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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.
- C/ Montsec, 2hab., calef.
- C/ Josp Irla, 1 hab., calef., as-
censor.
- C/ Almatà, 3hab., calef., ascen-
sor.
- C/ Josep Irla, 4hab., calef., as-
censor.
- C/ Balmes, 4hab, calef., ascen-
sor, 2 banys.
- C/ Gregori Marañon, 3hab., 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

Pis d’ocasió, 70 m2, cuina i
menjador, 3 hab., bany.

Preu: 99.166 e.

Pis d’ocasió, 120 m2, cuina
reformada, gran menjador, 4
hab (3 dobles i 1 senzilla)., 2
banys complerts, 2 balcons,
galeria tancada, ascenssor,
calef.,a/a. Exterior i cèntric.

Apartament 2 anys
d’antiguitat, 40 m2, cuina-

office, 2 hab., bany.
Parquet i mobles. Informa’t!

Pis obra nova, 86,85 m2, 3 hab.
dob., bany, cuina i menjador
espaiós. Acabats 1ª qualitat.

Zona molt tranquil·la.

Pis semi-nou de 88 m2, 3 hab.
(2 dobles i 1 senzilla), bany
complert i bany de servei.
Calef. gas natural, terra de
gres, balcó i galeria. Preu:
168.283 e. Inclou traster.

Lloguer de Nau Industrial, al
Pol. Ind. Camp Llong,

300 m2+80m2 pati. Bany i
oficina. Preu: 751,56 e/mes.

BALAGUER BALAGUER

BALAGUER BALAGUER
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Sumari

Josep M. Simon i Auberni

-------------------------------------------------
S’apropen les eleccions

municipals i quan arriba
aquesta època, la
rumorologia local no dóna
abast a tants comentaris,
algunes dels quals  tan
surrealistes que, de bell
antuvi, els fan del tot
increïbles. Ara bé, quan el

Què en penseu?...

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

bum-bum  d’una notícia va
creixent i hom és capaç de
confrontar-la, pot arribar a
esdevenir versemblant. Allò
que d’antuvi, per ètica,
semblava inconcebible, en
el terreny de la política, i
sense cap pudor, arriba a
ser normal.  I és que no es
pot deixar d’oblidar que
força éssers que formen
aquest hàbitat no s’escapen
als estudis de Darwin sobre
la lluita per la supervivència

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:
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Camarasa, Castelló de Farfanya,
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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.

i, per aquest motiu, són
capaços de fer l’impensable
per retenir aquell espai de
poder o del que sigui, que
el poble, ingènuament, els
havia atorgat. Per a ells, el
tren també passa... i de
llarg... Si els resulta tan
traumàtic tornar a la vida de
la resta de mortals és que,
potser, no són dignes de ser
representants del poble...

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

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

>>BALAGUER

Els dies 9, 10 i 11 de març, Balaguer
acull la fira Antiquaria 2007

Balaguer repartirà sis mil cubells
particulars de recollida de residus

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

>>COMARCA

El Consell visita la fabricació dels

vehicles de recollida selectiva

Creu Roja fa cursets sobre mòbils

per a gent gran

----------------------------------------------
>>CULTURA

El Museu acull l’exposició

fotogràfica sobre incendis

Els Musics de Bremen, musical

infantil al Teatre Municipal
----------------------------------------------

>>ESPORTS

EL Balaguer ja és líder de Tercera a
la Segona Volta del campionat

El Tennis Taula Balaguer ja porta
quatre victòries consecutives

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

>>OCI

La pluja va ser la protagonista de la

rua de la Festa del Carnestoltes

Estem obligats a córrer. Tots tenim pressa per tot, quan
conduïm perdem la paciència en pocs segons, quan anem
a comprar, sempre ens sembla que hi hauria d’haver més
caixes de cobrament obertes, quan anem al metge, criti-
quem les llargues cues que hem de fer.

Cada cop, ens tornem més incívics, més intolerants
cap a tot allò que ens envolta. Ens molesten les festes dels
veïns, però no entenem que protestin quan nosaltres es-
tem de festa.

D’aquest canvi d’hàbits de la societat actual, ja se’n
han anat donant compte les diferents administracions, i
podem llegir com aquests dies a Pequín, ciutat que ha
d’acollir els Jocs Olímpics de l’any 2008, tenen problemes
diaris amb la manera de  comportar-se dels seus ciuta-
dans. Per això la ciutat xinesa ha decidit tirar endavant una
campanya en favor de les bones maneres i l’educació, amb
l’objectiu de donar una imatge de civisme i acollir de ma-
nera correcta i amable als visitants de les properes Olimpí-
ades.

De moment han declarat el dia 11 de cada mes com el
«Dia de fer cua educadament», amb lemes com «és civilit-
zat fer cua, és gloriós ser educat», o «m’involucro en la
celebració dels Jocs i dono exemple fent cua».

D’altra banda, el govern de la ciutat de Pequín continua
multant sistemàticament amb 7 euros a tot aquell que
escup o embruta els carrers.

Aquí, també ens faria falta una campanya per a que
entre tots siguem més amables, mantinguem netes les
ciutats i fomentar una mica més els bons hàbits.

Bons hàbits

PORTADA

Expoauto 2007



4 >> B A L A G U E R

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

L’Ajuntament repartirà sis mil cubells

per la recollida de residus orgànics

L’Ajuntament de
Balaguer posarà a disposició
dels veïns de la ciutat, un
total de sis mil cubells que
es destinaran per emmagat-
zemar els residus orgànics
de cada domicili i posterior-
ment s’hauran de dipositar
als contenidors pertinents.
Els veïns que estiguin inte-
ressats en fer-se amb un
d’aquests cubells s’han de
dirigir al Magatzem d’Obres
i Serveis, on de manera to-
talment gratuïta se’ls lliura-
rà un cubell, juntament amb
l’anomenada “bossa econò-
mica”, orientada a afavorir
l’estalvi d’aigua de les cister-

nes dels domicilis particu-
lars. Amb aquesta mesura,
està comprovat que un ciu-
tadà pot arribar a estalviar
fins a quatre mil litres a l’any.

A més dels cubells per la
recollida de residus orgànics
particulars, també es repar-
tiran 250 contenidors en di-
ferents zones de la ciutat,
100 per restaurants i bars, i

Recollida selectiva de residus

20 més a aquells centres o
empreses considerats grans
productors de residus orgà-
nics, com poden ser els cen-
tres escolars o els supermer-
cats.

Des de l’Ajuntament
s’ha comprovat que encara
hi ha molts veïns que no fan
la recollida selectiva, i no
llancen el vidre, el paper i el
cartró als contenidors cor-
responents, i van recordar
que el no fer-ho es sancio-
nable amb multes de 60 eu-
ros.

La nova mesura de la re-
collida de residus orgànics,
comportarà que es faci el
compostatge corresponent,
entrant menys residus a
l’abocador, estalviant part
dels recursos destinats a
aquest servei i així ajudant
al Medi Ambient, cosa que
s’ha de millorar amb la col·-
laboració de tots.

Aguilà presentant la campanya

També es repartiran

“bosses econòmiques”

per posar dins de les

cisternes d’aigua

particulars

Durant la passada set-
mana van iniciar-se les
obres d’urbanització de la
Plaça Molí de l’Esquerrà,
a la vora d’aquest equipa-
ment, obres que consis-
teixen en la instal·lació de
tots els serveis, com són

el clavegueram, l’aigua i
l’enllumenat públic, la ur-
banització dels accessos
i de la pròpia plaça, amb
la col·locació de nous jocs
infantils, una font i nou
mobiliari urbà, tot i que se
salvaran els arbres exis-
tents actualment.

El pressupost total per
executar aquestes obres
d’urbanització és de vora
120.000 euros, i possible-
ment les obres podrien
estar totalment finalitza-
des d’aquí a dos mesos
més o menys.

Inicien les obres de la

urbanització de la plaça Molí

de l’Esquerrà

Urbanització de la Plaça Molí de l’Esquerrà

Les obres tenen un

pressupost de 120.000

euros i un període

d’execució de dos

mesos
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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

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 !

El Mercat de les Rebaixes omple de

compradors el Passeig de l’Estació

Una vintena de parades
de diferents establiments
comercials de la ciutat de
Balaguer, van ser presents el
passat divendres 16 de fe-
brer, al  Mercat de les Rebai-
xes, organitzat per l’Associ-
ació de Comerciants 2021 de
Balaguer.

Les parades van situar-se
al Passeig de l’Estació, i gra-
cies a la bona climatologia,
van ser un bon nombre els
balaguerins que van acostar-
se per adquirir aquells objec-
tes desitjats, i segons els
propis comerciants partici-
pants, les vendes que es van

El bon temps va afavorir l’assistència de molt públic

L’Obra Social de la
Caixa ha lliurat 20.000 eu-
ros a l’Associació Resi-
dència Geriàtrica Sant
Domènec de Balaguer,
per tal de crear i millorar
els equipaments d’a-
quest centre de Balaguer.

Ambdues entitats van
signar el passat dilluns un
conveni pel qual la Caixa
fa una aportació econòmi-
ca per sufragar les despe-
ses de millora que tenen
un pressupost global de
2,5 milions d’euros, i que
serviran per ampliar fins a
quaranta-sis places més
de les cent actuals de la
Residència.

Actualment la Resi-
dència Geriàtrica Sant
Domènec de Balaguer té
una llista d’espera de 380
persones.

La Caixa aporta 20.000 euros

a la residència geriàtrica Sant

Domènec de Balaguer

Signatura del conveni amb La Caixa

L’entitat La Caixa i la

Residència van signar

un conveni de

col·laboració per

crear 46 noves places

fer van ser força importants.
La directiva de l’Associa-

ció de Comerciants 2021 van
valorar positivament l’execu-
ció d’aquest mercat de rebai-
xes, després que el passat
mes d’agost del 2005 s’inici-
es aquesta experiència a la
capital de la Noguera i anun-
cià que, segurament, torna-
rà a repetir-se el proper mes
d’agost, degut a la bona res-
posta de la població a aques-
ta iniciativa.

Una vintena de parades de diferents establiments

associats a l’Associació de Comerciants 2021
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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

ESTÈTICA ESPECIALITZADA
- Peeling i peeling ultrasonic
- Neteja de cutis
- 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!!

c/ Sant Crist, 27-29

25600 Balaguer

Telf: 973 447 776

Horari:

dilluns: 16:00 a 21:00 h

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

Més de vint expositors a Antiquària

2007 al nou pavelló polivalent
Tot és a punt per tal de

celebrar una nova edició
d’Antiquària, la Fira d’Anti-
guitats i Brocanteria de la
ciutat de Balaguer, organit-
zada per Fira Balaguer i l’As-
sociació de Brocanters i An-
tiquaris “Indíbil i Mandoni”
de Lleida.

Antiquària obrirà les
seves portes el proper
divendres, 9 de març a les 5
de la tarda i romandrà oberta
fins el diumenge, dia 11 a les
9 del vespre.

Antiquària, reunirà un
total de 20 expositors de
diversos punts de la geo-
grafia catalana, aragonesa,
andorrana i de la Comunitat
de Madrid.

Els participants, un any
més, exposaran i vendran les
seves millors peces antigues
que aniran, com ja ve essent
habitual, des de mobles
auxiliars fins rellotges de
paret, passant pels detalls de
decoració, objectes curio-
sos, joies, monedes i també
llibres.

L’horari de la Fira serà,
divendres de 17 h a 21h i
dissabte i diumenge, de
10’30 h a 14’30 h i de 16’30h a
21 h. El preu de l’entrada és
de 2 euros.

Enguany l’exposició que
cada any es va fent paral.lela
al monogràfic serà de Rà-
dios Antigues  i podrà visitar-
se amb la mateixa entrada a
la Fira.

El dissabte per la nit, al

tancar el recinte, tindrà lloc
als mateixos pavellons firals
el Sopar-Subhasta al preu de
10 euros.

Enguany i com a novetat
tindrà lloc dins el marc
d’Antiquària, la 1ra Trobada

El nou pavelló acollirà Antiquària

La Fira se celebrarà els propers dies 9, 10 i 11 de
març, i acollirà una exposició de ràdios antigues i
una Trobada d’interncanvi de plaques de cava

El proper dissabte 10
de març, el Club Bonsai
Balaguer organitza un
Mercat de Bonsais a la
seva seu social, ubicada
a la Plaça del Mercadal, 3.
A més del Mercat, també
es podran intercanviar
bonsais per tots aquells
que hi estiguin interes-
sats. El Mercat comença-
rà a les 10 del matí i fina-
litzarà a les 2 de la tarda.

El Club Bonsai realit-
zarà un curset de bonsais
els propers dissabtes 14,

21 i 28 d’abril, de 4 a 8 de
la tarda, al seu local soci-
al. Al curset hi poden par-
ticipar tant els socis del
club com els no socis que
estiguin interessats. El
curs costa un total de 75
euros, i al finalitzar cada
participant es podrà em-
portar l’arbre treballat en
una safata.

Els interessats en par-
ticipar al curset poden tru-
car al telèfon 696 328 334
(Sr. Pepito).

D’altra banda, el Club
Bonsai ja treballa amb els
preparatius de l’stand de
la Fira de Balaguer que se
celebrarà del 28 d’abril a
l’1 de maig, així com la
Mostra Mercat del dia 10
de juny, que finalitzarà
amb un dinar popular de
germanor.

El Club Bonsai presenta un

mercat i intercanvi de

bonsais pel 10 de març

Mostra de Bonsais

El Club Bonsai ens
presenta les
activitats que
desenvoluparà
aquesta primavera

d’intercanvi de plaques de
cava, el diumenge de 10h a
14h.

Es presentarà una am-
polla de caves Ramell, amb
una placa  on hi anirà inser-
tat l’escut de la nostra ciutat.

SERVEI DE PERRUQUERIA
- Canvis d’estil
- Extensions de grapa i queratina
- Tot tipus de metxes
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Expoauto omplirà el nou pavelló amb

els millors vehicles nous del mercat

Expoauto obrirà les
seves portes el dissabte
a partir de les 10 del matí,
i estarà obert tot el cap de
setmana, al nou pavelló
polivalent i també la car-
pa  annexa.

Els amants del món
de l’automòbil podran

veure in situ les novetats
que cadascuna de les
marques automobilísti-
ques  ha tret aquesta pri-
mavera, i que, alguns
d’ells es presentaran per
primera vegada al públic
a la nostra ciutat, durant
la celebració d’Expoauto.

Un Saló de l’Automòbil obert

durant tot el cap de setmana

Expoauto en l’edició anterior

Acte de presentació de la nova edició d’Expoauto

Expoauto, el tercer Saló
de l’automòbil nou de Bala-
guer obrirà les seves portes
el proper dissabte dia 3 de
març amb un ple total.

Una fira monogràfica
totalment consolidada dins
el sector i que any rera any
va creixent. Tan és així que
el Nou Pavelló ja ha quedat
petit havent de col·locar una
carpa adossada al mateix tal
i com es va fer per Firauto.

Enguany, les 21 millors
marques, representades per
17 expositors, estaran pre-
sents amb totes les novetats
automobilístiques per fa-
cilitar la compra al visitant
que vulgui adquirir un
vehicle nou.

En total hi haurà a
Expoauto, més de dos-cents
vehicles exposats, mostrant
les novetats per aquest any.

Un total de vint-i-una marques automobilístiques
que presentaran les principals novetats d’aquest
any, amb vehicles nous
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Aquest model ens el presenten com la nova
versió de l’últim Corolla, però amb una diferèn-
cia destacable, el seu interior. Un novedós qua-
dre de comandament separat de la consola,
permetent mantenir la palanca de canvis i els
principals comandaments per estar més a prop
del conductor.

La capacitat del seu maleter, és molt amplia,
i a part té la possibilitat de plegar els seients
gràcies al sistema Easy Flat.

L’equipament de seguretat d’aquest vehicle,
és destacable, format per nou airbags, Sistema
de Frens Antibloqueig (ABS), Distribució elec-
trònica de la pressió de frenada (EBD) i l’Assis-
tència de Frenada d’Emergència (BA). També
Control d’Estabilitat del vehicle (VSC) i el Con-
trol de Tracció (TRC). Les transmissions han
estat seleccionades per adaptar-les a les carac-
terístiques i potència del motor, fent caixes de
cinc i també de sis velocitats.

>> T O Y O T A

Auris, el nou model de

Toyota, que substitueix al

Corolla

Toyota Auris

Benzina: 1.4 VVT / 97cv

1.6 Dual VVT/ 124cv

Gasoil: 1.4 D4-D/ 125cv - 2.0 D4-D / 125cv

2.0 D4-D/ 180cv

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

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

El nou tot terreny de Chevrolet ens demos-
tra que és possible combinar la bellesa amb la
practica. Pot allotjar fins a set passatgers, ofe-
rint una cabina amb un ambient tranquil i rela-
xat, els seients estan dissenyats per oferir una
superfície plana abatent-los i disfrutant d’una
gran capacitat de càrrega.

Podem escollir entre tracció davantera i
tracció a les quatre rodes, i tres opcions de
motor: 2.4 i 3.2 V6 amb gasolina i un 2.0 turbo
diesel injecció directa.

Habitacle sòlit, de seguretat d’acer, airbags
frontals, laterals i de cortina, així com zones
d’absorció d’impacte. Tots els cinturons de
seguretat tenen pretensors i els seients de
darrera també disposen d’anclatges Isofix pels
seients infantils, també disposa d’ESP i control
de tracció.

Chevrolet Captiva serà presentat per Tallers
Adolfo de Balaguer.

>> C H E V R O L E T

Captiva, nou tot terreny,

modern disseny, robust i

un gran interior

Chevrolet Captiva

Benzina: 2.4 / 136cv

3.2 V6 / 225cv

Gasoil: 2.0 VDCI  16V/ 150cv

El nou model del Toyota RAV4, presentat
per Garatge Astoria, té unes línies més dinàmi-
ques, refinades i amb grans avanços tant tec-
nològics com de seguretat. De disseny com-
pacte i aerodinàmic per fora i molt espaiós al
seu interior, és una perfecta combinació de de-
talls, mostrant un gran atractiu i esportivitat.

La part del darrera permet amb el sistema
Easy Flat, amb només estirar una palanca, tenir
abaixats els seients i tenir un gran espai de càr-
rega. La seguretat, un dels forts d’aquest vehi-
cle, dotat de nou airbags per protegir a tots els
ocupants. Els cinturons de seguretat tenen el
sistema WIL (Sistema contra lesions  cervicals)
i també anclatges especials, com l’ISOfix, per a
seients infantils.

Per un control total a la conducció, ofe-
reix un Sistema Integrat de Conducció Acti-
va, Direcció Assistida Elèctrica (EPS) i el Con-
trol de Estabilitat (VSC).

>> T O Y O T A

Nou Toyota RAV4, més

refinat, més dinàmic i

més avançat que mai

Toyota RAV4

Benzina: 2.0 / 152cv

Gasoil: 2.2 D-4D / 136cv

2.2 D-4D / 177cv
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Vehicle amb proporcions similars a un lleu-
ger 4x4, de disseny dinàmic, entre l’agilitat
d’un turisme i l’agressivitat d’un tot terreny.

A més a més d’una altura lliure del terra
relativament gran, altres aspectes que contri-
bueixen a donar-los aquest aire de tot terreny,
és el contorn de la carrosseria, que està pro-
tegit per una làmina de plàstic sense pintar i
uns pneumàtics que no són estrictament per
anar per carreteres.

Pel que fa a l’adherència normal, tota la
força motor va a les rodes del davant. Des
d’un comandament situat entre els seients
davanters existeix la possibilitat de bloquejar
l’embrague per afavorir la capacitat de tracció
en llocs complicats.

L’interior està dotat de bons materials i de
la millor qualitat de tacte dels comandaments
i instruments, per facilitar al conductor la uti-
lització d’aquests.

>> N I S S A N

El novedós Qashqai,

qualitats de turisme i

estètica de 4x4

Nissan Qashqai

Benzina: 1.6 / 115cv

2.0 / 140cv

Gasoil: 1.5 dci / 108cv

2.0 dci / 150cv

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

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

El nou Opel Antara, uneix la funcionalitat
d’un station wagon, amb la robustesa d’un
4x4, dotat d’altes prestacions. És un vehicle
mixte, avui dia més  anomenat com un tot
camins, per la seva integració a qualsevol ti-
pus de via.

Dotat d’un sistema de tracció a les quatre
rodes, equipat amb un diferencial elèctric-hi-
dràulic que integra els controls d’estabilitat i
ABS, també el Sistema de Control de Des-
cens (DCS), característica que el desmarca
de molts models de la seva categoria. Un al-
tre element que incorpora per la seva segure-
tat és el limitador de risc de tombar.

L’alçada sobre el terra, el tipus de rodes
que porta i un contorn definit per elements
de plàstic el fan apte per transitar fora de car-
retera. No té reductora ni diferencials
bloquejables, però sí que té un sistema que
manté una velocitat baixa amb pendents molt
pronunciades.

>> O P E L

Antara el nou model tot

terreny de la casa Opel,

substitut del Frontera

Opel Antara

Benzina: 2.4 / 140cv

3.2 V6 / 225cv

Gasoil: 2.0 CDTI / 150cv

El nou Touareg ens presenta una línia agres-
siva  per fora i un disseny interior d’una berlina
de la gamma més alta. Incorpora algunes no-
vetats com els faros Bi-Xenon, també té uns
novedosos retrovisors exteriors i un spoiler a
la part superior.

Oberts a la innovació tecnològica, el
ABSplus del Touareg suposa una novetat mun-
dial desenvolupada i patentada per
Volkswagen: és capaç de reconèixer superfíci-
es d’escassa adherència, reduïr la distància de
frenada fins un 20% mitjançant un sistema de
bloqueig controlat. Així mateix, el Programa
d’Estabilització Electrònica (ESP) presenten
una millor estabilitat i un augment preventiu
de la pressió de frenada.

Important gamma de motors, compostos
de tracció 4motion, tracció integral i bloqueig
integral permanent, donant força a les quatre
rodes, garantitzant confort a pesar del terreny.

>> W O L K S V A G E N

Facilitat de mobilitat

total, tant per carretera

com per montanya

Volkswagen Touareg

Benzina: V6 / 280cv - V8 / 350cv

Gasoil: R5 TDI / 174cv - V6 TDI / 225cv

V10 TDI / 313cv



14 >> P U B L I C I T A T



15<<E X P O A U T O   2 0 0 7

Per fi la marca gala s’ha decidit pel llança-
ment del 4x4 Crosser, ja que aquests tipus de
vehicles ocupen avui en dia el 6% del mercat
automobilístic europeu.

El frontal d’aquest vehicle mostra la seva
part de felí. Un vehicle amb molt força, i que per
la seva línia se li augura una bona entrada en el
mercat dels 4x4 europeus. El podrem trobar amb
5 i 7 places, amb una tercera filera amb dos
seients plegables totalment al terra, i una sego-
na línia versàtil, partida en dues peces,  per crear
més capacitat de càrrega, si fa falta.

Veient-lo d’aprop, ens dóna la sensació de
trobar-nos davant del germà gran del C4 en la
seva versió més esportiva.

Poca cosa més ens han descobert el seu
fabricant, només cal esperar a l’estiu per poder
veure els primers models circulant per les nos-
tres carreteres.

>> C I T R O Ë N

A l’estiu Citroën llençarà

el Crosser, el seu primer

4x4 de la marca

Citroën Crosser

Benzina: De moment no es fabricaran amb

motors de benzina

Gasoil: 2.0 HDi / 136cv

2.2 HDi / 156cv

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

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

El nou Microcar, amb qualsevol de les tres
versions (2 motoritzacions), l’hi ofereix les co-
moditats d’un cotxe convencional però amb la
possibilitat de poder conduir sense carnet, i a
més a més amb una sèrie d’avantatges.

Aquest micro-cotxe ens ofereix uns excel·-
lents dispositius de seguretat, amb un disseny
elegant i sofisticat i un interior confortable, ple
de petits detalls per la major comoditat del con-
ductor i els seus acompanyants.

En quant ha seguretat han dissenyat un efi-
caç sistema computeritzat de indeformabilitat
del bloc frontal del xassís, per absorbir la major
part de l’energia en cas de colisió. El nou suport
del motor absorbeix els impactes i protegeix
l’habitacle, reduïnt 5 vegades les conseqüènci-
es d’un accident i disminuïnt un 75% les lesi-
ons amb impactes, l’airbag del conductor té 60
litres de capacitat. El vehicle el presentarà Ta-
llers Mirauto de Lleida.

>> M I C R O C A R

Més maniobrabilitat, més

facilitat d’aparcament i

menys consum

Microcar

Gasoil: 505 cc / 5,4 cv a 3000 rpm

523 cc / 5,4 cv a 3200 rpm

Descobrir el nou C4 Picasso és tot un luxe,
amb un ampli capó de línies fortes i energia
continguda. El sostre empalma amb el parabri-
ses i continua en perfecta trajectòria fins
l’espolier de darrera. Els llums són d’una extre-
mada elegància i sofisticació, amb fars bi-xenon
i una tercera llum de frenada amb tecnologia
LED.

El canvi pot ser manual de 6 velocitats, o bé
automàtic, i els comandaments es troben tots
a mà, per què qualsevol canvi no et distregui de
la seva conducció.

Amb dues versions diferents de 5 i 7 places,
el C4 Picasso gaudeix d’un espaiós maleter, i el
seu interior sedueix a qualsevol mirada. En defi-
nitiva un vehicle urbà que s’adapta a qualsevol
terreny. Prova’l i t’engrescarà.

Aquest nou vehicle de la marca Gala te’l
podran mostrar a Salud Automoció i a Balmotor
GLX de Balaguer.

>> C I T R O Ë N

Nou Citroën C4 Picasso,

pura armonia, dinamisme

i distinció

Citröen C4 Picasso

Benzina: 1.8  16v / 127cv

2.0  16v / 143cv

Gasoil: HDi / 110cv

2.0 HDi  / 138cv
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Aquest model ens presenta l’harmonia en-
tre la més avançada tecnologia del seu equip
exterior, fent que ressalti la bellesa natural de
les seves elegants línies. Homenatge al primer
Skoda Superb, fabricat ara fa 60 anys, que ja va
destacar llavors.

Al seu interior incorpora un distingit equi-
pament amb tot tipus de detalls i la vestimenta
als millors materials, elevant la comoditat,
confortabilitat i l’espai a la màxima expressió.

L’Skoda Superb és extremadament segur i
alhora molt còmode de conduir. Amb el tema
de la seguretat és confortable, amb sistemes
com l’ABS, EDS, ASR, MRS i l’ESP són els equi-
paments de seguretat del qual està dotat aquest
model. El bloc motor, els pedals i el volant ha
estat especialment dissenyat per causar el me-
nor mal possible en cas de colisió, entre aquests
hi ha d’altres sistemes electrònics i de segure-
tat en cas d’accidents.

>> S K O D A

El millor disseny,

la tecnologia i el confort

al nou Skoda Superb

Skoda Superb

Benzina: 1.8T / 150cv

2.8 V6 / 193cv

Gasoil: 1.9 TDI / 105cv - 2.0 TDI / 140cv

2.5 TDI V6 / 163cv

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

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

Aquest model és una clara demostració de
la visió de futur de Kia, dissenyat per satisfer les
necessitats i desitjos dels conductors europeus.
L’esportivitat i dinamisme es plasma amb cada
detall, d’un interior molt espaiós, tant pel pas-
satger com per l’espai d’emmagatzematge.

El xassís ha estat dissenyat per absorbir xocs
i mantenir-se rígid gràcies a una estructura re-
forçada. Entre les mesures de seguretat s’hi in-
clouen, el Sistema d’Antibloqueig de rodes
(ABS), el Sistema Avançat de Frenada augmen-
tant el rendiment de frenada, i el Programa Elec-
trònic d’Estabilitat (ESP), que proporcionen les
mesures de control d’estabilitat disponible més
avançades.

Les opcions de motorització asseguren el
màxim rendiment pel que fa al consum, una
combinació de potència, un magnífic sistema
de frenat per donar esportivitat, i una bona sus-
pensió per efectuar una conducció suau.

>> K I A

Kia Cee’d es presenta

amb la més innovadora i

avançada tecnologia

Kia Cee’d

Benzina: 1.4 / 109cv

1.6  / 122cv

Gasoil: 1.6 CRDi / 115cv

2.0 CRDi / 140cv

L’Skoda Roomster ens mostra pel seu dis-
seny que és com un monovolum lleuger i que
té alguns trets d’un vehicle comercial.

Molt característic pel seu seient del darre-
ra, que està dividit amb tres parts, cadascun
independent de l’altre, i extraible, gràcies amb
això el fa més còmode i àgil per una millor
emmagatzemació de càrrega a la part del dar-
rera. Compta amb l’equipament propi d’una
berlina, i sense dependre de la versió, adqui-
reix els elements de confort i seguretat ne-
cessaris. Entre l’equipament trobem els
airbags frontals i laterals davanters, l’anti-blo-
queig de frens (ABS), el control de
relliscament i d’estabilitat, la direcció assisti-
da, el volant ajustable d’altura i profunditat,
control de pressió de pneumàtics, cinturons
de seguretat amb tres punts amb tots els se-
ients i fixacions Isofix amb els seients del
darrera.

>> S K O D A

Skoda Roommster, un

vehicle apte per a tots els

moments de la vida

Skoda Roomster

Benzina: 1.4 / 85cv

1.6 / 105cv

Gasoil: 1.4 / 70cv - 1.4 / 80cv

1.9 / 100cv
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La Clase C, presenta un nou diseny exterior
i interioir; és més gran, més ampla i espaiosa i
sedueix amb noves pintures i tapissats. El con-
ductor pot escollir entre diferents models i
motors.

Hi ha diferents versions, tots amb la solide-
sa de la casa Mercedes, però cada un té dife-
rents detalls que aporten l’elegància, esportivi-
tat i comoditat amb cada un dels models.

Equipada amb nombroses innovacions tèc-
niques que li otorguen un domini únic en la
seva categoria, destacant el paquet Agility Con-
trol, un sistema d’amortiguació selectiu que
s’ajusta automàticament a les condicions de la
carretera, afavorint el plaer de conducció. Un
gran número de sistemes de seguretat, com el
programa electrònic d’estabilitat ESP, el servo-
frens d’emergència BAS, estabilització de re-
molc ESP, sistemes de sensors del ESP i del
BAS, entre d’altres.

>> M E R C E D E S

La nova Clase C, una nova

percepció a la carretera,

àgil i distingida

Nova Clase C de Mercedes

Benzina: C180 / 156cv - C200 / 182cv - C230 / 240 cv

C280 / 231cv - C350 / 272 cv

Gasoil: C200 CDi / 134cv - C220 CDi / 170cv

C320 CDi / 240 cv

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

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

El Citroën C4 és un dels models més po-
pulars de la marca Citroën, gràcies a que és
pràctic i d’agradable maneig. El seu disseny
amb línies cuidadosament estudiades, acon-
segueixen un aerodinamisme òptim i les se-
ves rodes de fins 17 polsades, permeten una
gran tracció tant pel model 5 portes com pel
Coupé.

El nou Citroën C4 ens ofereix gran varietat
de motors. El 1.4i gasolina de 90 cv o diesel
HDI de 92 cv que ofereixen gran confort i baix
consum urbà. El 1.6i gasolina i diesel HDI de
110 cv, és la relació òptima entre potència i
consum, tant per ciutat com per carretera. Els
2.0 gasolina de 143 cv (amb caixa automàtica)
o també el Diesel HDI de 138 cv, ideals pels
conductors que prefereixen el par i l’accelera-
ció. Un altre model, és el 2.0i gasolina de 180
cv, reservat pels amants de la conducció es-
p o r t i v a .

>> C I T R O Ë N

Elegància, seductor i

eficaç, així és el C4 de la

marca francesa

Citroën C4

Benzina: 1.4i 16v / 90cv  -  1.6i 16v / 110cv

2.0i 16v / 143cv  -  2.0i 16v / 180cv

Gasoil: HDi / 92cv  -  HDi / 110cv

HDi / 110 cv FAP  -  2.0 HDi / 138cv

Renault continua amb la seva línia d’apostar

molt alt pel sistema de seguretat en els seus ve-

hicles.

Recordem que l’any 2001, Renault va acon-

seguir trencar la barrera de les 4 estrelles

EuroNCAP, essent la primera marca d’automòbils

en aconseguir 5 estrelles amb el Renault Laguna.

Renault és líder en seguretat, ja que és la úni-

ca marca que ha aconseguit les 5 estrelles en 8

dels seus vehicles: el Laguna, el Megane, el

VelSatis, l’Espace,l’Scènic, el Coupé-Cabriolet, el

Modus i el Clio.

Cal dir que les estrelles EuroNCAP les atorga

un consorci completament independent dels fa-

bricants d’automòbils que agrupa a diferents ad-

ministracions i associacions europees de consu-

midors. Un cop fet el test, EuroNCAP dóna els

resultats puntuant d’una a cinc estrelles, essent

5 estrelles la màxima puntuació per un vehicle.

>> R E N A U L T

La marca Renault

continua apostant molt

fort per la seguretat

Renault, número 1 en seguretat

La marca francesa ha aconseguit una

puntuació de 5 estrelles EuroNCAP en

seguretat, en vuit dels seus vehicles
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La casa Peugeot ens presenta la seva apor-
tació al món dels vehicles 4x4, mostrant un
vehicle amb molta presencia, funcionalitat, se-
guretat i també bellesa.

Destaca el seu interior per ser molt espa-
iós, amb possibilitat de cinc o set seients, ja
què els dos de la última fila, es poden plegar,
quedant encara més superfície pel maleter.
Amb aspecte funcional i dinàmic, i un quadre
d’instruments a part d’elegant, també replet
de tecnologia, facilitat i comoditat pel conduc-
tor i viatjants.

Té un sistema de tracció que permet esco-
llir entre tres tipus de funcionament, mitjan-
çant un mando giratori: tracció davantera
(apropiada per conducció per carretera), trac-
ció total (per superfícies que patinen) i «Lock»
(per superfícies com terra, fang o neu).

Motors potents per un vehicle novedós
d’aquesta marca.

>> P E U G E O T

Peugeot s’apunta a la

moda dels 4x4, mostran

el model 4007

Peugeot 4007

Benzina: 2.4/ 170cv

Gasoil: 2.0 HDi / 136cv

2.2 HDi 16V / 156cv

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

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

El Nou Alfa 147 ha millorat més las virtuts
de l’Alfa 147, proposant una imatge exterior e
interior renovada, conservant l’elegancia del
disseny italià i incorporant tecnología d’últi-
ma generació.

Dotat d’ algunes característiques exteri-
ors que donen un aire molt esportiu a banda
d’elegant. El presenten amb 6 motoritzacions
diferents, tres de gasolina i els dos turbosiesel,
aquests sobretot destaquen per ser de la se-
gona generació dels motors JTD, multijet i
multiválvules, donant gran plaer de conduc-
ció i unes prestacions brillants.

Les últimes innovaciones amb seguretat
formen part d’aquest model: frens de tipus
hidràulics servoasistits, sistema antibloqueig
ABS con repartidor de frenada EBD, sistema
de control d’estabilitat VDC, control
antipatinament ASR i 6 airbags de sèrie amb
tota la gama el fan un dels més segurs de la
seva categoría.

>> A L F A   R O M E O

Esportivitat, elegància i

seguretat ens mostra el

model Alfa 147 i GT “Q2”

Alfa 147 i GT “Q2”

Benzina: 1.6 TS/ 105cv - 1.6 TS / 120cv

2.0 TS/ 150cv

Gasoil: 1.9 JTD / 120cv

1.9 JTD 16V / 150cv

Elegant, atlètic i pràctic; així és el S-Max. Per
dins, redifeneix la flexibilitat, amb les seves tres
fileres de seients opcionals. Allà on vulguis anar,
l’elegància i l’aerodinàmica et portarà amb una
conducció esportiva i amb molt espai per gau-
dir.

Les línies exteriors estan fortament marca-
des per les noves pautes del disseny de Ford: el
Kinetic Design. Les seves amplies i ben defini-
des línies al llarg de els seves formes musculo-
ses, i el seu ampli sostre panoràmic,
transmeteixen sensacions de llibertat i
mobiment, fins i tot quan estem parats..

Les seves dos o tres fileres de seients es
poden abatir total o be individualment, donan
una gran versatilitat al S-Max. Un modern i ac-
tual quadre de comandaments i un fre de mà
tipus avió, donen una sensació d’un vehicle es-
portiu però amb una flexibilitat i un espai excep-
cional.

>> F O R D

El Ford S-Max, posa de

moda els grans turismes

espaiosos

Ford S-Max

Benzina: 2.0 / 145cv

2.5 / 220cv

Gasoil: 1.8 TDCi / 125cv

2.0 TDCi / 140cv
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Els vehicles per la recollida de residus

estaran llestos el proper mes d’abril

El president i el gerent del
Consell Comarcal de la No-
guera, i els directius a Lleida
de Fomento de Construc-
ciones y Contratas, S.A.
(FCC), van anar a veure els
nous vehicles per a la reco-
llida dels residus municipals
de la comarca que s’estan
fabricant a les instal·lacions
de l’empresa Ros Roca, S.A.
a Tàrrega.

Els directius de FCC,
empresa concessionària del
servei de recollida de residus
municipals a la comarca de
la Noguera, han confirmat

de fer mitjançant tres
camions bicompartimen-
tats, la qual cosa ha de
permetre recollir simultània-
ment les dues fraccions
sense necessitat de duplicar
el servei.

La recollida selectiva de
les fraccions d’envasos
lleugers i de paper i cartró
s’ha de fer amb dos camions
compactadors i ploma, i la
recollida selectiva del vidre
amb un camió amb caixa
oberta i ploma.

Tots els aquests vehicles
aniran equipats amb un
sistema de pesatge dinàmic
que ha de permetre pesar
tots els contenidors, i també
estan d’un sistema de
localització per GPS, tot de
novetats per facilitar la
recollida.

que els set nous vehicles
que preveu el contracte de
la comarca de la Noguera
entraran en servei entre els
mesos de març i abril.

El president del Consell
Comarcal, Josep Roig,
valora molt positivament la
capacitat de gestió de
l’empresa concessionària,
FCC, amb la propera posada
en servei dels vehicles nous
en un temps rècord de
fabricació de 6 mesos.

La recollida de la fracció
rebuig i de la fracció orgànica
dels residus municipals s’ha

Josep Roig visitant les instal·lacions de Ros Roca

El president comarcal, acompanyat del gerent del
consell va visitar les instal·lacions de Ros Roca on
es fabriquen els camions de recollida de residus

Creu Roja, Fundació
Viure i Conviure, i  Voda-
fone, han signat un con-
veni per realitzar cursos
sobre l’ús de telèfons
mòbils, adreçat bàsica-
ment a persones grans
que tenen un mòbil o els
agradaria tenir-ne un,
però no el saben utilitzar
o tenen dubtes alhora de
fer servir alguna funció

determinada com fer una
trucada, atendre-la, envi-
ar missatges, gravar nú-
meros i en general conèi-
xer les prestacions del te-
lèfon mòbil, a més, de la
familiarització amb les
noves tecnologies.

Creu Roja Catalunya,
realitzarà uns 335 cursos
per formar un total de
7.500 persones.

Cursos de com utilitzar el

telèfon mòbil per a gent gran

Creu Roja ensenya com utilitzar el mòbil
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El Consell estableix contactes amb

touroperadors de tot Europa a Fitur

Aquest any el Consell
Comarcal de la Noguera
té previst assistir també
a les fires de: Sevatur
(San Sebastián), SITC
(Barcelona), Expovaca-
ciones (Bilbao), Expo-
tural (Madrid), Aratur
(Saragossa) i el Saló de

Muntanya de Vic, per tal
de promocionar i donar a
conèixer els atractius tu-
rístics de la comarca de
la Noguera a nous poten-
cials visitants de Cata-
lunya i d’Espanya, així
com de la resta de països
europeus.

El Consell participarà a més

fires d’àmbit turístic

Estand de la Noguera

La comarca de la Noguera a Fitur

El  Consell Comarcal fa
un balanç molt positiu de la
presència a FITUR 2007, que
s’ha dut a terme a Madrid,
del 31 de gener al 4 de febrer.

En aquest sentit, s’han
establert contactes amb
touroperadors europeus
especialitzats d’Alemanya,
França, Finlàndia i Dina-
marca, per promocionar i
posicionar els productes
turístics i empreses de la
comarca de la Noguera, a
nivell europeu.

Cal destacar que, durant
la mateixa fira, es va tancar
un acord entre una agència
receptiva amb viatges
d’orquestres irlandeses,
britàniques, nord-ameri-
canes i australianes, el
Consell Comarcal, el Mones-
tir de les Avellanes i Os de
Balaguer.

El Consell, el Monestir de les Avellanes i Os de
Balaguer signen un acord amb una agència amb
viatges d’orquestres de tot el món.
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Aquesta quinzena us recomanem la

lectura dels següents llibres

Divertidíssims contes
del magnífic escriptor an-
glès sobre com veuen els
més petits la figura del
pare i de la mare. Amb fra-
ses molt curtes i dibuixos
molt explícits faran riure
tant a petits com a grans
amb la seva lectura.

El pare ens el mostra
com a un super pare que
no té por de res, és fort,
ràpid, gran, feliç, savi… i
un munt d’adjectius més
que ja us podeu imaginar
com deuen ser.

A la mare ens la pre-
senta com a bona cuine-
ra, gran pintora, forta, que
canta molt bé…, una super

mare!.
Així doncs, no queda

cap dubte que aquest re-
lat és molt interessant.

El meu pare/ La meva

mama

Autor: Anthony Browne

Gènere: Infantil(+de 4 anys)

Set contes fronterers

Autor: George

Moustaki

Gènere: Novel·la

El camino a la realidad

Autor: Roger Penrose

Gènere: Guía

En aquests contes es
parla de tot allò que ens
afligeix i ens fascina; són
una reacció davant del
que considerem inaccep-
table. Hassan, el trobador
enamorat de l’Edat Mit-
jana, només ens parla
d’amor. El mur, construït
per separar dues comu-
nitats, acaba per unir-les,
i l’absurditat de les guer-
res fraticides es reflecteix
a través d’un governador
que no suporta la pau i
que arrossega voluntàri-
ament el seu poble a una
guerra civil.

El lector es pot sor-
prendre al veure qui el
signa, però un cop s’en-
dinsi en el text, veurà que
són contes d’una gran
sensibilitat literària.

L’autor és un dels ma-
temàtics i físics més pres-
tigiosos del món i en
aquest llibre presenta un
complet estat de la qües-
tió del saber actual i de
totes les eines conceptu-
als per comprendre la físi-
ca, la matemàtica i les lleis
científiques que regeixen
l’univers. Un llibre impres-
cindible per tenir, en un sol
volum, tots els coneixe-
ments acumulats fins l’ac-
tualitat sobre l’univers, l’es-
pai i d’altres conceptes
essencials sobre el funci-
onament del temps, la
cosmologia moderna, els
forats negres, el big bang,
la formació de l’univers,
etc. Sens dubte, es tracta
d’una obra de referència fo-
namental.

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

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

Joan Pedra i Mar Roldán
volen agraïr de tot cor, a tota la ciutat de Balaguer, la comarca i també

de Lleida, les mostres de suport que han rebut pel seu fill

GERARD

El racó del poeta

Miquel Trilla

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

Indesinenter
L’altre dia,
un d’aquest dies tan bruns i tan sorruts
del temps aquest de l’any que es diu hivern,
el cerç destapà la llum i s’endugué lluny la boira.
L’altre dia,
el cel era més blau i l’horitzó més diàfan.
Mirall del cel era el pantà
i la claror també blava. Un pessic
arran de terra d’emocions que donen pau
definien el moment, la dimensió espiritual,
la conversa amb la natura, amb el cosmos.
L’ermita de la carena, els olors,
un boix, el camp i mates de farigola.
Tocs al cor.
Honestedats del defora, tot plegat.
Cada dia que visc intento de construir
alguna nova aquarel·la, un paratge sempre nou,
un petit moment inèdit. Abans o després els fets,
per si sols es defineixen.
El temps verd de l’altre dia, lluminós i blau,
entre la terra i la glòria,
semblava el tot del després
però romania buit.
A la meitat del no res, de vegades hi ha esperança
i això ja és alguna cosa.
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Els músics de Bremen, al Teatre

Municipal, el diumenge 18 de febrer
El grup de teatre de

Menàrguens «La Sucre-
ra» va representar amb un
gran èxit de públic la seva
darrera obra de collita
«Pels Pèls», en la que van
omplir de gom a gom
(unes quatre-centes cin-

quanta  persones), a la
sala Joan Baptista
Xurriguera en la represen-
tació d’una de les obres
que més es sent a parlar
avui en dia i que es va re-
presentar el passat dis-
sabte 10 de febrer.

Èxit de públic a Menàrguens
en la representació Pels Pèls

Un moment de la representació

Els músics de Bremen

El diumenge 18 de febrer
es representarà per primera
vegada al Teatre Municipal
de Balaguer una producció
del Gran Teatre del Liceu.

Es tracta d’una produc-
ció infantil de dansa i músi-
ca amb titelles sobre un dels
contes dels Germans
Grimm: Els músics de
Bremen.

És la història d’uns
animals domèstics maltrac-
tats pels seus amos que es
rebel·len contra aquesta
situació i que amb el seu

enginy i la seva unió hi
troben una sortida.

La música de l’espec-
tacle és enregistrada per
l’Orquestra de l’Acadèmia
del Gran Teatre del Liceu
dirigida pel propi autor, en
Poire Vallvé, la direcció
artística i la dramatúrgia ha

anat a càrrec de Joan-Andreu
Vallvé del Centre de Titelles
de Lleida i les coreografies a
càrrec de Marta Almirall,
directora de la companyia
Roseland Musical.

Els preus de venda per
aquest espectacle són de 3
• els infants i 5 • els adults.

A partir de les 6 de la
tarda es representarà
l’obra musical infantil
produïda pel Gran
Teatre del Liceu

Campanya de recollida de deixalles orgàniques i estalvi d’aigua

L’Ajuntament de Balaguer comunica que a partir del proper dia 1 de març,
de dilluns a divendres i de 8h a 14h, a les dependències del magatzem dels serveis

municipals del c/ Cardenal Benlloc, núm. 3, es podrà recollir el «pack ecològic i sostenible»,
que està format per un cubell de 10l. de capacitat per recollir les deixalles orgàniques

i un recipient per poder estalviar aigua.

Recordem que per recollir-los cal presentar el darrer rebut d’escombraries.
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L’Arxiu Històric restaura 77 pergamins

del Monestir de les Avellanes

El Museu acull des del
passat 3 de febrer l’expo-
sició fotogràfica  «Verde
sobre negro».

La mostra és un gran
projecte de «Fotógrafos
contra el fuego» pre-
sentat per l’Associació
d’Arts de Ponent i la

Fundació Apadrina un
Árbol de Guadalajara.

El projecte ens trans-
porta al juliol de 2005
quan un incendi va devas-
tar 13.000 hectàrees de la
província de Guadalajara
i va acabar amb la vida
d’onze bombers.

El Museu acull una mostra de
l’incendi de Guadalajara

Sala d’Exposicions temporals del Museu

Alguns dels pergamins restaurats

L’Arxiu Comarcal de la
Noguera ha restaurat els 77
pergamins del Fons de l’Or-
dre dels canonges regulars
premonstratesos de Santa
Maria de Bellpuig de les Ave-
llanes, dels anys 1057 fins al
1598.

Aquests pergamins són
majoritàriament escriptures
de drets i possessions de
béns del Monestir i tenen
una especial rellevància per
a la història de la comarca
de la Noguera, ja què el
Monestir va ser propietari
d’un bast territori constituït
per les viles, castells i termes
de les Avellanes, Almacir,
Campvim, Sacardit, Privà,
Os, Tartareu, Santa Linya,
Almoda, els Arcs i la Torre
de Ceró, així com les quadres
de Vilamajor, Agilar i
Montroig.

Majoritàriament, els pergamins són escriptures de
drets i possessions de béns del Monestir i són molt
importants per la història de la comarca
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Donació de sang els propers 2 i 3 de

març a l’Ajuntament de Balaguer
La  vicepresidenta del

Patronat de Promoció
Econòmica,  Glòria Pallé,
acompanyada per Núria
Trullols, alcaldessa de
Torrelameu i per Josep
Batalla, director del Cen-
tre d’Estudis Porcins de

Torrelameu, van estar els
encarregats de lliurar els
diplomes a tots els parti-
cipants del curs de Crea-
ció i Gestió d’Empreses al
Centre d’Estudis Porcins
de Torrelameu, on es va
dur a terme aquest curs.

Cloenda del curs de Creació i
Gestió d’empreses a Torrelameu

Alumnes del Curs de Gestió d’Empreses

Es donarà sang al vestíbul de l’Ajutament

Aquest dijous 22 de fe-
brer es presenta a la Seu del
Consell Comarcal de la No-
guera, la nova Associació
Comarcal de Donants de
Sang de la Noguera, presidi-
da pel Dr. Jaume Canal.

La nova Associació té
com a objectiu principal el
promoure campanyes de
sensibilització entre la pobla-
ció noguerenca per tal d’in-
crementar el nombre de do-
nacions de sang, i que la sa-
nitat catalana s’autoabas-
teixi per les necessitats re-

als que existeixen.
En aquest sentit, el pro-

per cap de setmana del 2 i 3
de març es farà una nova
campanya de donants de
sang al vestíbul de l’Ajunta-
ment de Balaguer. El diven-
dres 2 de març de 5 a 9 de la
tarda, i el dissabte 3 de març,

de 10 del matí a 2 de la tarda,
els interessats poden anar a
donar sang.

Des de l’Associació es fa
una crida per a tots els
noguerencs i noguerenques,
per a que donguin sang, que
la seva aportació pot servir
per salvar vides.

Creada l’Associació
comarcal de Donants
de Sang de la Noguera,
presidida pel
Dr. Jaume Canal

ST. LLORENÇ

Torre de90m2

+terreny1.000 m2,
menjador amb llar
de foc, piscina,

barbacoa.

CUBELLS

Casa de poble, 170
m2, 5 hab, pati

terrassa, balcons,
terra de gres.

Moltes possibilitats.

Ref. 40085

Zona Carmelites,
reformat, 4 hab.,

mejador-sala, bany
complert, calf. gas

indiv. Bon preu!

Ref. 40079

Zona c/Urgell.
Seminou, 90 m2, 4

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

Ref. 40108

Zona Renfe, pis de
100 m2, 3 hab, 1

bany, 1 aseo, calef.
central, piscina

comunitària.

Ref. 40101

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

exterior. Com a nou.

Ref. 40109

Blocs La Caixa, 80
m2, 3 hab., 1 bany,

terra de gres,
exterior. Moltes

possibilitats.

Ref. 40117

Zona c/ Barcelona.
Local amb traspàs,
100 m2, possibilitat

d’afegir altell,
lloguer a bon preu.

Ref. 40114

Pl.Mercadal, Bar en
traspàs, contracte
indefinit. Ideal per

bar musical o
restaurant.

Ref. 40092

Ps.Estació, 1ºpis,
160m2, 6hab., bany,
terrassa. Ideal per
despatx i vivenda.

Oportunitat.

FORADADA

Terreny de 656 m2,
6 hab., 1 bany, 1
aseo, garaig 2

cotxes, terra de
gres, llar de foc.

Ref. 40.104

Ps. Estació,140 m2,
3 hab., 2 banys,

cuina-office, calef.
gas indiv., llar de

foc, terrassa.
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El Balaguer és líder de la segona volta

guanyant 16 de 18 punts possibles

FUTBOL >> L’equip no
perd des de la derrota a
finals de novembre al
camp del Mataró per
2-1, i té a prop la
salvació matemàtica

11/02/2007

MANRESA 0

BALAGUER 1

18/02/2007

BALAGUER 1

PALAFRUGELL 0

El Balaguer continua la
seva marxa victoriosa per la
tercera divisió catalana,
aconseguint els 6 punts en
els dos partits disputats
aquesta quinzena davant el
Manresa i el Palafrugell.

L’equip, que és el líder de

camp del Manresa, amb un
gran gol de Carlos Martínez,
mentre que el passat diu-
menge guanyava amb feines
i treballs al Palafrugell, grà-
cies a un penal transformat
per Iban Parra, al minut 86
de partit.

El proper diumenge 25
de febrer el Balaguer visitarà
el difícil camp de la Creu Alta,
on s’enfrontarà al Sabadell,
segon classificat, i un dels
màxims candidats a fer el
play-off d’ascens. D’altra
banda, el diumenge 4 de
març, l’equip rebrà al
Masnou, equip que es troba
a meitat de la taula. L’equip
vermell després dels bons
resultats està molt a prop
d’aconseguir la permanèn-
cia matemàtica.

la segona volta del campio-
nat amb 16 dels 18 punts
possibles, no coneix la der-
rota des de finals del mes de
novembre, en la seva visita
al camp del Mataró. L’equip
balaguerí va aconseguir
guanyar per la mínima al

Giribet remata de cap

Parra lluitant una pilota

Classificació

Tercera Divisió

1. Reus ...................... 52

2. Sabadell ................ 50

3. Girona .................... 49

4. Vilanova ................ 47

5. Gavà ...................... 44

6. Mataró .................. 43

7. Santboià ................ 38

8. Balaguer .............. 36

9. Palamós ................ 30

10. Manresa .............. 30

11. Premià ................ 29

12. Prat ...................... 29

13. Blanes ................. 28

14. Europa ................. 27

15. Castelldefels ...... 27

16. Masnou ............... 26

17. Rapitenca ........... 24

18. Barcelona C ....... 23

19. Peralada ............. 22

20. Palafrugell .......... 22

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Parra ................ 11

2. Ermengol ........... 6

3. Figuerola ............ 4

4. Gabernet ............ 4

5. Sisco ................. 3

6. Isma .................. 3

7.Tenorio ................ 2

8. Juanjo ................ 2

9. Giribet ............... 2

10. C. Martínez ...... 1

El Balaguer ha trobat
el camí del gol, i la
sobrietat defensiva
en els darrers partits,
en els que ha sumat
16 dels 18 darrers
punts disputats, amb
5 victòries i un empat
en la segona volta.

Propers encontres

Carlos Martínez

25/02/2007 --  17h.
Nova Creu Alta de

Sabadell

Sabadell | Balaguer
-------------------------------------

04/03/2007  --  17 h
Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer | Masnou
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Jordi Coll, juntament amb 10 jugadors

més, classificats per la final catalana

ESCACS >> Els jugadors

del Club Escacs

Balaguer jugaran la

final catalana que se

celebrarà per Setmana

Santa a Salou

El passat 3 de febrer es
va jugar la última ronda del
provincial de menors que va
classificar un total d’onze ju-
gadors per a la final catalana
que es celebrarà per Setma-
na Santa a Salou.

Tres jugadors pugen als
pòdiums: Jordi Coll queda
campió sots 14 i Gisela
Ramoneda sots-campiona.

José Pérez queda sots-
campió aleví  i Jordi Ferrer,
bronze al cadet queda

Gerard Orrit queda
cinquè de la general a l’aleví
i Sílvia Villaró la primera
fèmina del torneig, quedant
també ambdós classificats.

Núria Grau, primera
fèmina benjamí i també Pol
Torné es classifica per a la
final.

classificat també per a la
final  de Salou, a l’igual que
Dídac Sellés.

Cristina Coll amb quatre
punts queda la segona
fèmina de la seva categoria i
també classificada per a la
final. Alex Farré, tercer de
l’infantil també es classifica.

Jugadors del Club Escacs Cristec Balaguer

FUTBOL SALA >> E l
Cristec Balaguer perd el
derbi de la Nacional “B”
que l’enfrontava al
Tàrrega, per 5 gols a 6.

Els visitants aprofiten
la seva estratègia a pilota
parada per batre un
Cristec que malgrat va

portar el pes del partit i va
tenir les millors ocasions,
va pagar massa cara la
seva manca de concen-
tració en els moments
claus de l’encontre. Cal
destacar, que el partit va
ser retransmès per La
Manyana TV.

El Cristec perd el derbi

lleidatà davant el Tàrrega

El Cristec va perdre davant el Tàrrega
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ANTALYA «Tennis Re-
sort». Pisos d’Alt Stan-
ding. Ideal inversionistes.
Ultims pisos a la venda.

OBRA NOVA. Pisos en
venda. Zona: Sant Lluís-
Sant Crist. Pisos de 2, 3 i
4 hab. Acabats alta
qualitat. De 70 fins a
130m2.

OBRA NOVA- Pisos en venda
Zona: Dr. Flèming. Pisos de 2 i 3 hab. Acabats màxima qualitat.
Terra parquet. Traster inclòs en el preu. Al centre de Balaguer

DÚPLEX nou a estrenar
Zona: Escola Pia. Terra
parquet, traster, pàrquing,
molt assolejat. 2 hab. 2
banys. Gran terrassa.
Oportunitat.

BALAGUER. Segona mà.
Varis pisos de 3 i 4 hab.
Diferents zones. Bons
preus.

BALAGUER. Pis de 120 m2,
4 hab., 2 banys, terrassa
de 30m2. Traster. Cal. indi.
gas. Zona Escola Pia.

GERB. Apartament de
disseny, 2 hab, 2 banys.
Terra parquet, traster,
pàrquing, 2 terrasses, vis-
tes increibles.

ILTRIDA VIATGES,

busca cobrir plaça de treball a Balaguer,
a la seva oficina de l’Avgda. Pere III, 35.

No és imprescindible cap titulació, però es valorarà Turisme, CFGS Agències
Viatge o experiència en el sector.

Contracte indefinit i formació a càrrec de l’empresa. Incorporació immediata.
Enviar CV amb fotografia a l’adreça rrhh@iltrida.com.

Es garanteix total confidencialitat.

V I N G U I   i   I N F O R M I � S

Curs de socorrisme aquàtic per a

majors de 16 anys a la Piscina Coberta

El pròxim mes d’abril es
realitzarà a la piscina muni-
cipal de Balaguer un semi-
nari de «Salvament i Socor-
risme Aquàtic» impartit per
la federació catalana de sal-
vament i socorrisme amb la
col·laboració de l’Ajunta-
ment de Balaguer, per a to-
tes aquelles persones ma-
jors de 16 anys que desitgin
realitzar aquesta tasca pro-
fessional en alguna piscina.
Aquest curs arriba ja a la
seva sisena edició consecu-
tiva gracies a la demanda de
socorristes generada durant
aquests últims anys, sobre-
tot en l’època d’estiu.

El curs consta d’una part
teòrica (anatomia, primers
auxilis, etc...) i una de
pràctica (salvament aquàtic,
natació) i està limitat en 30
places.

Per a més informació
poden adreçar-se a la piscina
coberta de dilluns a di-
vendres de les 07:00 a 22:00
hores. La piscina acullirà un curs de socorristes

La regidoria d’Esports organitza una nova edició del

curs de socorrisme aquàtic, per formar socorristes

per les piscines de la nostra comarca

El proper dissabte 3
de març, tindrà lloc a la
piscina coberta municipal
de Balaguer, la primera
trobada escolar de na-
tació de la present tem-
porada.

La Regidoria d’Es-
ports de l’Ajuntament de
Balaguer i el Consell
Esportiu de la Noguera hi
col·laboren en la seva

organització, on per
primera vegada, el Club
Esportiu Natació Bala-
guer és farà càrrec del
desenvolupament de la
mateixa prova.

La prova tindrà lloc el
mateix dissabte de les
12:00 a les 13:00 h., per
inscripcions adreceu-vos
a la Regidoria d’Esports
o al telèfon 973 450 915.

Trobada escolar de natació a

la piscina coberta municipal

Piscina coberta Municipal
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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

El CTT Balaguer guanya al La Palma i

al Cazorla i surt de la cua de la taula
11/02/2007

C. LA PALMA 0

CTT BALAGUER 4

18/02/2007

C. CAZORLA 1

CTT BALAGUER 4

El Club Tennis Taula
Balaguer-Villart Logístic de
categoria sènior femení va
viatjar a terres canàries el
passat cap de setmana per
enfrontar-se al Defense-La
Palma, cinquè classificat de
la categoria, de la Divisió
d’Honor femenina.

Les palistes de l’equip de
La Noguera no van deixar cap
opció a les seves rivals ja que
van aconseguir guanyar tots
els partits per 0 jocs a 3.

Primer la jugadora
xinesa Yanlan Li va derrotar
la canària Acerina Martín,
mentre que en el segon
partit, Anna Biscarri no va
tenir problemes davant
Jéssica Martín i, finalment,
Loredana Raduta va guanyar
a Estefanía Martín.

Les jugadores del CTT
Balaguer van mostrar la seva
superioritat davant unes
jugadores amb poca ex-
periència que distaven molt
de les que havia alineat
l’equip en el partit d’anada.

Per rematar el marcador,
un contundent 0-4, en el
partit de dobles format per
Biscarri i Raduta va desfer-
se de Jéssica Martín i El CTT Balaguer i el CTM La Palma

TENNIS TAULA >> Les balaguerines porten quatre

victòries consecutives en la segona volta

Acerina Martín per un nou 0-
3, donant per acabat un
encontre que acosta una
mica més la salvació a les
de Balaguer.

Aquest passat cap de
setmana, les balaguerines
van aconseguir la quarta
victòria consecutiva davant
el Club Tenis Mesa Cazorla
per 4-1, deixant ja la darrera
posició de la taula, i per
primer cop durant tota la
temporada.

Propers encontres

04/03/2007 --  11h.
Pavelló Municipal de

Balaguer (Cros)

Balaguer |Villa Zubia
--------------------------------------

10/03/2007  --  16h.
Pavelló Tenis

Mesa Rivas

T.M. Rivas| Balaguer

NATACIÓ >>Un total de
sis nedadors del Club Es-
portiu Natació Balaguer
s’han classificat per dis-
putar els Campionats de
Catalunya de natació en
les seves respectives ca-
tegories (Aleví o Infantil).

En Miquel López i la
Cristina Carrera s’han
classificat per participar

en la categoria Aleví que
es disputarà a les ins-
tal·lacions del Club Nata-
ció Granollers els dies
16,17 i 18 de Febrer.

Miquel López nedarà
els 100 i 200 metres lliures
i els 100 papallona, i la
Cristina Carrera rea-litzarà
les proves de 200 lliures,
100 braça i 100 papallona.

Cristina Carrera i Miquel

López classificats pel al

Campionat de Catalunya

Els nedadors balaguerins classificats

BALAGUER. Ref. 0212. Ctra. Camarasa, 3 hab., 76 m2, cuina,
menjador, galeria, terrassa. Sense mobles, a reformar.
-------------------------------------------------------------------------------------
BALAGUER. Ref. 0213. Ctra. Camarasa, dúplex, 6 hab., su-
per equipat. Doble plaça de garatge.
-------------------------------------------------------------------------------------
BALAGUER. Variant. Apartament, 2 hab., moblat, d’obra nova.
Entrega immediata.
-------------------------------------------------------------------------------------
La Sentiu. Ref. 0223. Terreny per construir: planta baixa + 2
pisos. Preu: 42.070 e.
-------------------------------------------------------------------------------------
OPORTUNITAT. Pisos al c/ Dr. Fleming, 3 hab. Preu: 90.000 e.

CAMBRILS. Oportunitat. Apartaments d’1 i 2 hab. a primera
i segona línia de mar.
-------------------------------------------------------------------------------------
ZONA: CAMP LLONG. Terreny de 750m2, amb xalet de 2 hab.
A l’exterior una piscina i un jardí amb reg automàtic per aspersió.
-------------------------------------------------------------------------------------
BALAGUER. Eixample. Pis amb 4 hab., asc., cale. Econòmic.
-------------------------------------------------------------------------------------
LLEIDA. Pisos a diferents zones i preus.
-------------------------------------------------------------------------------------
Pis planta baixa, 1 habitació. Obra nova.

PROMOCIONS OBRA NOVA: La Sentiu de Sió PROMOCIONS OBRA NOVA: Vilanova de Segrià

PROMOCIONS OBRA NOVA: Ivars d�Urgell
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ATLETISME >>Des de fa
deu anys, coincidint amb
la Mitjà Marató Ciutat de
Bala-guer, es celebra la
Diada Atlètica que es dis-
puta per les categories
preben-jami, amb una
distància de 200 metres,
benjamí amb una distàn-
cia de 300 metres, aleví
amb 500 metres, infantil,
amb una distància de 700

metres i en categoria ca-
det que corren una dis-
tància de 1000 metres.

Les proves es fan en
circuits tancats al Camp
Municipal d’Esports, el
mateix dia 25 a partir de
les es 10,30 del matí.

Tots els partiicpants
tindran l’esmorzar i una
bossa d’obsequis. La ins-
cripció es gratuïta.

Arriba la Desena Diada

Atlètica al Camp Municipal

Presentació de la nova edició

El proper diumenge 25 se celebra la

19ena Mitja Marató Ciutat de Balaguer

El proper diumenge 25
de febrer es celebrarà a
Balaguer la dinovena edició
de la mitja marató. Com
cada any els esforçats atle-
tes recorren els 21 km i 97
metres de què consta la pro-
va sortint del carrer Urgell per
arribar fins a Sant Llorenç de
Montgai, tot passant per
Gerb, i tornar a Balaguer per
acabar la cursa al carrer
Urgell, a l’alçada del com-
plex esportiu.

Per aquest any es preveu
l’inscripció d’uns 500 atletes
i batre d’aquesta manera el
record de participació de la
prova que va fer-se en la

darrera edició amb 460
participants, arribats de tota
la geografia catalana, però
també de l’Aragó i del País
Valencià, gràcies a les
darreres novetats que es
donaran en l’actual edició de
la cursa; el recorregut urbà
canvia donant la sortida i
l’arribada al carrer Urgell, el
control dels temps dels

Un moment de la Mitja Marató 2006

corredors es realitzarà
mitjançant xips electrònics
que s’administraran a cada
un dels participants i la
principal atracció seran els
premis  que es repartiran als
primers classificats sota
unes mínimes marques en
el cronòmetre.

Hi haurà trofeus per als
10 primers classificats, i per
als tres primers de cada
categoria. Els dos rimers de
la general, masculí i femení
rebran un pernil i els dos
primers balaguerins, un
viatge de cap de setmana. El
record de la prova està
premiat amb 300 euros en les
dues categories. El record
masculí està en 1h5’20’’ i el
femení en 1h18’51’’.

La prova està organit-
zada per la regidoria d’es-
ports de l’Ajuntament de
Balaguer i el Club Atlètic
Maratonians del Segre.

L’arribada de l’any passat

ATLETISME >>La prova

espera comptar amb la

participació de mig

miler d’atletes vinguts

d’arreu de Catalunya
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CASA DE COLÒNIES
MAS PORTAL (ÀGER)

Interessats enviar currículum a:

alonso@rosadelsvents.es

o truqueu al 93 503 60 46 (Alonso/Josep)

- PERSONAL DE NETEJA

- PERSONAL DE CUINA

- CAMBRERS

- MONITORS DE LLEURE

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

Requereix incorporació de:

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

CONSULTAS  EN BALAGUER  -HORAS CONVENIDAS-

Teléf. : 679 857 044  /  609 135 472

L’equip sènior mascu-
lí del Club Bàsquet Bala-
guer va aconseguir una
important victòria davant
el Centelles A, per 83-71
al Pavelló Poliesportiu de
Balaguer.

Després d’una prime-
ra part de partit molt igua-
lada entre ambdós equips,
en la segona part l’equip
balaguerí va canviar la
seva mentalitat i va sortir
disposat a emportar-se el
partit fos com fos , i poc
a poc va anar creant tall al
marcador augmentant la
intensitat en defensa i
l’encert en el tir exterior.

D’altra banda, aquest

dissabte, l’equip va perdre
davant el Sant Quirze per
83-67, baixant fins a la cin-
quena posició de la clas-
sificació, amb onze victò-
ries i cinc derrotes.

Aquest dissabte inten-
tarà recuperar-se davant el
Tremp,  i visitarà la pista
de l’Olesa C, la propera
setmana.

El CB Balaguer guanya al

Centelles en un partit brillant

al Pavelló Poliesportiu

El CB Balaguer va guanyar al Centelles

BÀSQUET >> Els de

Balaguer es van

imposar per 83-71, al

Club Bàsquet

Centelles

Vallfogona acull la Trobada Comarcal

d’Escacs escolars de la Noguera

El Club d’Escacs Vallfo-
gona, va organitzar aquest
dissabte dia 17 la Trobada
comarca La Noguera d’Es-
cacs 2007 al poble de
Vallfogona, comptant amb
centres escolars i clubs de
Térmens, Àger, Balaguer i
Vallfogona.

Es van concentrar un
total de 36 jugadors i
jugadores menors de 16
anys.

Aquest campionat es
una fase prèvia on es
classifiquen per participar en
la final territorial de Lleida
que es realitzaran els dies 3 i
10 de març a les poblacions

de Benavent i La Seu
d’Urgell respectivament, on
s’atorgaran les places per
representar la província de
Lleida en els campionats de
Catalunya escolars.

Com a campiona del
torneig va ser obtingut per
la jugadora Laura Prats de
categoria sub14 i en segon
lloc cal destacar el jove

Guanyadores femenines de la comarca

jugador de categoria sub12
del club d’escacs Vallfogona
i del CEIP de Térmens
Andreu Voltes, que a l’última
ronda i desprès d’una
partida plena de lluita va
derrotar a la campiona, però
tot i així no li va servir per
obtindre el primer lloc i va
quedar sots-campió.

Tots dos jugadors van fer
6 punts dels 7 possibles i
amb mig punt d’avantatge
sobre el tercer.

S’ha de destacar els més
joves de la cantera del club
d’escacs Vallfogona, dels
quals van participar  5
jugadors tots menors de 10
anys, els quals van fer un
molt bon campionat, ja què
tots van obtindre medalla de
la seva categoria.

Aquests joves jugadors
són: Júlia Martí, Pau Badia,
Joel Solaní, Aleix Martí i Pau
Ros.

Guanyadors masculins de la comarca

ESCACS >>Els guanya-

dors representaran a la

comarca de la Noguera

al campionat provincial

escolar
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GROC és una publicació plura 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.

Benvolgut amic

C.G.A.

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

Com molt bé saps, a mit-
jans de maig tenim eleccions
municipals, i és trist el com-
provar que en aquest
Balaguer tan enyorat per tu,
es repeteix la història de
sempre. Des de 1991 fins ara
tinc un abundós dossier de
retalls de diari, de llistes elec-
torals, de confidències, i per-
què no dir-ho, de desen-
ganys d’uns i d’enganys
dels altres en semblants cir-
cumstàncies. En fi com una
petita comèdia de la vida, el
final no pot complaure a tots.

Si aquí, i ara, continuem
fent teatre, sense cap dubte
és degut a què tenim bons
actors, i que nosaltres per-
metem que facin pràctiques
amb les nostres vides i els
nostres diners. Això sí, tot
molt democràticament. Si

tens paciència i vas deixant
que els anys i les batusses
electorals vagin passant des
de llunyans dies fins ara,
veus com  es van repetint els
fets, els descontents, i les
pèrdues d’energia per la
boca. També és cert que
amb paraules com; “el partit
m’ho ha demanat”, “sento
que jo puc fer més que
fulano”, o millor dir encara
“el senyor Aguilà és un mal
gestor”, “el meu projecte”,
ta,ta, ta, etc, intenten reen-
ganxar-se com a paparres a
la pell del càrrec que se’l s’hi
acaba. Vertaderament deu
ser molt difícil tornar al tre-
ball normal, després d’anys
i panys de viure del
“momio”, per obra d’un pa-
drí o d’un oncle. Cap prova
tenim que sigui per una re-
coneguda competència en
la feina a fer. En fi, no val ni
la pena parlar-ne.

Em dius que t’arriben
notícies d’una forta prospe-
ritat a Espanya com mai

hem tingut. Potser sí que és
així, però tu pel bé que ens
vulguis, porta un ciri ben
gros, o millor un atxa a la
Mare de Déu més miraculo-
sa que  tingueu al teu país, i
potser per la seva interces-
sió Déu fill farà un miracle
més.

Per començar tenim un
president de govern, que
molts no entenen cap on va.
Tenim una ETA que torna a
respirar. Tenim una justícia
que tots acatem però no
compartim. Tenim disset,
em sembla, autonomies que
no es traguen una a l’altra.
Càrrecs i més càrrecs que
s’encobreixen entre ells i fan
ben poca cosa. Això sí, te-
nim una família real que ens
omple a totes hores d’una
felicitat que no ens merei-
xem. És tot un encert allò que
es diu que la democràcia fa
molts morts, però per altra
banda, en fa molts de vius.
Cada dia la notem més
aquesta felicitat general pro-

gressiva, i ens fa sentir més
realitzats. Fins i tot, tenint
nacionalismes on fa quatre
dies no sabien ni que era.
Però el cert és que cada dia
estem més aïllats uns dels
altres. D’amics amb els dits
d’una mà sobren dits, i
d’aquesta prosperitat què
se’n farà quan falli el totxo i
el ciment?. I ara no vull que
creguis que sóc un pessi-
mista, ans al contrari, crec
que com sempre quan l’ai-
gua ens arribarà al coll sorti-
rà l’home que ficarà ordre
dintre una normalitat.

Vivim en un país de car-
rinclons, però som encara
bona gent. Veient el que ha
passat a la nostra Catalunya,
que gràcies a un home tor-
na a ser un “oasis”, on els
idil·lis regnen. Substituïnt
un “genialoide” (Maragall),
ara se’ns demostra que no
deixava d’ésser una forma
grotesca i vulgaríssima, que
ja havia donat tot el seu suc,
i el van fer President, quan

el seu lloc vertader era
l’INSERSO.

Em preguntes que se
n’ha fet del Borràs, doncs
res, res de res. L’han
“defuncionat”, fins i tot no
crec que li hagin cantat les
ensoltes que ni lluïdes hau-
rien estat. No cal que m’ex-
pliquis el perquè ho pregun-
tes, ho sé. La seva altivesa el
va fer caure en un parany,
que els fets i les seves mani-
obres no s’han pogut treu-
re. Es va fer molts enemics, i
els seu temperament no
l’ajuda en res. Es va fer colla
i s’ha demostrat que aques-
ta no té pes, els seus lladrucs
no mouen a compassió ni a
temor sinó a molèstia. Per
tant políticament és mort, no
cal parlant-ne mentrestant
no faci un gest, l’únic que li
queda. Malgrat tot, un dia
te’n parlaré llargament.

Una abraçada per tots.

-------------------------------------------------
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Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER
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La pluja no va evitar que els balaguerins

celebressin la Festa del Carnestoltes

Centenars de persones
van sortir al carrer el passat
dissabte 17 de febrer per tal
de celebrar la Festa del Car-
nestoltes 2007. Tot estava
previst per a què la rua sor-
tís a les cinc de la tarda, pel
Passeig de l’Estació fins a la
Plaça del Mercadal, tot i què
la pluja va impedir, durant
una estona la normal marxa
de la rua del Carnaval.

Un cop va parar de plou-
re, les disfresses van tornar

a ser les protagonistes de la
festa i van arribar a la Plaça
Mercadal on La Troca va fer
el Ball de tarda infantil del
Carnestoltes, al voltant de
les carrosses i xarangues

La Llar d’Infants Patufet celebra el Carnestoltes

que havien participat.
Per altra banda, el gran

Ball de Nit va fer-se a la Sala
La Rosaleda, després de la
Rua Nocturna, amb la parti-
cipació dels Diables de
Balaguer amb una gran
batucada.

D’altra banda, bona part
dels centres escolars de la
nostra ciutat també van ce-
lebrar la Festa del Carnestol-
tes el dijous i divendres 15 i
16 de febrer, amb diferents
actes festius.

La Llar d’Infants Patufet
no en va ser una excepció i
els més petits també van
poder lluïr boniques disfres-
ses com es pot veure en la
fotografia del passat 15 de
febrer.

La gresca i disbauxa protagonistes del Carnestoltes

La pluja va fer acte de

presència durant la rua

que va acabar més tard

del normal, tot i que va

poder celebrar-se

El monòleg planteja
de forma molt divertida,
les vivències personals
de l’autor en el seu recor-
regut per Llatinoamèrica
i els Estats Units, a través
d’un llenguatge carregat
d’ironia, sarcasme i mol-
ta cinemàtica a l’hora de
descriure tòpics d’actua-
litat.

McPhantom va assi-
milar la ventrilòquia i
l’imitació de sons com
recursos eficaços per
representar escenes de
pel·lícules a l’estil ameri-
cà, conceptes que l’han
portat per teatres de
moltes capitals espa-

nyoles. En un llenguatge
que ell mateix descriu
com a «Políticament
Incorrecte», desgrana les
particularitats de la Guerra
a l’Iraq i el que ell anomena
«La Gran Paranoia Ameri-
cana». «Estil Americà» és
una paròdia de la societat
regida per la dictadura del
màrketing modern.

Miki McPhantom porta els

seus molòlegs a la Sala

La Rosaleda de Balaguer

McPhantom actuant en el Club de la Comèdia

L’actuació de

l’argentí serà aquest

divendres 23 de

febrer, a partir de 2/4

d’1 de la matinada
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CURSET D’INICIACIÓ AL TAST DE VINS (3h.)
Objectiu: Oferir un primer apropament al món del vi. Tast
de 6 vins i taller pràctic. Entrega d’un dossier.
Horari: Dissabte de 10 a 13 hores.
Preu: 20 euros.

CURS INTENSIU DE TAST DE VINS (12h.)
Objectiu: Aprofundir en el coneixement de cada tipus de vi,
característiques de cada varietat, defectes en el vi ...,
acompanyat de tallers pràctics i sensorials.
Horari: Dimarts i dijous de 20 a 22 hores.
Preu: 90 euros.

IMPARTIT PER: Valvanera Martínez de Toda Vallilengua
Enòloga de Bodegas Costers del Sió

LLOC: BODEGAS COSTERS DEL SIÓ
            Crta. d’Agramunt, km. 4,2 BALAGUER (Lleida)

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ:
Telèfon: 973 424 112
Web: www.costersio.com
E-mail: bodegas@costersio.com
           enologia@costersio.com

CURSOS DE TAST DE VINS
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES
------------------------------------------------
ES VEN de particular a par-
ticular, apartament d’obra
nova a Alcoletge. Entrega
immediata. Preu: 99.000 e.
Interessats trucar al
665843515.
------------------------------------------------
SE ALQUILA parking en la
c/ St. Pere Màrtir, frente el
Colegio Gaspar de Portolà.
Razón: 639920281.
------------------------------------------------
ES VEN pis de particular a
particular al c/Noguera Pa-
llaresa, 74 m2. Tot reformat.
Interessats trucar al
973447630.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA cansalade-
ria per jubilació, en ple ren-
diment a Balaguer. Raó:
973447982.
------------------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Ref. Gestoria Cudós. Raó al
tel. 973450555, Montse.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA botiga de
roba de nens de 0-6 anys.
Ben situada. Abstenir-se
curiosos. Raó: 638522561.
------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------
BALAGUER casa en venta
unfamiliar, reformada,
garaje, patio, dos plantas.
Interban 973447477.
------------------------------------------------

ES LLOGA nau industrial  a
Sant Llorenç de Montgai de
450 m2, amb pati exterior,
aigua i llum. Raó telèfon:
628132058.
------------------------------------------------
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
decoració i roba de la llar,
per jubilació. Raó telèfon:
625653134.
------------------------------------------------
BALAGUER vendo aparta-
mento de obra nueva. Muy
céntrico. Ineteresados
llamar al 600402319.
------------------------------------------------
ES VEN pis de 155 m2, de
particular a particular, amb
vistes al riu. Tot reformat i
bon preu. Raó: 609135472.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA botiga de
roba infantil per no poder
atendre. En ple rendiment.
Amb stock actual. Abstenir-
se curiosos.  Interessats tru-
car al 973450223 (trucar en
horari comercial). Traspàs a
bon preu!
------------------------------------------------
VENDO PARCELA, terreno
de regadio de 10 porcas
(3.600 m2), partida La torre
Blanca, cerca del casco
urbano. Interesados llamar
al 610032673.
------------------------------------------------
LA REGOLA (Àger), casa de
600 m2 en venta, toda de
piedra, reformada, calefac-
ción, 6 hab. Ideal inversión
y negocio de ocio y aventu-
ra. Interban 973447477.
------------------------------------------------

ES TRASPASSA pub a
Balaguer. Informació al te-
lèfon 615539713 (trucar de
14:00 a 22:00 h).
------------------------------------------------
ES VEN estudi d’obra nova,
zona Escolapis. Preu:
102.000 e. Entrega immedi-
ata. Raó telf: 625366904.
------------------------------------------------
ES VEN pis de particular a
particular al c/ Dr. Fleming
de 75 m2, 2 habs. Preu:
126.000 e. Abstenir-se im-
mobiliàries. Raó: 618816636.
------------------------------------------------

VEHICLES
------------------------------------------------
COMPREM MOTOS anti-
gues de totes les marques i
models (Ossa, Bultaco,
Montesa i altres). No impor-
ta l’estat. Telf: 973610087.
------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------

TREBALL
------------------------------------------------
PNEUMATICOS DÍAZ-
SUBÍAS, busca persona
para sección de maquinaria
pesada y mantenimiento.
Sabados mañana laboral.
Interesados presentarse.
------------------------------------------------
ES BUSCA Administrativa a
mitja jornada (horari de tar-
da). Imprescindible cotxe. A
deu minuts de Balaguer. In-
teressats trucar al telèfon:
659499393.
------------------------------------------------

ES BUSCA esteticient amb
experiència. Raó: 973450180
o 639572806.
------------------------------------------------
ES PRECISEN cambreres
per a Balaguer. A jornada
completa o mitja jornada.
Raó: 665666262.
------------------------------------------------
SE OFRECE chica joven
para cuidar gente mayor.
Razón: 626545141.
------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS
necessita per ampliació: un
aprenent, amb coneixe-
ments elèctrics teòrics, amb
la ESO aprovada (no cal ex-
periència). Una ajundant de
secretària (a hores). I una
senyora per serveis de nete-
ja de tallers i oficina (a ho-
res). Portar C.V. i fotografia
al moment de l’entrevista.
Telf: 973447268, preguntar
per Srta. Loli o Sr. Xavier.
------------------------------------------------
ES PRECISA persona res-
ponsable per cuidar perso-
na gran les 24 h. del dia. Raó:
9 7 3 4 5 0 1 3 5 - 9 7 3 4 4 7 4 2 1 -
635249669.
------------------------------------------------
ES PRECISA Administratiu/
a amb experiència per em-
presa de Balaguer, a mitja
jornada. Enviar C.V. amb fo-
tografia recent a l’apartat de
correus 56 de Balaguer.
------------------------------------------------
ÀRIDS DANIEL, precisa Pa-
lista per la planta d’àrids,
amb experiència amb pala
cargadora i retroexcavado-
ra. Truqueu 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.
------------------------------------------------
ES VEN Vespino per a recan-
vis, i 2.500 teules àrabs. Raó
telf: 659095891.
------------------------------------------------

ES PRECISA Auxiliar Admi-
nistrativa amb carnet de
conduir. Interessats enviar
Curriculum Vitae a l’Apartat
de Correus, 142 de Balaguer.
------------------------------------------------
TRABAJA DESDE CASA,
ingresos extras tiempo par-
cial, elevados ingresos
tiempo completo, ideal para
personas emprendedoras,
sin jefes ni horarios fijos.
Interesados llamar al
687727527.
------------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------------
VENDO solàrium tipo sand-
wiche, pocas horas de fun-
cionamiento, prácticamen-
te nuevo. Telf: 670900725.
------------------------------------------------
INTERBAN. Créditos per-
sonales de 600 a 9.000e, sin
avales, en 24 h. T: 973447477.
------------------------------------------------
E S Q U I Z O F R È N I A ,
trastorns bipolars i de
personalitat, depressió,
agorafòbia. Ajuda, infor-
mació 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 de
letras y pagares en 24 horas.
973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. No se agobie
por sus problemas econó-
micos, consultenos y le
ayudaremos a solucionar
tus problemas. 973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN, soluciones
económicas para atrasos,
deudas, embargos y su-
bastas. ¡Consultenos!
973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas
...¡Consultenos al teléfono:
973447477.
------------------------------------------------

Venda de pis
al C/ Barcelona (zona eixample) de 100m2.

TOT EXTERIOR.
Raó tel. 973 448 273
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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 22 de febrer a les 8 de la tarda de l’1 de març ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

De les 8 de la tarda de l’8 de març a les 8 de la tarda del 15 de març SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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
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