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Casa en venda de 360 m2.
Planta baixa: pati, garatge (2

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

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

Preu: 105.000 e.

Pis en venda, 90 m2, menjador,
25 m2, 3 hab. dobles, bany

complert, aseo, galeria i
terrassa. Tot reformat. Terra de

parquet, portes lacades
blanques .. ascensor i

calefacció. En perfecte estat.
tot exterior. Preu: 153.000 e.

Nova promoció de cases
adossades. Pati de 60m2.
Garatge 45 m2. 1a planta

58m2: cuina, menjador, hab.,
bany, terrassa 12m2, balcó. 2a
planta 48m2: 2 hab. dobles,

bany, hab. suite amb vestidor,
terrassa. Acabats 1a qualitat!

Ref. 40212 Ref. 40138

Ref. 40215 - Hostal Nou Ref. 40196 - Castelló F.

Pis en venda, 1a planta, 110
m2 útils, 2 hab. dobles, 1 hab.
indiv., bany complert, cuina

espaiosa, gran saló menjador,
gran terrassa i galeria

tancada. Preu: 108.200 e.
Zona molt cèntrica.

OPRTUNITAT!
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CENTRE CULTURAL

CENTRE CULTURAL - Passeig de l’Estació, 25 - 25600 BALAGUER - Tels. 973 443 627 / 973 445 429 - Mòbil 626 555 395 - Fax 973 443 627 - E-mail: centreculturaleib@hotmail.com

CENTRE CULTURAL 1
Idiomes i Repassos

CENTRE CULTURAL 2
Inform�tica

Vols ampliar els teus coneixements i estudis? T’agradaria accedir a la Universitat o als Cicles de Formació Professional? Ara pots!

* I també Cursos d’Estiu per infants a partir de 3 anys i per adults amb horaris de matí i tardes. Informes i Inscripcions de 7 a 9 h.

• Preparació Graduat en E.S.O

• Accès a la Univeristat per a majors de 25 anys

• Accès a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior

• Català i castellà per a estrangers

Preinscripció oberta
Curs 2007-2008

I COM SEMPRE LES NOSTRES CLASSES D’IDIOMES, D’INFORMÀTICA, D’INFORMECA I DE REPÀS AMB TOTS ELS CURSOS I NIVELLS

>>BALAGUER

El Partit Socialista revalida la

majoria simple  amb 8 regidors

A finals de juny s’obrirà

l’hostatgeria del Sant Crist

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

>>COMARCA

El Consell lliura els premis

comarcals de recerca educativa

Trobada dels joves voluntaris de

Creu Roja Joventut

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

>>CULTURA

Barres i Escacs commemora el

Dia Universal de la Sardana

Mostra de Dansa a càrrec de

l’Escola de Montse Miret

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

>>ESPORTS

El Balaguer passa ronda de Copa

Catalunya guanyant al Mollerussa

El Cristec finalitza la temporada

amb una derrota a casa

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

>>OCI

Ager acull el campionat del món

de parapent aquesta setmana

L’Hostatgeria del Sant Crist obrirà les seves portes als
usuaris a finals d’aquest mes de juny. Les obres, per uns
motius o altres han retardat aquesta inauguració vora un
any, però l’important és que per aquest estiu, Balaguer ja
comptarà amb una trentena d’habitacions dobles més, que
cal sumar a l’oferta existent, que també cal dir-ho és força
escasa per quan la ciutat organitza alguns esdeveniments,
ja siguin culturals, lúdics, econòmics o esportius.

Quan parlem amb gent del sector, sempre es diu que
no hi ha feina per tot l’any, i que per tant s’ha d’anar en
compte a l’hora d’invertir i ampliar l’oferta, però quan
parlem amb organitzadors d’esdeveniments d’una o altra
classe, sempre se’ns diu que la manca d’oferta de llits
priva, moltes vegades, de poder organitzar més
esdeveniments. És el peix que es mossega la cua, i que
segurament des d’algun organisme s’hauria de racionalitzar
i fer l’estudi necessari per a que oferta i demanda puguin
anar units en pro de la ciutat i de la comarca.

De moment, aquestes trenta noves habitacions ja
estaran en actiu aquest estiu, i d’aquí a pocs mesos es
podrà valorar si la iniciativa del Bisbat, juntament amb
l’empresa privada que gestionarà l’hostatgeria, és profitosa
econòmicament.

Des d’aquestes ratlles felicitem la iniciativa, ja que en
un principi suposa un increment dels serveis de la nostra
ciutat i per tant un senyal de creixement econòmic. Els
que sempre hem apostat per una ciutat de serveis, creiem
que aquest és el camí a seguir pel futur de Balaguer i de la
comarca de la Noguera.

L’Hostatgeria del Sant Crist

PORTADA

Estiu Esport 2007
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Resultats eleccions Municipals del 27M de 2007 a Balaguer
DISTRICTES Mercadal Noguera Salvador Firal C. del Pont Patufet Poli Hospital Col. Carme Escola Pia TOTAL %

CENS 1.188 896 359 280 329 1887 826 1.297 1.445 2.729 11.236 100

PSC 192 334 64 127 59 436 219 291 370 634 2.726 39,93

CIU 195 134 64 19 72 305 121 300 239 541 1.990 29,15

ERC 40 18 7 6 3 78 36 62 61 186 497 7,28

PP 60 26 7 3 8 65 24 71 48 87 399 5,84

ICV 55 65 20 26 15 150 79 92 123 275 900 13,18

Vots en blanc 14 21 1 1 6 43 18 46 35 84 269 3,94

Vots nuls 4 1 0 0 0 9 5 12 6 8 45 0,65

TOTAL 560 599 163 182 163 1.086 502 874 882 1.815 6.826 60,75

Miquel Aguilà torna a guanyar les
eleccions amb el 40 per cent dels vots

El passat diumenge
27 de maig, Miquel Aguilà
tornava a guanyar les elec-
cions municipals, que li
permetran, amb tota se-
guretat, iniciar el seu sisè
mandat al front de l’Ajun-
tament de Balaguer,

despres de que fos elegit
alcalde els anys 1983,
1987, 1995, 1999 i 2003.

El Ple d’investidura
del nou consistori es farà
el proper 16 de juny, amb
vuit cares noves entre to-
tes les formacions.

Aguilà inicia la seva sisena

legislatura com a alcalde

Miquel Aguilà votant a la seva taula electoral

Van votar el 60,75 per cent dels balaguerins

Miquel Aguilà, candidat
del Partit dels Socialistes de
Catalunya, a l’Ajuntament de
Balaguer, va tornar a gua-
nyar les eleccions amb més
del 40 per cent dels vots, i
2.726 vots, aconseguint 8 re-
gidors, quedant-se a un re-
gidor de la majoria absolu-
ta. La coalició nacionalista
CiU, continua essent la se-
gona força amb 1.990 vots i
el 29 per cent dels vots i 5
regidors, perdent un regidor,
mentre que la formació
ecosocialista d’IC-V, amb

900 vots i dos regidors van
aconseguir ser la tercera for-
ça més votada amb el 13 per
cent dels vots, relegant a Es-
querra Republicana de
Catalunya, a la quarta força
amb 497 vots, i el 7,3 per cent
dels vots.

El Partit Popular, amb el

5,8 per cent dels vots també
va treure un regidor.

L’abstenció ha estat un
any més la nota negativa de
les eleccions municipals
amb la participació d’un
60,75 per cent, vora el 40 per
cent dels censats a Balaguer,
van passar d’anar a votar.

La sorpresa de les

municipals arriba de la

mà d’Iniciativa-Els Verds

amb 900 vots i dos

regidors
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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.

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

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.

La passarel·la peatonal estarà acabada
a principis del proper mes de juliol

El passat dissabte 26 de
maig, l’estructura de la se-
gona passarel·la peatonal
sobre el riu Segre al seu pas
per Balaguer, va arribar a la
ciutat, amb tres camions de
transport especial, dirigits i
escoltats per diferents dota-
cions dels Mossos d’Esqua-
dra. Dos dels camions trans-

portaven dues de les tres pe-
ces de la passarel·la, de vint

Arribada de diferents trams de la passarel·la

tones de pes cadascuna i de
22 metres de llargada per 6
metres d’amplada, mentre
que el tercer camió transpor-
tava les peces de l’arc que
sustentarà la passarel·la.

La passarel·la, que uneix
l’Avinguda dels Països Cata-
lans amb l’Avinguda Fran-
cesc Macià, es muntarà so-
bre el riu la primera setmana
del mes de juliol i fins llavors,
els operaris d’Excover, em-
presa adjudicatària haurà de
soldar les diferents peces
metàl·liques i pintar-les. La
passarel·la tindrà un pes to-
tal de 110 tones.

Camions de transport especial amb la passarel·la

El passat 26 de maig van

arribar tres caminos de

transport especial amb

diferents peces de la

passarel·la peatonal

El proper diumenge
10 de juny, el Passeig de
l’Estació acollirà una
nova Mostra de Bonsais,
organitzada pel Club
Bonsai Balaguer.

A més de la Mostra,

la novetat d’enguany és el
concurs per als socis no-
vells, mentre que també
es farà un mercat de
bonsais i prebonsais per
a tots aquells que estiguin
interessats en comprar-ne
un.

D’altra banda, els
membres del club Bonsai
Balaguer visitaran el pro-
per diumenge 17 de juny,
Mistral Bonsai un dels hi-
vernacles de bonsais més
importants de tota Eu-
ropa.

Mostra anual de Bonsais al

Passeig de l’Estació, el

diumenge 10 de juny

La mostra estarà

organitzada pel Club

Bonsai Balaguer amb

el suport de

l’Ajuntament

Mostra de Bonsais
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Laboratori

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

HORARI: diari de 9h a 11h.

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

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044

Telf. 609 135 472

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

- 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

El filòleg Joan Solà, guanyador del
Premi Jaume d’Urgell 2007

Els  passats dies 2 i 3 de
juny, es van celebrar els ac-
tes commemoratius de la
mort del comte Jaume
d’Urgell. La celebració euca-
rística va ser aquest any a
l’església de Sant Domènec,
i no al Castell Formós, tal i
com vam anunciar per error

en la passada edició del Groc.
El Premi Comte Jaume

d’Urgell, en la seva XVIIa
convocatòria, es va atorgar
al professor Joan Solà i
Cortassa, per les seves des-
tacades aportacions a l’estu-
di de la llengua catalana, els
profunds treballs fets sobre

Ofrena Floral al Comte Jaume d’Urgell

La hospederia del
Sant Crist de Balaguer
obrirà a finals del mes de
juny, les trenta habitaci-
ons dobles que ha estat
construint els darrers
mesos. Les obres de l’in-
terior ja estan totalment

acabades, mentre que
queden alguns detalls del
vestíbul i l’acabament del
soterrament d’una línia
elèctrica que ha d’abastir
el nou edifici.

Les trenta habitacions
estan equipades amb
bany, calefacció i aire con-
dicionat.

També hi haurà una
sala de reunions ubicada
a l’interior de la torre me-
dieval, que oferirà les no-
ves tecnologies per als as-
sistents, amb una capaci-
tat per a cent persones.

Aquest mes de juny obrirà les

seves portes la nova

hospederia del Sant Crist

Hospederia del Sant Crist

30 habitacions i una
sala de reunions per a
cent persones dotada
amb les darreres
tecnologies

gramàtica i la difusió del seu
pensament sobre el present
social i el futur de la nostra
llengua i cultura. 

Joan Solà (1940 ), natural
de Bell-lloch d’Urgell, és
doctor en Filologia Catalana
per la Universitat de Barce-
lona, catedràtic de Llengua
i Literatura Catalanes, i
membre de l’Institut d’Es-
tudis Catalans. Codirigeix
l’edició de les obres de
Pompeu Fabra.

El Premi va aprovar-se en el decurs dels actes
commemoratius de la mort de Jaume d’Urgell
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CiU perd la majoria absoluta al Consell
comarcal tot i ser la força més votada

La coalició nacionalista
de Convergència i Unió per-
den la majoria absoluta al
Consell Comarcal de la No-
guera, tot i ser la força més
votada en el conjunt dels
pobles de la comarca.

CiU es queda amb 9 con-
sellers comarcals, mentre
que el partit Socialista en
treu 5, igual que Esquerra

El pacte entre ERC i PSC a nivell provincial, inclou
que la presidència de la Noguera sigui per ERC

Republicana que també en
treu 5.

L’acord entre ERC i PSC
a nivell provincial, fa que si-
gui ERC qui presidirà el Con-
sell Comarcal de la Nogue-

ra, tot i que encara no s’ha
decidit en quin conseller re-
caurà la presidència, substi-
tuïnt a l’actual president
convergent, Josep Roig, al-
calde de Cubells.

Resultats eleccions Municipals del 27-M de 2007 a la Noguera
CiU PSC-PM PP ERC-AM INDEP. ICV

Població Cens Vots Reg. Vots Reg. Vots Reg. Vots Reg. Vots Reg Vots Reg Candidat més votat

ÀGER 564 189 3 194 4 Lluís Ardiaca
ALBESA 1291 628 6 339 3 Antoni Balasch
ALGERRI 453 213 5 74 1 61 1 Xavier Viola
ALÒS DE BALAGUER 137 77 4 5 0 35 1 Lluís Soldevila
ARTESA DE SEGRE 2780 695 4 336 2 56 0 752 5 Doménec Sabanés
AVELLANES, S. LINYA 478 101 2 166 4 61 1 Maria Carme Garrofé
BALAGUER 11550 1990 5 2726 8 399 1 497 1 900 2 Miquel Aguilà
BARONIA DE RIALB 243 150 6 50 1 Pere Prat
BELLCAIRE DURGELL 1177 504 5 152 1 276 3 Xavier Bergé
BELLMUNT D’URGELL 184 98 5 1 0 65 0 Joan Manuel Miró
CABANABONA 106 31 1 24 1 30 3 Josep Torra
CAMARASA 895 166 2 42 0 44 0 373 5 Josep Vendrell
CASTELLÓ DE FARFANYA 430 126 2 85 1 189 4 Manuel Medà
CUBELLS 370 150 4 23 0 91 3 Josep Roig
FORADADA 192 90 4 17 0 4 0 44 1 Salvador Boliart
IVARS DE NOGUERA 316 132 4 40 1 89 2 Pere Magrí
MENÀRGUENS 770 126 2 197 4 85 1 Pau Forns
MONTGAI 686 135 2 139 2 239 3 Jaume Gilabert
OLIOLA 246 120 5 36 0 4 0 55 0 Jaume Bernaus
OS DE BALAGUER 845 287 4 124 1 176 2 Ignasi Cortés
PENELLES 506 208 7 Eloi Bergós
PONTS 2067 582 5 566 5 70 0 202 1 98 0 Estanis Felip
PREIXENS 455 150 3 171 4 Jordi Planes
SENTIU DE SIÓ, LA 478 93 1 110 2 186 4 Marcel.lí Guillaumet
TÉRMENS 1197 445 4 460 5 61 0 Francesc Sangrà
TIURANA 58 33 1 4 0 Antoni Armengol
TORRELAMEU 525 180 3 176 3 74 1 Núria Trullols
VALLFOGONA DE BALAGUER 1385 227 2 190 2 149 1 408 4 Salvador Farré
VILANOVA DE L’AGUDA 216 1 0 95 4 65 1 Montserrat Fornells
VILANOVA DE MEIÀ 402 132 3 18 0 168 4 Xavier Terré
TOTALS 31002 8025 103 5894 44 892 5 4102 56 714 8 998 2
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Balaguer va acollir la Trobada de les
Joventuts de Creu Roja de Lleida

El treball “Els no-
guerencs als camps na-
zis” d’Arnau Galceran de
l’IES Planells d’Artesa, és
el guanyador del Premi
comarcal de Recerca Edu-
cativa 2007, seguit del tre-
ball “Resposta de les plan-
tes a l’aplicació de nutri-

ents” de Mariona Pascual
de l’IES Almatà de
Balaguer, i el tercer lloc
per Marta Castellà, de
l’IES Ponts, amb el treball
“Els hàbits alimnetàris a
l’IES de Ponts”. Els pre-
mis van lliurar-se el pas-
sat divendres 1 de juny.

“Els noguerencs als camps

nazis”, premi de recerca

Guanyadors del Premi 2007

Trobada dels Joves de Creu Roja a Balaguer

Creu Roja Joventut, ha
celebrat la trobada provinci-
al del grup de joves, el pas-
sat 26 de maig a Balaguer.

Les locals que van
participar en aquesta, ja
tradicional trobada, van ser
les d’Almacelles, Lleida,
Tàrrega, Mollerussa i
Balaguer.

En la trobada van
participar uns quaranta
joves d’entre 13 i 16 anys,
més els seus respectius
monitors, durant tot el matí,
es va fer una gimcana al parc
del Reial, i desprès van
acabar al marge del riu
Segre dinant i fent diferents
jocs tant de pilota com de
malabars.

En  aquestes trobades
els joves tenen l’opció de
poder interncanviar expe-
riències.

La Trobada, a la que hi van participar membres
d’Almacelles, Lleida, Tàrrega, Mollerussa i Balaguer
va celebrar-se el passat dia 26 de maig
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El proper diumenge
17 de juny, amb motiu de
la celebració del Dia Uni-
versal de la Sardana, el
grup sardanista “Barres i
escacs” de Balaguer orga-
nitza una jornada plena
d’actes a la capital de la
Noguera.

S’iniciaran amb una
missa on hi haurà ofrenes
sardanistes, a les 10 del

matí al Santuari del Sant
Crist de Balaguer.

Després de la missa
hi haurà un esmorzar de
germanor, i a partir de les
11 del matí al parc del
Reial, la Bellpuig Cobla
amenitzarà una ballada de
sardanes per tots els pre-
sents als actes comme-
moratius del Dia Univer-
sal de la Sardana.

“Barres i Escacs” organitza el

Dia Universal de la Sardana

Ballada de Sardanes

Festa de cloenda dels cursos i tallers
del Casal de la Gent Gran de Balaguer

El proper dijous 14 de
juny, a partir de les 5 de la
tarda, el Casal de la Gent
Gran de Balaguer acollirà la
festa de cloenda dels cursos
i tallers realitzats al taller du-
rant els darrers mesos.

Cursos de gimnàstica,
anglès, català, millora de la
memòria, cant coral, frivoli-
té, manualitats, macramé,
informàtica, punta de coixí,
tai-txi, tall i confecció, teatre,
emocions positives, sarda-
nes i prevenció de la depen-
dència.

El programa de la festa
començarà amb un berenar,
seguit del lliurament de re-
gals als monitors i monito-
res dels tallers i s’acabarà
amb un ball fi de festa amb
l’Orquestra Top Music’s.

D’altra banda, cal desta-
car que el Casal de la Gent
Gran ja està treballant en el
propgrama de la revetlla de
Sant Joan, el proper 23 de
juny a partir de les 10 de la
nit. Top Music’s amenitzarà el ball de la festa

La Festa tindrà lloc el proper dijous 14 de juny
a partir de les 5 de la tarda, al Casal de la
Gent Gran de Balaguer
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Mostra de Dansa a càrrec de la
Companyia de Dansa Montse Miret

Teatre Municipal

La Companyia de Dansa
Montse Miret oferirà una
Mostra de Dansa, aquest
dissabte 9 de juny, al Teatre
Municipal de Balaguer, a par-
tir de les 21,30 hores.

Els alumnes de l’Escola
de Dansa dirigits per
Montse Miret mostraran el
que han treballat durant el
curs 2006-2007 amb un festi-
val dividit en dues parts: la
primera part, sota el títol “Un
munt de contes”, represen-
taran la Blancaneus i els
nans; Peter Pan; El geperut
de Notre Dame; La bella
Durment; La Ventafocs i la
Caputxeta vermella, mentre
que la segona part, sota el
títol de “Nits d’Insomni” in-
terpretaran Clandestinitat;
Metro; Nois del carrer; Barrio
Sur; Somnis; Bandes i Nit de
festa.

Els alumnes de l’Escola de Dansa Montse Miret
oferiran una Mostra de Dansa el dissabte 9 de juny,
a partir de les 21,30 hores

El Parc de la Trans-
segre va ser l’escenari  del
“II Open de cant d’ocells
ciutat de Balaguer”, amb
la presència de 120 ocells,
el passat 26 de maig. Les
varietats d’ocells pre-
sents van ser el pinçà, el
verderol, la carderola i

també el passarell.
D’altra banda, el pas-

sat 29 d’abril Balaguer va
acollir el Campionat Pro-
vincial de Cant d’ocells en
la modalitat de taula, amb
la particiació de 250 ocells
vinguts d’arreu de les co-
marques lleidatanes.

II Open Cant d’ocells Ciutat de

Balaguer al Parc Transsegre

Concurs de cant d’ocells
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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

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

Les ones arrosseguen
el rai d’un home a la platja
de l’Illa. Els vilatans en
veure’l diferent a ells es
sorprenen, però malgrat
això, decideixen acollir-lo.
Aviat sorgiran les pors i
les desconfiances, tot i
que l’home no fa res. Fins
on seran capaços d’arribar
els «atemorits» habitants
de l’Illa?

Narració d’una història
molt dura i cruenta sobre
la intolerància, la violèn-
cia, la desconfiança, la
incomprensió... Què suc-
ceeix quan l’ésser humà és
veu amenaçat? .

L’Illa: una història

quotidiana

Autor: Armin Greder

Gènere: Infantil (+7 anys)

Tot pelant la ceba

Autor: Günter Grass

Gènere: Novel·la
autobiogràfica

Les millors cases

rurals de Catalunya

Autor: A. Juste i E. Calduch

Gènere: Turisme Rural

Darrer llibre del Premi
Nobel alemany, Günter
Grass. Llibre de memò-
ries, autobiogràfic on
l’autor detalla alguns
moments de la seva vida.
El títol respon al fet de
despullar-se de records i
vivències. Segons l’autor:
«la memòria s’assembla
a una ceba, que cal anar
trient capa per capa per
deixar al descobert tot el
que s’hi pot llegir...».

Un dels capítols, de
gran polèmica, per la
confessió de Grass en
haver format part de
l’exèrcit alemany.

Sorgit d’una neces-
sitat personal dels propis
autors, els quals, després
de buscar cases rurals
durant molt temps per
Internet i no sempre
encertar-la, es van llançar
a l’aventura de fer una
guia. És una selecció de 55
cases d’elecció  per-sonal.

La majoria tenen uns
trets comuns: estar situa-
des en entorns privilegiats
enmig de la natura, gaudir
de silenci i tranquil·litat,
respectar el passat, i,
algunes d’elles, permetre
el contacte directe amb el
món de pagès.

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

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

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

Si me’n anés al camp, tot sol al camp,
vivint com fan les plantes lliurement
del nèctar de la llum i el suc de l’aire,
si fes com fan els arbres i els ocells,
passius al món convuls al que pertanyen,
si fos com són, absent al rol de tot,
obert de bat a bat lluny de ficcions
al ventre pur del bé i de les paraules,
si fóssim sense fums i sense l’or,
l’imperi de les tantes coses buides,
efímeres i frívoles que fem,
si tot esdevingués més com abans, ...
si fóssim tots al camp tant lliurement, ...
raons ens sobrarien per desfer-nos
del llast d’aquest farcell tan rebotit
que tots portem al coll amb tantes ganes.
Si fóssim tots al camp, ...?
Singular estesa de paraules he fet ara mateix, ...
potser per no dir res.
Del passat i del futur, que en sé?
M’agrada el punt volat de l’ela geminada,
la força d’uns texans descolorits
a llom de cama,
de dalt, o del costat o bé del mig.
M’agrada viure així com vivim ara,
que res tan bell com és aquest planeta,
no crec que hi sigui enlloc ni hi hagi estat.
Sento tot el bé que m’encomana
la força encara viva al meu davant.
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El Balaguer derrota al Mollerussa en la
1a eliminatòria de Copa Catalunya

FUTBOL >> L’equip
d’Emili Vicente va
imposar-se 1-3, i ara
aquest dissabte rebrà la
U.E. Lleida, a partir de
les 19 hores

27/05/2007

BALAGUER 0

REUS 2

02/06/2007

MOLLERUSSA 1

BALAGUER 3

El Balaguer va derrotar,
el passat dissabte, al
Mollerussa per 1-3 en partit
corresponent a la primera
eliminatòria de Copa Cata-
lunya 2007-2008. El Balaguer
no va passar problemes i va
imposar-se al campió de la

Unió Esportiva Lleida, de la
Segona B, que va imposar-
se per 0-2 al Benavent, el pas-
sat dissabte.

Els balaguerins despe-
diran, amb aquest partit, l’ac-
tual temporada, tot i que el
proper dissabte 16 de juny, a
partir de les 8 de la tarda, el
Municipal acollirà un partit
amistós entre el Balaguer
guanyador de la Copa
Catalunya 2001 i l’actual
plantilla del primer equip,
com a acte final de la com-
memoració del 90 aniversari
del club Futbol Balaguer.

La històrica plantilla amb
jugadors com Julio Bañue-
los i Eduardo estaran dirigits
per Carles Viladegut en
aquest partit, entre els actes
de l’aniversari del club.

Primera Territorial amb gols
de Gabernet, Figuerola i
Carlos Martínez.

En la segona ronda de la
Copa Catalunya que es dis-
putarà aquest dissabte 9 de
juny, a partir de les 19 hores,
els balaguerins rebran a la

Equip guanyador de la Copa Catalunya 2000-2001

C.F. Balaguer

Propers encontres

09/06/2007  --  19 h

Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer | Lleida

Classificació

Tercera Divisió

1. Reus ...................... 82

2. Girona .................... 80

3. Sabadell ................ 80

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

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

6. Mataró .................. 62

7. Santboià ................ 55

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

9. Palamós ................ 51

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

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

12. Castelldefels ...... 45

13. Barcelona C ....... 45

14. Europa ................. 44

15. Blanes ................. 43

16. Premià ................ 43

17. Masnou ............... 40

18. Prat ...................... 40

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

Un any més el davan-
ter  del C. F. Balaguer,
Iban Parra s’ha procla-
mat màxim golejador
de l’equip de la Nogue-
ra, amb un total de 17
gols, en aquesta tem-
porada.

Iban Parra
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Ref. 40152
Zona Instituts, 80
m2, 3 hab., calf.
gas, finestres

d’alumini, cuina-
office. Bon preu.

Ref. 40212
Zona Pere III, 90

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

indiv., cuina-office.

Ref. 40102
Zona Instituts, semi-
nou, 90 m2, moblat,

3 hab., 2 banys,
cuina-office, calf.

ind. gas. Com a nou.

Ref. 40205
Os de Balaguer
Casa 2 plantes:
magatzem+pis 2

hab., terra parquet/
gres. Reformada.

Ref. 40215
Traspàs local, en

ple rendiment per no
poder atendre.

Botiga de roba. Info
personalitzada.

Ref. 40096
Zona Carmelites, 3
hab., bany, cuina,

balcó gran,
fregader. Exterior.

Bon preu.

OPORTUNITAT!!

Ref. 40088
Zona Passeig de l’Estació, pis reformat, 3

hab., terra de gres, finestres d’alumini,
menjador-sala, calf. ind. gas. Terrassa.

Per entrar-hi a viure!

Ref. 40219
c/Urgell, apart.

semi-nou, 2 hab.,
cuina indp., calef.
ind. gas, terrassa i
balcó. Impecable!

Ref. 40103
SENTIU DE SIÓ

Casa 3 plantes, molt
bona ubicació, 2

banys, llar de foc.
Moltes possibilitats.

TARTAREU
80 m2, casa 2

plantes, 3 hab.,
bany, calef. ind. gas

oil. Moblada.
Molt cèntrica.

Ref. 40220
Zona variant

Balaguer. Xalet,
800m2, 6 hab., 3
plantes, piscina,
barbacoa, jardí.

El River Monzón s’emporta el Segon
Torneig benjamí “Ciutat de Balaguer”

L’equip de futbol 7 ben-
jamí del River Monzón va
proclamar-se campió del
Segon Torneig de Futbol 7
Benjamí Ciutat de Balaguer,
al imposar-se als penals al
C.F. Santboià, després d’ha-
ver empatar en la final a dos
gols.

En el partit pel tercer i
quart lloc, el Balaguer A es
va imposar al Cerdanyola per
un contundent 6-1, que
donava el bronze pels nois
entrenats per Raul Palo-
mino. El Torneig Ciutat de
Balaguer reuneix els millors
benjamins de Catalunya, i
enguany va comptar amb la
participació de 12 equips
vinguts d’arreu de les
comarques catalanes, ara-
goneses i d’Andorra.

El Campionat va iniciar-
se a les 9 del matí amb la

Els nens del Monzón aixecaren la copa de campions

FUTBOL BASE >> Va imposar-se a la final al

Santboià, mentre que el Balaguer va quedar tercer

del Torneig al vèncer al Cerdanyola per 6-1

rebuda de tots els equips i a
partir de les 9,30 va iniciar-se
la fase inicial en forma de
lligueta, on els dotze equips
repartits en quatre grups de
3 equips van disputar-se el
poder passar a quarts de
final. En aquesta primera
fase van quedar eliminats
l’Andorra, el Balaguer B, el
Lleida i l’E.F. La Noguera.

En els quarts de final,
disputats a partir de les 16

hores, van caure el Valls, el
Balaguer C, l’Artesa-Ponts i
el Monzón B.

En semifinals el Bala-
guer A va enfrontar-se al
River Monzón, perdent per
6-0, mentre que el Santboià
va imposar-se al Cerdanyola
per 2-1.

El Regidor d’Esports,
Juanjo Tenorio va ser
l’encarregat de lliurar els
trofeus als guanyadors.

180 nens van participar al Toneig
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El Cristec perd a casa davant el Sant
Andreu, en un partit sense història

FUTBOL SALA >> El Futbol
Sala Cristec Balaguer rebia
el Sant Andreu en el darrer
partit que es disputa a casa
aquesta temporada.

Ambdós equips arriba-
ven a l’encontre amb la fei-
na feta, i els locals molt rela-
xats van veure com els visi-
tants arribaven al descans
amb un 3-4, i només iniciar-
se la segona part, s’avança-
ven fins a un clar 3-7 en el
marcador.

La reacció local no es va
fer esperar, i van remuntar
fins al definitiu 6-7, sense que
poguessin aprofitar alguna
ocasió més per aconseguir
el gol de l’empat.El Cristec va jugar el darrer partit al Pavelló

Juanjo Tenorio s’emporta el Trofeu
“Andreu Martínez” 2006-2007

Juanjo Tenorio, capità
del Club Futbol Balaguer va
proclamar-se guanyador del
Trofeu Andreu Martínez, al
millor jugador del primer
equip 2006-2007, segons la
votació dels usuaris del foro
de la pàgina web del club ba-
laguerí.

Juanjo Tenorio  va reco-
llir el trofeu abans del partit
que va disputar-se el passat
diumenge 27 de maig amb
el Reus, de mans del propi
Andreu Martínez.

Cap dels dos equips es jugava res i la relaxació va

ser la nota general del partit del passat dissabte

Andreu Martínez entrega el trofeu a Juanjo Tenorio

N A T A C I Ó > > E r i c
Demarchi Garcia i Cristi-
na Marquina Fuentes del
Club Natació Balaguer
van disputar el Campio-
nat de Catalunya Absolut
de natació en piscina
olímpica.

L’Eric va aconseguir
classificar-se per a la final
B en la prova dels 100 m.

lliures, on va assolir la 16a
posició, en la prova dels
50 metres lliures va
quedar en el lloc 21è de
Catalunya en categoria
Absoluta. D’altra banda,
Cristina va aconseguir un
fantàstic 7è lloc  en la final
A dels 50 m. braça  i l’11è
lloc en els 100 m. braça
amb un temps de 1‘21’’.

Eric Demarchi i Cristina

Marquina al Campionat de

Catalunya Absolut

Un moment de la presentació
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El proper divendres
22 de juny, el Teatre Mu-
nicipal de Balaguer torna-
rà a acollir una nova edi-
ció de la Nit de l’Esport
Balaguerí.

Durant la festa, es re-
trà homenantge a totes
aquelles persones que
han destacat, al llarg de
l’any, per la seva labor en
pro de l’esport balaguerí,

i del club al qual perta-
nyen.

Cadascun dels clubs
esportius nominarà un
representant que rebrà el
reconeixement de la res-
ta de clubs.

La Nit de l’Esport està
organitzada un any més,
per la Regidoria d’Es-
ports de l’Ajuntament de
Balaguer.

Homenatge als millors

esportistes 2006-2007

Nit de l’Esport 2006

Andreu Voltes, del C.E. Vallfogona, al
Campionat d’Espanya sub-12 a Linares
ESCACS >> El jove jugador
del Club Escacs Vallfogona,
Andreu Voltes, va participar
en els campionats de Cata-
lunya sub-12 que es van dur
a terme a Vilaseca, finalitzant
en vuitena posició després
d’haver aconseguit 5,5 punts
de 8 rondes disputades, i
enforntant-se a jugadors de
diferents llocs de Catalunya,
i derrotant jugadors com el
número 8 i el 15 del ranking
que li portaven un avan-
tantge de més de 200 punts
d’elo.

Aquesta vuitena plaça li
dóna dret a participar en els
campionats d’Espanya de
sub-12 representant a Cata-
lunya, i al seu club, el Club
Escacs Vallfogona.

El campionat d’Espanya
es disputarà a Linares durant
la primera quinzena de juli-
ol, en una expedició encap-
çalada pel Gran Mestre
Josep Oms, director del Cen-
tre de Tecnificació d’Escacs.

Andreu Voltes

Després de quedar en vuitena posició al campionat

de Catalunya sub-12, Andreu Voltes disputarà el

proper juliol el campionat d’Espanya
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Avui, mentre endreçava
unes carpetes del despatx, he
llegit, de nou, aquella deli-
ciosa carta que vas  dedicar
al teu nét Oriol el dia de la
seva comunió, ara fa cosa
d’un any.  Recordo quanta
sensibilitat i tendresa hi
havia en aquelles boniques
paraules. Unes paraules que
no eren altra cosa que el nítid
reflex de com arribaves a
estimar tota la teva família.
Un amor que s’aferrava i
s’afermava encara més en la
distància, ja que la major part
d’ells, per raons de feina, han
estat més lluny del que tu
hauries volgut. Hom diu  que
la distància separa. Però en
el teu cas, era i continua
essent fals. I aquest fet
només té una explicació: la
teva capacitat d’acollida, el
teu caràcter obert i dinàmic
i la teva fortalesa d’esperit.
Aquests mateixos valors els
vas infondre, com a mestra,
a tants alumnes que poden
sentir-se orgullosos de ser
deixebles teus.

Més d’un cop, quan la
Judit o en Jordi et dema-
naven alguna decisió ràpida,
l’havies de prendre sense
poder comptar amb el suport
directe d’en Paco, el teu
estimat marit. Un marit i
pare que, malgrat trobar-se
en diferents indrets de la
geografia espanyola dirigint
els més prestigiosos hotels,
ha sabut en tot moment
codirigir amb rigor i amb

Estimada senyoreta Cristi
Josep Maria Simón i Auberni
---------------------------------------------------------------------------------------------------

batuta sensible perquè tot, a
casa, funcionés en  perfecta
harmonia. Que bé que us
hauria anat, en aquells
moments, el mòbil. Però,
aquests no arribaren a les
cases fins quan els  vostres
fills ja eren a Barcelona
estudiant les seves carreres
respectives. Sort n’has tingut
de la teva mare, de la senyora
Juanita. Una  àvia que avui
encara pot gaudir no només
d’uns afectuosos néts, sinó
d’uns eixerits i desperts
besnéts, l’Oriol i en Jan. Em
plau, i alhora és tan
commovedor, veure’ls, els
tres, alguns diumenges fent
el vermut sota de casa,
acompanyats de la vostra
amiga, la Dolors.

És veritat que el buit que
ens vas deixar el passat 14
de juny serà difícil, per no dir
impossible, d’omplir. A
nosaltres, els companys de
feina o a la munió d’amics
que has fet créixer ens
reconforta veure com aque-
lla tenacitat d’esperit que
abans citava, ha impregnat
en ells i els esperona a seguir
endavant.

Durant aquest any han
succeït coses molt impor-
tants que breument voldria
comentar-te.

A meitat de setembre en
Jordi i l’Àfrica es van casar a
València. Molt bé recordo
amb quanta il·lusió l’estàveu
preparant... Malgrat el cop
tan dur que suposà la teva

sobtada partença,  decidiren,
fent ús d’aquella fermesa que
han heretat, formar una nova
família. T’he de dir que tant a
ells dos com a la Judit i a en
Francesc, els pares de l’Oriol
i en Jan, malgrat la seva
joventut els traspua, com a
parella, una maduresa
personal encomiable.

La SudaTeatre ha com-
plert 10 anys. El dia  que
celebraren aquest aniversari
et feren un sentit homenatge
conjuntament amb en Jordi
Gomá. I com cada Setmana
Santa escenificaren al
Castell Formós el muntatge
sobre la passió de Crist, que
tanta feina et portava cada
any.

També al Col·legi vàrem
preparar una escenificació
molt bonica que titulàrem Els
Nadals de Mozart. Ens vas
deixar tot just després de la
cantata del Follet Valent.
Segurament que recordes
que un dels temes es titulava
Nostàlgia. El dia del teu
comiat, el grup instrumental
de la teva escola la va voler
interpretar a la missa, tant
per la tristesa i l’enyorament
que ens suposava haver-nos
de separar, com també per
demostrar, tal com li succeïa
al personatge,  que mai, ni
en aquesta vida ni en cap
altra, amb amics ningú no se
sent sol.

Al principi del text
parlava de l’harmonia i el
caliu que havíeu sabut crear
en la vostra llar. Avui, encara
es fan més palesos, malgrat
les esquerdes i les ferides
produïdes pel teu inesperat
desenllaç. Unes ferides que,
amb l’ajuda de la fe, aniran

Un dia més ..?
Companys del grup La Suda
Teatre

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

Probablement per moltes
persones avui és un dia més.
Un dia com tants d’altres que
van passant. La rutina de sem-
pre: de la feina a casa i de casa
a la feina. Doncs avui per no-
saltres no és un dia més, és un
dia especial. Un dia en què,
ara fa un any,  una bona amiga
ens va deixar sense acomiadar-
se; un dia en què les nostres
veus van trontollar al saber què
havia passat; un dia en el qual
les nostres mirades van decau-
re amb picat i el nostre cor va
començar a encongir-se poc a
poc tot sofrint; un dia en que el
somriure espontani i alegre es
va amagar darrera el dolor de
la notícia que ens havia arri-
bat entre les ones telefòni-
ques.

Recordarem el teu som-
riure i els teus crits d’alegria,
l’alegria de viure. Les teves
converses, els teus consells,
els teus moments de bon i mal
humor. Tu  sols eres capaç de
sobrepassar el temps, de crear
noves expectatives... en tu
confiàvem... en tu ens recol-
zàvem.

Per aquest motiu tenim
quelcom que dir-te, tots nosal-
tres, gràcies per tot Cristi i
encara que, avui per avui, no
estiguis entre nosaltres hi ha
una cosa que mai mor: els
records.

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

cicatritzant i deixaran pas a
un record de tot el tresor
que tu, com a filla, com a
esposa, com a mare i com a
mestra ens vas saber oferir.
El teu llegat és ben bé sem-
blant al d’una espiga de blat.
Aquesta paràbola l’he tro-
bada en un dels poemes del
poeta balaguerí, en Lluís
Profitós. Darrerament prou
havíem parlat d’ell, perquè
sabies que estava preparant
un recull poètic seu que sortí
a la llum el passat mes de
novembre, per les Festes del
Sant Crist. M’agradaria
acabar aquestes línies amb
aquests versos que ens
aporten la llum necessària i
ens obren el camí de l’espe-
rança. L’espiga, quan co-
mença a enrossir-se no sols
té por del sol, que la pot re-
cremar, sinó també de la
lluna, ja que veu en ella la
falç del segador. Llavors un
rossinyol  amic se li apropa i
li diu:
... A qui et sembrà,
dóna amb amor ta vida,
generosa,
perquè el món tingui gra.
...I qui sap si ta sort veuràs
un dia
envejada pels àngels del
Senyor?
Qui sap si seràs pa
d’eucaristia,
Déu etern, fet amor?...

Senyoreta Cristi, sempre
et recordarem.

----------------------------------------------
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GROC és una publicació plura i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la llibertat
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l’article i un telèfon de contacte.

Qui dia passa ...
C.G.A.

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

Com tot i com sempre ja
estan passades les eleccions. I
com era d’esperar el Sr. Miquel
Aguilà continuarà sent el nos-
tre alcalde, i podrà acabar tot
el que té començat que no és
poc. CiU ha pagat tot el rebom-
bori que durant tan llarg temps
no ha sabut solucionar, i no a
Balaguer però si a nivell de
Catalunya la patacada ha estat
homèrica. I en el cas de
Barcelona em sap molt de greu
perquè el Sr. Trias és tot un se-
nyor amb majúscules, i a part,
és una bona persona molt pre-
parada i capaç. En canvi el que
ha passat a Lleida m’ha fet fe-
liç, molt feliç. El Sr.Gavín amb
el seu posat estudiat - rialla in-
closa -, de dignitat «bajo palio»,

marcant territori, i massa atent
al gest i a la paraula, semblava
de plàstic, no era contrincant
pel Sr. Ros que l’ha derrotat
d’una manera total i sense pal·-
liatius. I analitzant aquest sen-
timents tan diferents, que po-
den arribar a inspirar dos per-
sones de diferents partits, un
pot comprovar com la imatge
oferta en uns moments ens in-
clina a favor o en contra. El co-
mentari que us faig, no ho dub-
teu pas, l’he tret del que he
escoltat pel carrer i és el meu
també. El Sr. Hereu fa el paper
de xitxarel·lo, com el Sr. Gavín
el de fantasmeta, potser ni un
ni l’altre són el que acabo de
dir, però el poble els ha judicat
de manera ben diferent.

Des d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds, fem aquest escrit
per agrair a totes les ciutadanes
i a tots els ciutadans de
Balaguer el suport que ens han
donat amb el seu vot a les
eleccions municipals del darrer
diumenge dia 27, que ens han
permès tenir dos regidors en el
proper Ajuntament. Aquesta
confiança que han dipositat en
la nostra candidatura és un gest
de recolzament a un grup de
gent jove, d’esquerres i
ecologistes i amb moltes ganes
de treballar per la gent de
Balaguer i el seu entorn.

De ben segur que els mo-
tius per votar-nos han estat
d’allò més variats. Ha degut
tenir un pes important el nostre
programa amb un contingut ple
de propostes per a fer el nostre
entorn menys degradat i més
habitable, per facilitar la vida
dels ciutadans i ciutadanes,
especialment aquells més
desafavorits, propostes en
vivenda social, en participació
ciutadana i en molts altres
aspectes importants per la vida
quotidiana.

Ens sentim molt afalagats i
afalagades, perquè les mostres
de suport que estem rebent, les
felicitacions dels companys,

amics i coneguts són plenes
d’il·lusió per a veure si
aconseguim portar aquest alè
d’aire nou i de canvi a l’Ajunta-
ment, que ja toca. Ens
enorgulleix perquè la feina feta
ha estat un treball d’humilitat,
amb pocs recursos econòmics,
sense malbaratar diners en
sopars multitudinaris, ni atrac-
cions de fira, ni megafonies, ni
centenars de pancartes, ni
tantes altres coses que al cap
i a la fi solament distreuen
l’atenció de la gent d’allò que
ha de ser l’important: el pro-
grama electoral, la gent que
l’ha de portar a terme, i la
forma de fer-ho. Quina pena no
poder dedicar la meitat
d’aquesta milionada que al-
guns han gastat a la gent que
ho necessita de debò!. Tampoc
no ens han facilitat les coses
alguns mitjans de comuni-
cació que no ens han publicat
els articles que hem escrit o
no ens han permès debatre les
nostres propostes, com en el
debat d’alcaldables de Lleida
Televisió.

A pesar de tot, la resposta
dels veïns ha estat fenomenal,
i llàstima de l’alta abstenció,
que fa que el resultat final
tingui un cert regust amarg.

Moltes gràcies, veïnes i veïns de Balaguer
ICV Balaguer

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

En el local que la nostra co-
lla d’anarcos civilitzats i domes-
ticats ens reunim es va fer una
“porra” amb diners  pel mig, i
dels vint-i-vuit apostants ni un
l’ha encertat. Jo en concret he
fallat en el PSC i en CiU, a un ni
donava un menys i a l’altre un
més, que hi farem? En un altre
aspecte sí que ha estat clara la
lectura que en podem fer; tots
els partits que parlen un xic més
de nacionalisme han rebut un
avís de l’electorat. Potser el na-
cionalisme que ens intentaven
vendre està de baixa en la seva
credibilitat? O potser no com-
plau aquest d’ara descafeïnat i
aigualit? Jo fa temps que penso
que és hora de parlar dels cata-
lans i no tan de Catalunya. És
hora de que ens deixem el rellot-
ge a casa, si és que s’atraça, i
sentir i vetllar un catalanisme
real i positiu.

L’empresariat que l’any pas-

sat va judicar sense contem-
placions al govern de
Maragall, fa quatre dies a Sit-
ges va canviar el judici de l’ac-
tual govern (el del Sr.
Montilla), dient que ara es veu
i es nota que governa. I hem
de pensar que elements d’Es-
querra Republicana, que te-
nien tots els segells de do-
lents més que el Macot, es-
tan fent una gestió encerta-
da i brillant. Poques fotos,
poques declaracions i cap
topada pública. És tant dife-
rent el que veiem al que es-
tàvem acostumats que no
podem sinó que meravellar-
nos. No fa molt de temps go-
vernant CiU i després el tri-
partit (en minúscules), qual-
sevol era capaç de dir el que
li sortia dels cataplins. Tots
es veien Robert’s Red-ford’s,
fossin pelats o peluts, alts o
baixos, rebaxuts o esvelts,

importava poc l’alarma soci-
al que sembressin, ells que-
daven relaxats i plens de sa-
tisfacció. S’ha acabat tot! I
certamen ara recordem el
malament que va un galliner
amb massa galls.

Vostè com jo no sabem
qui és el president de la Con-
federació Suïssa, ni el de No-
ruega, ni el de Suècia, i els
ministres són ombres amb
una curta imatge solament
quan els pertoca, i prou. No
per això les nacions que ad-
ministren van malament ni
molt menys, són competents
gestors que miren d’evitar
problemes pels seus adminis-
trats. Ens hem d’anar acostu-
mant que el més semblant al
citat abans, és tot el que la
Generalitat d’avui ens torna
de la mà del Govern del Sr.
Montilla. L’altre, figuretes de
pessebre amb caganer inclòs.

Iniciativa per Catalunya Verds
hem estat de les poques forces
polítiques que de forma escrita
en una publicació comarcal va
fer una crida a la participació en
aquestes eleccions, i potser ho
varem aconseguir en els nostres
electors i electores. Segura-
ment d’aquí ve part del bon
resultat.

Tenim la convicció de que
tant si estem a l’equip de govern
de l’Ajuntament, com si estem
a l’oposició, treballarem de
valent per a complir amb el
màxim de propostes del nostre
programa, i de ben segur que no
defraudarem aquesta confiança
que els nostres conciutadans i
conciutadanes ha dipositat en
nosaltres. També tenim la con-
vicció de que sense la parti-
cipació ciutadana no es pot
portar a terme cap programa, és
per això que fiquem a disposició
de tot aquell que ho vulgui la
nostra adreça electrònica,
balaguer@iniciativa.cat, i el nostre
local al carrer Barrinou 20, per a
que ens feu arribar les
aportacions i les crítiques que
cregueu oportunes. Junts podem
fer créixer la ciutat. Reiterem,
moltes gràcies, veïnes i veïns de
Balaguer.
----------------------------------------------------

Després d’haver fet
reflexió sobre el resultat
electoral del passat diu-
menge 27 de maig,
voldríem donar les gràcies
a tots els balaguerins i
balaguerines que han
confiat en nosaltres i han
permès que tinguem cinc
regidors en el proper
Ajuntament. Ens ha
quedat un regust amarg
d’aquestes eleccions,
principalment per l’alt
índex d’abstenció i també
pel gran nombre de vots
en blanc. Caldria doncs
pensar en els motius que
fan que la participació
dels balaguerins i
balaguerines sigui tan
baixa. Potser la gent cada
cop més se sent menys
identificada en els polítics
i en la política pactista
d’aquests.

Els resultats electorals
sempre reflecteixen el que
volen els ciutadans, en
aquest cas reflectirien el
que volen poc més del
50% dels ciutadans de
Balaguer.

No volem decebre els
nostres votants, ni tampoc
a aquells que no ens han

Gràcies pel vostre suport
Candidatura de CiU a l’Ajuntament de Balaguer

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

votat però que se senten
identificats amb la nostra
idea política, en definitiva
amb el nostre compromís
amb les persones que tant
es mereixen. De ben segur
que no us defraudarem.
Treballarem des de l’opo-
sició amb tota humilitat
però amb la valentia política
necessària per fer complir
tot el que puguem no només
del nostre programa elec-
toral sinó del programa
d’aquells que els toqui
manar, ja que tantes per-
sones amb les que hem
pogut parlar personalment
aquests dies ens han dit que
els programes electorals són
només promeses.

Nosaltres farem fer
realitat les promeses de tots,
en la mesura que puguem i
des de l’oposició. Us ani-
mem doncs, a què parti-
cipeu de forma activa en la
política de la ciutat, per què
totes les aportacions que
ens pugueu fer són enri-
quidores i seran escoltades.

Ara toca una nova etapa
a Balaguer, amb nous
objectius i moltes promeses
per complir.
----------------------------------------------
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Venda
de pis
al C/ Girona

de 75m2.
TOTALMENT MOBLAT

i AMB
ELECTRODOMÈSTICS.

REFORMAT.

Raó tel.
973 448 273

Àger acull una prova puntuable pel
campionat del món de parapent

La localitat noguerenca
d’Àger va inaugurar el pas-
sat dissabte 2 de juny, la
Paragliding World Cup, la se-
gona prova puntuable per la
Copa del Món de Parapent,
que se celebra durant aques-
ta setmana i fins diumenge
a la capital de la Vall d’Àger.

La cerimonia inaugural
va comptar amb la presèn-
cia d’Angel Ibañez, presi-
dent de la Federació Aèria
Catalana, de Núria Ramon,

representant territorial d’Es-
ports i de Xavier Murillo, de-
legat tècnic del campionat.

La competició compta
amb un total de 131 pilots,
entre ells l’actual campió del

Participants al campionat del món de parapent

món de l’especialitat, Chris-
tian Maurer, i Ewa Wisnerska,
que fa uns mesos va saltar a
la fama mundial al pujar fins
a nou mil metres a l’interior
d’un cumulunimbus.

El mal temps que ha es-
tat fent alguns dies d’aques-
ta setmana, ha impedit que
els pilots aconseguíssin fer
la sortida, tot i que s’espera
que aquest cap de setmana,
el temps sigui el suficien-
ment estable com per poder
acabar la prova mundial
amb tota normalitat.

Pel que fa a la Vall d’Àger
està considerada com una
zona perfecta per a la pràctica
dels esports de vol lliure, així
doncs ideal per celebrar
aquest campionat.

Aterratge a la població d’Àger.

El campionat mundial

compta amb la

participació de 131

pilots i se celebra entre

el 2 i el 10 de juny

La regidoria d’Esports
de l’Ajuntament de
Balaguer organitza un any
més el programa “Estiu
Esport”, un conjunt d’ac-
tivitats esportives i
d’aventura per a tots els
joves d’edats compreses
entre els 4 i els 16 anys
durant els mesos d’estiu.

“Estiu Esport” inclou
tota una sèrie d’activitats

lúdiques i esportives que
els més joves de Bala-
guer i comarca de la No-
guera, no acostumen a
practicar durant la resta
de l’any, com el piragüïs-
me, l’escalada, sortides
amb BTT, tennis, així com
la pràctica d’esports més
habituals com el futbol,
el bàsquet o la natació,
entre d’altres.

Estiu Esport, l’oci dels joves

balaguerins per l’estiu

Presentació d’Estiu Esport 2007

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
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La Llosa

Primera línia de mar
APARTAMENT

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

Ref.  3001

La Llosa

Primera línia de mar
APARTAMENT

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

americana i pàrquing

Ref.  3002

Cambrils Port

Primera línia de mar
PIS GRAN

amb 4 habitacions,
1 w.c., i 1 bany,
cuina i menjador.

Situació excel·lent

Ref.  3006

Vilafortuny

Primera línia de mar
APARTAMENT

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

Ref.  3004

Camí del Corralet

Primera línia de mar
APARTAMENT

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

americana i piscina
comunitària

Ref.  3005

OBRA NOVA OBRA NOVA

Torre a Gerb

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

ideal per a hosrt

Ref.  5016

C/ Bellcaire

PIS de 100m2

amb 4 habitacions,
2 banys i ascensor.

Per reformar

Ref.  5020

Caixa Pensions

PIS de 70m2

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

Ref.  5012

C/ Estació

PROMOCIONS

OBRA

NOVA
A

LA SENTIU DE SIÓ

La Sentiu de Sió

C/ Barcelona

Vilanova de Segrià

C/ Dr. Fleming

PIS de 60m2

A REFORMAR
amb 3 habitacions,

1 bany,
menjador i cuina

65.000 e

Ref.  5013

CASTELLSERÀ

Casa a
Castellserà

2 places de pàrquing,
4 habitacions,

2 banys,
traster i moblat

Ref.  5019

C/ Sant Lluís

PIS de 90m2

amb 4 habitacions,
1 bany, 1 wc,

menjador i cuina.
Moblat

Ref.  5015

PROMOCIONS

OBRA

NOVA
A

VILANOVA DE SEGRIÀ

OP
OR

TU
NIT

AT

PIS de 87m2

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

Piscina comunitària

Ref.  5017

LOCAL
COMERCIAL

160m2 planta diàfana,
i 130m2 d’altell

Ref.  5018
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Anuncis breus classificats
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 precisa
peluquera/esteticient per
ampliació. Raó: 973447776.
------------------------------------------------
ES PRECISA professor/a a
Balaguer titulat en aerobic,
batuka, pilates... Interessats
trucar al 696982639.
------------------------------------------------
ES PRECISA professor d’In-
formàtica pels mesos de ju-
liol i agost. Raó: 619130503.
------------------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------------------
ES LLOGA parquing tancat
al carer Barcelona,, a 200m
de l’Escola Pia. Raó telf.
973448273.
------------------------------------------------
PARTICULAR ven pis de 60
m2, terrassa 20 m2, zona po-
lisportiu. Nou a estrenar.
Preu: 138.000 e. Raó:
655922765.
------------------------------------------------
ES VEN apartament nou, 2
hab., bany, cuina, menjador,
a l’Av. Països Catalans. Raó:
679469579.
------------------------------------------------
SE VENDE piso de 75m2,
reformado, totalmente
a m u e b l a d o ,
e l e c t r o d o m é s t i c o s ,
calefacción gas natural, en
la calle Gerona. Razón telf.
973448273.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA forn al cen-
tre ciutat. Moltes possibili-
tats. Raó: 697238291.
------------------------------------------------
ES LLOGA a Salou, aparta-
ment per setmanes o quin-
zenes, a primera línia de
mar, amb piscina i plaça
ajardinada. Raó: 662358939.
------------------------------------------------
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 E (23
milions). Raó: 609135472-
679857044.
------------------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Ref. Gestoria Cudós. Raó:
973450555, Montse.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA botiga
molt cèntrica, en ple rendi-
ment. Raó: 625653134.
------------------------------------------------

ES LLOGA apartament a la
Pineda, a/a, piscina, tots els
extres, vistes al mar, pàrking
cubert. Raó: 639330429.
------------------------------------------------
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!
------------------------------------------------
SE ALQUILA apartamento
nuevo para 6 personas,
cocina equipada, lavadora,
vitrocerámica, microondas,
2 baños, buhardilla, calef.
gas, TV, pàrking. Benasque
(Sesué). Semana 350 e.
Incluye ropa de cama y
baño. Tel: 973449190.
------------------------------------------------
VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer.
Raó: 973446161-629310479.
------------------------------------------------
ES LLOGA apartament a
Cunit al juliol (800 e quinze-
na). Primera linia de mar, 3
hab., 2 banys, terrassa, pis-
cina, pàrking. T: 661470848.
------------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèn-
tric. Raó telèfon: 607896071.
------------------------------------------------
COMPRO PISO de segunda
mano en Balaguer, de parti-
cular a particular. Razón:
610412517.
------------------------------------------------
BALAGUER vendo aparta-
mento de obra nueva. Muy
céntrico. Razón: 600402319.
------------------------------------------------
OCASIÓ es ven terreny de
400 m2,urbanització St. Mi-
quel (Sentiu). Amb piscina
comunitària, tennis, bàs-
quet, local social. Raó:
686001066.
------------------------------------------------

ES LLOGA xalet a la Pineda,
per setmanes i quinzenes,
de 6 places, tot reformat,
parking, jardí, 3 terrasses.
Raó: 650031586 Cal Davi.
------------------------------------------------
SALOU se alquila apar-
tamento para 6 personas,
zona tranquila y ajardinada,
con piscina y parquing. Cer-
ca de la playa. Razón:
609369537.
------------------------------------------------
ES LLOGA pàrkings al c/ St.
Pere Màrtir, tancats o de lí-
nia. Raó: 639920281.
------------------------------------------------
ES VEN pis c/ Dr. Fleming,
125m2, 18m2 buhardilla, 4
hab., 2 banys, llar de foc, a/
a, calef. gas natural/gasoil.
Reformat del 2006. Sostre
de fusta. Preu: 225.000 e.
Raó: 669414131.
------------------------------------------------
ES VEN pis al C/ Urgell, 120
m2, calef. gas, ascensor.
Totalment reformat. Raó:
973445868/629416563.
------------------------------------------------
ES VEN pis 100 m2, al c/
Barcelona. Tot exterior, zona
Eixample. Raó 973448273.
------------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------------
ES VEN maquinària i mobi-
liari d’hosteleria de segona
mà, en bon estat. Raó:
615560595.
------------------------------------------------
INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas ...
Consultenos al  973447477.
-----------------------------------------------
INTERBAN, soluciones eco-
nómicas para atrasos,
deudas, embargos y
subastas. Consultenos al
973447477.
------------------------------------------------

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. T: 973447477.
------------------------------------------------
ES VEN habitació de matri-
moni complerta, mobles i
accessoris. Raó: 669541013.
------------------------------------------------
INTERBAN. No se agobie
por sus problemas econó-
micos, consultenos y le
ayudaremos a solucionar
tus problemas.T: 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. Truqueu als telèfons:
9 7 3 2 2 1 0 1 9 - 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.
------------------------------------------------

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.
Raó: 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 7 juny a les 8 de la tarda del 14 juny ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 14 juny a les 8 de la tarda del 21 juny CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 21 juny a les 8 de la tarda del 26 juny SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

etàletàletàletàletàl.....liquesliquesliquesliquesliques

ORENOORENOORENOORENOORENOM
Portes metàl.liques

Basculants i automàtiques

Escales i baranes metàl.liques

Serralleria i Forja

Estructures metàl.liques

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

Parquet natural i laminat

Tarima interior i exterior

C/ Gaspar de Portolà, 1

BALAGUER - a/e: sesets@hotmail.com

Fax 973 450 525  Mòbil 687 449 890

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,

OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS

COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

C/ Almatà, 2 -   25680 HOSTAL NOU
Tels. 973 451064 - 639 160541

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS
PRESSUPOST

ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

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

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

Possibilitat de pagar amb targeta

Manteniment i neteja de:

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

Telèfons

 618 382 661
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

LLOGUER

PARQUING

tancat al
carrer Barcelona

Raó. tel.
973448273
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