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Casa en venda de 360 m2.
Planta baixa: pati, garatge

(2 cotxes), 2 cellers. Primera
planta: 3 hab., bany complert
(reformat), cuina amb foc a

terra (reformada), sala-
menjador, terrassa. Esgolfes.

Preu: 105.000 e.

Pis cèntric en venda, 90 m2,
menjador 25 m2, 3 hab.

(2 dobles i 1 indiv.), bany
complert, aseo, galeria i

terrassa. Armari encastrat.
Ascensor i calefacció.

Tot exterior. Preu: 147.000 e.
Oportunitat!

Pis en venda, 135 m2, 4 hab.,
gran saló-menjador, cuina
reformada, bany complert

amb banyera, aseo reformat,
terrassa, galeria tancada.
Calefacció, a/a, finestres

d’alumini. Traster 35 m2, opció
magatzem de 110 m2.

Ref. 40148 Ref. 40140

Ref. 40170 - Bellcaire Ref. 40196 - Castelló F.

Apartament semi-nou en
venda, 70 m2 útils, 2 hab.

dobles, bany complert, cuina-
office i terrassa molt gran.

Calef. gas natural. Traster. Tot
exterior i molt solejat. Moblat i

equipat. Preu: 147.000 e.
Zona cèntrica!
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Sumari

Josep M. Simon i Auberni

-------------------------------------------------
Cada cop tinc més clar

que els polítics, malgrat
sembli als ulls dels humans
que fan i desfan amb total i
màxima llibertat, es troben
tant o més lligats que els
propis ciutadans. Això que
acabo de dir m’ho corrobo-
ren  les més que assenyades
declaracions de l’expresi-

Què en penseu?...

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

dent Maragall sobre la
conveniència  del nou
Estatut. Ara que se sent
bastant alliberat de la
pressió política quotidiana
és quan comença a dir les
coses pels seu nom, encara
que dolgui a més d’un. És
en aquests moments quan
hom entén la seva discreta
posició inicial sobre la refor-
ma estatutària, tan criticada
per alguna de les  forces
polítiques que, després, va
claudicar davant la
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Moncloa; i, fins i tot, com
s’havia de sentir quan es va
veure desplaçat del pacte
final, en què l’esperit
d’aquell mes de setembre
se’n va anar en orris. Malgrat
tot, aguantà estoicament i,
forçat o no, destituí els
consellers díscols amb el
text que passaria a
referèndum. Espero amb
delit què succeirà quan ja
dimiteixi de  president del
seu  partit.
------------------------------------------------

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044

Telf. 609 135 472

Laboratori

Dr. M. PEREMIQUEL i LLUCH
Metge
Especialista d'Anàlisis Clíniques
ALÈRGIA - BIOQUÍMICA - HEMATOLOGIA
BACTERIOLOGIA
HORMONES - IMMUNOSEROLOGIA

HORARI: diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19 - BALAGUER
Tel. 973 446699

- ES VEN pis de 2 anys, c/ Molí del Comte, Balaguer.
- ES VEN xalet amb gran piscina, urb. Cantaperdius, Gerb.
- 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 a Balaguer pis de 4 hab. i pàrking.
- ES LLOGA  a Balaguer, pis nou a estrenar, 2hab.,c/del Pont.
- ES VEN pis reformat, 3er grup Balmes, Balaguer.

El passat diumenge 6 de maig, el nou pavelló esportiu
del camí de l’Horta d’Amunt va ser l’escenari d’un dinar
multitudinari. 600 persones íntimament lligades amb el
Club Futbol Balaguer van reunir-se per commemorar els
90 anys de l’entitat esportiva més antiga de la ciutat. Un
dels protagonistes de la festa va ser en Joan Puigpelat,
balaguerí de 94 anys que ja defensava la samarreta verme-
lla en temps de la Segona República, tal i com ho mostra
alguna fotografia del llibre 90 anys de futbol a Balaguer.
Durant l’acte, el club va lliurar-li una placa com a exjugador
de més edat del club i en el seu parlament, en Joan
Puigpelat va defensar el fer esport com a filosofia de vida,
i com a mètode per apartar els joves d’ambients poc acon-
sellables. Ell, tot i la seva edat, encara avui practica la nata-
ció i un parell de cops per setmana va fins a Lleida amb
bicicleta. Tot un exemple pels joves futbolistes del futbol
base que acompanyaren als jugadors, tècnics i directius
dels darrers anys en un dinar en que les emocions, els
records i fins i tot alguna llàgrima van ser els protagonis-
tes, sobretot amb l’arribada d’aquells jugadors que han
estat molt estimats durant aquests darrers anys, com el
Pare Escolapi Comadran, o els exjugadors Julio Bañuelos
i Eduardo, que van ser rebuts amb aplaudiments per la
resta de comensals.

A part del merescut homenatge als expresidents
Tenorio, Torres, Sabaté i Ticó i als exentrenadors Roberto
Martínez i Carles Viladegut, l’aplaudiment més emotiu va
ser pel «iaio», l’Andreu Martínez, l’home de club que ha
viscut 30 dels 90 anys de l’entitat vermella. Per molts anys
a tots els components del C.F. Balaguer!

Commemorant 90 anys

>>BALAGUER

Inicien el projecte de soterrament

de la via del tren a Balaguer

Seixanta mil persones visiten la

Fira entre el 29 d’abril i l’1 de maig

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

>>COMARCA

El Consell signa un nou conveni

amb Creu Roja de la Noguera

Creen el Consell Comarcal de la

Dona de la Noguera

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

>>CULTURA

El proper 18 de maig es celebra el

Dia Internacional dels Museus

El Museu presenta un cicle de cine

forum dedicat a la Guerra Civil

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

>>ESPORTS

El Balaguer derrota al Castelldefels

a falta de tres jornades pel final

El Cirstec salva la categoria

guanyant al Castelldefels

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

>>OCI

La Suda porta el seu «Ai,Ai,Ai» a la

festa  major de la Sentiu

PORTADA

Festa de la Coca
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Bases per participar en el 4t Concurs de

coques de recapte i samfaina «Ciutat de Balaguer»
1. Podran participar totes les persones més grans de 12 anys i que no siguin professionals del món de la gastronomia.
2. L’organització podrà exigir en tot moment la documentació que ho acrediti.
3. Els concursants realitzaran la coca a casa seva i hauran de portar-la a la plaça del Mercadal entre 2/4 de 7 i les

7 de la tarda.
4. La coca podrà ser solament de samfaina o de recapte, amb els ingredients que es vulguin: bolets, carn, bacallà...

a lliure elecció de cada concursant.
5. La coca presentada al concurs davant el jurat serà responsabilitat de l’entitat organitzadora.
6. Les persones que vulguin inscriure’s ho hauran de fer a la seu de l’ImPiC, al Xalet Montiu situat al c/ Àngel

Guimerà, 3 de Balaguer, o bé al telèfon 973 446 606, de 8 a 15 h. El darrer dia per inscriure’s al concurs serà el 18
de maig de 2007.

7. Cada concursant rebrà, a l ’inscriure’s, un número per la seva coca. El Jurat no sabrà els noms dels concursants
fins després del veredicte.

8. Es donaran dos premis: Un, a la coca més bona (gust i qualitat) i l’altre, a la més original (productes utilitzats en
el recapte) de 200 e en efectiu, respectivament i un obsequi a tots els participants.

9. El veredicte dels membres del Jurat es farà públic a la plaça del Mercadal i serà inapel-lable.
10. La coca que a les 7 de la tarda no estigui a l’espai reservat per aquest acte no entrarà en el concurs.

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

D’aquí a 18 mesos s’iniciaran les
obres de soterrament de la via fèrria

El Director General de
Transports de la Generalitat,
Manel Villalante va anunciar
a Balaguer que ja s’està re-
dactant el projecte de soter-
rament de la via del tren al
seu pas per la ciutat de
Balaguer que comportarà la
supressió dels dos passos a
nivell amb barreres existents,
així com de l’ampliació de
l’estació d’aparcament de
camions ubicat al Polígon In-
dustrial Camp-Llong, que
passarà de 50 a 150 camions.

Visita del Director General de Transport

Caixa Sabadell premia a
Creu Roja de la Noguera

El passat dia 25 d’abril
Creu Roja a La Noguera va
rebre un premi de Caixa
Sabadell pel seu projecte
«Esplai intercultural» que
realitzarà al seu local del car-
rer Pintor Borràs de Balaguer.

El projecte va ser selec-
cionat conjuntament amb
altres vint-i-set projectes a
tot Catalunya promoguts
per diverses entitats, en el
marc de la convocatòria 2007
de Caixa Sabadell del seu

programa que està dirigit a
la integració de joves immi-
grants.

A l’acte de lliurament
dels premis dels projectes
seleccionats que es va
celebrar a l’Auditori de Caixa
Sabadell, a la ciutat de
Sabadell, hi va assistir Joan
Biscarri com a President de
Creu Roja a La Noguera per
tal de signar el corresponent
conveni de col·laboració
entre entitats.

El proper diumenge
20 de maig, la Plaça del
Mercadal de Balaguer
serà l’escenari d’una nova
edició de la Festa de la
Coca, amb la celebració
duna nova edició del
Concurs de Coques de
recapte per a no professi-
onals. Durant el dia visi-
taran Balaguer l’Associa-
ció de Vehicles Històrics

de Lleida que exposaran
els seus vehicles durant
la celebració de la Festa,
a la mateixa Plaça del
Mercadal.

La coca, elaborada
pels diferents pastissers
de Balaguer serà de sei-
xanta metres de llarg per
80 centímetres d’ample,
essent la coca més llarga
del món.

Nova edició de la Festa de la

Coca el diumenge 20 de maig

Balaguer torna amb la coca més llarga del món

El president de Creu

Roja de la Noguera
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Necessites una titulació oficial?

Busques feina de qualitat?

CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

ACSER S.C.C.L.
(ACADÈMIA SERRA)

Sant Lluís, 50
25600 BALAGUER

Tel./Fax 973 44 59 12
acser@beepbalaguer.com

CICLES FORMATIUS
GRAU MITJÀ

• Administració i Finances

CICLES FORMATIUS
GRAU SUPERIOR

• Gestió Administrativa (1 curs)
• Cures Auxiliars d’Infermeria (1 curs)

La Formació Professional
és la solució

OB
ER
TA

PR
EI
NS
CR
IP
CI
Ó

Fira Balaguer tanca les seves portes
amb uns seixanta mil visitants

Al Concurs de Paletes
d’enguany, celebrat el diu-
menge al mati, varen pre-
sentar-se un total de ca-
torze parelles d’arreu de
les comarques de
Catalunya i quatre de l’Es-
cola Taller de Balaguer, re-
sultant els guanyadors la

parella formada per Josep
Agustí Moré i Artur
Martín Alfonso de Santa
Maria de Palautordera,
mentre que en segon lloc
va quedar la parella for-
mada per Josep Vidal
Tugues i Josep Tugues
Balagué de Ponts.

Gran nivell dels participants

del Concurs de Paletes

Concurs de paletes 2007

Fira Balaguer 2007

Fira Balaguer va tancar el
dimarts les seves portes amb
una plena satisfacció tan per
part dels organitzadors com
dels expositors, havent pas-
sat durant els quatre dies,
una seixantena de visitants.

Segons la seva directora,
Antonieta Martínez, aquesta
edició marcarà un abans i un
després en la història de Fira
Balaguer. La nova ubicació
ha estat del tot encertada i
ha donat un aire de
professionalitat a tot el
certamen.

Entre els actes paral·lels
organitzats dins el marc de
fira Balaguer cal destacar el
XII Concurs de Paletes de
les Terres de Lleida,
esponsoritzat per primer cop
per les empreses més
punteres del sector de la
construcció.

La nova ubicació permet un certamen més

professional amb molta més comoditat tant pels

expositors com pels visitants.
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600 persones participen al dinar del
90 aniversari del Club Futbol Balaguer

Sis-centes persones, en-
tre els quals hi havia 270
exjugadors i exentrenadors
del Club Futbol Balaguer van
participar el passat diumen-
ge 6 de maig, del dinar de
germanor que l’entitat ver-
mella havia organitzat per
commemorar el 90 aniversari

del club degà del futbol llei-
datà.

Un acte en que les emo-
cions, els retrobaments, els
records i les anècdotes van
ser els protagonistes, da-
vant l’atenta mirada de l’ac-
tual futbol base.

El dinar va reunir grans

El dinar es va fer al pavelló del Molí de l’Esquerrà

Els candidats a l’alcal-
dia de Balaguer, Miquel
Aguilà (PSC), Josep
Roigé (CiU), Josep Maria
Escoda (ERC), Joan Maria
Molins (PP) i Anna Tor-
res (IC-V) van particpar en
el debat organitzat pel

Cercle de Promoció Eco-
nòmica de la Noguera, en
que els principals temes
que es van tocar van ser
la política industrial, el tu-
risme i les comunicaci-
ons.

Tot i que tots van co-
incidir en que s’ha de faci-
litar la instal·lació de no-
ves industries a la ciutat,
també van afirmar que les
actuals comunicacions
són un fre per a què la ciu-
tat i el seu sol industrial
atreguin inversions de
fora de la ciutat.

Els candidats de Balaguer

debateixen sobre els temes

econòmics de la ciutat

Foto de família dels cinc candidats

El debat va estar

organitzat pel Cercle

de Promoció

Econòmica de la

Noguera

exjugadors com Joan
Puigpelat, Mario Duran,
Ignasi Bordons, Roberto
Martínez, Josep Comadran,
Andreu Martínez, Jaume
Martínez, i Julio Bañuelos
entre d’altres, o tècnics com
Carles Viladegut i Paco Mar-
fil.

El club va retre homenat-
ge als expresidents del Club
Futbol Balaguer com Cata-
linoTenorio, Antonio Sabaté,
Arturo Ticó i Jordi Torres.

Es va retre homenatge als expresidents Catalino

Tenorio, Antonio Sabaté, Arturo Ticó i Jordi Torres

Las familias

MOJICA MORENO y NIEVAS CASTRO
queremos agradecer de todo corazón las muestras de cariño y consuelo recibidas

por parte de familiares y amigos por la pérdida de nuestro querido SANTI.

Hacemos extensible nuestro agradecimiento al equipo médico que le atendió en
cada momento, por su profesionalidad y esfuerzo.
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El Consell comarcal de la Noguera
duplica el servei de teleassistència

El Servei de teleassis-
tència va néixer l’any 1999,
quan el Consell Comarcal ini-
cià converses amb Creu Roja
per signar el conveni de col·-
laboració per instal·lar 20
aparells de teleassistència
que juntament amb els 20
que s’instal·laran propera-
ment, comportarà el que el
servei arribi a quaranta be-
neficiaris.

El Consell Comarcal
paga als beneficiaris que
compleixen els requisits del
servei, persones de més de
65 anys amb dependència,
la instal·lació i la quota men-
sual del servei de teleassis-
tènciaSignatura del conveni

Centenars de persones participen de la
Festa dels Campaners d’Os de Balaguer

Centenars de persones
d’arreu de Catalunya van
omplir els carrers i places
d’Os de Balaguer, el passat
diumenge 29 d’abril per par-
ticipar de la Festa dels Cam-
paners que se celebra anual-
ment el darrer diumenge
d’abril.

Durant tot el diumenge
al matí, els diferents tocs de
campana del campanar de
Sant Miquel es  van conver-
tir en els protagonistes d’una
festa única a tot Catalunya

El Consell paga la instal·lació i la quota mensual

del servei de teleassistència als beneficiaris

El dissabte 21 d’abril
el Consell Comarcal de la
Noguera va reunir les as-
sociacions de dones de la
comarca per presentar-
los i explicar-los la volun-
tat de crear el Consell de
la Dona de la Noguera.

Aquest Consell es
crea amb la voluntat de
donar compliment al que
preveu l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya, el
qual atribueix a les dones:
”el dret al lliure desen-
volupament de llur perso-

nalitat i capacitat perso-
nal, i a viure amb dignitat,
seguretat i autonomia”.

Aquest Consell  de la
Dona vol ser un òrgan
consultiu i de participació
sectorial, creat per tal de
promoure les condicions
perquè la llibertat i la
igualtat  siguin reals i
efectives, i facilitar la
participació dels
ciutadans i de les
ciutadanes en la vida
política, econòmica,
cultural i social.

Les dones de la comarca

s’uneixen en el Consell de la

Dona de la Noguera

Creació del Consell de la Dona de la Noguera

Festa dels Campaners d’Os de Balaguer

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
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Àger, Os i Tartareu acullen diferents
proves de BTT aquest mes de maig

Anya, població del
municipi d’Artesa de
Segre, acollirà la Primera
Trobada d’Acordionistes
de la comarca de la No-
guera, aquest dissabte 12
de maig, a partir de les 10
de la nit.

Organitzada pel Grup

Cultural La Travessa
d’Anya, la Trobada d’Acor-
dionistes de la Noguera
vol recuperar els sons
d’aquest instrument tra-
dicional, íntimament lli-
gat a les festes populars i
tradicionals dels nostres
pobles.

I Trobada d’Acordionistes de

la Noguera a Anya

L’arcordeó,element principal de la Trobada

Acte de presentació de les proves de BTT

El mes de maig, la co-
marca de la Noguera acull
durant tres setmanes conse-
cutives tres proves de BTT,
dos d’elles de nivell estatal.

Els dies 5 i 6 de maig, al
municipi d’Àger es celebrà
la tercera prova de l’Open
d’Espanya Maxxis 2007
d’MTB, que comptà amb la
participació de 200 parti-
cipants, entre ells els millors
corredors nacionals.

El cap de setmana
següent, el diumenge 13 de
maig, a Os de Balaguer
s’espera gaudir d’un cap de
setmana en família amb la
celebració de la primera
Pedalada Popular d’Os de
Balaguer, que serà una
pedalada amb un circuit
dissenyat en forma de
trèvol, pensada per a tot
tipus de participants.

Aquest diumenge 13 de maig, Os celebra la primera

pedalada popular d’Os de Balaguer, pensada per a

tot tipus de participants, aficionats a la bicicleta
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Continuant amb els
actes commemoratius
del 70è Aniversari de la
Guerra Civil, el Museu de
la Noguera i l’Institut
Municipal Progrés i Cul-
tura han organitzat un Ci-
cle de sessions de Filmo-
teca, titulat: “Les imatges
de la guerra”. La primera
de les sessions va tenir
lloc el passat divendres 4

de maig a la sala d’actes
de l’Ajuntament de
Balaguer i va consistir en
la visualització de dos
documentals originals de
la Guerra, filmats durant
aquells anys per la pro-
ductora Laya Films.

Les properes ses-
sions estan previstes pels
dies 1 i 29 de juny, també
a la Sala d’Actes.

Les imatges de la guerra en

tres sessions de filmoteca

Una imatge de la guerra

El Museu exposa la seva joia 2007:
un cavallet de bronze d’època ibèrica

El proper 18 de maig du-
rant tot el dia el Museu de la
Noguera exposarà la Joia de
l’any 2007: el Cavallet de
bronze d’època ibèrica
(Antona, Artesa de Segre). A
partir de les 19:30 h  es cele-
brarà la conferència «Els
guerrers i herois al món ibè-
ric» a càrrec del Dr. Jordi Prin-
cipal (arqueòleg i director de
les intervencions a Monteró
i Tossal de les Forques, i acte
seguit es farà una visita gui-
ada  pel Museu.

L’obra de teatre “Gorda”, el diumenge
13 de maig, al Teatre Municipal

“Gorda”, de Neil LaBute

Museu de la Noguera

El Teatre Municipal aco-
llirà aquest diumenge 13 de
maig la representació de
l’obra “Gorda” de Neil
LaBute, un dels espectacles
revelació de la temporada
teatral a Cata-lunya, la trama,
és l’amor entre un jove atrac-
tiu i una noia gorda.

Interpretada per Ivan Be-
net, Mireia Gubianas, Oscar
Rabadán i Cristina Gebenat,
es representarà a les 7 de la
tarda, i dins el cicle de pri-
mavera.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

En Martí, fill de la
Teresina Canovelles i en
Marcel·lí Carmanyoles, és
gris des del dia del seu nai-
xement: des de l’ungla del
dit gros del peu dret fins a
la punta del darrer cabell del
cap. Però això no és el pit-
jor, en Martí també és gris
per dins.

Excel·lent llibre il·lustrat
que explica la història d’un
nen insensible a la realitat
que l’envolta. Un fet
excepcional permetrà a en
Martí descobrir la
importància de les
emocions. I és que hi ha
poques coses que durin per
sempre! Conte doblement
guardonat: Premi Hospital
Sant Joan de Déu 2006 i
Premi Serra d’Or.

El racó del poeta

El nen gris

Autor: Lluís Farré

Gènere: Nens i nenes

entre 7 i 10 anys

En las nubes

Autor: Ian McEwan

Gènere: Novel·la

Van Gogh, postimpres-

sionisme

Autor: Edi. Polígrafa

Gènere: Art

El novel·lista britànic
McEwan ens torna a
sorprendre amb la seva
darrera obra. Peter és un
nen de deu anys que es
passa el dia als núvols. Els
adults el consideren
problemàtic, únicament,
perquè viu immers en les
seves fantasies. Entre
ficció i realitat, Peter
experimenta fantàstiques
transformacions: inter-
canvia el cos d’un gat pel
d’un nen malhumorat,
lluita contra una nina
diabòlica que busca
venjança, descobreix una
crema facial que fa
desaparèixer la gent...

Segons la crítica, és
una novel·la  imaginativa i
brillant .

Edicions Polígrafa ha
editat una nova col·lecció
sobre els grans mestres de
l’art modern. El dedicat a
Vincent Van Gogh n’és el
quart volum.

Cada llibre es centra en
un corrent artístic i en el seu
màxim representant, pro-
porcionant breus pinzella-
des biogràfiques de cada
pintor. El que té més pes,
dins cada volum, és l’obra
pictòrica de l’artista. Les
fotografies dels quadres
més destacats de cada
pintor són les protagonistes
de cada exemplar; com no
podia ser d’altra manera en
una col·lecció dedicada a
l’art. Bacon, Pollock, Warhol,
Miró, Picasso, Dalí, Tàpies
... completen la col·lecció.

Miquel Trilla

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

Indesinenter

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

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

Solc afirmar molt sovint
que res és mai el que sembla.
Cal aprendre cada dia. Vet aquí.
En diem rosella  o bé ruella
i no és rosa que és vermella
la flor que així s’anomena. Vet aquí.
Quan te’n adones
has fet més de mitja vida
i et penses encara que ets jove. Vet aquí.
Vaig conèixer un cop un home
que quan tenia raó, si li donava,
saltava fet una fera tot dient
que la raó només se li dóna als bojos.
Si algun cop no la tenia,
pobre de tu si li deies. Vet aquí.
En coneguí també a un altre
que en demanar-me opinió sobre qualsevulla cosa
de les que ell havia fet,
si l’aprovava, em deia molt malament
que en preferia la crítica,
que si tot ho feia bé, no li feia cap servei.
Ets massa llest per a mi,
li vaig dir ja fa molts dies.
Tanmateix se li veia el gust, un toc,
l’estil, una distància. Tan se val.
M’agrada el misteri amb el que s’amaguen
les coses senzilles,
no la petulància.

Centre Mèdic Pere III

Dr. Antoni Santamaria
Ginecologia i obstetricia

Dr. Josep M. Greoles
Cirurgia General i de
l’aparell digestiu

Cita prèvia al
tel. 605 95 13 93

Dr. Jaume Canal
Medicina General

Visites els
dilluns, dimecres i

divendres,
de 5 a 8 de la tarda

Tel. 607 787 338

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer
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El Balaguer practica un bon futbol
davant de l’afició tot i no jugar-se res

FUTBOL >> L’equip

d’Emili Vicente va fer un

joc vistós davant el

Castelldefels, guanyant

per 3-1 amb gols d’Isma,

Ermengol i Parra

29/04/2007

SANTBOIÀ 2
BALAGUER 1
05/05/2007

BALAGUER 3
CASTELLDEFELS 1

El Balaguer continua su-
mant punts en aquesta rec-
ta final de lliga del campio-
nat de la Tercera Divisió Ca-
talana. Tot i caure derrotat
injustament davant el
Santboià per 2-1 ara fa quin-
ze dies, el passat dissabte va

Ermengol i Parra a la segona
van sentenciar un equip que
només va reaccionar als dar-
rers minuts, aconseguint re-
tallar distancies al minut 88.

L’equip balaguerí, ara té
dos desplaçaments conse-
cutius al camp de l’Europa i
al camp de la Rapitenca. Dos
equips que encara no tenen
la salvació matemàtica i s’ho
jugaran tot en aquests par-
tits davant els homes d’Emili
Vicente, que ja han manifes-
tat que volen sumar els sis
punts per intentar escalar
alguna posició més a la tau-
la classificatòria.

El darrer partit de lliga es
jugarà el 27 de maig al Camp
Municipal davant el líder, el
Reus.

derrotar amb facilitat a un
Castelldefels que va demos-
trar el perquè es troba a la
zona baixa de la classifica-
ció.

Els balaguerins mai van
passar per cap tipus de pe-
rill, Isma a la primera part,

Juanjo Alias lluita una pilota

Una jugada del Balaguer-Castelldefels

Classificació

Tercera Divisió

1. Sabadell ................ 68

2. Reus ...................... 67

3. Gavà ...................... 65

4. Girona .................... 65

5. Vilanova ................ 60

6. Mataró .................. 55

7. Santboià ................ 51

8. Balaguer .............. 48

9. Palamós ................ 42

10. Premià ................ 42

11. Manresa .............. 38

12. Blanes ................. 36

13. Prat ...................... 36

14. Caste4lldefels .... 36

15. Rapitenca ........... 35

16. Barcelona C ....... 35

17. Masnou ............... 35

18. Europa ................. 34

19. Peralada ............. 30

20. Palafrugell .......... 26

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Parra ................. 17
2. Ermengol ........... 9
3. Gabernet ............ 5
4. Figuerola ............ 4
5. Sisco .................. 4
6. Isma ................... 4
7. Giribet ................. 3
8. Campabadal ...... 3
9. Tenorio ............... 2
10. Juanjo .............. 2
11. C. Martínez ....... 1

Parra amb 17 gols és
un dels màxims
golejadors de la cate-
goria i el pitxitxi de
l’equip, seguit per
Ermengol amb 9 gols
marcats fins al mo-
ment.

Propers encontres

Juanjo Alias

13/05/2007 --  12h

Camp de l’Europa

Europa |Balaguer
-------------------------------------

20/05/2007  --  12 h
Camp Municipal de

Sant Carles

Rapitenca | Balaguer
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El Cristec assoleix la permanència amb
una victòria davant el Castelldefels

FUTBOL SALA >> Els
barcelonins es van
avançar per 0-3, però
els de Jaume Canal van
saber remuntar amb un
joc espectacular

28/04/2007

SANT CUGAT 10

CRISTEC 4

05/05/2007

CRISTEC 5

CASTELLDEFELS 3

Propers encontres

19/05/2007 --  16h. Barcelona

Trinitat Barcelona | Balaguer
---------------------------------------------------------------------------------------
26/05/2007  --  16,30h poliesportiu de Balaguer

Balaguer | Palafrugell

El Cristec va certificar la
seva permanència matemà-
tica a la categoria quan res-
ten encara 3 jornades per a
la fi de la competició, al gua-
nyar per 5 gols a 3 al
Castelldefels.

El Cristec va sortir a la
pista amb molts nervis en
defensa, la qual cosa va
provocar que els
barcelonins marquessin en
cada aproximació a l’ àrea
local, arribant-se al minut 7

arribant-se al descans amb
un inquietant 1 a 3 en contra.
El segon període va mostrar
un Cristec encara més bolcat
en l’àrea contraria, amb un
rival molt tancat i esperant a
la contra. Jordi Cortés al
minut 24 va marcar el 2 a 3,
cosa que va donar ales el seu
equip. A més, un ara
esplèndid Carles en la
porteria desfeia les pe-
rilloses contres del Castell-
defels, única arma visitant,
fins que va arribar l’empat de
Ferran al 30.

Aquest empat va acabar
d’enfonsar els barcelonins
que van veure com Víctor
(minut 34) i Bergada (minunt
36) culminaven la remun-
tada davant l’eufòria de
jugadors i aficionats pre-
sents al partit.

amb un sorprenent 0 a 3 a
favor del Castelldefels. Els
homes de Jaume Canal no
van baixar els braços i,
forçats per l’abultat mar-
cador en contra, van
presionar en tota la pista,
retallant distàncies al minut
9 per mediació de Jhonny.
D’aquí al final del període els
de la Noguera van continuar
insistint, estavellant fins i tot
2 pilotes al pal, però el
marcador ja no es va moure

Jugada d’atac del Cristec

El passat dissabte 28
d’abril va celebrar-se al
Pavelló de Mollerussa el
Campionat provincial de
Gimnàstica Rítmica amb
la participació de més de
400 gimnastes de dife-
rents clubs de Lleida.

Les gimnastes del
Club de Gimnàstica Rítmi-
ca de Balaguer van pro-
clamar-se campiones
provincials en les catego-
ries de pre-benjamí, aleví

i també en infantil.
També es va celebrar

la fase territorial per
poder accedir al Campio-
nat de Catalunya, on
l’equip de Balaguer
format per Paula Fernàn-
dez, Andrea Lorenzo,
Clàudia Garcia, Cristina
Carrera, Viena Rodríguez
i Micaela Álvarez van
obtenir el passi a la final
nacional quedant cam-
piones provincials.

El Club de Gimnàstica Rítmica

queda campió provincial

Club Gimnàstica Rítmica Balaguer
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V. X. ADSUAR

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Agència OficialMercedes-Benz

vendes · reparació de turismes i recanvis originals · equip Star Diagnosi

REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU

El Cristec d’Escacs va
fer història el passat 25 de
març gràcies a guanyar al
Valls per un contundent
7,5 a 2,5 a casa: aquesta
victòria li ha donat
l’ascens automàtic a la
Primera Divisió Catalana

dels escacs, categoria on
es trobarà el proper any
equips com el Lleida i
l’Andorra. L’equip no ha
perdut, i ha empatat dos
dels jugats, fórmula que
li ha donat un avantatge
de mig punt sobre el
segon equip del grup III
de Segona Catalana i
l’ascens directe. Mai un
equip balaguerí havia
aconseguit jugar en
aquesta categoria; i
només clubs com el
Lleida o Andorra ho
havien fet.

El Cristec A aconsegueix

l’ascens a la Primera Divisió

Catalana d’Escacs

Cristec A d’Escacs

ESCACS >>És el
primer cop que un
equip balaguerí
assoleix aquesta
categoria en tota la
seva història

El Club Bàsquet Balaguer perd davant
el Corazonistas per 62-81 a casa

29/04/2007

C.B. MONTCADA 73

C.B. BALAGUER 76

06/05/2007

C.B. BALAGUER 62

CORAZONISTAS 81

El Club Bàsquet Bala-
guer tancarà, aquest dissab-
te, la present temporada a la
pista de l’Akasvayu Vic,
equip que lluitarà per acon-
seguir la victòria i eludir
d’aquesta manera la fase de
descens a Tercera Catalana.

Els balaguerins han fet
un fluix final de temporada,
després d’haver tingut opci-
ons d’estar entre els primers,
però la derrota a casa davant
el líder fa unes jornades va
enfonsar anímicament els
balaguerins que no han ai-
xecat el cap en els darrers
partits, tot i que fa quinze
dies van aconseguir una vic-
tòria a domicili davant el
Montcada per un ajustat 73-
76. Aquest cap de setmana
passat, els balaguerins es
despedien de la seva afició
davant del Corazonistas Di-
agonal de Barcelona, per-
dent estrepitosament per 62-
81.

Després d’aquesta derro-
ta, l’equip balaguerí ocupa la
vuitena posició de la taula
classificatòria de la Segona
Catalana, amb 15 victòries i
14 derrotes.

Ara, després del darrer
partit, l’equip de Balaguer

Foto d’arxiu del C.B. Balaguer

BÀSQUET >> Els balaguerins despediran la present
temporada a la pista de l’Akasvayu Vic

haurà d’iniciar la planificació
de la propera temporada,
amb noves incorporacions,
ja que diversos jugadors del
primer equip ja han anunci-
at que no continuaran la pro-
pera temporada.

D’altra banda, cal desta-
car que el passat dissabte
l’exseleccionador nacional
de Bàsquet Moncho Monsal-
vez va dirigir un clínic al Pa-
velló Municipal davant d’una
seixantena de tècnics.

- 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
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La Llosa

Primera línia de mar
APARTAMENT

de 70m2, amb 3 hab.,
1 w.c., i 1 bany i
cuina americana

Ref.  3001

La Llosa

Primera línia de mar
APARTAMENT

de 70m2, amb 2 hab.,
1 bany, cuina

americana i pàrquing

Ref.  3002

Vilafortuny

Primera línia de mar
APARTAMENT

de 80m2, amb 2 hab.,
1 w.c., i 1 bany,
cuina, menjador i

pàrquing

Ref.  3003

Vilafortuny

Primera línia de mar
APARTAMENT

de 70m2, amb 2 hab.,
1 w.c., i 1 bany, cuina,
menjador, parquing i
piscina comunitaria

Ref.  3004

Camí del Corralet

Primera línia de mar
APARTAMENT

de 45m2, amb 1 hab.,
1bany, cuina

americana i piscina
comunitària

Ref.  3005

OBRA NOVA OBRA NOVA

Torre a Gerb

FINCA RÚSTICA
amb torre i piscina.
4.500 m2 de terreny,

ideal per a hosrt

Ref.  5016

C/ Molí del Comte

PIS de 80m2

amb 3 habitacions,
2 banys, 1wc,

i pàrquing

Ref.  5011

Caixa Pensions

PIS de 70m2

amb 3 habitacions,
1 bany, menjador,
cuina i terrassa

Ref.  5012

C/ Estació

PROMOCIONS

OBRA

NOVA
A

LA SENTIU DE SIÓ

La Sentiu de Sió

C/ Barcelona

Vilanova de Segrià

C/ Dr. Fleming

PIS de 60m2

A REFORMAR
amb 3 habitacions,

1 bany,
menjador i cuina

65.000 e

Ref.  5013

CASTELLSERÀ

Casa a
Castellserà

2 places de pàrquing,
4 habitacions,

2 banys,
traster i moblat

Ref.  5019

C/ Sant Lluís

PIS de 90m2

amb 4 habitacions,
1 bany, 1 wc,

menjador i cuina.
Moblat

Ref.  5015

PROMOCIONS

OBRA

NOVA
A

VILANOVA DE SEGRIÀ

OP
OR

TU
NIT

AT

PIS de 87m2

amb 3 habitacions, 2
banys, menjador,
cuina i terrassa.

Piscina comunitària

Ref.  5017

LOCAL
COMERCIAL

160m2 planta diàfana,
i 130m2 d’altell

Ref.  5018
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Balaguer serà capital del tennis amb
el 14è Open internacional

El Club Bàsquet
Barcelona Júnior va im-
posar-se en la final de la
fase interautonòmica de
Bàsquet disputada el pas-
sat cap de setmana al pa-
velló polisportiu de
Balaguer. Els blau-grana

es van imposar a
l’Hospitalet en la final,
mentre que el Sant Josep
de Badalona va quedar
tercer, fent un triplet cata-
là, que disputaran al
Campionat d’Espanya
Júnior.

El Barça guanya la fase

interautonòmica de bàsquet

Partit entre el Badalona i el Basconia

Open de Tennis de l’any passat

Les instal·lacions del
Club Tennis Balaguer acolli-
ran a partir d’aquest diven-
dres 11 de maig, la XIV edi-
ció del Trofeu Ciutat de
Balaguer, competició inclo-
sa en el circuit Catalunya In-
ternacional  2007, de tennis
masculí.

La primera fase, la prèvia,
d’aquest campionat prima-
veral s’inicia aquest diven-
dres, on els 128 tennistes
participants es disputaran
una de les places que donen
accés a la fase final. La fase

prèvia es jugarà fins el diu-
menge 13, mentre que el di-
lluns 14 de maig començarà
la fase final amb 32 partici-
pants.

La final del campionat in-
dividual es jugarà el diumen-
ge 20, a partir de les 11,30
del matí, mentre que el dis-

sabte a la tarda, es disputarà
la final de dobles.

El premi d’aquest Trofeu
està valorat en 10.000 dòlars,
cosa que fa que els partici-
pants tinguin un nivell alt.

La Junta espera que si-
gui nombrós el públic assis-
tent als diferents partits.

TENNIS >Les

instal·lacions del C.T.

Balaguer acolliran els

millors tennistes en el

Trofeu Ciutat Balaguer

Ref. 40211
Zona Renfe, pis 100
m2, 3 hab. dobles,
bany, aseo, cuina-
office, calef. cen-

tral, parquet.

Ref. 40212
Zona Pere III, 90

m2, 3 hab. dobles, 2
banys, menjador,
sala, calef. gas

indiv., cuina-office.

Ref. 40209
Zona Escola Pia, pis
100 m2, 3 hab., 2
banys, calf. gas

indiv., balcó,
traster.

Crta. Menàrguens
10.000 m2 terreno,

torre de 140m2,
magatzem 30 m2, 3
hab. dobles, 2 llars
de foc. Reformada.

Ref. 40146
Zona c/Urgell,

apartament nou 2
hab., calef. gas
indiv., traster,

terrassa.

Ref. 40135
MENÀRGUENS
Casa adosada en

construcció, de 165
m2. Obra nova.

Molt bona situació.

OPORTUNITAT!!

OS DE BALAGUER
Casa de 120 m2, 2 plantes, magatzem, 2
hab., cuina americana, parquet i gres,

armaris encastats. Per entrar-hi a viure!
Informa’t!

Ref. 40092
Ps. Estació, planta
comercial, 160 m2,
6 hab., terrassa.

Ideal per despatx o
vivenda.

FORADADA
Xalet de 590 m2

construits, 6 hab., 2
banys, cuina-office,
llar de foc, garatge,

jardí. Molt ampli.

TARTAREU
300 m2, casa de 2
plantes amb moltes
possibilitats, bona
ubicació. Vistes
panoràmiques.

Ref. 40155
Zona Ps. Estació,
casa 266 m2, 2

plantes+jardi 120
m2. Informació
personalitzada.
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Acomiadaments i arribades

El passat dia 26 d’abril es
va fer pràcticament el darrer
ple de l’Ajuntament. Unes
cares no les tornarem a veure
en la legislatura municipal que
naixerà del nostre vot a finals
d’aquest mes. Però consola
pensar que alguns són joves, i
els seus neguits polítics
trobaran el temps per tornar-
se a manifestar. Per no ser
diferent a l’educat que és, el
Sr. Bonet (CiU), es va
acomiadar amb unes sentides
paraules que portaven un
missatge subliminal dirigit a la
persona que tots sabem. No es
pot dubtar de la seva
sinceritat, i menys, de la
justesa en el que ell creu.
Alguna persona que haurem de
continuar veient, es pot fer
visitar, perquè a la fi, l’han pogut

C.G.A.

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

El passat 29 d’abril i en el
marc de «Fira Balaguer» vaig
ser observadora directa de la
desmesurada carga policial
contra un grup de persones
defensores de la causa
«Transgènics fora». Essent que
el conseller d’Agricultura
havia de venir a inaugurar la
Fira, dies abans, se li havia
demanat una entrevista a
través de l’Alcalde per tal de
manifestar-li les  inquietuds
del col·lectiu davant l’avanç
imparable dels aliments
transgènics; per resposta:
silenci administratiu.

Arribat el dia, amb
pancartes, una vintena de
persones es van presentar a
l’acte inaugural, per resposta:
pas barrat. Davant la
insistència, van deixar passar
dos interlocutors per tal
d’entregar un manifest al
Conseller. Als deu minuts van
sortir decebuts; comenten
que el conseller es va posar el

paper a la butxaca i amb
poques paraules se’ls va treure
de sobre: Menyspreu? Prepo-
tència? Incompetència? A qui
representaven? A quatre gats
que lluiten contra els
monstres de les grans
multinacionals? Què poc
saben de la vida!.

Això va encoratjar la resta
dels manifestants a continuar
la manifestació darrera la
comitiva inau-gural. Resposta:
els Mossos  tanquen la porta
del vestíbul del pavelló i ens
quedem  dins atrapats en un
espai de 30 metres quadrats.
Allí, amagats del públic i de
la premsa, comença la carga
policial. Dos companys
estomacats. S’implora que
almenys deixin sortir els pares
que portaven criatures, res de
res, tots tancats. Cops de
porra, puntades i dues
criatures plorant.

Aprofitant un descuit de la
policia s’aconsegueix obrir la

porta i tots sortim del pavelló
firal. Es busca la comitiva, la
troben. Res-posta: els Mossos
barren el pas / la campanya
electoral ha de continuar.

Cansats de que  impedei-
xin fer el que per llei tots
tenim dret:”Manifestar-nos”,
els esperen a l’exterior del
recinte i allí  «van ser
definitivament atrapats» lluny
dels ulls de la gran afluència
de visitants els van literalment
«matxacar».  Una carga
descomunal i als més joves,
més foc.

D’entre els pocs que ho
vam presenciar es sentia:
«Això, ni al temps del
Franco». Resultats: Esba-
tussada general, cops, talls,
garrotades a tort i a dret,
detencions i un jove retingut
al calabós tota la nit, i els
ferits cap al CAP. «A veure si
s’escarmenten»!

Són pocs els joves que
participen de la vida social,
política, i si n’hi ha quatre cal
tallar-los les ales.  Sap la
població que les multina-
cionals s’estan fent les
propietàries del Planeta? Sap
la població que quatre
monopolis dominen totes les
fonts energètiques? Sap la

població que quatre fusions
bancàries fan el que volen
amb els diners de tots els
ciutadans? Sap la població que
quatre empreses s’estan fent
les ames de totes les llavors i
de retruc de tot l’aliment
mundial? Sap la població que
rates gestants alimentades
amb aliments transgènics, el
50% de les cries no arriben a
fi de bé?  Sap la població que
avui pràcticament tota la soja
és transgènica? Sap la
població que tot el món
científic (pagat per la gran
indústria) camina cap a
l’alimentació transgènica de
domini únic de les mul-
tinacionals? Sap la població
que avui els pagesos
legalment no poden repro-
duïr-se les llavors perquè les
multinacionals les han anat
patentant?

Diuen que els Transgè-
nics trauran la gana al Món.
Quina mentida!  Creieu que
quan aquestes multina-cionals
tinguin el domini de tots els
aliments trauran la gana al
Món?  Que ho han fet amb els
híbrids?  i en el seu moment
ho van fer creure.

Les grans fortunes només
tenen una màxima : «créixer i

augmentar els guanys». Avui,
aquell que vulgui aliments
sans, no industrialitzats,
artesans, del territori, no sap
on anar-los a buscar.
L’Administració ha fet la vida
impossible a aquell ramader
que volia vendre’s la llet, que
volia fer els seus formatges,
que volia fer embotits amb els
seus porcs, al que volia
vendre’s la mel, la fruita..., qui
volia fer-se conserves... Les
traves burocràtiques, les
exigències com si fossin una
gran indústria, els ha fet
desistir. No s’analitza la
qualitat del producte,
s’analitza la instal·lació.
Resultat, a plegar, i la població
a menjar productes
industrialitzats que venen de
qualsevol punta del Món; no
importa el cost energètic, no
importa la qualitat, per això
estan les medecines. I els
polítics a callar i a fer callar a
aquell que protesta. Però a mi
,a partir del que sé i del que
vaig veure, no em faran callar,
només faltaria!; m’hi va la
salut, m’hi va la dignitat.

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

Carga policial sense precedents a

Balaguer

Joana Balasch Pons

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

retratar tots aquells que només
dubtaven. Ara tenen la certesa
de totes les seves falsedats i
dels seus amors, que
començant amb euro i
s’acaben amb euros.

El Sr. Canal (ERC) va optar
pel silenci. Potser hagués
pogut dir massa coses. Jo
sempre he pensat que no
estava en el partit que li
corresponia, ni amb les
persones que es mereixia.

El senyor Sampedro (PP),
senzillament no hi era, com
darrerament ha fet molt. Però
m’ha sorprès en l’escrit que va
publicar al Groc. A totes llums
més popular i divulgat. No
m’ha agradat, però no puc
menys que agrair-li tot el que
m’ha aclarit de cop. I ves per
on, ho fa en uns dies que un

altre  protagonista a nivell més
elevat, també ha començat a
caminar en el dubte, en el
dolorisme al sentir-se decebut.
L’altre es bateja amb el nom
de P. Maragall. Els dos veuen
un futur negre pel seu respectiu
partit. Sense motivacions que
il·lusionin. Sense que els
puguin entendre. Hi ha un
determinat paral·lelisme en
tots dos, però quan s’arriba a
la cirereta del pastís, és que
un i altre han aguantat: un tres
anys i l’altre quatre. Aquestes
postures tant polítiques no
haguessin estat més
entenedores fent el gest humà
definitiu de marxar?

Un i l’altre em mereixen
tots els meus respectes, però
cal fer-se la pregunta davant
de tot el que han hagut
d’aguantar tant de temps; per
què ara manifestar-se? Vol dir
que no és per unes ganes de
perjudicar?

Quants desitjos i justes
ambicions a nivells molt

diferents, un i altre, han vist
defraudades? Quines
promeses no s’han acomplert?
Per què manifesten saber avui
el que ahir també sabien?
Perquè parlar malament avui
de la “casa” on s’ha viscut tant
de temps? Jo, com a mínim,
ho trobo a deshora simplement
no ho entenc.

Aquesta “derechona” que
vostè cita - això és de l’Alfonso
Guerra -, no es fa d’avui per
demà, i la de Balaguer menys.
Si hagués guanyat el PP a
Espanya i no el Zapatero, vostè
hagués escrit el que jo he
llegit? És el darrer interrogant
i punt final al tema. Adéu-siau.

CiU, ho hem de dir
Convergència ... i ...Unió?. Ha
donat a llum un candidat. Serà
de Convergència. I que  voleu
que us digui, després d’un part
tant llarg amb un embaràs tant
dificultós. Amb notes i notetes
de premsa que ens han fet viure
amb un ai al cor, sense la
neteja de la esperpèntica

mediocritat femenina que tots
coneixem, que ha resultat ser
un dur diamant en brut, molt
brut!!, i que res aportarà a la
candidatura, ens ha deixat en
suspens. El que veurem, i si ho
dubteu només cal esperar, -
perquè un dia ensenya a un
altre dia - , serà el problema
dintre de l’equip.

No crec en aquest poble
meu que durant tot el mandat
de CiU a la Generalitat, va
votar al Sr. Miquel Aguilà - amb
tant poc sentit de la realitat
política-, avui que sembla que
la Generalitat ens entengui
més, seria tot un cas que perdés
les properes eleccions. És cert
que de més verdes en
maduren, però fa quatre anys
que fa campanya sense
discussions ni males
companyies sota el sostre de
la seva “casa”.

-------------------------------------------------
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Venda
de pis

al C/ Barcelona
(zona eixample)

de 100m2.
TOT

EXTERIOR.

Raó tel.
973 448 273

El passat dilluns 23
d’abril, va tenir lloc ,un any
més, la celebració de la
diada de Sant Jordi al
CEIP Gaspar de Portolà.
Durant el matí els nens i
nenes de sisè van vendre
llibres usats i roses fetes
per ells a la resta
d’alumnes del centre.
Posteriorment, a l’hora

d’esbarjo, es va fer el
tradicional esmorzar de
coca amb xocolata.

Per la tarda, amb la
presència d’un gran
nombre de pares i
familiars, els alumnes de
segon varen fer la
representació de la
llegenda de Sant Jordi per
a tots els assistents.

El CEIP Gaspar de Portolà va

celebrar, com cada any, la

festivitat de Sant Jordi

Sant Jordi al Gaspar de Portolà

La Suda Teatre porta l’obra “Ai, Ai, Ai”
a la Festa Major de La Sentiu

El grup «LaSudaTeatre»
de Balaguer va presentar la
seva darrera obra “Ai! Ai! Ai!“
a la festa major de La Sen-
tiu, davant d’un  públic que
va omplir de gom a gom la
sala. L’obra va ésser conce-
buda pel mateix grup per tal
de celebrar el seu desè ani-
versari. Ara per ara la volen
seguir representant per dife-
rents festes i actes culturals
que s’aniran  realitzan en di-
ferents pobles de la comar-
ca durant l’estiu.La Suda Teatre actuà a La Sentiu

El centre d’Esplai Santa Maria celebra
el seu 15è aniversari a Balaguer

El Centre d’Esplai Santa
Maria de Balaguer celebra
aquest any el seu 15è
aniversari d’esplai. Han estat
tots aquests anys dedicats
a l’educació en lleure de
milers d’infants i joves de la
ciutat de Balaguer.

Per aquest motiu el dia
19 de maig tindrà lloc a la
capital de la Noguera l’acte
commemoratiu d’aquest
quinzè aniversari al Teatre
Municipal a partir de les 6 de
la tarda. El centre porta 15 anys a Balaguer

Manteniment i neteja de:

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

Telèfons

 618 382 661
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com
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Anuncis breus classificats

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.

TREBALL
------------------------------------------------
ES PRECISA ajudant de per-
ruqueria amb experiència per
a caps de setmana. Raó:
667476172 (de 14:00 a 15:00
h. de dilluns a dijous).
------------------------------------------------
SE OFRECE señora para
hacer trabajos del hogar, cui-
dar niños o gente mayor por
las mañanas. Telf: 662432950.
------------------------------------------------
PNEUMATICOS DÍAZ SU-
BÍAS, busca persona para
sección de maquinaria pesa-
da y mantenimiento. Sabados
mañana laboral. Interesados
presentarse.
------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS neces-
sita per ampliació: un apre-
nent, amb coneixements elèc-
trics teòrics, amb la ESO apro-
vada (no cal experiència). Por-
tar C.V. i fotografia al moment
de l’entrevista. Tel: 973447268
(Loli o Sr. Xavier).
------------------------------------------------
TRABAJA DESDE CASA,
ingresos extras tiempo parci-
al, elevados ingresos tiempo
completo, ideal para personas
emprendedoras, sin jefes ni
horarios fijos. Telf:687727525.
------------------------------------------------
SE OFRECE mujer para hacer
trabajos de limpieza, cuidar
gente mayor o niños. Razón:
677442496.
------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS preci-
sa: DJ per bodes i banquets
per caps de setmana i festius.
Imprescindible bona presèn-
cia. Raó: 973447268 (Loli).
------------------------------------------------

SALÓ D’ESTÈTICA I PERRU-
QUERIA ANTER necessita
peluquera/esteticient per
ampliació. Raó: 973447776.
------------------------------------------------
ÀRIDS DANIEL precisa ofici-
al plantista (per planta de for-
migó). Trucar al 973432199 o
passar per planta.
------------------------------------------------
ÀRIDS DANIEL, precisa Palis-
ta per la planta d’àrids, amb
experiència amb pala carga-
dora i retroexcavadora. Trucar
al 973432199 o passar per
planta.
------------------------------------------------
ÀRIDS DANIEL, precisa Ope-
rari manteniment per planta
d’àrids. Trucar  al 973432199
o passar per planta.
------------------------------------------------
SE OFRECE chica joven con
papeles para hacer de
dependienta. Telf: 699382273.
------------------------------------------------
S’OFEREIX noia jove catala-
na, per fer feines de la llar.
Raó: 636263589.
------------------------------------------------
ES NECESSITA administrati-
va amb experiència. Incorpo-
ració immediata. Enviar Cur-
rículum vitae a l’adreça:
mcadi@telefonica.net
------------------------------------------------
NETEJA FÀCIL,  especialitats
en la llar i locals comercials,
vidres, persianes, terres i
netejes profundes i generals.
Telf: 609756530.
------------------------------------------------
SE OFRECE chica joven para
hacer trabajos del hogar, cui-
dar niños o limpiar escaleras.
Razón: 617533871.
------------------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------------------
ES VEN pis de particular a
particular, c/d’Avall, 155 m2,
reformat, 5 hab., menjador,
cuina, rebost, traster, 2n pis,
calef., 2 balcons, amb vistes
al riu. Preu: 138.233 euros
(23.000.000 pessetes). Telfs:
609135472-679857044.
------------------------------------------------
ES VEN pis a Balaguer de par-
ticular a particular, 110 m2.
Raó: 636607902.
------------------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a l’edi-
fici HP Sanahuja, 36. Ref. Ges-
toria Cudós. Raó: 973450555,
Montse.
------------------------------------------------
BALAGUER es ven pis al c/
Urgell d’obra nova, 100 m2, 3
hab. dobles, 2 banys com-
plerts, traster, calef. gas indiv.,
gran terrassa davant i darre-
ra. Raó: 973716223.
------------------------------------------------
VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume Bal-
mes, 11 de Balaguer. Raó:
973446161-629310479.
------------------------------------------------
VENDA local comercial de
117 m2+80 m2 d’altell, al c/
Barcelona. Obra nova. Dos ni-
vells. Aparador de 12 m. Zona
Escola Pia.Raó: 973448273.
------------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèntric.
Raó telèfon: 607896071.
------------------------------------------------
COMPRO PISO de segunda
mano en Balaguer, de parti-
cular a particular. Razón:
610412517.
------------------------------------------------

ES TRASPASSA botiga de
roba infantil per no poder aten-
dre, en ple rendiment. Amb
stock actual. Abstenir-se cu-
riosos.  Raó: 973450223 (de
10:00-13:00 i de 17:30-
20:00h). Traspàs a bon preu!
------------------------------------------------
ES TRASPASSA botiga molt
cèntrica, en ple rendiment.
Raó: 625653134.
------------------------------------------------
BALAGUER vendo aparta-
mento de obra nueva. Muy
céntrico. Razón: 600402319.
------------------------------------------------
ES VEN pis 100 m2, al c/
Barcelona. Tot exterior, zona
Eixample. Raó 973448273.
------------------------------------------------
ES LLOGA local comercial de
100 m2, a l’Av. Països Cata-
lans, d’obra nova. Raó:
616896918.
------------------------------------------------
VENDO piso de obra nueva, c/
Urgell, 80 m2, 2 hab., 1 baño,
trastero, calef., parquet y
terraza. Precio: 144.000 e.
Telf: 650277282.
------------------------------------------------
SE ALQUILA apartamento
nuevo en Sesué (Benasque),
de 4 a 6 personas, cocina equi-
pada, lavadora, vitrocerámica,
2 baños, cal. gas, TV, pàrking.
Fin de semana 200e, dias
sueltos 70e. Incluye ropa de
cama y baño. Telf: 973449190.
------------------------------------------------
ES BUSCA apartament per
dos persones, màxim 300 e al
mes. Telf: 973311645 (trucar
entre 13:30 i 14:30 h).
------------------------------------------------
SE ALQUILA pàrking cerrado
en la calle Jaume Balmes, 2.
Telf: 650604581.
------------------------------------------------
ES VEN pis a la zona del Secà,
3 hab., cuina, bany, menjador,
traster. Raó: 635441100 (tru-
car a partir  de les 18:00 h).
------------------------------------------------
ES LLOGA xalet a la Pineda,
per setmanes i quinzenes, ca-
pacitat per 6 persones, total-
ment reformat, parking, jardí,
3 terrasses. Raó: 650031586
Cal Davi.
------------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------------
ES VEN maquinària i mobilia-
ri d’hosteleria de segona mà,
en bon estat. Raó: 615560595.
------------------------------------------------
INTERBAN. Descuentos de
letras y pagares en 24 horas.
Llame al 973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. Créditos per-
sonales de 600 a 9.000e, sin
avales, en 24 h. Información
al: 973447477.
------------------------------------------------

INTERBAN. No se agobie por
sus problemas económicos,
consultenos y le ayudaremos
a solucionar tus problemas.
Telf: 973447477.
-----------------------------------------------
INTERBAN, soluciones eco-
nómicas para atrasos, deudas,
embargos y subastas. Consul-
tenos al 973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas
...Consultenos al  973447477.
-----------------------------------------------
ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar, de-
pressiu, de personalitat, ago-
rafòbia. Informació i suport a
afectats i el seu entorn, fami-
liars-amics. Contacte: Associ-
ació Salut Mental Ponent-
Balaguer - La Noguera.
Raó:973221019-610260221,
www.salutmentalponent.com,
associacio@salutmentalponent.com-
------------------------------------------------
REFORMES i rehabilitacions
de pisos, apartaments i xa-
lets. Raó: 651911369.
------------------------------------------------
ES VEN de 30 a 40 m2 de xapa
d’uralita de 2,5. També cuina
de butà. Preu a convenir. Raó:
973447235.
------------------------------------------------
Per anuncis en aquesta sec-
ció dirigir-se a Dossier Publi-
citat & Marketing, SL, carrer
Sant Lluís número 36, altell
de Balaguer. I si vol més infor-
mació trucar al tel.
973448273.
------------------------------------------------

VEHICLES
------------------------------------------------
COMPREM Tractors vells i
motos antigues. De totes les
marques i de tots els models
(Ossa, Bultaco, Montesa i al-
tres). No importa l’estat en
que estiguin. Interessats
trqueu al : 973610087.
------------------------------------------------
ES VEN moto BMW, any 2002.
R-1150-RT. En perfecte estat.
3 maletes, punys calefec-
tables, ABS, protector motor
i extres. Preu: 10.000 e. Raó:
639816670.
------------------------------------------------
ES VEN cotxe sense carnet,
Ligier Nova, color vermell, any
2001. Ben conservat. Preu:
6.500 e. Raó: 678676038.
------------------------------------------------
ES VEN Quad Yamaha Bruin,
350 cc. Raó: 606580393.
------------------------------------------------
ES VEN moto BMW, any 2002.
R-1150-RT. En perfecte estat.
3 maletes, punys calefec-
tables, ABS, protector motor
i extres. Preu: 10.000 e. Raó:
639816670.
------------------------------------------------
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Farmàcies

Farmàcies de torn de Balaguer

ÀGER
AJUNTAMENT 973 455004

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 10 maig a les 8 de la tarda del 17 maig MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 17 maig a les 8 de la tarda del 24 maig ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 24 maig a les 8 de la tarda del 31 maig CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÀGER
F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455060
----------------------------------------------------------
BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384
F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280
F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087
----------------------------------------------------------
BELLCAIRE D'URGELL
BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466
----------------------------------------------------------
CAMARASA
TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200
----------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
ARASA PLA, G. 973428070
----------------------------------------------------------
LA SENTIU DE SIÓ
MONTSERRAT MIRATS 973425051
----------------------------------------------------------
LES AVELLANES
RÚBIES PRAT, NÚRIA 607191367
----------------------------------------------------------
MONTGAI
PERE SOLANS 973430110
----------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136
----------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

etàletàletàletàletàl.....liquesliquesliquesliquesliques

ORENOORENOORENOORENOORENOM
Portes metàl.liques

Basculants i automàtiques

Escales i baranes metàl.liques

Serralleria i Forja

Estructures metàl.liques

C/ Thomas Edison, s/n
Tels. 973 586 773 - 605 801 804
25337 BELLCAIRE D�URGELL

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

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

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

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

VIALPE FINESTRES I

TANCAMENTS, S.L.

- Oficina Tècnica o Tècnic Comercial

- Instal·ladors

- Administració/Dep. Marketing

S’OFEREIX interessants condicions laborals i econòmiques

Interessats concertar visita al telf: 609 381 553

Necessita incorporar:
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