que tot això no
hauria estat possible si
darrera no hi hagués hagut
un equip humà ple de
professionalitat, però,
també, d’empenta i d’il-

Edita: DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36 altell
Tel. 973 448273 Fax. 973 450311
redaccio@revistagroc.com
info@dossierpm.com
www.revistagroc.com
Imprimeix: Noves Formes Gràfiques,S.A.
Dipòsit legal: LL-81-1987.
Tirada: 6.000 exemplars. Distribució:

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

Director: Pedro Pérez. Direcció

Comercial i Administració: Sisco
Alarcón. Equip de Redacció: Joan
Bové, Montse Cercós, David
Marquina, Sisco Alarcón, Pedro
Pérez. Comercial: Lidia Pérez.

Col·laboradors habituals: Josep M.
Simón, CGA, Miquel Trilla, Núria
Arbós i Eva Font.

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

lusió. Que n’ha estat
d’important la biblioteca in-
fantil, com també les
bibliopiscines, els grups de
lectura, l’hora del conte, les
campanyes per incitar el
gust per la lectura, les
trobades amb escriptors... i,
fins i tot, al principi, el cicle
de teatre del Cavall Fort a
Balaguer. Sempre us estaré
agraït. Per molts vint-i-cinc
anys!
-------------------------------------------------
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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

Inicien l’enderroc de les cases de la

Reguereta on s’hi construïran 22 pisos

Una de les actuacions
més importants del Pla de
recuperació del Centre His-
tòric de Balaguer, és la nova
urbanització i la construcció
de 22 habitatges socials a la
zona de la Reguereta-Pintor
Borràs. Una zona molt de-
gradada, però entranyable
per als balaguerins.

Durant aquests dies
s’han iniciat les obres d’en-
derroc de les velles cases,
que unien el carrer Pintor
Borràs amb la Reguereta, i
posteriorment s’hi pensen
construïr un total de 22 ha-
bitatges socials, per a joves,
per part de l’Institut Català
del Sòl i l’Ajuntament de
Balaguer. La nova construc-
ció respectarà el rentador de
la Reguereta, que es mantin-
drà tal i com està actual-
ment.

Està previst que els 22 pi-
sos-apartaments siguin de
lloguer, a uns preus assequi-
bles per als joves.

Actualment s’està ulti-
mant el projecte constructiu
d’aquests habitatges, i ben
aviat està prevista la seva ad-
judicació per part de
l’INCASOL.

D’altra banda, un cop
acabat l’enderroc de les ca-
ses del carrer Teixidors, ja
s’ha adjudicat per vora
250.000 euros, la urbanitza-
ció del carrer dels Teixidors,
la Plaça i aparcament
d’aquest carrer, i la Plaça
Manuel Marín, més conegu-

da com la plaça de Correus.
Les dues places estaran con-
nectades per una escala.

La urbanització de la pla-
ça del carrer Teixidors, com-
portarà la renovació de tots
els serveis bàsics, aigua,
llum i clavegueram, i es plan-
tarà una zona arbrada que
servirà de separació entre la
zona de vianants i l’aparca-
ment de vehicles.

Enderroc de les cases de la Reguereta

A la plaça Manuel Marín,
la urbanització que s’hi farà
renovarà la pràctica totalitat
de la Plaça, tot i que no es
tocarà la magnífica palmera
que hi ha actualment.

Amdues actuacions ur-
banístiques estan subvenci-
onades per la Llei de Barris
de la Generalitat de
Catalunya, i formen part del
Pla Integral del Centre.

Properament també s’urbanitzarà el carrer i la
plaça dels Teixidors i la Plaça Manuel Marín, que
estaran connectades per una escala

Durant aquestes dar-
reres setmanes s’estan
realitzant  les obres de mi-
llora de la pavimentació
del ferm de diferents ca-
mins i carrers de la nos-
tra ciutat.

Entre els camins rea-
litzats cal destacar la pavi-
mentació del final dels di-
ferents camins de l’Horta
d’Amunt, i dels carrers del
polígon de les “casetes
barates”, a  l’esquerra del
Passeig de l’Estació, així
com un tram del carrer
Sant Crist, el carrer Jacint
Verdaguer, un tram del
carrer Girona, el carrer
Montroig i un tram del car-
rer Balmes. També es pa-
vimentarà l’entorn del
nou pavelló polivalent.

La nova ubicació al
nou pavelló ha estat
ben acollit per la
totalitat d’expositors
del certamen firal

Màquines pavimentant carrers de Balaguer

Pavimentació de diferents

carrers, camins i l’entorn del

nou pavelló polivalent
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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, co-
lumna hidromasajes, a/a, atrapa
polvo.  Los precios inc luyen
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.

- 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

B A L A G U E R

ESTÈTICA ESPECIALITZADA
- Peeling
- Neteja de cutis
- Peeling ultrasonic
- Micropigmentació de celles i llavis
- Nou serveri de làser (llum pulsada)
Gaudeix d’aquest nou servei, qualsevol

dia de la setmana. Reserva ja la teva hora!!

SERVEI DE PERRUQUERIA
- Canvis d’estil
- Extensions de grapa i queratina
- Tot tipus de metxes

c/ Sant Crist, 27-29c/ Sant Crist, 27-29c/ Sant Crist, 27-29c/ Sant Crist, 27-29c/ Sant Crist, 27-29

25600 Balaguer25600 Balaguer25600 Balaguer25600 Balaguer25600 Balaguer

TTTTTelf: 973 447 776elf: 973 447 776elf: 973 447 776elf: 973 447 776elf: 973 447 776

Horari:Horari:Horari:Horari:Horari:

dilluns: 16:00 a 21:00 hdilluns: 16:00 a 21:00 hdilluns: 16:00 a 21:00 hdilluns: 16:00 a 21:00 hdilluns: 16:00 a 21:00 h

dimarts a dissabte: 09:00 a 21:00hdimarts a dissabte: 09:00 a 21:00hdimarts a dissabte: 09:00 a 21:00hdimarts a dissabte: 09:00 a 21:00hdimarts a dissabte: 09:00 a 21:00h

9 carrosses i més de cent tractors a la

Festa dels Tres Tombs de Sant Antoni

Organitzada per la Con-

fraria de Sant Antoni Abat de
Balaguer, la popular Festa

dels Tres Tombs, va reunir,

el passat dimecres 17 de ge-
ner, un total de 9 carrosses,

alguns animals de compa-

nyia i un centenar de tractors
que van passar per la Plaça

Mercadal, essent beneits pel

rector de la parròquia de
Balaguer, Mossèn Ramon

Solé, acompanyat de les au-

toritats locals i comarcals i
del Conseller del Departa-

ment d’Agricultura de la Ge-

neralitat de Catalunya,
Joaquim Llena.

Els tractors van col·lapsar els carrers de Balaguer

La Regidoria de Sani-

tat de l’Ajuntament  està

duent a terme una cam-
panya activa i continuada

per tal de minvar el nom-

bre de coloms de la nos-
tra ciutat.

Durant l’any 2005, es

van dur a terme
actuacions  als carrers

Miracle, Sant Jaume,

Barcelona, Ramon Llull,
Passeig de l’Estació, Sant

Crist, Bellmunt, Pere III,

Escales i entorn de Santa
Maria, amb una captura

total de 3.612 aus.

Durant l’any 2006, es
van afegir noves zones

amb un total de 3.237

coloms capturats.
La darrera actuació de

captura puntual ha estat

aquest passat mes de
desembre.

L’Ajuntament de Balaguer

captura més de 7.000 coloms

en dos anys de campanya

Milers de coloms ja han estat capturats

La darrera actuació

es va fer el passat

mes de desembre a la

zona del carrer

Escoles de Balaguer

Entre les carrosses, des-

tacaven les dues guanyado-
res, ambdues fetes pel col·-

lectiu Dona Rural de

Balaguer. El primer premi va
ser per la carrossa “La

Rosaleda”, mentre que la

menció especial va ser per
la carrossa, “Passant vetlla-

da”. El segon premi va ser

per la carrossa ”Jornalers”.
Menció especial va tenir

la carrossa del centre educa-

tiu Ntra. Sra. del Carme.

Nou carrosses van posar la nota de color i alegria a

la popular festa dedicada als pagesos
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Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

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

Balaguer acull una nova edició de la

Festa del Cavall el proper 4 de febrer

El proper diumenge, dia
4 de febrer tindrà lloc a la ciu-
tat de Balaguer la VIIIena
edició de la Festa Tres
Tombs ... a cavall!  Una festa
ja del tot consolidada en el
calendari festiu de la ciutat,
amb un ampli ventall d’acti-
vitats que començaran a les
9 del matí amb la rebuda dels
cavallistes foranis i el ja típic
esmorzar de germanor per a
tots els participants que vin-
guin a cavall, al marge es-
querre del riu Segre.

La novetat dels darrers
anys, i que enguany conti-
nuarà, és la celebració del
Derby a cavall “Ciutat de

Balaguer”, una magnífica
competició esportiva i
cavallística amb diferents
activitats.

Aquesta prova es dis-
puta en dues modalitats
amb importants premis per
als primers classificats. La
prova esportiva començarà
a 2/4 d’11 del matí, al marge
esquerre del riu Segre, a la

Un grup de camells passejarà els nens i nenes

zona de l’estació d’auto-
busos, amb la participació
d’uns 25 genets provinents
de diferents punts de la
geografia catalana i fran-
cesa,  capaços de demostrar
les millors habilitats damunt
del cavall.

D’altra banda, a partir de
2/4 de 12 del migdia tindrà
lloc una demostració de
gossos d’atura amb bestiar,
oques i ànecs.

A partir de 2/4 d’1 de la
tarda es farà el lliurament
dels premis del II Derby
“Ciutat de Balaguer” a càrrec
de les Autoritats locals i
comarcals. Acte seguit es
faran els Tres Tombs per la
Plaça del Mercadal, i la festa
s’acabarà amb un dinar de
germanor.

De la mateixa manera
que l’any passat, un grup de
camells passejaran els nens
i nenes pel parc de la
Transsegre.

Derby Ciutat de Balaguer

S’espera la participació
de genets d’arreu de
Catalunya i Aragó en
una Festa totalment
consolidada

El director de l’Escola
Universitària de Turisme
«Terres de Lleida», Josep
Mª Balcells i el Vice-
president de l’IMPIC,
Josep Mª Escoda han
decidit fer el Primer Curs
de Guiatge Turístic que

tindrà lloc a Balaguer,
organitzat per l’IMPIC
conjuntament amb l’Es-
cola de Turisme, durant
aquest mes de març.

Un curs destinat a
estudiants universitaris
relacionats amb les
titulacions de turisme,
també a joves empre-
nedors que tinguin
interès per conèixer els
aspectes bàsics per
exercir la professió de
guia acompanyant, guia
local de turisme i també
informador turístic.

L’Impic i l’Escola de Turisme

organitzen un curs de guies i

informadors turístics

Josep Maria Escoda i Josep Maria Balcells

El curs de guies i
informadors turístics
es farà a Balaguer
durant el proper mes
de març
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El Turisme de la Noguera serà present

a  FITUR del 31 de gener al 4 de febrer

L’Àrea de Turisme del
Consell Comarcal de la No-
guera ha elaborat el nou Pla
d’Accions Turístiques 2007.

Una d’aquestes accions
és l’assistència a fires turís-
tiques. En aquest sentit, el
Consell Comarcal de la No-
guera serà present a la fira
de FITUR de Madrid, que
tindrà lloc entre el 31 de ge-
ner i el 4 de febrer, per
promocionar la nostra co-
marca.

Aquesta és la segona fira
de turisme més important a
nivell europeu i en la qual hi

assisteixen més de 170 paï-
sos, 843 expositors i 12.000
empreses relacionades amb
el sector turístic.

Aquest any el Consell té
previst assistir a diverses
fires, com és ara: Sevatur
(San Sebastián), SITC (Bar-
celona), Expovacaciones
(Bil-bao), Expotural (Ma-
drid), Aratur (Saragossa) i
Saló de Muntanya de Vic,
per tal de promocionar i
donar a conèixer els atrac-
tius turístics de la comarca
de la Noguera a nous
potencials visitants tant de

El Consell Comarcal de la Noguera assisteix a Fitur de Madrid

El Consell Comarcal de la Noguera continua
promovent el turisme comarcal assistint a les
diferents fires del sector turístic

Catalunya com també de
tota Espanya.

D’altra banda, els
departaments de Salut i
Educació de la Generalitat
de Catalunya han completat
la implantació del Programa
Salut i Escola a la demar-
cació de Lleida amb la
incorporació dels darrers
trenta centres educatius.

L’objectiu d’aquesta ini-
ciativa, que es va posar en
marxa el curs 2004-2005 es
promoure actituds i hàbits
saludables entre els
escolars.

Aquest curs es posa en
marxa la tercera fase, en la
que s’hi adhereixen escoles
de la comaraca de La No-
guera, del Segrià, de l’Urgell,
de les Garrigues,del Pallars
i de Solsona.

El Servei Educatiu de
la Noguera  ja han estre-
nat la nova Seu ubicada
al carrer Divina Pastora, a
la vora del CAEP Àngel
Guimerà de la capital de
la Noguera.

Fins ara, el servei Edu-
catiu de la Noguera esta-
va integrat al mateix edi-
fici de l’Angel Guimerà,
però la remodelació inte-

gral que està patint el
col.legi ha comportat la
construcció d’aquest nou
mòdul, damunt del nou
gimnàs de l’escola públi-
ca més antiga de Ba-
laguer.

Les obres de remo-
delació total de l’interior
de l’escola ja s’han iniciat
i estaran acabades d’aquí
a  uns mesos.

Nova seu per al Servei

Educatiu de la Noguera

Continuen les obres de l’Angel Guimerà
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La Sucrera de Menàrguens representa

l’obra “Pels pèls” el 10 de febrer

El grup de Teatre «La
Sucrera» de Menàrguens,un
dels grups amb més tradi-
ció de les Terres de Lleida i
després de 17 anys represen-
tant obres de teatre de tot
tipus ens presenten el dia 10
de febrer una adaptació de
l’obra «Pels Pèls» del famós
escriptor i psicòleg Paul
Pörtner.

Una obra que es va
estrenar per primera vegada
a Catalunya  fa 20 anys,
concretament a Barcelona
tot i que ja havia estat
representada en els

la trama succeeix en una
perruqueria on sis actors
donen vida a un perruquer,
una perruquera, un client,
una clienta, un comissari i el
seu ajudant. Els agents han
d’esbrinar, sota una pressió
de xantatges, discussions i
relacions afectives, l’autor
material i el mòbil d’un
assassinat comès al pis
superior.

Sota la direcció de
Miquel Aige hi intervenen
Pilar Escoda, Carme Cucó,
Vanesa Munsó, Sebastià
Masip, Montse Revés,
Vicent Colom, Anna M.
Calvís, Carme Casals , Manel
Orpella, Marcel Torrent i
Vicent Casals.

El dia 10 de febrer, a les
10 delvespre i a la Sala Joan
Baptista Xuriguera.

escenaris de mig món i vista
per més de sis milions de
persones. Actualment es
torna a presentar a Barcelona
i també ho farà a Menàr-
guens pel Grup de Teatre «La
Sucrera». Per al grup de
teatre aquest és un nou
repte dins de l’escalafó que
s’han marcat durant aquest
anys. «Pels pèls» és una
comèdia d’intriga en la qual
la representació es desen-
volupa en dos espais molt
diferenciats. El primer és
l’espai tancat i acotat com
és l’escenari, concretament

Els membres de La Sucrera fa 17 anys que fan teatre

Creu Roja a La
Noguera va presentar el
passat dia 18 de gener, el
projecte d’estudi per a la
Diagnosi comunitària de
Balaguer.

Aquest estudi s’em-
marca en els Plans de
D e s e n v o l u p a m e n t
Comunitari de la Secre-
taria d’Acció Ciutadana
del Departament de
Governació de la Genera-
litat, i pretén fer una
diagnosi participativa de
les necessitats socials de

la població de Balaguer
per mitjà d’enquestes,
entrevistes i grups de
discussió a ciutadans i
entitats de la ciutat.

Per a la realització
d’aquest estudi, Creu
Roja a La Noguera ha
signat un conveni amb els
professors Anna Mata,
Jordi Domingo i Jordi
Garreta, tots ells del
Departament de Geo-
grafia i Sociologia de la
Universitat de Lleida.

L’estudi per la diagnòsi
comunitària  finalitzarà el
juliol d’aquest any i
inclourà propostes de
intervenció social en
diversos àmbits, que es
posaran a disposició de
les administracions, les
entitats i també pel
conjunt de la ciutadania.

Creu Roja presenta un estudi

entorn de les necessitats

socials de la població local

Un moment de la presentació del projecte

Creu Roja presenta el
projecte d’estudi per
a la Diagnòsi
comunitària de
Balaguer

L’obra Pels Pèls es representarà el 10 de febrer a
partir de les 10 del vespre a la Sala Joan Baptista
Xuriguera de Menàrguens
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El fons documental del Parvulari

Carme Vidal ja és a l’Arxiu Històric

L’Ajuntament de la
Baronia de Rialb ha cedit
en dipòsit a l’Arxiu Co-
marcal de la Noguera el
seu arxiu municipal mit-
jançant la signatura d’un
conveni.

Amb aquest conveni
l’Ajuntament de la Baro-

nia de Rialb garanteix la
convenient preservació
d’una part del seu patri-
moni cultural i, així ma-
teix, posa a disposició
dels estudiosos i dels ciu-
tadans en general la seva
documentació per poder
consultar.

La Baronia de Rialb diposita

la documentació a l’Arxiu

Santa Maria de Gualter

Carme Vidal durant l’acte de donació

Carme Vidal Vidal ha fet
donació a l’Arxiu Comarcal
de la Noguera de la docu-
mentació del Parvulari
Carme Vidal que va estar en
funcionament al Carrer Mi-
racle número 8 de Balaguer,
des del mes d’octubre de
l’any 1970 fins al mes de juny
de 1992. Aquest centre va ser
el primer centre privat de
Balaguer dedicat a escola
bressol i parvulari.

El fons està constituït
per documentació relativa a
l’administració del centre i a
la programació dels cursos,
així com per 26 enregis-
traments audiovisuals i
unes  1.000 fotografies de les
diverses activitats desen-
volupades pel parvulari
durant els anys que va
romandre en funcionament,
entre 1970 i 1992.

El fons consta de les programacions, diferents
enregistraments audiovisuals i més de mil
fotografies de les diferents activitats
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

Gener forma part de la
nova col·lecció, El meu
mes, de l’editorial La Gale-
ra. Aquesta col·lecció està
pensada perquè els més
menuts aprenguin i cone-
guin tot allò que passa el
mes en què van néixer: di-
tes, cançons, refranys, en-
devinalles, festes, cos-
tums… Aquests contes,
son de format molt mane-
jable, combinen la lletra de
pal amb la lletra lligada., per
a que l’infant, tot sol, s’ini-
ciï en la lectura. A més, les
il·lustracions, reals i colo-
ristes, de Roser Calafell
ajuden en la comprensió
del text.

A la biblioteca podeu
trobar tota la col·lecció, si
voleu saber que passa el
mes del vostre aniversari.

El racó del poeta

Gener

Autor: Laura Espot

Gènere: Infantil (0-6 anys)

Sobre la belleza

Autor: Zadie Smith

Gènere: novel·la

Catalunya íntima

Autor:Francesc Munta-

da i Daniel Romaní

Gènere: Geografia

El protagonista és un
professor universitari de
cinquanta-set anys, Ho-
ward Belsey, que està
passant per un dels pit-
jors moments de la seva
vida, així doncs tot està
servit, per presenciar una
història sobre les filies i
les fòbies de l’espècie
humana. L’agilitat dels di-
àlegs, el ritme vertiginós
de l’acció i el final sorpre-
nent fan, d’aquesta no-
vel·la, una obra única, ab-
sorbent i molt humana.

La crítica la qualifica-
da de divertida, intel·-
ligent, tendra i brutalment
sincera. Dents blanques ,
una altra obra d’aquesta
jove britànica d’origen
jamaicà, també de molt
èxit i bona crítica.

Aquest llibre ens apro-
xima als indrets més ama-
gats del patrimoni natural
i cultural del nostre país. És
un recorregut per la cara
més insòlita de Catalunya:
els pobles abandonats, els
ponts que no accepten
cotxes, els arbres gegan-
tins, els pous de glaç, les
torres i castells sense vida,
les bèsties de pedra, els
últims fars o les cales més
íntimes.

Aquesta obra feta a duo
entre l’escriptor i el fotò-
graf, ens permet descobrir
paratges poc coneguts a
través de magnífiques fo-
tografies amb el propòsit
de convidar al lector a co-
nèixer tots  aquest indrets,
aprenen a estimar-los i a
respectar-los.

Miquel Trilla

---------------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

Ràfegues de llum intensa. Pensaments.
Mirades sense mirar. Sotileses.
Talla la cara el fred i el caliu a dins
del cor s’inflama tendrament.
Encomano il.lusions al sostre de la vida
perquè durin més. Percebo intensament
infinitud de coses que em complauen
i em feien a tothora indiferent
fins no fa gaire.
La raó moltes vegades només és
el camí per on rodolen
la vida en sentit únic i tantes
altres coses sempre sense retorn.
Començaré de nou com si mai no hagués
fet res per guanyar res i el llast
de  les lluites mantingudes no fos nosa
per defendre el que defenc ara mateix.
Hi ha mirades que no deixen veure res.
Hi ha somriures que ni llegeixen ni escriuen.
Hi ha mirades i somriures
que són veus tan expressives
que no s’obliden mai més.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



13<<C U L T U R A

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

Teatre de Guerrilla actuarà al Teatre

Municipal en del cicle estable d’hivern
Teatre de Guerrilla torna

al Municipal amb l’obra “El
Directe”, el proper diumen-
ge 28 de gener a partir de
les 7 de la tarda, dins del ci-
cle d’hivern del Teatre de
Balaguer.

El Directe és una mirada
crítica cap al món de la cre-
ació. Teatre de Guerrilla par-
teix de la pròpia companyia
per desgranar els tics més
corrents de la posada en
escena, trencant les con-
vencions i mostrant, en pri-
mer pla, ridiculeses, que hi
són, de l’art teatral.

L’espectacle s’articula de
la ironia més subtil a la poè-
tica més sincera.Teatre de Guerrilla torna a Balaguer

La biblioteca Margarida de Montferrat

lluïrà nou logo durant el 25 aniversari
El proper dilluns 29 de

gener se celebrarà l’acte de
presentació dels 25 anys de
la Biblioteca Margarida de
Montferrat de Balaguer, des
de la seva creació entre finals
del 1981 i principis de l’any
1982.

En aquest acte, que
comptarà amb la presència
de les autoritats locals, es pre-
sentarà el logo del 25 aniver-
sari, i s’acabarà amb un con-
cert a càrrec del Quintet de
vent Pyrene.

El Directe es representa el diumenge 28 de gener a

partir de les 7 de la tarda, al Municipal de Balaguer

La Margarida de Montferrat celebra 25 anys

Per celebrar el seu
desè aniversari, el grup La
Suda Teatre han preparat
un pastís amb nombro-
sos ingredients. Una
obra desenvolupada so-
bre una idea d’en  Miquel
Aige, un dels directors de
la companyia i que els
mateixos actors, conjun-
tament amb Roser

Cayuela, l’altra directora,
han anat reinventant  du-
rant els assajos «Ai!...ai!
...ai!!» n’és el títol
d’aquesta obra teatral. La
comèdia es situa en una
consulta mèdica.

L’obra es representarà
el dissabte 3 de febrer a
les  22 h i el diumenge 4, a
partir de les 7 de la tarda.

La Suda Teatre porta l’obra

“Ai.., ai.., ai..!! al Teatre

La Suda representarà l’obra “Ai, ai, ai!!”
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El Museu de Balaguer acull l’exposició

fotogràfica “Verde sobre negro”
Gemma Mei Carrera,

Mar Piera i Georgina
Martín van ser les guanya-
dores de les tres catego-
ries del concurs de dibuix
de La Mañana, que es va
celebrar durant les vacan-
ces, en el parc de Nadal a

Reis 2006-2007.
El diari lleidatà va fer

el lliurament de diferents
regals als tres primers
classificats de cada cate-
goria, per nens i nenes
fins a tretze anys, dividits
en tres trams d’edat.

La Mañana lliura els premis

del concurs de dibuix de Nadal

Els premiats d’enguany

Exposició «Verde sobre negro»

El divendres 2 de febrer
s’inaugurarà a la Sala
d’Exposicions Temporals
del Museu de la Noguera
l’exposició fotogràfica
«Verde sobre negro».

«Verde sobre negro» és
un gran projecte de «Fo-
tógrafos contra el fuego»
presentat per l’Associació
d’Arts de Ponent (Lleida) i
la Fundació Apadrina un
Árbol (Guadalajara). El
projecte ens transporta al
juliol de 2005 quan un
terrible incendi va devastar

13.000 hectàrees de la
província de Guadalajara i
com a consequència va
acabar amb la vida d’onze
bombers.

L’exposició conté 50
fotografies que mostren les
devastadores conseqüèn-
cies de la imprudència

humana i pretén conscien-
ciar-nos que sense bosc no
hi ha vida. «Verde sobre
negro» és el treball foto-
gràfic d’un grup d’aficio-
nats que bolcaren la seva
passió per la fotografia
davant d’un esdeveniment
que ens afecta a tots.

L’exposició fa referència

al terrible incendi del

2005 a Guadalajara que

va acabar amb la vida

d’onze bombers

GERB

Es ven casa al
centre, 6 hab.,

cuina-office, calef.,
pàrking, pati. Molt

àmplia.

Ref. 40011

Zona crta.
Camarasa. Dúplex,

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

pàrking.

Ref. 40089

Zona Carmelites,
reformat, 4 hab.,

mejador-sala, bany
complert, calf. gas

indiv. Bon preu!

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. 40101

Zona Instituts, pis
seminou, 2 banys,
calef. gas indiv.,
terra de gres,

exterior. Com a nou.

Ref. 40107

Zona c/Urgell,
reformat, 3 hab.,
bany, menjador,
per entrar-hi a

viure.

Ref. 40103

Casa a la Sentiu de
Sió, 4 hab., cuina
americana, llar de

foc, 2 banys,
balcó, 3 plantes.

Ref. 40069

Dúplex de 110 m2,
3 hab., terrassa

gran, vistes al riu.
Estat impecable.

Ref. 40092

Ps.Estació, 1ºpis,
160m2, 6hab., bany,
terrassa. Ideal per
despatx o consulto-

ri. Oportunitat.

Ref. 40104

140 m2, 3 hab., 2
banys, cuina-office,

calef. gas indiv.,
llar de foc, terras-
sa, molt solejat.
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El Balaguer suma sis punts en els

partits davant el Palamós i el Blanes

FUTBOL >> Aquestes

dues victòries situen al

Balaguer a la zona mitja

de la classificació de la

Tercera Divisió

Catalana

14/01/2007

PALAMÓS 0
BALAGUER 2
21/01/2007

BALAGUER 5
BLANES 1

Classificació

Tercera Divisió

1. Reus ...................... 44

2. Sabadell ................ 43

3. Girona .................... 42

4. Gavà ...................... 41

5. Vilanova ................ 40

6. Mataró .................. 33

7. Santboià ................ 32

8. Manresa ................ 27

9. Masnou ................. 26

10. Balaguer ............ 26

11. Palamós .............. 25

12. Europa ................. 24

13. Castelldefels ...... 23

14. Prat ...................... 22

15. Premià ................ 22

16. Palafrugell .......... 22

17. Blanes ................. 21

18. Rapitenca ........... 20

19. Barcelona C ....... 19

20. Peralada ............. 18

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Parra .................. 9
2. Ermengol ........... 6
3. Sisco ................. 3
4. Isma .................. 3
5. Figuerola ............ 3
6. Giribet ............... 2
7. Juanjo ................ 2
8. Tenorio ............... 2
9. Gabernet ............ 2

El Balaguer ha sumat 6
punts  en els dos
darrers partits,
recuperant l’olfacte
golejador i amb una
sòlida defensa. Bons
símptomes de recupe-
ració per als homes
d’Emili Vicente.

Propers encontres

Ruben Egea

28/01/2007 --  12h.
La Bòbila de

Gavà

Gavà|Balaguer
-------------------------------------

03/02/2007  --  20h.
Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer | Girona

Espectacular el partit que
el Balaguer va oferir a la seva
afició en el partit contra el Bla-
nes. Els homes d’Emili
Vicente han recuperat el seu
millor estil de joc, amb una
fermesa defensiva que recor-
da la de les passades tempo-

possibles.
Uns números que convi-

den a l’optimisme de cara a
la segona volta que va inicar-
se fa dues setmanes.

Després de la golejada al
Blanes, el Balaguer té dos di-
fícils compromisos, amb la
visita al camp del Gavà,
d’aquest diumenge al migdia,
mentre que el proper dissab-
te, a partir de les 8 de la tarda,
televisat en diferit per Lleida
Televisió, rebrà al complicat
Girona, un dels equips pun-
ters de la categoria.

La moral dels jugadors
vermells està molt alta i no
descarten donar la sorpresa
en aquests dos partits
pròxims per consolidar-se en
la zona mitja de la classi-
ficació de Tercera.

rades, i ha recuperat l’instint
golejador.

Aquesta millora queda
reflexada en els números, ja
que porta sis partits sense
conèixer la derrota, amb dos
empats i quatre victòries, ha-
vent sumat 14 dels 18 punts

Ermengol esperant la pilota

Tenorio disputant l’esfèric
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El Futbol Sala Cristec Balaguer es

consolida a la taula amb dues victòries
13/01/2007

CRISTEC 7

TRINITAT 3

20/01/2007

CRISTEC 3

CASTELLDEFELS 2

El Cristec reprèn la
competició en la 1ª Nacio-
nal amb una clara victòria
front el Trinitat de Barcelona,
per 7 gols a 3, en partit cor-
responent a la tretzena jor-
nada.

El primer període va ser
de clar domini local, amb els
homes de Jaume Canal arri-
bant amb facilitat a la porte-
ria contraria, però la manca
de fortuna en la definició va
motivar que s’arribés al des-
cans amb un ajustat 2 a 1,
amb gols de Xolo i Jonny
pels de casa.

La segona meitat va ser
menys intensa que la prime-
ra, i els de La Noguera van
guanyar en efectivitat i
d’aquesta manera Víctor als
27 minuts i Ferran als 36 van
ampliar diferències fins a un
tranquil·litzador 4 a 1.

El Trinitat, mancat de re-
cursos, va arriscar jugant
amb porter avançat, estratè-
gia que va contrarestar amb
contundència el Cristec al
marcar 3 gols en menys d’un
minut, tots ells obra de
Jonny, protagonista gole-
jador del partit amb 4 dia-
nes, arribant-se a la fi dels 40 Txolo disputa una pilota a un contrari

FUTBOL SALA >> Els balaguerins ja porten tres

victòries consecutives del campionat de lliga

minuts amb el definitiu 7-3.
D’altra banda, un Cristec

en ratxa aconseguia la terce-
ra victòria consecutiva da-
vant el Castelldefels per 3
gols a 2, el passat dissabte,
en un partit marcat per la
seguretat defensiva de
l’equip del Balaguer i per la
seva habilitat en dominar en
tot moment el temps del
partit disputat, gràcies amb
això van poder guanyar el
partit els balaguerins.

El Club Tennis Taula
Balaguer-Villart Logístic
ha aconseguit guanyar
els dos partits disputats
aquest any, els dos al pa-
velló balaguerí, el primer
per 4-2 i aquest cap de
setmana per un contun-
dent 4-0 davant les mala-
guenyes del Grupo Proa-
co Cartama, demostrant
que la recuperació de
l’equip és un fet, en part
gràcies a la incorporació
de la xinesa Yanlan Li que

ha donat seguretat i con-
fiança a l’equip, per la seva
contrastada experiència.

Un punt de Yanlan Li
davant Patricia Fernández
per 3 jocs a 0, un d'Anna
Biscarri amb Sara Pérez
per 3-2 i un de Loredana
Raduta contra Jennifer
Medina deixaven el mar-
cador general en 3 a 0 a
favor de les balaguerines,
resultat que seria rematat
per un contundent 3-0 en
la primera victòria de la pa-
rella de dobles formada
per Li i Raduta davant
Pérez-Fernández.

L’equip no disputarà el
següent partit fins el pro-
per 10 de febrer que s’en-
frontarà amb el TM
Defense - La Palma a San-
ta Cruz de Tenerife.

El CTT Balaguer-Villart

Logístic guanya els dos

partits consecutius de casa

El Balaguer i el Proaco Cartama de Màlaga

TENNIS TAULA>>Dues

victòries consecutives

donen moral a les

jugadores de cara a la

segona volta

Propers encontres

27/01/2007 --  18,30h.
Pavelló Municipal de Sant

Andreu

Sant Andreu| Cristec
--------------------------------------
03/02/2007  --  16,30h
Pavelló Municipal

d’Esplugues

Esplugues | Cristec
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Dues derrotes consecutives del C.B.

Balaguer davant Corazonistas i Vic

BÀSQUET >>
Els balaguerins no tenen

un bon inici d’any i per-

den els dos partits dis-

putats aquest mes de

gener

13/01/2007

CORAZONISTAS 65

BALAGUER 55

20/01/2007

BALAGUER 65

VIC 83

Mal inici d’any per a
l’equip sènior del Club Bàs-
quet Balaguer que ha perdut
els dos partits disputats. Si
el passat dissabte l’equip vi-

apallissar els balaguerins
deixant el marcador per 65-
83.

Aquesta derrota deixa a
l’equip dels balaguerins en
la quarta posició en la clas-
sificació del grup primer de
la Segona Catalana, amb 9
victòries i 6 derrotes.

atjava a Barcelona per en-
frontar-se al Diagonal
Corazonistas, on va caure
derrotat per 65-55, en un mal
partit dels balaguerins, la
derrota més dolorosa va ser
aquest dissabte davant el
cuer de la categoria, l’equip
de l’ Akasvayu Vic B, que va

Solà i Jordi intenten parar un atac del Vic

BÀSQUET >> El proper
dissabte 17 de març s’in-
augurarà l’exposició «70
anys de bàsquet a
Balaguer», a la sala d’ex-
posicions de l’ajunta-
ment de Balaguer.

D’altra banda, el ma-
teix dissabte està previs-

ta la celebració del partit
estrella de l’Aniversari, al
poliesportiu municipal a
les 19:00, entre els Vete-
rans del F.C. Barcelona i
els Veterans del Real
Madrid. La festa s’acaba-
rà amb un sopar a l’Espí-
gol.

Celebració del 70 aniversari

del Club Bàsquet Balaguer

El C.B. Balaguer celebra 70 anys
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Balaguer és la seu del Centre de

Tecnificació d’Escacs de Lleida

Des de fa uns mesos,
Balaguer compta amb el
Centre de Tecnificació Pro-
vincial d’Escacs de Lleida,
ubicat al tercer pis de l’Ajun-
tament de Balaguer. Aquest
centre va estar possible grà-
cies a la col·laboració i sig-
natura del conveni entre la
Federació Catalana d’Es-
cacs, que és qui gestiona el
Centre, la Generalitat de
Catalunya, que és qui recol-
za econòmicament la inicia-
tiva, i l’Ajuntament de Ba-
laguer que posa el local.

Actualment hi ha una
vintena d’esportistes de les
diferents comarques de

Lleida, i d’edats compreses
entre els 6 i els 16 anys, que
setmanalment reben un mí-
nim de 4 hores de classe.

El Centre també ofereix
classes on-line per aquells
jugadors de les comarques
més llunyanes, com és dona
el cas en algun jugador de
Solsona.

Josep Oms, únic Gran

Centre de Tecnificació d’Escacs de Balaguer

Mestre d’Escacs de la pro-
víncia de Lleida, fill de
Vallfogona, n’és el professor
des del passat 15 de gener.
Oms, amb una trajectòria es-
portiva envejable ha estat
Campió d’Espanya sub-20
l’any 1993 i Tercer classificat
del Campionat d’Espanya
Absolut l’any 2004. Fins a la
data, Oms estava de profes-
sor a la Federació d’Escacs
“Valls d’Andorra”, i ara ha ac-
ceptat l’encàrrec de dirigir les
classes del Centre de
Tecnificació Lleidatà.

Els jugadors que assis-
teixen al Centre de Tecni-
ficació són escollits per la
Federació d’Escacs en fun-
ció dels resultats i la trajec-
tòria en els diferents campi-
onats.

L’estada al centre és to-
talment gratuïta per als jo-
ves jugadors.

El Gran Mestre Josep Oms, professor del Centre

ESCACS >> Des del pas-

sat 15 de gener, Josep

Oms és el professor del

Centre de Tecnificació

d’Escacs de Balaguer

El Club Escacs Ba-
laguer va disputar a Lleida
la Copa Catalana, el
primer torneig per equips
de la temporada amb cinc
equips, i el resultat va ser
força bo.

L’equip del Balaguer
A, format per Aitor Ra-
moneda, Jordi Coll, Laia
Barbosa i Ramon Sansó,
aconseguiren quedar
sots-campions del tor-
neig en el que jugaren un
total de 27 equips de la
província.

Cal destacar el gran
paper del segon tauler de
l’equip, en Jordi Coll, que,
només amb tretze anys,
va guanyar totes les seves
partides.

També cal destacar
que un tauler femení amb
Laia Barbosa en el primer
equip d’un club és quel-
com inèdit en els escacs
catalans actualment.

L’equip del Balaguer B
format per Cristina Coll,
Gisela Ramoneda, José
Pérez i Àlex Farré jugant a
Primera Divisió, van acon-
seguir un setè lloc en la
general i un segon lloc en
la seva categoria.

Així doncs el Club
d’Escacs Balaguer queda
a un bon lloc de la Copa
Catalana de la província de
Lleida.

Bon paper dels equips del

Club Escacs Balaguer a la

Copa Catalana de Lleida

Un moment de la competició d’escacs

ESCACS >>
El Balaguer A

sots-campió de la

Copa Catalana

d’Escacs de Lleida
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Reciclatge

C.G.A.

-------------------------------------------------

Quan em vaig jubilar al-
guna cosa la tenia clara i al-
tres encara són avui un in-
terrogant. En alguns casos
he hagut de canviar el pro-
grama i en altres, romanen
invariables. Em vaig dir que
no passaria el dia passejant
i així ho he fet. També havia
pensat no fer gaire vida de
cafeteria, i quasi ho he acon-
seguit, però sí és cert, que
pel matí a una hora determi-
nada notes que fas nosa a
casa i has de marxar, i així
ho faig. Sense crear proble-
mes. Perquè com és fàcil
comprendre després de qua-
ranta anys de tenir la matei-
xa esposa, no és moment de
crear dificultats. En un dis-
cret apart, ens podrem dir
amb franquesa, que si ens
mirem al sortir de la dutxa
per pesar-nos diguem, es ne-
cessita molt optimisme per
no reconèixer certes veritats
que la imatge retratada ens
diu sense engany. Per tant
les possibles guerres s’han
d’evitar, i més les domèsti-
ques. I pobre de l’innocent
que no ho faci, i cadascú que
consideri si dic veritat.

Al començament del
nou estat, vaig creure que la
penya a la que pertanyo, -
molt difícil de catalogar en-
cara que el plat sigui part del
seu nom-, podria ser un re-
fugi continuat a hores fixes.
Em vaig desenganyar al re-

conèixer que no deixem d’és-
ser una colla d’anarquistes
ben vestits, ben alimentats i
de tornada de tot. Malgrat
pregonar dos-centes mil me-
sures originals que arranja-
rien el món, els primers que
s’esgarriarien seríem nosal-
tres. Com en tota colla n’hi
ha de reaccionaris i de molt
progressistes, en concret ni
hi ha un molt original que
no para de descobrir
amèriques dient que els
mals del món s’arranjarien
matant als dos mil més rics.
Jo em quedo bocabadat a
l’escoltar-lo; i més encara
sortint d’un home que va en
Mercedes Benz, que viu en
una casa que és més gran
que una plaça de braus, que
surt fora vila a caçar setma-
nalment, i que cada bala val
més de dos euros, total per
no encertar res. Encorbatat i
grasonet, amb una papada
de canonge com a mínim,
no és pas l’estampa de l’aus-
teritat i de l’angoixa vital. És
a totes llums un depurat pro-
ducte de la majoritària soci-
etat actual. Fins i tot, darre-
rament mata senglars d’una
forma molt original, encara
que dubto que  sigui molt
ecològica. He deixat doncs
d’anar-hi a excepció del di-
jous i del diumenge. Allà hi
esmorzem a la que li salta al
cuiner - al qui ningú pot ma-
nar per ser un artista -, amb
forquilla i gabinet.

El problema continua
perquè la part més difícil del
jubilat és tenir el dia ocupat,
molt ocupat!. Jo em reconec
ser un home molt lent en

prendre decisions amb
prou determinació, i en al-
guns moments em vaig
sentir confús. Unes vega-
des de tantes que en volia
fer i altres per tant poques.
Pesava dintre meu aque-
lla vella veritat; “De res,
massa”. Lluny sempre dels
extrems.

Amb el temps en la
meva renovada curiositat
he anat polint les asprors
del nou estat, i ara em sen-
to encaixat d’una manera
tan perfecta que no enyo-
ro gens la joventut física
passada, sí en canvi, ploro
per tot el que recordo que
ha marxat avall per no tor-
nar mai més i que morirà
amb mi. Què no donaríem
tots per trobar-nos en
aquell minut, en aquell se-
gon, en aquell instant!, en
que vam conèixer la idea
de la dolçor. El sentiment
de plenitud que ens va fer
escriure poesies potser
per la raó de la sincera es-
pontaneïtat sentimental.
On estàvem?. Qui érem?.
Com es va arribar a aque-
lla encaixada de dits més
que de mans?. Aneu a sa-
ber la vertadera raó per la
que tots enyorem aquells
anys de la joventut, és pel
temps mateix?, o per la
innocència que junts amb
ells hem perdut?. Un bon
escriptor ens diu que la in-
nocència és l’únic que pot
salvar-nos de la ignorància
vers nosaltres mateixos,
serà aquest el motiu?.

Els llenguatges de l’amor
(Tercera part)

Desireé Solà i Brich

----------------------------------------------

En primer lloc anem a
donar un repàs de les dues
cartes anteriors. Un
llenguatge d’amor és la
manera com les persones
ens sentim estimades. No
totes les persones
entenen igual el concepte
d’amor. Per alguns són
molt importants les
paraules, són la mani-
festació del respecte i
l’aliment per desenvo-
lupar la seva autoestima.
Si estimem una persona
no li podem parlar de
qualsevol manera perquè
li podem fer molt de mal.

Altres persones, en
canvi, entenen l’amor
com un acte de servei.
Pensen que les accions
demostren el que la
nostra parella sent per
nosaltres. Cal dir que hi ha
una ratlla que separa el
servei de la humiliació i
que s’ha de saber
diferenciar.

També hi ha un tercer
grup de persones que
necessiten la nostra
atenció per sentir-se
importants. Entenen que
són estimats quan poden
compartir amb la seva
parella els seus somnis,
temors, sentiments; o
simplement quan poden
gaudir de la nostra
companyia.

Hi han altres formes
de fer que la nostra parella
se senti estimada: amb
regals. Algunes persones
no els hi atreu aquesta
manera de rebre amor, per
això ens podem trobar
que si els hi fem regals no
els valorin com esperem.
No ens hem de decebre,
hem de continuar bus-
cant quin és el seu

llenguatge d’amor. Altres els
hi encanta rebre regals, no
és avarícia ni egoïsme, és la
manera com entenen que
són estimats.

El contacte físic és el
cinquè llenguatge d’amor.
Igual com els nens amb els
seus pares, també nosaltres
necessitem tenir contacte
amb la nostra parella:
petons, abraçades, donar-
los-hi la mà. Aquí entren
també les relacions sexuals,
indispensables perquè el
matrimoni funcioni. Però no
com a objectiu principal
sinó com a conseqüència i
manifestació d’haver estat
satisfet en el nostre propi
llenguatge d’amor.

Si mirem d’entendre el
que necessita la nostra
parella i ens esforcem per
satisfer-lo obtindrem
resultats sorprenents. Això
significa que haurem
d’estar oberts a altres
formes d’entendre l’amor i
començar a aprendre altres
llenguatges que no siguin el
nostre. Com he dit abans,
el matrimoni és cosa de
dos. D’altra banda el diàleg
és el millor camí per
descobrir les necessitats de
la nostra parella, però amb
educació i respecte.

Els mateixos llenguat-
ges ens poden ser útils per
millorar les relacions amb
els nostres fills. No és tan
difícil, simplement hem de
conèixer el seu llenguatge
d’amor i estar dispostos a
parlar-lo. Us sorprendrà els
resultats que n’obtindreu.

Finalment m’agradaria
aclarir que no ho sé tot,
encara em queda molt per
aprendre. Però si he arribat
fins on sóc és per haver
posat la meva família com a
prioritat en la meva vida per
sobre, moltes vegades, dels
meus propis interessos.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER

Gerard Quintana i Joel Joan compartiran

els seus secrets amb el públic balaguerí

El cantant Gerard Quin-
tana i l’actor Joel Joan con-
flueixen en un mateix esce-
nari per mostrar els seus
cops amagats, en formats di-
versos: cançons, poemes,
cartes, contes, notícies, pai-
satges, situacions…

Un espectacle crític i
divertit, apte per a tots els
públics on els secrets seran
compartits sense deixar de

mista al Teatre Municipal de
Balaguer, el proper dissabte
10 de febrer a partir de les 10
del vespre.

Secrets compartits,
forma part del Cicle d’Hivern
del Teatre Municipal de
Balaguer, just l’any que
l’equipament cultural ce-
lebra el seu desè aniversari,
des de la seva inauguració,
el mes d’abril de 1997.

El cicle al Teatre de
Balaguer, continuarà el 18 de
febrer, a les 6 de la tarda, amb
l’obra de música i dansa
infantil, «Els músics de
Bremen» a càrrec del Centre
de Titelles de Lleida.

ser secrets, amagats en les
quatre parets del Teatre
Municipal. Benvinguts a
l’espai de les confidències.

Sota el títol de «Secrets
compartits» Joel Joan i
Gerard Quintana acom-
panyats per la música de
Francesc Bertran, Jordi
Busquets, Ernest Martínez i
Manel Vega, oferiran aquest
magnífic espectacle inti-

Gerard Quintana i Joel Joan actuaran a Balaguer

La Festa del Rei Car-
nestoltes tornarà a cele-
brar-se a Balaguer el pro-
per 17 de febrer, a partir
de 2/4 de 5 de la tarda
quan es concentraran to-
tes les carrosses, xaran-
gues, comparses i disfres-
ses davant de l’Estació de
trens, al carrer Noguera
Pallaresa, des d’on, es
farà la desfilada fins a la

plaça Mercadal.
L’altra part de la diada

és la festa nocturna que
començarà a les 23,30
hores amb la gran
batucada i rua nocturna
per a totes les carrosses,
comparses, disfressats i
disfressades amenitzada
pel grup de Diables de
Balaguer, des de la plaça
del Mercadal fins al
passeig de l’Estació.

Una hora més tard,
arribarà l’hora del gran ball
del Rei Carnestoltes  i del
concurs de disfresses a la
Sala la Rosaleda, amb
l’actuació del grup de
versions K-Melot per
arrodonir la jornada.

Tot és a punt per una nova

Festa del Rei Carnestoltes a

la ciutat de Balaguer

El 17 de febrer se celebra el Carnestoltes

La sala La Rosaleda

acollirà el Gran Ball

de Carnestoltes i el

Concurs de Disfresses

del Carnestoltes 2007

El Teatre Municipal acull la representació de

l’espectacle “Secrets compartits” amb Joel Joan i

Gerard Quintana el proper 10 de febrer

O C I
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES
------------------------------------------------
ES VEN estudi d’obra nova,
zona Escolapis. Entrega
inmediata. Preu: 102.000 e.
Telf: 625366904.
------------------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Ref. Gestoria Cudós. Raó al
tel. 973450555, Montse.
------------------------------------------------
SE VENDE piso de 100 m2,
c/ Barcelona, 3 hab., galeria
cerrada, trastero, calef. gas
indiv. Reformado. Razón:
670262357-647635084.
------------------------------------------------
VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer.
Raó: 973446161-629310479.
------------------------------------------------
VENDA local comercial de
117 m2+80 m2 d’altell, al c/
Barcelona. Obra nova. Dos
nivells. Aparador de 12 me-
tres. Zona Escola Pia.Raó
973448273.
------------------------------------------------
APARTAMENTO nuevo en
Benasque (Sesué) de 4-6
personas, cocina equipada,
lavadora, vitrocerámica, 2
baños, buhardilla, calef. gas,
TV, pàrking. Fin de semana
200 e, días sueltos 70 e.
Incluye ropa de cama y
baño. Razón:973449190.
------------------------------------------------
ALQUILO 2 habitaciones en
piso a Balaguer. Razón:
670262357.
------------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 habs. Molt cèn-
tric. Raó telèfon: 607896071.
--------------------------------------------
COMPRO PISO de segunda
mano en Balaguer, de parti-
cular a particular. Razón:
610412517.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA botiga de
roba de vestir d’home i dona
i també roba de la llar, per
problemes de salut. Es ven
gènere, lloguer molt bé de
preu. Raó telf: 649007793-
973447426 (trucar a partir de
les 20:00 h).
------------------------------------------------

ES TRASPASSA botiga de
decoració i roba de la llar,
per jubilació. Raó telèfon:
625653134.
------------------------------------------------
ES LLOGA plaça de pàrking
tancat al c/Barcelona, zona
Escola Pia. Raó telèfon:
973448273.
------------------------------------------------
ES VEN preciós tros de
3.000 m2, amb caseta de 80
m2, 2 hab., llar de foc, men-
jador amb cuina, lavabo.
Piscina i tot vallat. Raó telè-
fon: 658939156.
------------------------------------------------
BALAGUER vendo aparta-
mento de obra nueva. Muy
céntrico. Ineteresados
llamar al 600402319.
------------------------------------------------
SE VENDE primer piso en
zona céntrica de Balaguer, 3
hab., reformado, calef. gas
natural, gran terraza de 125
m2, ascensor, trastero. Telf:
639594191 - 629764313.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA botiga de
roba de nens, de 0-6 anys,
ben situada. Abstenir-se cu-
riosos. Interessats trucar al
telèfon: 638522561.
------------------------------------------------
ES VEN pis de 155 m2, de
particular a particular, amb
vistes al riu. Tot reformat i
bon preu. Raó: 609135472.
------------------------------------------------
ES VEN pis 70 m2, d’obra
nova al c/ del Pont, vistes al
riu, 2 hab., ascensor, acabats
de 1a qualitat. Venta directa
de promotor al 609352267.
------------------------------------------------
SE VENDE piso de 105 m2,
totalmente reformado, a la
c/Girona. Precio: 144.243 e.
Telf: 647650699.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA botiga de
roba de vestir d’home i dona
i també roba de la llar, per
problemes de salut. Es ven
gènere, el lloguer molt bé de
preu. Raó: 649007793-
973447426 (trucar a partir de
les 20:00 h).
------------------------------------------------
ES VEN local d’obra nova,
c/Barcelona. Tel: 973448273.
------------------------------------------------

ES VEN  pis de particular a
particular, 3 hab. dobles,
cuina, bany, aseo, menjador
25 m2, portes lacades de
blanc, parquet, moblat i
amb electrodoméstics. Pati
d’esbarjo i piscina comuni-
tària. Raó telf: 658939156.
------------------------------------------------

TREBALL
------------------------------------------------
ÀRIDS DANIEL, precisa Pa-
lista per la planta d’Àrids,
amb experiència amb pala
cargadora i retroexcavado-
ra. Interessats trucar al
973432199 o passar per la
planta.
------------------------------------------------
ÀRIDS DANIEL, precisa
operari de manteniment, per
la planta d’àrids. Interessats
trucar al 973432199 o passar
per la planta.
------------------------------------------------
ÀRIDS DANIEL precisa ofi-
cial plantista (per planta de
formigó). Interessats trucar
al 973432199 o passar per la
planta.
------------------------------------------------
PNEUMATICOS DÍAZ-
SUBÍAS, busca persona
para sección de maquinaria
pesada y mantenimiento.
Sabados mañana laboral.
Interesados presentarse.
------------------------------------------------
GIMNÀS  de propera ober-
tura a Balaguer, necessita
personal. Interessats trucar
al 627313183.
------------------------------------------------
ES NECESSITEN models
per fer tallats i colors molt
extremats!! Interessats/es
presentar-se a peluqueria
Virgi Castel.
------------------------------------------------
S’OFEREIX noia jove per fer
de cangur entre setmana
per les tardes i durant el cap
de setmana tot el dia. Raó:
650824347.
------------------------------------------------
S’OFEREIX dona per fer fei-
nes de la llar, cuidar nens o
gent gran. Interessats trucar
al telèfon: 666117535.
------------------------------------------------

NECESITEM dissenyador/a
gràfic/a, amb coneixements
de Freehand, Photoshop,
Dreamweaver, Flash, Fire-
works. Contacteu al telèfon:
617963598 o per mail:
info@activagraphic.com.
------------------------------------------------
SE OFRECE chica para cui-
dar niños o hacer tareas del
hogar. Telf: 670262357.
------------------------------------------------
EMPRESA de Balaguer, pre-
cisa persona amb coneixe-
ments d’electricitat i fonta-
neria. Jornada sencera. Per
concertar entrevista trucar
al telf: 696972753.
------------------------------------------------
ES NECESSITA professor/
a per fer classes particulars
d’alemany. Raó: 625341544.
------------------------------------------------

VEHICLES
------------------------------------------------
ES VEN moto BMW, any
2002. R-1150-RT. En perfec-
te estat. 3 maletes, punys
calefectables, ABS, protec-
tor motor i extres. Preu:
10.000 e. Raó: 639816670.
------------------------------------------------
ES VEN Yamaha FJR, 1300
cc, 150 cv. Any 2003. Bon
preu. Tel: 661245574.
------------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------------
GANE dinero extra,

www.ingresosextra.org.

Teléfono: 934927400.

------------------------------------------------
SE VENDE solàrium tipo
sandwiche, pocas horas de
funcionamiento, prácti-
camente nuevo. Razón:
670900725.
------------------------------------------------

INTERBAN. Créditos
personales de 600 a 900e,
sin avales, en 24 horas .
973447477.
------------------------------------------------
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
-----------------------------------------------
INTERBAN. Descuentos d
letras y pagares en 24 horas.
973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. No se agobie
por sus problemas
económicos, consultenos y
le ayudaremos a solucionar
tus problemas. 973447477.
------------------------------------------------
ES DONEN gats mansos.
Interessats trucar al
973447320.
------------------------------------------------
INTERBAN, soluciones
económicas para atrasos,
deudas, embargos y
subastas. ¡consultenos!.
973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas
...¡Consultenos! 973447477.
------------------------------------------------
PER POSAR ANUNCIS en
aquesta secció podeu diri-
gir-vos a: Dossier Publicitat
& Mar-keting, al carrer Sant
Lluís número 36 de
Balaguer, l’horari és de di-
lluns a divendres de 09:00 a
13:00 del mati i de 16:00 a
20:00 hores del vespre.
------------------------------------------------
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Farmàcies

Farmàcies de torn de Balaguer

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 EVANGÈLICA
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
AJUNTAMENT 973 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

Telèfons útils

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
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

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).

Horari de trens

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
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

Horari d’autobusos

De les 8 de la tarda del 18 de gener a les 8 de la tarda del 25 de gener MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 25 de gener a les 8 de la tarda de l’1 de febrer ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda de l’1 de febrer a les 8 de la tarda del 8 de febrer CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

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

Dra. LAURA LACUEVA MODREGO

Dermatologia i Dermoestètica

Rejuveniment facial ·Taques · Cicatrius · Assessorament cosmètic
Tractaments Antiaging · Peelings superficials i mitjans

Ps. de l’Estació, 10 - Balaguer

Tel: 973 448 113

ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

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

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

Possibilitat de pagar amb targeta

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
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