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

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

PISOS EN VENDA
- C/ Cervantes, 4hab., ascensor,
calef., 2 banys.
- C/ Jacint Verdaguer, dúplex, 220
m2, calef., a/a, pàrking.
- C/ Montroig, 4hab., ascensor, 2
banys, traster.
- C/ 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.
- C/ Barcelona, 3 hab., reformat.

PISOS D’OBRA NOVA
- c/ del Pont, 2 habitacions + pàr-
king.

PISOS DE LLOGUER
- Pis a Torredenbarra, 4 hab. per
setmanes

ALTELLS EN VENDA
- Avd. Pere III
- C/ St. Lluís

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/ Tarrega
- Pol. Ind. Camp Llong

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

2
.

- C/ Alguer i al C/ Montroig
- C/ St. Lluís

PARCEL.LES EN VENDA
- A la Ràpita
- A Térmens
- A Castelló de Farfanya

CASES EN VENDA
BALAGUER
- C/ Dr. Flèming
- C/ Tàrrega
- C/ Joan Miró
- Crta. Menàrguens
- C/ Arços
LA SENTIU DE SIÓ
- Zona nova
ALGERRI
- Parcel·les en venda
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.
MENÀRGUENS
- Casa Nova de 700 m

2
.

TÉRMENS
- Casa de 3 plantes 90.000 e

Degut a la gran
demanda de
vivendes de
lloguer, sol·-
licitem als pro-
pietaris que
posseeixin
pisos desocu-
pats als qui els
interessi tenir
una rendabilitat
en lloguer o en
venda, es diri-
geixin a les
nostres ofici-
nes, on se'ls
informarà
ampliament del
sistema d'ar-
rendament o
financiació.
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Sumari

Josep M. Simon i Auberni

-------------------------------------------------
Quan el lector llegirà

aquests mots,  es trobarà
immers en allò que
s’anomena període de
reflexió. M’agradaria saber
si els que no fem ús
d’aquest acte en les hores
prèvies a la contesa electo-
ral, perquè portem molts
dies fent-ho, som uns

Què en penseu?...

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

irreflexius. I també, per què
les enquestes anomenen
indecisos al grup de
població que prefereix no
manifestar les seves
preferències.  No és que no
tinguin decisió. Tan sols fan
ús del dret a mantenir en
secret la seva decisió i op-
ten per no expressar-la de
manera oral, mitjà utilitzat
per la majoria dels
sondejos. Per altra part,
esdevé qüestionable pensar
que uns dies de

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

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

Director: Pedro Pérez. Direcció

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

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

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

bombardeig mediàtic faci
canviar l’opinió dels
ciutadans. No obstant, les
passades eleccions
generals del 14-M cal veure-
les  com l’excepció que con-
firma la tesi mostrada. Que
jo sàpiga el que va ocórrer
no va ser fruit de cap
estratègia  electoral. Si així
hagués estat, caldria re-
flexionar molt i tots en el
sistema democràtic, o no?

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

>>BALAGUER

Tres-cents alumnes participen a la
Fira de Jocs de Pati i de Carrer

Aplec al Monestir Cistercenc de
Santa Maria de les Franqueses

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

>>COMARCA

Cloenda del curs de les Aules

Universitàries de la Noguera

A principis de juliol es celebrarà

l’Escola d’Estiu de la Noguera

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

El Teatre acullirà un concert de

l’Orquestra Simfònica del Vallès

El Museu exposa un cavallet ibèric

pel Dia Internacional dels Museus
----------------------------------------------

>>ESPORTS

Marc Casals es proclama campió
de Catalunya júnior de duatló

El capità Juanjo Tenorio guanya
el trofeu «Andreu Martínez»

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

>>OCI

Balaguer representarà les obres

guanyadores de la Fira de titelles

Aquest diumenge, prop d’onze mil balaguerins estem

cridats a les urnes per escollir els 17 representants de les

diferents opcions polítiques, que ens representaran du-
rant els propers quatre anys, al capdavant de ca l’Ajunta-

ment.

Tot i que la població de la ciutat de Balaguer ha aug-
mentat considerablement durant aquests últims quatre

anys, el cens electoral del 2007 està format per 224 ciuta-

dans menys que el cens de l’any 2003. Una de les causes
d’aquesta situació, la podem trobar en que molts dels nous

ciutadans de Balaguer són nouvinguts d’altres països. Si

són de la Comunitat Europea tenen dret a vot, sempre que
ho hagin sol·licitat prèviament. Sembla ser que molts

d’aquests nouvinguts no han fet ús d’aquest dret, ja que

només 154 europeus podran votar aquest diumenge 27 de
maig. La resta de nouvinguts procedents de fora de la Unió

Europea, no tenen dret al vot.

El descens del cens electoral de Balaguer, també pot
explicar-se amb «l’èxode» de molts balaguerins que se’n

han anat a viure a les urbanitzacions dels municipis de la

vora: Gerb, La Ràpita, Vallfogona, l’Hostal Nou, Camarasa,
La Sentiu... i que ha comportat el seu empadronament a

aquests municipis veïns.

Les eleccions municipals d’aquest diumenge, també
escolliran els 29 alcaldes de la resta de municipis de la

comarca de la Noguera, i per tant la nova formació del

Consell Comarcal de la Noguera.
Per acabar, cal destacar l’elevat civisme amb el que

s’ha portat la campanya electoral tant a la capital de la
Noguera com a resta de municipis de la comarca.

Eleccions municipals

PORTADA

Eleccions
municipals
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Dr. Josep Ma Lara Nieto
Horari de visites: dimarts i dijous

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

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

URGÈNCIES i domicilis 24 hores al tel. 629 359 238

Tres mil persones degustaren els

tres-cents quilos de coca de samfaina

Més de 2.500 racions de

coca de samfaina es varen

repartir el passat diumenge
20 de maig, a la XI Festa de

la Coca que, un any més, es

va celebrar a la ciutat de
Balaguer.

Quatre forners locals

varen ser els encarregats
d’elaborar aquesta gran coca

de 60 metres de llargada per

80 centímetres d’amplada i
portar-la fins la plaça del

Mercadal, on un any més

multitud de visitants ja
esperaven poder assaborir-

la amb els vora 500 litres de
la ja tradicional “Sangria del

Mercadal”.

El toc festiu va anar a
càrrec del grup d’animació

“La Gran família”, que van fer

les delícies de grans i petits
mentre es degustava l’ex-

quisida coca de recapte, la

més llarga del món,
exposada al bell mig de la

Plaça del Mercadal de

Balaguer.
L’Alcalde de Balaguer,

Mostra de vehicles històrics

Miquel Aguilà, acompanyat
del vice-president executiu

de l’Impic, Josep Maria

Escoda i pel President de
l’Assocació Gastronòmica

del Comtat d’Urgell, Josep

Batalla, va ser l’encarregat de
fer el primer tall de coca i

donar el tret de sortida a una

de les festes més emble-
màtiques i simpàtiques de

la ciutat.

Cal destacar que durant
la popular Festa de la Coca,

els vora tres mil participants

van poder gaudir de la
Mostra de vehicles històrics

i clàssics que van trobar-se

durant tot el dia a la capital
de la Noguera, fent re-

correguts per la ciutat i què

durant la tarda, mentre es va
celebrar la Festa, van

mostrar-se aparcats a la

Plaça del Mercadal, essent
una gran atracció pels

assistents.

La coca més llarga del món

La Festa de la Coca de
Samfaina va gaudir
d’una mostra de vehicles
històrics i clàssics a la
Plaça del Mercadal

Des de fa quatre
anys, paral·lelament a la
festa té lloc un original
Concurs de Coques de re-
capte i samfaina per a no
professionals.

Enguany, un total de
deu coques es varen
presentar a concurs i
desprès d’una llarga
deliberació per part del
Jurat, atesa a la gran
qualitat de les presen-
tades, es varen escollir les
coques  guanyadores.

El premi a la Coca de
recapte més bona, valorat
en 200 euros, va ser per la

coca el·laborada per Joan
Aguilà, mentre que la coca
més original va ser per Pol
Delsams, també dotat
amb 200 euros de premi.

La resta de parti-
cipants es van endur un
bonic obsequi com a
record a la inscripció del
IV Concurs de Coques de
Recapte per a no pro-
fessionals.

Aquesta popular festa
ha estat organitzada, un
any més per l’Àrea de
Promoció de l’Institut
Municipal Progrés i
Cultura de Balaguer.

IV Concurs de Coques de

recapte per a no professionals

Concurs de Coques per a no professionals
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Tres-cents nens i nenes de Balaguer

participen a la Fira de Jocs de Pati
Un total de 300 nens i

nenes van participar el
passat dijous 10 de maig,  al
parc de la Transsegre,  amb
una nova edició de la Fira de
Jocs de Pati i de carrer, per
tal de practicar dotze jocs, la
majoria tradicionals amb
l’objectiu fonamental de que
entre els més joves no es
perdi la costum de jugar a
jocs populars com les bitlles,
saltar a corda, la rila, l’aranya
peluda, agafar el fulard, el
doble mocador, la cursa de
sacs, el cementiri, joc dels
cercles, les 10 passades, un,
dos, tres ... pica paret, anar
de compres ... jocs que,
alguns d’ells gairebé ja no es
practiquen ja què han estat
desbancats per les noves
tecnologies, com són les
videoconsoles i els jocs

El Parc de la Transsegre acull la Fira de Jocs

Alumnes de quart i cinquè de primària dels
diferents centres escolars de Balaguer, organitzat
dins del Pla Municipal de Dinàmica Educativa

electrònics.
Precisament el que es

pretén amb aquesta fira és
recordar aquestes maneres
de passar-ho bé en un lloc
privilegiat de la ciutat com
és el marge del riu Segre.

La Fira de Jocs de Pati
està organitzada dins del Pla
Municipal de Dinàmica
Educativa, a càrrec del
Centre de Recursos Peda-

gògics de la Noguera,
l’IMPIC, la Regidoria d’Es-
ports i compta també amb
la participació de tots els
centres de primària de la
ciutat.

A la Fira hi participen els
alumnes de Balaguer que
cursen quart i cinquè de
primària, acompanyats pels
seus professors  d’educació
física.

Els nens juguen a diferents jocs populars
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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

ESTÈTICA ESPECIALITZADA
- Peeling i Peeling ultrasonic
- Neteja de cutis
- 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 divendres: 09:00 a 21:00 h

dissabte: 09:00 a 18:00 h

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

Dimecres i dijous fem
descomptes escpecials!!

Sopar de germanor dels participants a

l’espectacle Viu la Passió de Balaguer

El passat dissabte, dia 12

de maig, va tenir lloc al pa-
velló nou del Molí de l’Es-

querrà el ja tradicional sopar

de germanor que, any rera
any, l’Ajuntament de Bala-

guer ofereix a tots els parti-

cipants de l’espectacle Viu
la Passió que té lloc a la ciu-

tat de Balaguer pels dies de

Setmana Santa.
Enguany, ha estat un dels

sopars més multitudinaris ja

que ha estat l’edició en què
han participat més «actors».

El sopar que va comptar

amb 330 persones, tots ells
vinculats a la representació,

Un moment del sopar

El passat diumenge

13 de maig, va celebrar-

se una nova edició de
l’Aplec del Monestir de

Santa Maria de les

Franqueses, amb la
participació d’un bon

nombre de  balaguerins

que any rera any, van al
Monestir per tal de veure

les evolucions de les

obres de restauració que
s’estan fent a càrrec de

l’empresa propietària,

“Identirama”.
Els actes van consistir

en la celebració d’una

Missa, una ballada de
sardanes i un dinar de

germanor, mentre que

durant la tarda, va
organitzar-se un passeig

pel bosc de ribera de

l’entorn del Monestir, a la
vora del riu Segre.

Celebren una nova edició de

l’Aplec al Monestir de Santa

Maria de les Franqueses

Monestir de Santa Maria de les Franqueses

Un bon grup de

balaguerins va

assistir a l’Aplec de

Santa Maria de les

Franqueses

que va finalitzar amb la

presentació d’un pastis
commemoratiu dels 10 anys

de la companyia SudaTeatre

acompanyat d’una bonica
cançó, la de «Amics per

sempre» que va fer aixecar

als 330 comensals i agafar-
se de les mans com a símbol

d’amistat.

Miquel Aguilà va
encoratjar als presents a

continuar amb aquest

espectacle.

El Sopar va comptar amb la participació de 330

comensals, tots els participants de “Viu la Passió”
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ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

- 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 al c/ Barcelona, 4rt sense ascensor. Econòmic.

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

Mil escolars de Balaguer aprenen el
funcionament de la recollida selectiva

El passat dilluns va inici-
ar-se la campanya de sensi-
bilització i conscienciació
sobre la recollida selectiva,
adreçada als escolars de la
ciutat, que ha organitzat
l’Ajuntament de Balaguer,
seguint amb la campanya de
«A Balaguer juguem nét», i
l’Agència de Residus de
Catalunya a l’escola de la
Noguera,  reconeguda com
Escola Verda, ja que van ser
els pioners en introduïr tot
el tema de la recollida selec-
tiva així com també la im-
plantació d’un petit hortet
que els alumnes van cuidant
durant el curs i després or-

ganitzen un àpat amb els
productes de l’horta.

L’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, acompanyat
pel Vice-president Executiu
de l’Impic, Josep Ma Escoda
van ser els encarregats de
donar el tret de sortida a
aquesta nova iniciativa que
s’ha realitzat  durant tota la
setmana als diferents

In f lab les

centres educatius de
primària.

Un dels principals
objectius de la campanya es
el de mentalitzar als infants i
escolars dels diferents
centres educatius ja que són
el futur de la societat.

Bàsicament, la iniciativa
consisteix en la instal·lació
d’uns inflables, en forma de
contenidors, al pati de les
escoles, i un monitor,
després de fer una explicació
teòrica als nens i nenes d’on
s’han d’abocar els diferents
tipus de deixalles, demana
als nens que pugin als
inflables i que llencin unes
fitxes corresponents a
diferents productes per
llençar.

En total han participat
d’aquesta interessant ac-
tivitat, un miler d’escolars
dels diferents centres  de
Balaguer.

Presentació de la Campanya

Amb la instal·lació d’uns
inflables al pati dels
diferents centres
escolars de la capital de
la Noguera

El Conseller del De-
partament de Cultura de
la Generalitat, Joan Manel
Tresseras va visitar la ciu-
tat de Balaguer, el passat
dissabte, 12 de maig, on
va indicar que Balaguer
podría ser la ciutat pione-
ra en l’apagada analògica
de televisió, essent una de
les primeres ciutats cata-
lanes en fer el pas a la te-
levisió digital.

D’altra banda, durant
la seva visita a diferents
equipaments culturals de
la ciutat i al Pla d’Almatà,
Treserras es va compro-
metre a impulsar, des del
Departament de Cultura,
el Casal Cultural de la ciu-
tat que s’ha d’ubicar al cor
del Centre Històric.

Tanmateix, en la seva

visita a la capital de la No-
guera, el Conseller Joan
Manel Tresserras també
va conèixer de primera mà
l’evolució de les excavaci-
ons realitzades durant les
darreres campanyes al Pla
d’Almatà.

El Conseller, es va
comprometre a que el seu
Departament continuarà
fent les aportacions ne-
cessàries per a que aques-
tes excavacions, tinguin
continuïtat.

El Conseller de Cultura, Joan

Manel Tresserras visita

alguns equipaments culturals

Equipaments culturals de Balaguer

Balaguer serà la
ciutat pionera en
l’apagada analògica
de televisió passant a
la televisió digital
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Prop d’onze mil balaguerins estan
cridats a les urnes el 27 de maig

El proper diumenge 27
de maig, un total de 10.895
balaguerins estan cridats a
les urnes per escollir els 17
regidors que han de dirigir i
governar la ciutat durant els
propers 4 anys, d’entre les
cinc candidatures que es pre-
senten als comicis munici-
pals.

Entre aquests 17 regi-
dors escolliran el que serà
l’alcalde de la ciutat durant
tota la legislatura en un ple
extraordinari de presa de
possessió del nou Consisto-
ri de la ciutat de Balaguer que
se celebrarà el dissabte 16 de
juny.

D’aquests 10.895 bala-
guerins que conformen el
cens electoral per a les
eleccions municipals de
2007, hi ha 156 ciutadans
europeus amb dret a vot.

La ciutat de Balaguer
està repartida en un total 17
taules repartides en 9
col·legis electorals, que
obriran les seves portes a les

Cinc candidats per l’Alcaldia de Balaguer

9 del matí, i es tancaran a les
8 del vespre, hora en que
començarà el recompte
electoral.

Els 9 col·legis electorals
estan ubicats al col·legi La
Noguera, al barri del Firal, a
l’Ajuntament, al carrer del
Pont, al Parador, a l’Escola
Pia, al Polisportiu, a la llar
d’Infants Patufet i al col·legi
Nostra Senyora del Carme.

En aquestes eleccions es
presenten cinc candida-
tures: pel Partit Socialista
repeteix com a candidat,
Miquel Aguilà; per Conver-
gència i Unió, el candidat és
Josep Maria Roigé; Josep
Maria Escoda repeteix com
a candidat d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Joan
Maria Molins s’estrena
davant del Partit Popular, i
Anna Torres fa el mateix com
a candidata d’Iniciativa per
Catalunya-Verds.

10.895 balaguerins estan cridats a votar

Balaguer està dividit
en 9 col·legis i 17 taules
electorals repartits
pels diferents barris
de la ciutat

En les darreres elecci-
ons municipals, celebra-
des el mes de maig del
2003, la participació a
Balaguer va ser del 73 per
cent del cens, una xifra ac-
ceptable, comparada
amb les baixes participa-
cions que hi ha hagut en
les darreres convocatòri-
es, tant pel referèndum
de l’Estatut com en les
eleccions al Parlament de
Catalunya.

Tots els grups que es
presenten en aquestes
eleccions han fet una cri-
da a tots els ciutadans per
a que participin en
aquests comicis i el dia
27 de maig, vagin a votar,
per aconseguir reforçar
l’estat democràtic dels
nostres pobles i ciutats.

En les darreres elecci-

ons van votar un total de
8.072 balaguerins que van
repartir els seus vots, do-
nant un 42,4% al partit
socialista amb un total de
3.408 vots; un 35,8% a
Convergència i Unió amb
un total de 2.874 vots; un
12,3% a Esquerra Republi-
cana de Catalunya amb
993 vots i un 7,90% al Par-
tit Popular que va aconse-
guir un total de 634 vots.

La  resta de vots eme-
sos van ser 120 vots en
blanc i 43 de nuls.

Tots els grups demanen als

balaguerins la seva

participació en els comicis

Eleccions Municipals

En les eleccions
municipals del 2003,
la participació va
arribar al 73 per cent
del cens electoral
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El perfil dels candidats a l’alcaldia de
Balaguer per les eleccions del 27-M

Aquestes són algunes de les seves preferències
cinematogràfiques, de lectura, gastronòmiques ...
dels candidats dels diferents grups polítics.

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

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

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

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

Data i lloc de naixament:

Balaguer, 28-11-65.
Estudis: Magisteri.
Professió: Mestre.
Milita des de: 1976.
Un líder polític:

Felipe González.
Un escriptor:

Víctor Català.
Una pel·lícula:

Queimada i Babel.
Un llibre:

Crónica de una muerte
anunciada.
Un cantant o grup musical:

The Beatles.
Un esport: Excursionisme.
Una ciutat per viure: Balaguer
Mar o muntanya: Muntanya.
Un plat: Fideuà
On t’agradaria viatjar:

Argentina.
Un desig per Balaguer:

Que sigui una ciutat cap-
davantera del treball, el pro-
grés, del benestar, la cultu-
ra i la solidaritat entre els
seus habitants.

Miquel Aguilà i Barril - PSC Josep M. Roigé Rafel - CiU Josep M. Escoda Mulet - ERC Joan M. Molins Romeu - PP Anna Torres Tobeña - ICV

Data i lloc de naixament:

Balaguer, 28-03-60.
Estudis: Diplomat en
Ciències Empresarials.
Professió: Empleat de
banca.
Milita des de: 1977.
Un líder polític: Artur Mas.
Un escriptor: Eva Piquer.
Una pel·lícula: Salvador.
Un llibre:

Tor, 13 cases i 3 morts.
Un cantant o grup musical:

Els Pets.
Un esport: Tennis.
Una ciutat per viure: Balaguer
Mar o muntanya: Muntanya.
Un plat: Caragols
On t’agradaria viatjar:

A tot arreu.
Un desig per Balaguer:

Un Balaguer més ambici-
ós, modern i innovador,
amb capacitat de crèixer
(econòmic, cultural i so-
cialment), més líder en
qualitat i sempre enfocat
a les persones.

Data i lloc de naixament:

Menàrguens, 8-11-60.
Estudis: F.Professional.
Professió: Tècnic en frigo-
conservació.
Milita des de: 2001.
Un líder polític:

Josep Lluís Carod Rovira.
Un escriptor: Ferrant Torrent.
Una pel·lícula: Gandi.
Un llibre:

Un negre amb un saxo.
Un cantant o grup musical:

Lluís Llach.
Un esport: Caminar.
Una ciutat per viure: Balaguer.
Mar o muntanya: Totes dues.
Un plat: Caragols a la llau-
na.
On t’agradaria viatjar: Índia.
Un desig per Balaguer: Que
continuï avançant cap a
una millor qualitat de
vida. Amb més serveis i
millors comunicacions i
fer-ne una ciutat referent
en patrimoni i desenvolu-
pament.

Data i lloc de naixament:

Tremp, 21-11-58.
Estudis: Batxiller.
Professió: Empresari de les
Arts Gràfiques.
Milita des de: 1979.
Un líder polític:

Mariano Rajoy.
Un escriptor:

Ernest Hemingway.
Una pel·lícula: El Padrino.
Un llibre:

El viejo y el mar.
Un cantant o grup musical:

The Beatles.
Un esport: Futbol.
Una ciutat per viure: Balaguer.
Mar o muntanya: Muntanya.
Un plat: Truita a la
francesa.
On t’agradaria viatjar:

Síria i Jordània.
Un desig per Balaguer:

Una ciutat que sigui l’or-
gull dels seus habitants:
neta, acollidora, segura,
sense rancúnies i que dei-
xi de ser ciutat dormitori.

Data i lloc de naixament:

Balaguer, 11-07-83.
Estudis: Diplomada en
Turisme.
Professió: Oficina de Correus.
Milita des de: 2005.
Un líder polític:

Salvador Allende.
Un escriptor: Washington
Irving.
Una pel·lícula:

Pequeña Miss Sunshine.
Un llibre:

L’Esglèsia del Mar.
Un cantant o grup musical:

Placebo.
Un esport: Natació sincronit-
zada.
Una ciutat per viure: Granada.
Mar o muntanya: Muntanya.
Un plat: Zamburinyes a la
planxa.
On t’agradaria viatjar: Perú.
Un desig per Balaguer:

La construcció de tants
habitatges de protecció ofi-
cial com joves i famílies en
necessitin.
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Organitzats cursos de manipuladors
d’aliments i animadors de menjadors

El passat dimecres
dia 9 de maig va tenir lloc
a la Sala d’Actes del Con-
sell Comarcal de la No-
guera, l’acte de cloenda
de les Aules d’Extensió
Universitària de la Nogue-
ra, del curs 2006-2007.

Durant l’acte, es va fer
el lliurament de diplomes
a tots els que han assistit
a les Aules.

L’Acte va estar presi-
dit pel President del Con-
sell Comarcal de la No-
guera, Josep Roig.

Cloenda del curs de les Aules

Universitàries 2006-2007

Acte de cloenda de les Aules Universitàries

El Consell Comarcal de
la Noguera conjuntament
amb la Fundació Verge Blan-
ca - Escola de l’Esplai han
organitzat els cursos de “Ma-
nipuladors d’aliments en
menjadors col·lectius i cui-
na” i “Animador/a de menja-
dor escolar”.

Els cursos ‘han realitzat
durant els dissabtes 28
d’abril, 5 i 12 de maig a la
sala Maria Rúbies del Consell
Comarcal de la Noguera.

El curs d’Animador de
menjador escolar ha
comptat amb la participació
de 25 inscrits els quals, a part
d’assolir una formació
bàsica d’animador/a de
menjador escolar, han
aprofundit en les estratègies
educatives que pot oferir un
animador en el medi escolar.

D’altra banda, el curs de Participants al curs d’animadors de menjador

A càrrec del Consell Comarcal de la Noguera amb la
participació de 25 alumnes a cada curs

manipuladors d’aliments en
menjadors col·lectius i
cuina ha comptat també,
amb la participació de 25

inscrits. Així doncs aquesta
inicativa, ha tingut molt bona
resposta, degut a la bona
participació dels cursos.
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El proper 3 de juny es celebra l’Aplec a
l’Ermita de Sant Llubí, a la Vall d’Àger

El passat dia 6 de
maig, un grup de 10 per-
sones, d’Os de Balaguer,
Balaguer i Castelló, van
realitzar la tercera sortida
d’aquesta temporada.

Es van fer aproxima-
dament uns 16 kilòme-

tres, passant per: Les Pa-
rets, Les Collades, Les
Avellanes, Vilanova de la
Sal, Monestir de les Ave-
llanes, visita al Pou de Gel,
Barranc del Tenaller, Da-
munt del Senyor i Os de
Balaguer.

Sortida per conèixer l’entorn

d’Os de Balaguer

Un moment de la sortida

Aplec de Sant Llubí

Com és tradició el primer
diumenge del mes de juny
es durà a terme l’Aplec  a
l’Ermita de Sant Llubí (Millà
- Àger).

La gent més gran de
l’entorn recorda que sempre
s’ha realitzat aquest aplec.
Durant el segle passat, quan
els pobles de Millà i els
Masos de Millà estaven
habitats per nombrosos
veïns, sortien en processó
fins a l’ermita per rendir
devoció al Sant. Actualment,
tot i que en aquests pobles

hi viuen poques famílies, per
l’aplec de Sant Llubí s’hi
reuneix molta gent filla de la
Vall i de la resta de la
comarca.

Des d’uns anys ençà
s’han realitzat obres de
millora a l’ermita gràcies a la
col·laboració dels assistents

als aplecs que es fan el
primer diumenge de juny i
de setembre.

Els fills dels de Millà i
dels Masos de Millà són els
encarregats d’organitzar la
trobada. Hi està convidat
tothom que vulgui passar un
matí de diumenge.

Organitzat pels fills de
Millà i dels Masos de
Millà, tothom hi es
convidat als actes que
se celebren
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El Grup de mestres de la Noguera organitza
una nova Escola d’Estiu al mes de Juliol

Aquest any el Grup de
Mestres de la Noguera
celebra els 21 anys de la seva
Escola d’Estiu.

Durant aquests anys han
anat compaginant un gran
ventall de cursos: de plàstica
amb tota la  diversitat  de
formes des del macramé,
passant per la pintura i
acabant amb el fang em-
brutant-se les mans; de les
diferents àrees curriculars
com les matemàtiques, les
llengües o les socials; de
música amb cançons i balls
tradicionals com la sardana,
el vals  o al xa-xa-xà;  de
relaxació del cos amb

tècniques modernes o
orientals; d’educació de la
veu per a protegir-se de les
afonies recurrents; d’infor-
màtica  per a posar-se al dia
amb les noves tecnologies,
entre d’altres.

Des de la passada edició
han hagut de canviar les
dates de la seva realització,
passant-se a fer durant la

Curs de l’Escola d’Estiu

primera setmana de juliol.
Concretament els dies 2, 3,
4, 5 i 6 de juliol de 9 a 13
hores, a l’IES Almatà.

Els cursets tenen una
durada de 20 hores.

Els cursets que realitzen
aquest any son els següents:
Let’s Speak, Tractament
fotogràfic amb el
Photoshop, Decoració amb
globus, Competències
matemàtiques pel Segle XXI
i la Sisena Hora, Eines i
aplicacions informàtiques a
nivell d’usuari 2, Una escola
de conte, La dansa
tradicional a l’escola i
Autoreflexologia podal i
digitopuntura.

L’Escola d’Estiu de la
Noguera, una de les més
importants de Catalunya,
està organitzada pel Grup de
Mestres de la Noguera.

Cursos de l’Escola de l’Estiu

Es faran diferents
cursos interessants tant
de reciclatge com de
noves tecnologies pels
mestres de la comarca

El Consell Comarcal
de la Noguera ha presen-
tat els nous vehicles i al-
tres equips que seran uti-
litzats per l’empresa con-
cessionària del servei,
FCC, per a la prestació del
servei de recollida dels
residus municipals de la
comarca de la Noguera.

En total són set cami-
ons, un remolc i vora dos
mil contenidors per a la
recollida dels diversos
materials. Tots els vehi-
cles compleixen amb les
exigències mediambien-
tals establertes per la nor-
mativa “EURO 4”. En
aquest sentit es reduei-
xen dràsticament les
emissions de monòxid
de carboni, entre altres as-
pectes, causant del canvi
climàtic.

Tots els equips van
equipats amb sistema de
pesatge, identificació de
contenidors i control de
seguiment GPS. Per tant,
podran localitzar amb la
màxima precisió tots els
contenidors en servei.

Actualment també
s’està realitzant la campa-
nya per fomentar la reco-
llida de la fracció orgàni-
ca amb la distribució dels
cubells de 10 litres porta a
porta i les xerrades als
pobles.

Presenten els nous vehicles i

equips de la recollida de

residus municipals

Presentació dels nous vehicles

Un total de 7 camions
i vora dos mil
contenidors entraran
properament en servei
a la Noguera
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

“Sopa de carbassa: la
millor del món”. Feta pel
Gat, que talla la carbassa
a trossos. Feta per
l’Esquirol, que remena la
sopa. Feta per l’Ànec, que
té cura de posar la
quantitat precisa de sal.
Aquest és el procediment
adequat i correcte per tal
d’elaborar una bona sopa
de carbassa. Però, un bon
dia, la situació és com-
plica quan l’Ànec vol
remenar la sopa ...

Conte divertit sobre
l’amistat i la cooperació.
Les il·lustracions són ple-
nes de detalls, per estar-
s’hi una bona estona
observant-les.

A la Biblioteca hi ha
més llibres de la mateixa
col·lecció.

El racó del poeta

Sopa de Carbassa

Autor: Helen Cooper

Gènere: Infantil, a par-
tir de 5 anys

Amor boig

Autor: Pere Rovira

Gènere: Novel·la

1001 libros que hay

que leer antes de morir

Autor: Grijalbo Ed.

Gènere: Llibres i lectura

Pere Rovira, consi-
derat un dels grans noms
de la lírica catalana
actual, ens parla dels
primers amors en la seva
novel·la.

La Clara i l’Esteve
viuen, sent adolescents,
una passió desfermada
que els portarà a fugir de
casa i a buscar-se un lloc
a la Barcelona dels anys
seixanta.

Passats els anys, els
dos protagonistes expli-
quen, a la seva manera,
aquella apassionada
història d’amor. Però el
record que en guarden
difereix de l’un a l’altre,
perquè la memòria és
infidel. Novel·la narrada
amb molta claredat.

Existeix l’amor boig?

Aquesta és una
selecció, un pèl subjec-
tiva, dels 1001 llibres que
hom hauria de llegir al
llarg de la vida. La selecció
internacional ha estat feta
per Peter Boxall i l’adap-
tació espanyola per José
Carlos Mainer.

El treball d’investigació
i selecció és considerable;
tot i això, s’hi troben a
faltar autors i obres consi-
derades importants dins la
literatura universal.

Aquest llibre ens vol
apropar tant als autors
clàssics com a la literatura
més actual. Val a dir, que
la majoria de recoma-
nacions són novel·la.
També hi ha la mateixa
versió de pel·lícules i de
música.

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

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

Miquel Trilla

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

Indesinenter

Assegut al banc del temps impassible,
ulls clucs, llargament i sol,
de puntetes, esbiaixat el destí,
cares deconegudes i paratges nous,
em miren i em desafien.
Lluentors del cerç,
de l’aigua de la mar flirtejant-me els peus,
i del vent llebeig explicant-me coses,
de la vida en si, tan buida i tan densa, ...
percebo que tot se’n va, i l’amor als dits
i la història nostra,
divagant pels somnis d’un moment feliç.
Deixar alguna cosa feta, sempre he dit,
m’empeny i em preocupa,
m’estira a tothora, despullant la nit
i m’enlluerna del silenci ocult de la pròpia veu,
que sempre té la raó i l’instint no li fa cas.
Deixar alguna cosa feta, ...
Com sempre però primer, voldria saber qui sóc.
Cada hora és un afegit, cada moment de més
és un regal i em sap greu que se m’escapi,
que se’n vagi, que no deixi cap senyal.
Deixar alguna cosa feta, sempre he dit
m’empeny i em preocupa.
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Maite Petit presenta
les seves noves obres
pictòriques en una expo-
sició a la Sala d’exposici-
ons de lAjuntament de
Balaguer.

Pintures acríliques i
quadres en relleu en dife-

rents estils (pasta de fus-
ta, punt de creu, mig
punt...), conformen una
mostra que s’inaugurarà
el dimarts 29 de maig a
partir de les 8 de la tarda,
i restarà oberta fins el 3
de juny.

Maite Petit exposa les seves

darreres obres a Balaguer

Maite Petit

L’Orquestra Simfònica del Vallès tanca
el cicle de primavera del Teatre

El proper diumenge 3 de
juny, a partir de les 7 de la
tarda, l’escenari del Teatre
Municipal de Balaguer aco-
llirà l’actuació de l’Orquestra
Simfònica del Vallès, amb el
violoncel·lista Lluís Claret
com a solista convidat, tan-
cant el Cicle de Primavera del
Teatre.

El programa musical que
presentarà l’Orquestra Sim-
fònica del Vallès, una de les
millors simfòniques del
país, dirigida per Jordi Mora,
consistirà en dues parts, una
primera part amb la interpre-
tació del Concert per a vio-
loncel, en La menor, op. 129
de Robert Schumann, i una
segona part on s’interpreta-
rà la Simfonia núm. 4, en Mi
menor, op. 74 de Johannes
Brahms.

L’orquestra Simfònica del Vallès, una de les millors
de Catalunya, comptarà amb l’acompanyament del
violoncel·lista Lluís Claret

Orquestra Simfònica del Vallès
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L’Associació “Acció
Cultural Jaume d’Urgell”
organitza un any més, els
actes commemoratius
del 574 aniversari de la
mort del Comte Jaume
d’Urgell, durant el proper
cap de setmana del 2 i 3
de juny.

Els actes començaran
el dissabte 2 de juny a
partir de les 12 del mig-
dia, amb la reunió del ju-
rat per a deliberar sobre
l’atorgament del XVIII
Premi Jaume d’Urgell, a
la persona o entitat que
més ha destacat durant
els anys, per la seva labor
en pro dels Països de llen-
gua catalana.

A partir de les  8 de la
tarda, la Sala d’Actes del
Consell Comarcal de la
Noguera, acollirà la con-
ferència “Del 1707 al 2007.
Tres-cents d’anys d’ocu-

pació, tres-cents anys de
resistència”, a càrrec de
Ramon Usall, Sociòleg i
professor d’història, i pre-
sentat per Aitor Carrera,
professor a la Universitat
de Lleida.

Els actes continuaran
el diumenge 3 de juny
amb la celebració d’una
Missa al recinte del Cas-
tell Formós, a partir de les
10,30 h.

A partir de les 12 del
migdia, hi haurà l’Ofrena
Floral al monument del
Comte Jaume d’Urgell
seguit dels parlaments
corresponents.

Acció Cultural commemora la

mort de Jaume d’Urgell

Ofrena floral de l’any passat

Com cada any, els
actes consistiran en
una Missa al Castell
Formós i una Ofrena
Floral al monument

El Curs d’estiu estudiarà les utopies i
alternatives de vida a l’Edat Mitjana

La Càtedra d’Estudis
Medievals Comtat d’Urgell
que es celebra a Balaguer,
arriba enguany a la seva dot-
zena edició. Dotze anys de
treball i constància que han
convertit aquest curs en un
dels millors de tots els cur-
sos d’estiu que se celebren
a l’Estat espanyol, fet que ho
demostra l’alta participació
d’alumnes, any rera any, i el
cartell internacional d’histo-
riadors que cada any volen
assistir a aquest curs per tal
de debatre aquells temes
més punyents de la histori-
ografia medieval.

El curs que se celebrarà

del 4 al 6 de juliol,  comptarà
amb la presència dels
millors historiadors del món,
en temes relacionats amb
l’edat mitjana.

Enguany, sota el títol de
“Utopies i Alternatives de
vida a l’Edat Mitjana”,
s’estudiarà una Edat mitjana
tantes vegades imaginada
en la rigidesa d’uns ordres

Catedra d’Estudis Medievals 2006

Organitzadors del Curs d’Estiu de Balaguer

La Càtedra d’Estudis
Medievals del Comtat
d’Urgell arribarà a la
dotzena edició, el
proper mes de juliol

socials estables concor-
dants amb la cosmovisió
obedientment assumida per
la societat, en realitat,
mostra molts plecs i fissures
per on imaginar, cercar,
idealitzar o, fins i tot, lluitar
per un món diferent.

L’espai ideal pot ubicar-
se en una geografia allu-
nyada, la societat justa i
igualitària pot ser assolida,
el gaudir del món millor pot
ser tastat amb models de
vida alternatius i, fins i tot,
profecies i visions ens
poden apropar al coneixe-
ment del món perfecte a
venir. Aquest és un rostre
potser poc conegut de l’edat
mitjana, però, tal vegada, fou
una faceta plural, viva,
il·lusionada i combativa per
encertar - o somiar - una
societat més justa.

Amb aquesta edició, ja
serà la dotzena.
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El Museu presenta al públic, un cavall
ibèric el Dia Internacional dels Museus

El passat 18 de maig es
celebrà el Dia Internacional
dels Museus .

El Museu de la Noguera
seguint la línia encetada fa
uns anys, va presentar al
públic una peça inèdita fins
al moment i que té una
especial rellevància artística
i científica: es tracta d’una
peça torèutica en bronze que
representa un petit cavall.

Aquesta escultura va ser
recuperada durant les inter-
vencions arqueològiques al
jaciment ibèric-medieval
ubicat a Antona (Artesa de
Segre) i ha estat restaurada
als tallers del Museu de la
Noguera.Cavall Ibèric

J. G. Ramos exposa a la sala d’Art 4 la
seva mostra titulada “La caiguda”

La sala de l’Associació
d’Art 4 de Balaguer inaugu-
rà el passat divendres dia 11
de maig  la tercera de les ex-
posicions que integren el
10è Cicle d’Art Contempora-
ni.

Aquest muntatge ex-
posat porta per nom «La
caiguda» i és obra de l’artista
lleidatà J.G.Ramos.

L’exposició va ser pre-
sentada per la directora de
la Galeria d’Art Cal Talaveró,
Laura Zubiaur.

La petita peça de bronze va trobar-se al jaciment
ibèric d’Antona al municipi d’Artesa de Segre

Sala d’Art 4

El  passat diumenge
22 d’abril, en el decurs del
concert que l’Orfeó Bala-
guerí va oferir a la sala
d’actes de l’Ajuntament
de Balaguer, es va estre-
nar la versió coral de la
sardana “Balaguer, cel de
la terra ferma”.

Aquesta sardana és
obra de Miquel Trilla i

Feliu la lletra, mentre que
la música  és d’en Fran-
cesc Amorós i Prat, amb-
dós balaguerins.

La versió per a cobla
d’aquesta sardana va ser
presentada en el  concert
de Festa Major ofert per
l’orquestra Montgrins,
durant les Festes del Sant
Crist el passat novembre.

L’orfeó balaguerí estrenà la

sardana “Balaguer, cel de la

terra ferma”

Una vista de Balaguer

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

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044

Telf. 609 135 472
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El Balaguer despedeix la temporada

aquest diumenge davant el Reus

FUTBOL >>Els

balaguerins volen

acomiadar la temporada

amb una victòria davant

el líder, per oferir-la als

seus aficionats

13/05/2007

EUROPA 1

BALAGUER 0

20/05/2007

RAPITENCA 3

BALAGUER 1

El Balaguer s’acomia-
darà, aquest diumenge, dels

seus aficionats, amb un

partit davant el líder de la
categoria, el Reus.

El partit no tindria més

trascendència, si no fos per
la irregular relació entre

El Balaguer va demanar

al Reus l’aplaçament del
partit amb resposta ne-

gativa. Al final la Federació

va donar els tres punts al
Reus, cosa que no va sentar

gens bé al si del club vermell.

El Reus es juga el liderat
a Balaguer, i tant jugadors

com afició volen despedir la

temporada amb una victòria,
després de dues derrotes

consecutives als camps de

l’Europa i de la Rapitenca.
El partit, a l’igual que tots

els partits en que el resultat

és important per la clas-
sificació final, es disputarà a

partir de les 5 de la tarda i

serà arbitrat pel col·legiat
Aguilera Hernando. Per part

del Reus s’espera que

acudeixi un nombrós grup
d’aficionats.

ambdós clubs, arrel del

partit d’anada, que s’havia de
disputar el passat 7 de gener,

i que no va disputar-se ja que

el C.F. Balaguer només
disposava de deu jugadors,

a causa de diverses baixes

per malatia o per sanció.

Gallardo disputant una pilota

Una jugada del C.F. Balaguer

Classificació

Tercera Divisió

1. Reus ...................... 79

2. Girona .................... 77

3. Sabadell ................ 77

4. Gava ...................... 72

5. Vilanova ................ 64

6. Mataró .................. 59

7. Santboià ................ 55

8. Balaguer .............. 51

9. Palamós ................ 48

10. Manresa .............. 46

11. Rapitenca ........... 45

12. Blanes ................. 43

13. Premià ................ 43

14. Barcelona C ....... 42

15. Castelldefels ...... 42

16. Europa ................. 41

17. Masnou ............... 37

18. Prat ...................... 37

19. Peralada ............. 33

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

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Parra ................. 17

2. Ermengol ........... 9

3. Gabernet ............ 6

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

Dues derrotes conse-

cutives, en dos partits

en que el Balaguer no-

més ha aconseguit

marcar un gol, obra de

Xavier Gabernet da-

vant la Rapitenca

Proper i últim

encontre

Xavier Gabernet

27/05/2007 --  17h.

Camp Municipal
d’Esports de Balaguer

Balaguer | Reus
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El Cristec empata a quatre gols a la

pista del Trinitat de Barcelona

ESCACS >> El passat di-

vendres al vespre, l’Alcal-

de de Balaguer, Miquel
Aguilà i el regidor d’Es-

ports, Juanjo Tenorio van

rebre a l’Ajuntament de
Balaguer a l’equip A del

Club Escacs Balaguer,

que recentment ha asso-
lit l’ascens de categoria a

Primera Divisió Catalana,

fita mai aconseguida fins
a la data, per un equip d’es-

cacs de la ciutat.

L’Ajuntament va lliu-
rar un record als jugadors.

Rebuda oficial de

l’Ajuntament al Club d’Escacs

Rebuda al Club d’Escacs Balaguer

Una jugada del Cristec

El Cristec empata a 4 gols

en la seva visita a la pista del

Trinitat de Barcelona.
Els balaguerins, que van

aconseguir la permanència

en la jornada anterior,
viatjaren a Barcelona amb

moltes baixes i només 8

jugadors de pista, 4 d’ ells
del filial, però tot i això

aconseguiren un punt front

un rival situat en posicions
de descens.

Aquesta victòria situa el

Cristec en desena posició
amb 32 punts, quan resten

només dos jornades per a la

fi de la competició. El proper
dissabte els balaguerins

visitaran la pista de la Penya

Blau-grana de Castelldefels,
equip situat en la novena

plaça, amb l’intenció de pujar

una posició a la taula de la
classificació.

FUTBOL SALA >>Els balaguerins ocupen la desena

posició a la taula, i esperen poder pujar un lloc

aquest dissabte a la pista del Castelldefels
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El Club Bàsquet Balaguer perd el

darrer partit del campionat a Vic

BÀSQUET >> L’equip sèni-

or masculí del C.B. Balaguer

va despedir la temporada

2006-2007 amb una nova der-
rota a la pista de l’Akasvayu

Vic B, per 82-63, finalitzant la

temporada a la Segona Ca-
talana ocupant la 8a posició

de la classificació, amb 15

victòries i 15 derrotes.
Tot i el bon inici de tem-

porada, en la segona volta,

l’equip s’ha desinflat a partir
de la derrota a casa davant

el líder el Manlleu.
Club Bàsquet Balaguer

Després de realitzar

les sis proves necessàries

per puntuar al circuit
català, el duatleta bala-

guerí del Club Natació

Reus Ploms, Marc Casals
va aconseguir en el seu

primer any com a júnior

el primer lloc en la
classificació general amb

5.790 punts dels 6.000

punts possibles, i per tant
proclamant-se campió

júnior de Catalunya de

Duatló de carretera.
També cal remarcar

que Marc Casals va

finalitzar el campionat en
la vintidosena posició del

rànquing absolut d’un

total de 543 atletes.
Una lesió que va tenir

a principi de temporada li

ha impedit realitzar els
duatlons de muntanya, i

a partir d’ara i fins al final

de temporada els objec-
tius se centraran en curses

de BTT dins l’equip

Radical Intersport de
Balaguer.

Marc Casals es proclama

campió júnior de Catalunya

en duatló de carretera

Marc Casals

El jove esportista

balaguerí Marc

Casals, ha participat

amb l’equip Club

Natació Reus Ploms

Tartareu torna a ser la capital del

descens en BTT amb l’Open Maxxis
Aquesta edició, David

Vázquez va reafirmar-se com
a màxim candidat a guanyar

el campionat d’Espanya de

descens de BTT en la prova
disputada a Tartareu, el pas-

sat diumenge 20 de maig, i

en que va proclamar-se gua-
nyador de la prova, per da-

vant de l’aspirant Bernat

Guàrdia.
Pel que fa a la categoria

femenina, la guanyadora

d’aquesta prova va ser Dia-
na Marggraff.Un moment del campionat de descens de BTT
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Casa 120 m2, 2
plantes, magatzem,
parquet i gres.Per
entrar-hi a viure!

Ref. 40212
Zona Pere III, 90

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

indiv., cuina-office.
Impecable.

Ref. 40215
Traspàs local, per
no poder atendre.
En ple rendiment.
Botiga de roba.

Info. personalitzada

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!!

Ref. 40211
Zona Renfe, pis 100 m2, 3 hab. dobles,

bany, aseo, calef. central, terra de
parquet. Piscina.

Per entrar-hi a viure.

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.

Gabriel Trujillo guanyador de l’Open

Ciutat de Balaguer de Tennis masculí
El tennista Gabriel

Trujillo, cap de sèrie numero

2 del Torneig Ciutat de Ba-
laguer de Tennis masculí,

disputat a les instal·lacions

del Club Tennis Balaguer, va
imposar-se en la final indivi-

dual al tennista català, Joan

Albert Viloca, cap de sèrie
número 4, en un emocio-

nant partit a tres sets, per 5-

7, 7-5 i 6-0.
Viloca va imposar-se en

el primer set per un ajustat

7-5, i dominava el segon per
4-2, quan Trujillo va necessi-

tar dels serveis del seu fisio-

terapeuta, per unes molèsti-
es físiques. Quan tot feia pre-

veure que Viloca s’enduria la

final, Trujillo va recuperar-se
miraculosament i va forçar

un tercer set, al imposar-se

per 7-5 en el segon. En el ter-

Joan Albert Viloca

TENNIS >> Va imposar-se a la final a Joan Albert

Viloca, quart cap de sèrie del Torneig per 5-7, 7-5,

i 6-0 en una final seguida per un nombrós públic

cer, Viloca va desmoronar-se
i Trujillo el va escombrar de

la pista amb un contundent

6-0, que comportava el tri-
omf del Torneig balaguerí.

Gabriel Trujillo va passar

a la final després de derrotar
en semifinals a Roberto

Bautista per 7-5 i 6-1, mentre

que Joan Albert Viloca va
derrotar, en un gran partit, al

cap de sèrie numero 1 del

torneig, Marc Fornell, per 1-
6, 6-3 i 7-6.

D’altra banda, en la final

de dobles disputada el pas-
sat divendres, la parella for-

mada per López Jaén i Carlos

Rexach van imposar-se a la
parella formada per Fornell i

Marsé per 6-4 i 7-5, en un par-

tit molt disputat i que es va
poder observar una gran

qualitat de joc.
Gabriel Trujillo
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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

Tot és a punt per la celebració de la

dotzena edició de l’Open d’Escacs

Del 16 al 25 de Juliol es
celebra la dotzena edició del
torneig Internacional d’Es-
cacs “Ciutat de Balaguer”. El
ja consolidat torneig afron-
ta la nova edició amb més
il·lusió que mai sota una di-
recció nova encapçalada per
Antoni Montoliu i Torné ju-
gador del Club d’Escacs
Balaguer.

El torneig de Balaguer té

s’ha afegit un tram més d’elo
de 2.300 a 2.399. A més el
torneig també compta amb
la retransmissió per internet
de les partides i la projecció
dels primers taulers a una
sala adjunta a la de joc.

L’organització de l’Open,
en nom del Club d’Escacs
Balaguer, agraeix a les
diferents entitats col·labo-
radores, a les institucions, a
les cases comercials, a la
Federació Catalana i a
l’Ajuntament de Balaguer
totes les ajudes rebudes
perquè aquest Open es
pugui continuar fent en la
nostra ciutat.

la categoria “ A especial”
dins del circuït català
d’oberts internacionals.

Aquest any treballa sobre
la mateixa línia, però sempre
mirant endavant per a poder
aportar noves idees tant als
jugadors que vinguin d’arreu
del món com al públic que
visita el torneig a diari. La
suma total de premis de la
12a edició és de 12.475 e i

Un moment de l’Open del 2006

L’Open Internacional d’Escacs estrena direcció, amb
Antoni Montoliu Torné, al front de l’organització
d’un dels esdeveniments esportius més importants

La Cristina Marquina
i l’Eric Demarchi  del Club
Esportiu Natació Bala-
guer han aconseguit les
mínimes  per disputar el
Campionat de Catalunya
absolut de natació tot i
que encara són Júniors

de primer any, aquest
campionat es realitzarà
aquest cap de setmana a
les instal·lacions del C.N.
Mataró.

La Cristina ha realitzat
les mínimes per participar
en les proves de 50 i 100
metres braça, mentre que
l’Eric ha realitzat la
mínima en els 50 i 100
lliures.

Cal recordar que es
l’actual campió de
Catalunya d’hivern Júnior
en la prova dels 50 lliures i
tercer en els 100 metres.

Marquina i Dermarchi als

Campionats de Catalunya

absoluts de natació

Cristina Marquina i Eric Demarchi

És la primera vegada
que els joves
nedadors balaguerins
participen al
Campionat Absolut
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El Ciutat de Balaguer de futbol 7, amb

els millors benjamins de Catalunya

El capità del primer
equip del C.F. Balaguer,
Juanjo Tenorio ha estat
l’escollit entre els votants
del foro de la pàgina web
del Balaguer, com a mi-
llor jugador de l’equip du-
rant la temporada 2006-
2007, i per tant el proper

diumenge 27 de maig, en
el decurs del partit entre
el Balaguer i el Reus, re-
brà el merescut Trofeu
“Andreu Martínez”.

El guanyador de la
temporada passada va
ser el centre-campista
Sergio Flamarique.

Juanjo Tenorio, millor jugador 2006-2007

Participants al I Torneig Benjamí

Aquest dissabte 26 de
maig, el Camp Municipal
d’Esports de Balaguer alber-
garà el II Torneig de Futbol
Benjamí, Ciutat de Balaguer,
de futbol 7.

Hi haurà la participació
dels equips de Balaguer,
Artesa-Ponts, Escola La No-
guera, Valls, Cerdanyola,
Santboià, Cornellà, Andorra,
Monzón i Gavà.

Un total de dotze equips
dividits en quatre grups de
tres equips, que disputaran
una fase prèvia en forma de
lliga, i els dos primers clas-
sificats de cada grup passa-
ran a la fase final que es dis-
putarà a la tarda, amb quarts
de final, semifinals i la final
a partir de les 6 de la tarda.

La fase prèvia es dispu-
tarà a partir de les 9,30 del
matí.

Els equips benjamins del Balaguer mediran les
seves forces amb els millors equips de futbol 7
de tot Catalunya, Andorra i Aragó.

Juanjo Tenorio s’emporta el

Trofeu “Andreu Martínez”
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O P I N I Ó

O P I N I Ó

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.

Fa pocs dies, la meva filla
petita ens va dur un treball
escolar. Es tractava d’un
llibre fet pels mateixos nens.
La idea havia estat inspirada
en els «Drets i deures dels
infants», de l’editorial Edebé
i que aquest any forma part
del programa de segon curs
de primària. En cada plana
hi havia un dret i un deure
fonamentals. Cada alumne
havia treballat en un full:
havien copiat un text de
l’original, però els dibuixos
havien estat fets segons el
seu propi criteri. La majoria
eren els que tots coneixem:
dret a l’educació, a tenir una
casa, a no ser discriminats
per raça o sexe, a viure en
pau ... Però n’hi havia alguns
que em van cridar espe-
cialment l’atenció.

«Tots tenim habilitats i
qualitats per fer moltes coses

i el món ens necessita a
tots». Però no es queda aquí,
sinó que continua dient:
«Ofereix la teva mà al caigut
i sempre hi haurà una mà al
teu costat». Em pregunto
quantes vegades els pares
ens podríem aplicar aquest
consell respecte dels
nostres fills. No és la meva
intenció generalitzar, però
quantes vegades hem rebut
el mateix caramel amb sabor
amarg que els hi vam donar
de petits? No vam saber
estar al seu costat quan van
anar creixent i van haver
d’afrontar sols els reptes de
la vida i ara ens han deixat
sols a nosaltres. No vam
saber donar-los suport quan
van tenir un somni, només
vam saber jutjar el seu
comportament i criticar els
seus errors i ara són uns
fracassats i nosaltres sofrim

més que ells. O potser vam
passar totalment d’ells
perquè la paternitat ens
venia gran i ara són uns
passotes sense visió de
futur, sense motivacions ni
ganes de viure.

Aquí en trobo un altre
que és molt graciós: «quan
et despertis fes un somriure
cada matí». Podríem
aprendre molt dels nostres
fills si els escoltéssim una
mica més. Tu i jo no ho
sabem tot. Quantes vegades
la meva petitona m’ha vist
enfadada i m’ha dit: «mare,
somriu i tot anirà millor».
Com podem conviure amb
ells i deixar passar de llarg
tantes oportunitats per
aprendre dels nostres fills?
Si ens aturem a escoltar-los
ens adonarem que trans-
meten ganes de viure. És una
sensació que s’engan-xa
quan més temps passes al
seu costat i que ens
rejoveneix.

Aquesta ja és més com-
plicada, diu així: «Estima els
teus pares tan com puguis i
potser encara no els
estimaràs tant com ells a

tu». No els podem enganyar.
L’amor és molt més que
paraules i ells ho saben. És
vetllar per ells quan hi ha una
amenaça. És sacrificar una
part del nostre temps de
lleure per estar amb ells, per
riure amb ells, per escoltar-
los i per educar-los, amb
paciència però amb
fermesa. És donar-los la mà
per aixecar-se quan cauen,
és esperar i callar quan les
coses no surten com havíem
pensat i continuar confiant.
És saber que són capaços de
fer-ho bé quan han fracassat
i demostrar que la nostra fe
en ells no ha minvat. Aquest
és l’amor de debò, jo en dic
amor extravagant perquè
supera tots els límits de lo
raonable.
Són pocs els pares que
estan disposats a enfrontar
el repte de la paternitat. No
n’hi ha prou amb quedar-se
lamentant els errors, hem
d’estar disposats a aixecar-
nos i rectificar. S’ha de saber
plantar cara a l’orgull. Què
diferent seria la vida de molts
joves si els seus pares
haguessin sabut confiar en

ells.  És molt trist que hi hagi
tants pares que no siguin
capaços d’apostar fort pels
seus fills, que no sàpiguen
veure el seu potencial i que
hagin perdut la fe en ells. No
s’adonen que amb la seva
actitud estan avortant el seu
futur. No ho feu, si us plau.
No us mengeu el futur dels
vostres fills, les seves ganes
de viure, les seves il·lusions,
els seus somnis. No els hi
negueu el dret a gaudir de la
classe de vida que han triat.
Tenen dret a equivocar-se i
continuar sent accep-tats.
Tenen dret a escollir i a ser
respectats en la seva elecció.
Tenen dret a decidir i que els
ajudem a tirar endavant amb
la seva decisió, que els
animem i que compartim els
seus somnis.

La vida és meravellosa
quan sabem que hi ha algú
en qui confiar, que està allí
per si fa falta. És més fàcil
seguir endavant quan
sabem que no estem sols.
Però la vida pot ser un infern
si les persones que més
estimem ens giren l’esquena
quan fracassem.

Que diferent sería si algú

hagués confiat en mi
Desirée Solà i Brich
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al nou Estatut s’hi
contempla la creació de
vegueries com a divisió
regional de Catalunya.
Aquesta divisió enllaça amb
l’estructuració del territori de
l’antiga Catalunya sobirana.

Les vegueries es
mantingueren des del segle
XII fins al 1714, quan
Catalunya va ser derrotada
pels exèrcits borbònics i es
van promulgar els decrets de
nova planta que en
suprimien l’autogovern.

Balaguer havia estat fins
aleshores capital de la

vegueria de Balaguer, que
comprenia la comarca de la
Noguera i bona part de les
comarques del voltant.

Avui, en la nova pro-
posta de divisió territorial, es
situa a Balaguer dins la
futura vegueria de Ponent,
que integra els territoris de
les antigues vegueries de
Balaguer i Lleida. Fins ara,
ningú ha posat en dubte
quina en seria la capital,
(Lleida, per descomptat) i
això no deixa de sorprendre,
donat que, pel que fa a drets
històrics i equilibri territorial,

Balaguer hauria de ser
l’opció avantatjada.

Fent una mica de me-
mòria històrica recent ens
adonarem que els grans
eixos de comunicació que
s’han desenvolupat, han
deixat Balaguer de banda. La
N-II i l’eix transversal que tan
bé han fet a altres ciutats
com Cervera, Tàrrega,
Mollerussa i, per
descomptat, a Lleida, a
Balaguer l’han marginat. Les
noves autovies previstes:
Osca-Lleida, Lleida-Vall
d’Aran, Tarragona-Lleida se
centren totes en la gran
ciutat.

Lleida és, a hores d’ara,
l’indiscutible centre econò-
mic i social de ponent. Tots
els estudis universitaris
estan concentrats a Lleida.
Els Hospitals, l’escola oficial
d’idiomes, els diferents

organismes públics, des
d’hisenda a Trànsit i les
delegacions de la generalitat,
fins i tot la conselleria
d’agricultura.

Aquesta descentra-
lització que ha estat tan
beneficiosa per Lleida, aquí
s’ha quedat. Quan Balaguer
ha sol·licitat ser la seu o
disposar d’algun d’aquests
organismes i serveis la
resposta ha estat invariable-
ment que, donada la proxi-
mitat a Lleida de Balaguer no
era necessària la inversió.

Si mirem les províncies
de Girona, Osca, o Tarragona
veurem que en totes elles
molts d’aquests serveis
estan repartits entre les
principals ciutats. Lleida és
un cas excepcional de
centralisme i macrocefàlia,
respecte a la resta de la
circumscripció.

Vegueria de Ponent.

I si parlem de la capitalitat?

Inyaqui Olarte Vives - Àrea de Comunicació d’ERC Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ara és planteja la
restitució d’un històric
organisme, com és la
vegueria. Per Balaguer ser la
seu d’una entitat d’aquesta
importància representaria la
clau per a una necessària
recuperació econòmica i
social. La majoria d’opcions
de desenvolupament ja
estan tancades o s’estan
tancant.

Esquerra ja està tre-
ballant per tal de fer arribar
aquesta reivindicació a qui
té capacitat de decidir, però
això sòl no és suficient, cal
que altres forces polítiques,
entitats i la societat civil de
Balaguer i les poblacions de
l’entorn, que també se’n
veurien beneficiades,
uneixin esforços i comencin
a treballar per evitar que,
literalment, desapareguem
del mapa.
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El passat dijous, dia 17
de maig, va tenir lloc una
desgràcia al teatre de
Balaguer. Un home va perdre
la vida al caure d’una alçada
de 13 metres mentre estava
treballant. Aquest home es
deia Andreu Giménez i era el
nostre pare i marit.

Nosaltres, els seus fills i
la seva dona, escrivim
aquesta carta per diverses
raons. En primer lloc, volem
deixar clars alguns aspectes
de la seva vida que van ser
tergiversats en les notícies
divulgades en alguns medis
de comunicació, degut a la
falta d’informació i de
professionalitat per part dels
periodistes d’aquests medis.

El nostre pare no tenia 66
anys, sinó 57, no tenia 3 fills,
sinó 4 i era el propietari i
gerent de l’empresa Vidres

la Noguera. Volem remarcar
especialment el tema de
l’edat perquè volem deixar
clar que no era un jubilat,
sinó una persona jove, tant
d’edat com d’esperit,
totalment apta per treballar i
per fer la tasca que havia
anat a fer, que no era res més
que agafar les mides d’uns
vidres que s´havien de
canviar.

Aparentment, res podia
fer preveure el perill que
corria, però el destí i la
manca de mesures de
seguretat van provocar que
succeís la tragèdia.

Aquest és precisament,
un altre dels punts que
volem tractar en aquesta
carta: la falta de mesures de
seguretat per part dels
responsables del teatre.

Ens crida l’atenció que

en un edifici públic hi hagi
un fals sostre com aquest
i no hi hagi cap tipus de
mesura preventiva com
per exemple un cartell
indicatiu, ni un arnés, ni
unes baranes. També ens
preguntem que passaria
si això hagués succeït en
un edifici privat.... però bé,
nosaltres no som qui
hem de jutjar aquest
tema, sinó que aquesta és
una feina que deixem en
mans dels professionals
pertinents.

Finalment, volem
apro-fitar l’ocasió per
agraïr públicament les
mostres d’afecte que
hem rebut els últims dies
per part de tots els
familiars, amics i co-
neguts que ens han acom-
panyat i ens
acompanyaran en el
nostre dolor.

Gràcies a totes i cadas-
cuna de les persones que
van atançar-se a nosaltres
per donar-nos consol.

Carta d’aclariment
Esposa i fills d’Andreu Giménez
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les Municipals i la participació

Des de fa molt de temps
molts polítics i intel·lectuals
d’arreu del país estan
preocupats per la baixa
participació que s’està
produïnt en les diferents
convocatòries electorals que
hi ha. L’abstenció pot tenir
una certa explicació en
aquelles convocatòries
d’àmbit europeu, per allò de
que les institucions euro-
pees estan lluny i ens
omplen la vida de paperassa
i de directives que de ve-
gades no entenem a que fan
cap. El que resulta més
inexplicable és l’abstenció
que es dóna en eleccions de
caire nacional o municipal,
ja que són administracions
que són molt properes i les
decisions que en elles es
prenen ens afecten de ple.
Un bon exemple va ser el
Referèndum per l’Estatut,
amb un 51,15% d’abstenció
i un 5,29 de vots en blanc a
tota Catalunya.

Els estudiosos de la
qüestió han arribat a
identificar tres causes que
motiven la baixa participació

ICV Balaguer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

de la gent :
- La falta d’identificació amb
els partits polítics.
- La falta de confiança en els
polítics.
- El descontentament amb la
política en general.

Aquests tres motius per
no anar a votar, també són
la causa de que molts veïns
de Balaguer, especialment
els més valuosos per
qualsevol societat: els joves,
passin de les eleccions
municipals, o vegin els
polítics locals amb els
mateixos clixés que veuen
en molts altres polítics
professionals de fora. No
sobta molt si es mira amb
una mica de detall el
panorama municipal : tenim
un alcalde que porta vint
anys a l’alcaldia! , hi ha
regidors de l’Ajuntament i
del Consell Comarcal que
han fet del càrrec públic la
seva forma de viure, els
membres d’una coalició
s’esbatussen entre ells de
forma pública per continuar
a la trona, etc.

Des d’Iniciativa per

Catalunya - Verds a
Balaguer, amb la
presentació de la nostra
candidatura a l’al-caldia,
pretenem donar un gir a
aquesta situació. La
nostra il·lusió és treballar
per a fer de Balaguer una
ciutat més participativa,
més democràtica i més
solidària, en la que el més
important siguin les
persones, rein-ventant-la
en una ciutat, al cap i a la
fi, més humana, més
justa i sostenible. I ho
volem fer comptant amb
la col·laboració de tots els
veïns i veïnes de la ciutat
des del dia de les
eleccions, encoratjant-los
a participar massivament
a les mateixes, triant
l’opció política més
estimuladora i
il·lusionadora de les que
es presentin.

No repartirem tants
clavells, ni tants caramels,
ni penjarem tantes
pancartes, però no tenim
cap dubte de que si mireu
amb una mica d’atenció
el nostre pro-grama,
l’opció d’Iniciativa per
Catalunya  - Verds estarà
entre les millor valorades
per tots vosaltres.

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

Benvolgut amic
C.G.A.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Com tu saps molt bé, dintre d’uns dies, pocs, aquí en
el nostre país, votarem per elegir als administradors més
propers a la nostra vida diària: els ajuntaments. No cal que
et digui que l’ambient està molt desmotivat. No és tant
localment, sinó a nivell nacional. Si amb els propis de
casa - o sigui tots els espanyols -, ja ens costava enten-
dre’ns, ara amb tot el que ens ha vingut de fora això ja és
un poti-poti en que ningú s’aclara, tot són drets i dels
deures no cal parlar-ne. El cert, és que els partits d’esquer-
ra de tant progressistes que volen ser, es foten fins al
genoll en un merder que fereix moltes vegades al nascut
al terreny. Sigui la sanitat, sigui l’ensenyament, sigui el
carnet de conduir, les multes, l’impost de circulació, la
neteja o el soroll, per no dir-ne més. No et càpiga cap
dubte de què és cert el que et dic: el del país rep, i l’estrany
té un tracte de favor. Entenc que tots necessitem temps
per intentar fer un camí comú. Per a mi els hi poden  donar
tot el que calgui, no cal dir que l’experiment es fa amb
diners nostres, però ho veig tan sectari, tan baix de nivell,
lligat tot a un dogmatisme que és quasi un insult, que
converteixen l’acte d’humanitat en una ofensa a la intel·-
ligència mitjana que es pugui tenir. Suara estem en aques-
tes, no vull donar la culpa a ningú, però a mi em dóna la
impressió - i crec que a molts -, que tot plegat, en lloc d’un
acte de justícia social, és com un acte de revenja. Si que et
puc dir que per ara aquest pensament d’esquerra no
m’atrau, perquè els hi falta el sentit comú i el somni del
sentiment, en el seu lloc només tenen fanatisme. Somi-
ant amb il·lusions ens hem trobat amb sectarismes, i uns
vergonyosos afanys de diner que no lliga gaire amb l’aus-
teritat que tant pregonen.

Et dono la raó quan dius que som rics. Sí, innegable-
ment som la nació més rica del món. Tot va sobre rodes,
però desconec el que passarà quan l’economia entri en un
cicle no tan gras. Potser serà com un foc de Sant Joan que
haurà durat unes hores, tot just, d’una nit. No t’encaparris
amic, tot ja està escrit a la volta del cel, i vull creure que al
fer-nos grans vols donar prudents i bons consells al no
puguer fer males obres, i és que tu com jo, estem conven-
çuts de que la riquesa sols es crea, busca o vetlla, quan es
privada (per un mateix), mai per fruïr-la en comunitat.

La minsa tolerància que sura en l’ambient repercuteix
en el ciutadà de bé, que s’ha tornat silenciós per la temen-
ça a no ser políticament correcte segons a qui tingui al
davant. En fi, tot un quadre que s’arrodoneix perdent el
Barça tot el que es pot perdre.

Mentrestant van passant els dies i anem escoltant a la
millor classe política del món, que van llançant pols de
llum com la fada de Peter Pan amb forma de promeses, i
tots, tots tenim l’esperança d’un canvi que ens recordi la
felicitat de quan somiàvem amb la democràcia.

En el teu llunyà Balaguer, hi haurà pocs canvis en les
candidatures: els antics comunistes, que ara ni el vertader
nom porten, també es presenten, ja era hora. Ara, a més,
són una mica verds. Els d’Esquerra presenten al de sem-
pre: el menys esquerrà, i fan bé, d’acord al nou camí em-
prés pel partit. El PP, a un nou personatge que és tota una
incògnita. Els Socialistes, a qui els hi ha portat la victòria
quasi sempre. I CiU, amb tota una honestedat temerària,
ha netejat el que ha pogut, hi ha fet una llista de gent del
carrer. Un hi pot trobar el que desitja semblant a ell ma-
teix. CiU ha començat a veure que ja era hora d’enterrar
dinosaures. Potser no els hi anirà bé, però per la significació
que té el que veiem es mereixen sort i que la gent ho
entengui.
Ara amic meu, saps el mateix que jo. Com sempre, rep
una encaixada.
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Venda
de pis

al C/ Barcelona
(zona eixample)

de 100m2.
TOT

EXTERIOR.

Raó tel.
973 448 273

El Teatre de Balaguer programarà les

millors obres de la Fira de Titelles

Jurat de la Fira de Titelles

B A L A G U E R

La companyia madrile-
nya La Canica amb l’espec-
tacle “El elefantito” va ser la
guanyadora del 1r premi “Ara
Lleida, Ara Titelles” a la 18a
Fira de Titelles de Lleida ce-
lebrada els dies 3, 4, 5 i 6 de
maig a la ciutat de Lleida.

Pep Angerri, director del
Teatre de Balaguer, i
membre del Jurat va
destacar la gran qualitat
d’alguns espectacles de
titelles per adults, un gènere
molt poc cultivat a casa
nostra però amb molta
acceptació en altres terri-
toris.

Espectacles com “Filme
noir” dels brasilers Pequod
o “Aullidos” de Teatro
Corsario o “TBO Vivo” de
Trikitrek en són un bon
exemple. Fora de concurs,
un dels espectacles amb
més acceptació va ser la
companyia francesa “Des
Chiffonnières et le Quaran-
tième Rugissant”.

Fruit d’un acord entre El
Centre de Titelles de Lleida i

la Diputació de Lleida, el
Teatre Municipal de Bala-
guer gaudirà d’una sub-
venció de prop de 700 euros
per a programar l’espectacle
guanyador del premi “Ara
Lleida, Ara Titelles”: “El
elefantito” de La Canica, que
explica l’aventura d’un petit
elefant que viatja a través de

la selva per saber què
mengen els cocodrils.

Aquest espectacle que
està adreçat a infants de 2 a
6 anys s’oferirà en llengua
catalana a Balaguer la
propera tardor, després d’un
acord entre la companyia
madrilenya i el Teatre
Municipal.

Les obres infantils es
programaran dins del
proper cicle de tardor
del Teatre Municipal de
Balaguer

El Grup Cultural La
Travessa d’Anya, va
organitzar el passat 12 de
maig la Primera Trobada
d’Acordionistes al poble
d’Anya (Artesa de Segre).

Hi van participar 28
acordionistes, més 3

violinistes, més 1 músic
tocant el sac de gemecs.

L’èxit de públic va ser
extraordinari, amb la
presència de més de mil
persones, vingudes d’ar-
reu de la província de
Lleida.

L’expectació que va
crear la Primera Trobada
d’Acordionista va quedar
compensada amb la gran
actuació que varen tenir
els músics participants,
molts d’ells autodidactes
i altres vertaders virtuo-
sos.

Més de mil persones

assisteixen a la Trobada

d’Acordionistes d’Anya

Trobada d’Acordionistes a Anya

La Trobada va
comptar amb la
presència de 28
acordions, 3 violins i
un sac de gemecs
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Anuncis breus classificats

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 LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Ref. Gestoria Cudós. Raó:
973450555, Montse.
------------------------------------------------
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 m.
Zona Escola Pia.Raó:
973448273.
------------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèn-
tric. Raó telèfon: 607896071.
------------------------------------------------
OCASIÓN, Se vende parcela
urbana de 520 m2, en la Sen-
tiu, bien ubicada, con todos
los servicios. Tel: 651931779.
------------------------------------------------
COMPRO PISO de segunda
mano en Balaguer, de parti-
cular a particular. Razón:
610412517.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA botiga de
roba infantil per no poder
atendre, en ple rendiment.
Amb stock actual. Abstenir-
se curiosos.  Raó: 973450223
(de 10:00-13:00 i de 17:30-
20:00h). Traspàs a bon preu!
------------------------------------------------
ES TRASPASSA botiga
molt cèntrica, en ple rendi-
ment. 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 Ca-
talans, d’obra nova. Raó:
616896918.

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 (trucar a partir  de
les 18:00 h).
------------------------------------------------
ES LLOGA xalet a la Pineda,
per setmanes i quinzenes,
capacitat per 6 persones, to-
talment reformat, parking,
jardí, 3 terrasses. Raó:
650031586 Cal Davi.
------------------------------------------------
OCASIÓ, Se vende casa en
Àger, toda nueva, estilo
rústico, amueblada y con
todos los electrodomés-
ticos. Razón: 651931779.
------------------------------------------------
ES LLOGA pis de 2 hab., cui-
na, menjador, bany i traster.
Edifici Caixa Penedès. Raó:
600932155.
------------------------------------------------
SALOU se alquila apar-
tamento para 6 personas,
zona tranquila y ajardinada,
con piscina y parquing. Cer-
ca de la playa. Razón:
609369537.
------------------------------------------------
VENC DÚPLEX a estrenar
Zona Escola Pia, 90 m2 i ter-
rassa de 25m2. Preu: 188.700
e inclòs traster i pàrking.
Imminent entrega. Contac-
tar a partir de les 17:00 h al
636500435.
------------------------------------------------
ES LLOGA pàrkings tancats
o de línia. Raó: 639920281.
------------------------------------------------
SE VENDE casa en
Menàrguens, para entrar a
vivir, muy económica. Telf:
609478202.
------------------------------------------------
APARTAMENT EN VENDA
a Miami Platja, vistes al mar,
menjador amb foc a terra,
terrassa 10m2 , parquet, 2
hab. dobles. Molt ben situ-
at a 50m del mar. Preu:
159.000e. Raó telèfon
973450800.
------------------------------------------------
ES VEN pis al c/ Almatà, 78,
4 hab., 2 banys complerts,
menjador, cuina, traster,
pàrking, calef. Tot moblat.
Molt bona zona (Cros). Raó:
669893151 Marta.

PARTICULAR ven pis de 60
m2 amb terrassa de 20 m2,
zona polisportiu. Nou a es-
trenar. Raó: 655922765.
------------------------------------------------
PARTICULAR ven dúplex
nou a estrenar: 2 hab, 2
banys, menjador, cuina, ter-
rassa, balcó, calf. gas, par-
quet, ascenssor, traster.
Molt solejat. Preu: 162.000e.
Raó: 692784261.
------------------------------------------------
VENDO PISO, 3 hab. do-
bles, 2 baños, comedor
25m2, suelo parquet, ascen-
sor. Piscina comunitària con
patio para juegos de niños.
Opción a muebles. Precio:
148.000 euros. Tel.
658939156, para entrar a vivir.
------------------------------------------------
MIAMI PLATJA, LLOGUER
15 minuts de Port Aventure,
apartament 2 hab. dobles.
Terrassa vistes al mar. Preu
per setmana: Juny, 300e;
juliol, 350e; agost, 400e i se-
tembre, 450e. Reserva amb
antel·lació al 659578658.
------------------------------------------------

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).
------------------------------------------------
PNEUMATICOS DÍAZ SU-
BÍAS, busca persona para
sección de maquinaria pe-
sada y mantenimiento.
Sabados mañana laboral.
Interesados presentarse.
------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS ne-
cessita per ampliació: un
aprenent, amb coneixe-
ments elèctrics teòrics, amb
la ESO aprovada (no cal ex-
periència). Portar C.V. i foto-
grafia al moment de l’entre-
vista. Tel: 973447268 (Loli o
Sr. Xavier).
------------------------------------------------
TRABAJA DESDE CASA,
ingresos extras tiempo par-
cial, elevados ingresos
tiempo completo, ideal para
personas emprendedoras,
sin jefes ni horarios fijos.
Telf:687727525.

EMPRESA DE SERVEIS
precisa: DJ per bodes i ban-
quets per caps de setmana i
festius. Imprescindible
bona presència. Raó:
973447268 (Loli).
------------------------------------------------
SALÓ D’ESTÈTICA I PER-
RUQUERIA ANTER neces-
sita peluquera/esteticient
per ampliació. Raó:
973447776.
------------------------------------------------
AUTOBALAGUER-IVECO,
busca personal per branca
mecànica i electricista. Inte-
ressats trucar al 973450107
o passar per les oficines.
------------------------------------------------
ON-GRUB Mediambient,
busca oficial de primera a
Balaguer, amb coneixe-
ments d’electricitat i fonta-
neria. Dissabtes festa. Sou
entre 14.000 i 20.000 e bruts
anuals. Contacteu al
973447015 o l’adreça elec-
trònica: ongrub@lleida.org
------------------------------------------------
ES PRECISA professor/a a
Balaguer, titulat en aeròbic/
batuka/pilates. Interessats
trucar al 696982639.
------------------------------------------------
CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS en Balaguer y
província. Con transporte
propio. Trabajo garantizado.
Telf: 686359128.
------------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------------
ES VEN maquinària i mobi-
liari 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. Consultenos al
973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas ...
Consultenos al  973447477.
-----------------------------------------------
ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar, de-
pressiu, de personalitat,
agorafòbia. Informació i su-
port a afectats i el seu en-
torn, familiars-amics. Con-
tacte: Associació Salut Men-
tal Ponent-Balaguer - La No-
guera. Raó:973221019-
6 1 0 2 6 0 2 2 1 ,
www.salutmentalponent.com,
associacio@salutmentalponent.com-
------------------------------------------------
REFORMES i rehabilitaci-
ons de pisos, apartaments i
xalets. Raó: 651911369.
------------------------------------------------
ES VEN habitació de matri-
moni complerta, mobles i
accessoris. Raó: 669541013.
------------------------------------------------
ES BUSCA polsera d’or
blanc i brillants. De gran
valor sentimental, perdu-
da per la Fira de Balaguer.
Qui la retorni serà recom-
pensat econòmicament.
Raó tel. 628436137
(Antònia, vidua d’Andreu
Giménez)
------------------------------------------------
PER ANUNCIS EN GROC
dirigir-se a Dossier
Publicitat&Marketing, carrer
Sant Llúis, 36 altell.
------------------------------------------------

VEHICLES
------------------------------------------------
COMPREM Tractors vells i
motos antigues. De totes
les marques i de tots els
models (Ossa, Bultaco,
Montesa i altres). No impor-
ta l’estat en que estiguin.
Interessats trqueu al :
973610087.
------------------------------------------------
ES VEN moto BMW, any
2002. R-1150-RT. En perfec-
te estat. 3 maletes, punys
calefec-tables, ABS, protec-
tor motor i extres. Preu:
10.000 e. Raó: 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 24 maig a les 8 de la tarda del 31maig CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 31 maig a les 8 de la tarda del 7 juny SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 7 juny a les 8 de la tarda del 14 juny ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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:

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

Interessats trucar al 973 355 542
per concertar entrevista.

EMPRESA
FINANCERA,

PRECISA
COMERCIAL PER
LA COMARCA DE

LA NOGUERA
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