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

Era un migdia d’un dia
qualsevol d’aquest mes i em
trobava prop de la parada
dels taxis. Em dirigia cap al
Pere III i davant meu hi ha-
via una noia  que duia un
cotxet. Va creuar la zona que
porta cap a baix al riu pel
pas de zebra i quan va voler

Què en penseu?... accedir de nou a la vorera,
es va trobar que els conte-
nidors li impedien l’accés, i
per l’únic lloc que és possi-
ble pujar, per l’escaire, s’hi
havia col·locat un cotxe. No
li va quedar cap altre remei
que continuar per la carre-
tera fins a trobar un espai
entre dos cotxes per seguir
la seva ruta. Aquell automò-
bil estava mal situat, però
estic convençut que la ubi-
cació dels contenidors en

aquell indret no és la més
idònia. És del tot normal que
allí hi hagi un pas de via-
nants; però, ai d’aquell que
gosi travessar-lo anant una
mica despistat... És possi-
ble, que en el millor dels
casos, topi amb algun
d’aquests recipients que re-
corden la necessitat de reci-
clar. La seva posició respon
a alguna estratègia de sen-
sibilització ecològica?...
------------------------------------------------
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Tel./Fax 973 451 393 - 25600 BALAGUER

LA PROMESA DE PILATES:

«Amb 10 sessions notaràs la diferència,
amb 20 la veuràs i amb 30 el teu cos
haurà canviat completament»
BENEFICI DEL MÈTODE PILATES:

- Músculs flexibles, forts i elongats.
- Increment de la força i el rendiment.
- Millora la postura.
- Prevenció de lesions.
- Redueix l’estres.

CONSULTAR HORARIS

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!!

Amb l’arribada de l’anomenat tripartit, i tres anys des-
prés el govern de progrés format pels tres partits d’esquer-
ra: PSC, ERC i ICV, a Balaguer van començar a ploure’ns els
projectes de noves infraestructures. Va començar amb la
Llei de Barris, i la reforma integral del Centre Històric, que
suposava la construcció d’uns nous Jutjats, el Casal de
Ciutat, i la reforma de diversos vials del casc antic per tal de
fer-lo més habitable. També hi anava annexat la construc-
ció de nous habitatges socials a la zona de la Reguereta i
Pintor Borràs. També ens van prometre un nou Hospital i
un nou centre escolar.

Han passat dos o tres anys i de moment només hem
vist com enderrocaven algunes cases al centre històric, les
de la Reguereta, i com el Departament d’Educació col·locava
dues aules prefabricades de la que ha de ser la del nou CEIP
Balaguer. Però la veritat és que encara no s’ha començat
cap obra, ni els Jutjats, ni l’Hospital, ni el nou col·legi, ni les
vivendes de la Reguereta...

Segurament hem de tenir paciència, perquè s’han de
redactar projectes, s’han de licitar, i s’han d’adjudicar, però
van passant els mesos, i el moviment de les administraci-
ons que han de determinar l’inici de les obres, sembla que
va al ralentí, és molt lent.

Hi ha algunes d’aquestes obres que segurament són
prioritàries, com l’escola nova, ja que el setembre del 2008,
arribarà més aviat del que ens pensem, i quan faltaran po-
ques setmanes, tot serà córrer. I el voler córrer ja sabem el
què és veient el que ha pasat a Barcelona amb l’Ave.

Quan comencen les

obres?

PORTADA

Primer Duatló de
Balaguer

>>BALAGUER

Comencen les obres de reforma

del Centre Històric de Balaguer

Obres de millora a la

potabilitzadora de l’aigua

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

>>COMARCA

La Fira de la Perdiu reuneix més de

12.000 persones a Vilanova

El Consell de Directors Territorials

es reuneix al Consell de la Noguera

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

>>CULTURA

Quaranta colles van participar al

Concurs de Sardanes de la Festa

Avis solidaris inicien les vendes a

les fires i mercats de la comarca

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

>>ESPORTS

El Balaguer aconsegueix 8 dels 12

darrers punts disputats

L’equip sènior de Bàsquet no

coneix la victòria amb 9 derrotes

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

>>OCI

Inaugurada la Sala de Ball del

pavelló del Molí de l’Esquerrà
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Balaguer viu una de les Festes Majors

més participatives dels darrers anys

Del 8 a l’11 de novembre,
Balaguer ha viscut les Fes-
tes del Sant Crist més parti-
cipatives dels darrers anys.
La bona climatologia durant
els dies de festa, ha fet que
les activitats de carrer hagin
aplegat un bon nombre de
balaguerins i de veïns de les
poblacions de la comarca
que han participat de les di-
ferents ballades de gegants
i capgrossos, de les ballades
de sardanes, de l’esmorzar
de germanor, de les diferents
competicions i esdeveni-
ments esportius o dels con-
certs i sessions de ball que
s’han celebrat a l’envelat ubi-

cat al pavelló polivalent dels
antics terrenys d’Inpacsa.

Les firetes han estat un
any més el lloc de trobada
dels més joves que han gau-
dit dels tradicionals cava-
llets, dels cotxes de xoc i les
diferents tómboles, o de les
més modernes i sofistica-
des atraccions, típiques de
les nostres festes i fires.

Les autoritats locals acompanyades dels massers

Les Festes del Sant Crist
però, també han mostrat la
seva part més tradicional
amb l’Ofrena Floral amb la
participació de més de dos
mil escolars de tots els cen-
tres escolars de la ciutat, la
celebració del 46è Concurs
Nacional de Colles Sardanis-
tes amb la participació d’una
quarantena de colles d’arreu
de Catalunya, o la tradicio-
nal processó de les autori-
tats locals anant cap a la
Missa del Sant Crist, acom-
panyats pels Massers, els
gegants i els capgrossos
sota les notes de la Banda
de música.

Les Festes van finalitzar,
com no podia ser d’altra ma-
nera, amb un espectacular
Espectacle Pirotècnic a càr-
rec de “La Igual”, que els es-
pectadors van poder obser-
var des de diferents punts de
la ciutat.

Dos mil escolars a l’Ofrena Floral

La bona climatologia del

llarg cap de setmana fa

que els balaguerins

gaudeixin de les

activitats de carrer

Un any més, l’Impic
organitza el Mercat nada-
lenc de Santa Llúcia el
proper 8 de desembre.
Com cada any hi haurà
productes típics de les
festes nadalenques, com
són els torrons, els dol-
ços, la mel, embutits, fi-
gures del pessebre o els
populars arbres de Nadal.

El Mercat començarà
a primera hora del matí, i
fins a les 9 del vespre. Com
cada visitarà la Fira, el Pat-
ge Real per tal de recollir
les cartes dels nens i ne-
nes que les portin, així
com diferents actuacions
musicals amb la col·la-
boració de l’Escola Muni-
cipal de Música.

El proper 8 de desembre, el

carrer d’Avall acollirà una

nova Fira de Santa Llúcia

Fira mercat de Santa Llúcia

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !
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El passat divendres 2
de novembre va tenir lloc
l’acte de cloenda de l’es-
cola taller «Rehabilitació
urbana i mediambiental
de Balaguer», adreçada a
joves de 16 a 24 anys.
Durant l’acte es van visi-
tar diferents obres realit-
zades per l’Escola Taller
durant els darrers mesos
com el refugi d’animals,
tasques de serraleria al
Museu i de fusteria a la
Biblioteca.

L’Escola Taller «Reha-
bilitació urbana i mediam-
biental de Balaguer» és un
programa que ha tingut
una durada de 2 anys, del
7 de novembre de 2005
fins al proper 6 de no-
vembre de 2007. Les
especialitats amb que
compta són: fusteria,
serralleria i construcció,
amb la capacitat de 24
alumnes, 8 per especia-
litat.

A més a més de la
formació específica del
curs, els alumnes han
rebut formació compen-
satòria per a l’obtenció del
Graduat en Educació
Secundària, orientació
laboral, informàtica,
català i prevenció de
riscos laborals.

Acte de cloenda del programa

actual de l’Escola Taller de

rehabilitació mediambiental

Acte de cloenda de l’Escola Taller

Durant els dos darrers

anys, els alumnes de

l’Escola Taller

Minerva han realitzat

diferents obres

Important millora a la potabilitzadora

i els diferents filtratges de Balaguer
El passat divendres, l’Al-

calde Miquel Aguilà, junta-
ment amb el Regidor d’Ur-
banisme, Francesc Ferrer van
visitar la planta potabilit-
zadora on s’ha ampliat el sis-
tema de filtratge de la matei-
xa per oferir als veïns una ai-
gua de més qualitat, ja què
atès a l’increment de la po-
blació el sistema anterior
quedava just per subminis-
trar l’aigua necessària.

També s’ha arranjat tot
l’espai exterior on s’ha ubi-
cat el nou sistema de filtrat-
ge amb la construcció d’uns
murs de contenció al voltant
del mateix.

Un moment de la visita a la potabilitzadora

La Societat Gastronòmica lliura el

Caragol d’Or 2007 a Antoni Siurana
El passat dissabte 17 de

novembre, la Junta Directi-
va de la Societat Gastronò-
mica i Cultural del Comptat
d’Urgell presidida per Josep
Batalla, va fer el lliurament
del Caragol d’Or 2007, a
l’exalcalde de Lleida, Antoni
Siurana, per la seva tasca en
la difusió de l’Aplec del Ca-
ragol.

El lliurament del Caragol
d’Or 2007 es va fer en el de-
curs d’un sopar amb més de
cent assistents.

Les millores han suposat un important augment de

la qualitat de l’aigua de boca de la ciutat

Lliurament del Caragol d’Or a Antoni Siurana
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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

OBRA NOVA i REFORMES

PRESSUPOSTOS CLAUS EN MÀ

TOT TIPUS D’EDIFICACIÓ

La Plana, 31 baixos - 25600 BALAGUER (Lleida)
Tel. 973 448 169 - Fax 973 443 823 - Mòbil 670 284 619

casesdeponent@casesdeponent.com

Avis Solidaris ha
iniciat aquest mes de
novembre un nou trajecte
pels mercats i fires de la
Comarca de la Noguera.

Aquest any creix el
nombre de Residències
participants i de llocs de
parada.

Podreu descobrir els
objectes fets pels nostres
avis i àvies durant els
següents dies: a Algerri el
divendres 23 de novem-
bre; a Artesa de Segre el
diumenge 25 de novem-
bre; a Ponts el dimecres
28 de novembre; a Bala-
guer el dissabte 1 de
desembre; a Os de Ba-

laguer el divendres 7 de
desembre i finalment a la
Fira de Santa Llúcia de
Balaguer el dissabte 8 de
desembre.

Fent una compra, tots
podem col·laborar en la
campanya de reis «Cap
nen/a sense joguina» que
any rera any organitza
Creu Roja de la Noguera.

Avis Solidaris comença la

ruta de mercats els mesos

de novembre i desembre

Campanya solidària “Cap nen/a sense joguina”

Del 23 de novembre al
8 de desembre,
participaran a la
campanya “Cap nen/a
sense joguina”

Inicien la remodelació del Centre

Històric als carrers dels Arços i Torrent
La passada setmana, l’Al-

calde de Balaguer, Miquel
Aguilà, acompanyat dels
técnics municipals van rea-
litzar una visita a les obres
que s’han iniciat en la zona
del carrer dels Arços, la pla-
ça de la Muralla i el carrer
Torrent, que estan emmarca-
des dins la coneguda Llei de
Barris que remodelarà el Cen-
tre històric de la ciutat.

El pressupost d’aquesta
obra, compta amb un total
de 1.100.000 euros repartits
en 700.000 euros pel que fa a
la part del carrer dels Arços,
i 440.000 euros el projecte de
la plaça mirador de la
Muralla.Visita d’obres al Centre Històric

Important augment de turistes a

Balaguer durant l’estiu de 2007
Aquest  estiu de 2007,

des del mes de juny a setem-
bre, han estat  4.055 les per-
sones que han sol·licitat al-
gun que altre servei que de-
pèn de l’Oficina de Turisme
de Balaguer. Una xifra record
comptant que representa un
37% més que l’any 2006.

Aquest notable aug-
ment ve donat gràcies a la
periòdica publicació de
fulletons promocionals de la
ciutat, referents a les festes,
fires i diferents actes.

L’actuació compta amb un pressupost de 1,1 milió
d’euros en ambdós carrers i la Plaça de la Muralla

Més de quatre mil turistes han visitat Balaguer
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El Consell Comarcal de la Noguera ha

promocionat la comarca a “Expotural”
El Consell Comarcal tan-

ca l’any assistint a la Fira
“Expotural”, celebrada a
Madrid  (recinte firal IFEMA),
entre els dies 2 i 4 de novem-
bre.

Aquesta fira ha ofert ac-
tivitats per a tots els públics,
a més d’una oferta turística
de Turisme rural de 15 comu-
nitats autònomes, jornades
tècniques i un Work-Shop
destinat als professionals
del sector. La fira ha rebut
més de 35.000 visitants.

El Consell Comarcal de
la Noguera, en el marc del
Pla d’Acció de Promoció
Turística, ha estat present a
les fires turístiques de nivell
estatal durant aquest any
2007, per promocionar turís-
ticament la comarca amb la
marca “La Noguera, Prepi-
rineu de Lleida”.

Pel que fa a la presència
en fires turístiques, el Con-
sell Comarcal de la Noguera
ha assistit a la fira catalana
del SITC (Saló Internacional
de Turisme), a Barcelona del
19 al 22 d’abril, i a les fires de
la resta de l’Estat, com
FITUR a Madrid del 31 de
gener al 4 de febrer,
SEVATUR, a San Sebastián
celebrada del 16 al 18 de
març, “Expovacaciones”, a
Bilbao del 10 al 13 de maig,
ARATUR a Saragossa
celebrada del 10 al 14 d’octu-
bre i Expotural, a Madrid.

A part de promocionar la
comarca amb la guia

genèrica de “La Noguera,
Prepirineu de Lleida”, el
Consell ha ofert l’oportunitat
de promocionar-se als
diferents municipis, així
com als establiments de
turisme de la comarca

El Consell de la Noguera present a “Expotural”

mitjançant el seu propi
material promocional.

La comarca de la Nogue-
ra assisteix a totes les fires
turístiques que fan a l’estat
per donar a conèixer tots els
seus productes.

Amb l’assistència a la Fira de Madrid, l’ens
comarcal tanca la seva visita a les diferents fires
turístiques de l’any 2007

- 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

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

El Consell Comarcal
de la Noguera va acollir el
passat dimarts 20 de no-
vembre la reunió del Con-
sell de Direcció Territorial
de la Generalitat, integrat
pels diferents directors
dels Serveis Territorials i
presidit pel Delegat del
Govern, Miquel Pueyo,
per tal de debatre sobre
diferents temes que afec-
ten la comarca de la No-
guera.

Les principlas inversi-
ons previstes pel 2008 a
la Noguera, són la variant
de Balaguer i la millora de
la C-12 amb la variant de
Menàrguens.

D’altra banda, Pueyo
anuncià que està a punt
d’acabar-se el projecte de
l’Hospital de Balaguer. El
president del Consell,
Vicent Font va valorar po-
sitivament la reunió, dient:
“d’aquesta manera conei-
xem de primera mà les
inversions i projectes pre-
vistos per la comarca.

Reunió del Consell de Direcció

Territorial de la Generalitat al

Consell de la Noguera

Els Directors Territorials reunits a la Noguera

Entre d’altres van

anunciar les obres de

la variant de Balaguer

i el projecte del nou

Hospital
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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 c/ Barcelona, millor que nou, 4 habitacions.
- ES VEN pis al c/ Barcelona, econòmic.
- ES VEN pis a Mataró, molt cèntric.
- ES LLOGA pis moblat, 2 hab., a Balaguer.
- ES VENEN xalets a Castillonroy.
- ES VEN xalet al Club Segre, Gerb.
- ES VEN/ES LLOGA 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).

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044

Telf. 609 135 472

Més de dotze mil persones visiten la

Fira de la Perdiu de Vilanova de Meià

Vilanova de Meià va aco-
llir el passat dissabte 10 de
novembre, en el marc de la
Fira de la Perdiu, la primera
Jornada Gastronòmica del
Montsec, “Arrèlia”, impulsa-
da pel consistori de Vilanova
de Meià i especialistes gas-
tronòmics, amb la participa-
ció de vora un centenar de
persones.

La jornada es va iniciar
amb una classe de cuina im-
partida pels cuiners com
Paul Cunningham, Carles
Tejedor, Mads Roesgard,
Sergi de Meià i el pastisser
Christian Escribà, tots ells
de reconegut prestigi davant

dels fogons.
El diumenge va celebrar-

se la popular i tradicional Fira
de la Perdiu, una de les més
antigues de Catalunya, ja
que la tradició es remunta a
més de 600 anys d’història.
La bona climatologia va fer
que fossin quasi dotze mil
persones les que visitaren el
recinte firal, en el que hi ha-

Aquesta Fira es remunta a més de 600 anys d’història

vien 31 expositors d’aus,
com perdius, faisans, guat-
lles i ànecs. La reina de la fira
va ser, un any més la perdiu
roja, amb un total de 850
axemplars que es venien a 8
euros l’unitat.

Al certamen també hi van
participar un total de 77 ex-
positors artesans i del camp,
amb tot tipus de productes
naturals.

La desfilada canina
Desfilcan, una exhibició de
tir amb arc a càrrec dels Ar-
quers d’Artesa de Segre, van
complementar els actes
complementaris  de la Fira
de la Perdiu 2007.

El premi al millor
exemplar de perdiu roja de
la Fira de la Perdiu va ser per
a Ivan Torregrossa de
Balaguer, mentre que el
premi al millor exemplar de
perdigot va ser per Josep
Riera Pitarch de Castellserà.

La bona climatologia va acompanyar el certamen

El dissabte va

celebrar-se la Primera

Jornada Gastronòmica

del Montsec, “Arrèlia”

amb importants cuiners

La Junta general del
Consorci-GAL Montsec
Sostenible ha aprovat el
pagament de més d’un
centenar de subvencions
per valor de 602.000 euros
procedents dels fons
“Leader” que permetran a
empreses i també a parti-
culars posar en marxa o
millorar les condicions de
cases de turisme rural i
d’establiments d’hos-
taleria, així com també
d’altres tipus d’activitats
relacionades amb els ser-

veis, en 10 municipis de
la Noguera i 3 del Pallars
Jussà.

A la comarca de la
Noguera s’han subvenci-
onat en total, 28 projectes
a Ponts, 24 a Artesa de
Segre, 10 a Àger, 9 a
Camarasa, 8 a la Baronia
de Rialb, 6 a Os de
Balaguer, 3 a Vilanova de
Meià,  2 a Foradada i Les
Avellanes, i 1 a Alòs de
Balaguer.

La major part de les
subvencions suposen en-
tre el vint i el trenta per
cent del pressupost de les
actuacions que volen tirar
endavant els beneficiaris
d’aquest projecte.

El pagament d’aques-
tes subvencions, es farà
en el transcurs d’aquest
mes de novembre.

El Consorci del Montsec

aprova el pagament de més

de 600.000 euros del Leader

10 projectes han estat subvencionat a Àger

Destinats a un

centenar de projectes

de construcció i

millora de cases

rurals i hostals
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

Àlbum inspirat en el
poema de Walt Whitman
«Cuando escuché al sabio
astrónomo» i il·lustrat per
Loren Long que fa tot un
homenatge a la imagi-
nació. En aquest conte
Long crea un relat preciós
sobre la fascinació que
sent un infant pel cel ple
d’estrelles.

Loren Long és un dels
grans il·lustradors de
l’actualitat, premiat dues
vegades per la “Society of
Illustrators”.

Un llibre molt
recomanat per la tendresa
i la naturalitat de les
il·lustracions que, unes
vegades a doble pàgina i
d’altres a una sola,
impressionen el lector
d’aquest llibre.

El racó del poeta

El astrónomo

Autor: Walt Whitman

Gènere: Infantil

(entre 4 a 6 anys)

Com el riu que flueix:

pensaments i

reflexions 1998-2005.

Autor: Paulo Coelho

Gènere: Novel·la

Sí, advocat! el que no

vaig aprendre a la

Facultat

Autor: Miquel Roca

Gènere: Dret

El curs de la vida, la
història personal, la
creació literària, obser-
vacions sobre la natura
humana i apreciacions
estètiques conformen
aquest magnífic ventall
que Paulo Coelho pre-
senta en aquest volum.

A “Com el riu que
flueix”, l’escriptor bra-
siler reuneix una tria de
relats tan breus com
intensos on és possible
navegar a través de la
mirada i el pensament del
seu propi creador.

Es tracta d’una
mirada plàcida i tran-
quil·la que ens desco-
breix poc a poc i amb
senzillesa l’essència
d’una filosofia que es fa
literatura.

Miquel Roca i Junyent
ha estat marcat sempre
per la seva passió política,
però no ha deixat mai de
ser  advocat, per això ara
reflexiona  sobre el seu
ofici.

Aquest llibre ens
mostra les interioritats de
la seva feina quotidiana i
analitza el paper dels
professionals del dret en
el món d’avui.

El llibre està escrit en
un llenguatge molt planer
i directe que fa que estigui
molt recomanat per a tots
els joves advocats o
estudiants, essent una
bona guia d’ajuda i, en
general, per a tots els
ciutadans que estiguin
interessats en informar-se
sobre algun tema jurídic.

Miquel Trilla
---------------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

He tornat del bosc.
De la selva fera,
del desert immens de fets i paraules,
com mai no havia vist.
Ni que sigui per què sí,
tot sovint volia dir-li
del per què de moltes coses,
per fer que en provés un tast...
Amors immarcescibles, varen dir,
pensant-se tenir raó.
Determinant,
sempre determinant el pensament aliè,
li minava l’opinió.
Anagrama difús.
Imperi del més cregut.
L’interesso poc, es va respondre.
Han estat mils d’hores
caminant sense camí.
Al temps hi plana la pauta.
El fil encara és molt prim.

INDÚSTRIA CÁRNICA
precisa personal para cubrir

puestos de trabajo en Balaguer.

Interesados llamar al tel: 93 432 17 12
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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

El proper diumenge
25 de novembre el Teatre
representarà l’obra gua-
nyadora del premi Ara
Lleida, Ara Titelles de la
18a Fira de Teatre de Tite-
lles de Lleida, “El elefan-

tito” de la Companyia “La
Canica”.

Un petit elefant ple de
curiositats emprèn un vi-
atge a través de la selva
per saber que mengen els
cocodrils. Pel camí es tro-
barà animals de diverses
formes, colors, pelatges,
als quals farà innombra-
bles preguntes.

“El elefantito”, a partir
de les 6 de la tarda, dirigi-
da a un públic d’entre 2 i 5
anys, amb una durada
d’uns 45 minuts.

El Teatre Municipal acull la

representació de l’obra de

titelles “El elefantito”

L’obra va guanyar el

premi Ara Lleida, Ara

Titelles de la 18a Fira

de Teatre de Titelles

de Lleida 2007

El elefantito

ICV projectarà “En tierra de Hombres”

contra la violència de gènere
El proper 25 de novem-

bre, Iniciativa per Catalunya-
Verds i el seu referent juve-
nil a la Noguera organitzen
un cinefòrum en contra de
la violència de gènere, amb
la projecció de la pel·lícula
“En tierra de Hombres” de la
directora Niki Caro i que té
com a protagonista l’actriu
Charlize Theron.

ICV col·labora d’aquesta
manera, amb un acte per la
celebració del Dia Internaci-
onal en contra de la violèn-
cia de gènere.

La projecció del film es
farà a les 19 hores a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament de
Balaguer.La projecció es realitzarà a la Sala d’Actes de l’Ajuntament

Enderroquen la històrica sala de ball

i bar La Rosaleda de Balaguer
Durant els darrers dies

s’ha derruit totalment l’edifci
que albergava la històrica
sala de ball, “La Rosaleda”
que en el decurs de les dar-
reres dècades ha estat el lloc
de trobada de bona part dels
balaguerins i noguerencs,
els dies de festa. La Rosa-
leda, el Glorys, la Sala Eivissa
donaren pas a l’UBBE i al
Mundo Canibal per retornar
a la Rosaleda els darrers
mesos. Ara s’hi construiran
una seixantena de pisos.

El diumenge 25 de novembre, a les 7 de la tarda, a

la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer

Enderroc de la històrica Rosaleda
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Quaranta colles participen al Concurs

de Colles Sardanistes de Balaguer

Durant tot el diumen-
ge 11 de novembre, el
vestíbul de l’Ajuntament
de Balaguer va acollir una
nova Mostra de Bonsais,
organitzada pel Club
Bonsai Balaguer.

La mostra, amb més
d’un centenar d’exem-

plars va causar admiració
entre el nombrós públic
que al llarg de tot el dia
van visitar la mostra, amb
exemplars espectaculars.

L’exposició també
mostrava les principals
eines necessàries per fer
un bon bonsai.

Més d’un centenar de bonsais

a la Mostra de la Festa Major

Mostra de Bonsais

Un moment del Concurs sardanista de Balaguer

El passat diumenge 11
de novembre va tenir lloc a
la Plaça del Mercadal de
Balaguer el 46è Concurs Na-
cional de Colles Sardanistes
amb la presència de més de
quaranta colles d’arreu del
país i prop de 500 dansaries.

De les quaranta colles
participants hi va haver un
grup de bàsic en categoria
sènior de 6 colles.

A més, d’entre les 25
colles que van venir al
Concurs de Balaguer de fora
de la demarcació de Lleida,
hi havia la “Colla Violetes del
Bosc” de Barcelona que
durant molts anys es va
proclamar campiona de
Catalunya.

Actualment es
continuen mantenint com
una de les colles punteres del
nostre país.

El concurs d’enguany va albergar un grup de sis

colles de bàsic, en categoria sénior, fent-lo un dels

més nombrosos dels concursos de Catalunya
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El C.F. Balaguer es recupera guanyant

quatre punts en els dos darrers partits

FUTBOL >> L’equip

d’Emili Vicente guanya

per 3-2 al Manlleu

després d’aconseguir

l’empat a un gol al

camp del Masnou

11/11/2007

MASNOU 1
BALAGUER 1
18/11/2007

BALAGUER 3
MANLLEU 2

Classificació

Tercera Divisió

1. Sant Andreu ......... 30

2. Reus ...................... 28

3. Barcelona B ......... 27

4. Premià .................. 20

5. Santboià ................ 20

6. Blanes ................... 20

7. Pobla Mafumet .... 19

8. Castelldefels ........ 18

9. Manresa ................ 17

10. Igualada .............. 17

11. Rapitenca ........... 17

12. Europa ................. 16

13. Palamós .............. 15

14. Cassà .................. 15

15. Vilanova .............. 14

16. Manlleu ............... 14

17. Banyoles ............. 14

18. Balaguer ............ 13
19. Masnou ............... 13

20. Mataró ................ 11

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Parra ................... 3
2. Ruben Soler ....... 2
3. Isaac ................... 2
5. Gabernet ............ 1
6. Kike .................... 1
7. Gallardo .............. 1
8. Ivan Lopez .......... 1
9. Juanjo Tenorio .. 1

Ruben Soler amb dos
gols en els dos darrers
partits ha trobat el camí
del gol, fent que
l’equip sumi quatre
dels 6 punts disputats,
davant el Masnou i el
Manlleu, abans de la
visita al camp del líder,
el Sant Andreu.

Propers encontres

Juanjo Tenorio

25/11/2007 --  12h.
Camp Municipal de Sant

Andreu

Sant Andreu | Balaguer
-------------------------------------

02/12/2007  --  17h
Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer | Europa

El Balaguer continua en
una dinàmica positiva de re-
sultats, ja què en els darrers
quatre partits ha aconseguit
sumar 8 dels 12 punts pos-
sibles. Després de la victò-
ria al camp de la Rapitenca i
l’empat a casa davant el

ler, Isaac i Juanjo Tenorio.
Quatre partits sense per-

dre que han retornat la mo-
ral als jugadors vermells que
veuen com poc a poc recu-
peren els efectius que esta-
ven lesionats.

Aquest diumenge ja va
retornar Jaume Campaba-
dal, i s’espera que aquest
diumenge ja torni al terreny
de joc el davanter Kike i pel
dia de l’Europa ja podrà es-
tar disponible el davanter
Iban Parra.

Per contra, l’equip no
podrà comptar amb la pre-
sència del defensa Edu Usall,
sancionat amb tres partits ni
tampoc amb la de Juanjo
Alias, ja què va veure la tar-
geta vermella en el partit da-
vant el darrer partit amb el
Manlleu.

Santboià, els jugadors entre-
nats per Emili Vicente van
recollir un valuós empat al
camp del Masnou, i el pas-
sat diumenge van sumar els
tres punts en joc davant el
Manlleu, amb tres espec-
taculars gols de Ruben So-

Imatge d’arxiu

Imatge d’arxiu
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El Cristec Balaguer aconsegueix

guanyar clarament al Nàstic, per 8-4

FUTBOL SALA >> Els

balaguerins guanyen al

cuer, malgrat haver

perdut el darrer partit

davant el Castelldefels

per 3-4 a casa

10/11/2007

CRISTEC 8
NÀSTIC 4
17/11/2007

CRISTEC 3
CASTELLDEF.  4

Propers encontres

24/01/2007 --  17,30h Pista esportiva d’Esparreguera

Esparreguera| Cristec
---------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2007  --  16,30 h Pavelló Municipal de Balaguer

Cristec | Casa Alcalà

El Cristec supera al cuer
de la competició, Nàstic de
Tarragona, per 8 gols a 4. Els
balaguerins, malgrat les
importants baixes per lesió
de Jonny i Capi, aconse-
gueixen 3 punts vitals front
un rival que es va veure
completament superat
durant tot l’encontre i que
només va maquillar el
resultat en els darrers
instants.

Després d’uns instants

Al segon període el
Nàstic va intentar retallar
diferències estirant les seves
línies, però el Cristec ben
situat i amb el porter Carles
força inspirat, va aprofitar 2
ràpides contres del gole-
jador del partit Sàmper,
autor de 4 dianes, per
sentenciar l’encontre (7-0,
minut 30). A partir d’aquest
moment, la lògica relaxació
local va propiciar que els
tarragonins retallessin
distàncies fins al 8 a 4 final.

D’altra banda, aquest
cap de setmana, el Cristec
queia derrotat a casa per 3
gols a 4 davant el Castell-
defels en el tercer partit
consecutiu que els bala-
guerins jugaven a casa, i dels
quals només n’han guanyat
un.

inicials de tempteig, el
Cristec va començar a crear
ocasions davant un Nàstic
molt limitat en les seves
accions. Tarroja, al minut 6,
va obrir el marcador i a partir
d’aquí els homes de Jaume
Canal, molt efectius, van
anar ampliant la diferència
fins arribar-se al descans
amb un contundent 5 a 0,
amb gols de Gelonch, Xolo i
Samper, aquest darrer per
partida doble.

El Cristec va derrotar al Nàstic de Tarragona

PESCA >> El passat dia
11 de Novembre de 2007
es va celebrar el Concurs
de la Festa Major. De 8 a
9h es va fer un esmorzar
per tots els participants i
acompanyants, a base de
coca de samfaina i coca
de sucre amb xocolata
desfeta. A les 9h del matí
es va començar a pescar
fins a les 13h aproxima-

dament. Els tres classifi-
cats són: en primer lloc,
Jordi López amb 19 peces
i 6.500kg, en segon lloc,
Jose A. Rodríguez amb 2
peces i 5.800kg, i en ter-
cer lloc, Jose Antonio
Adell amb 5 peces i
4.500kg, emportant-se
com a premi un trofeu i
una canya, tots tres parti-
cipants.

Jordi López guanya el Concurs

de pesca de la Festa Major’07

Lliurament de premis del Concurs de Pesca
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El Club Tennis Taula Balaguer guanya

els dos partits disputats a Madrid

El Balaguer-Villart Logís-
tic va fer aquest cap de set-
mana un pas important en
la seva consolidació a la part
alta de la Divisió d’Honor
Femenina al guanyar en el
seu desplaçament a Madrid
els dos partits disputats
amb el “TM Rivas” i amb
l’equip “Las Rozas” respec-
tivament.

El dia 18 inaugurava
l’encontre  Yan Lan Li gua-
nyant sense problemes a

la Ciurez. El passat dia 19, a
Las Rozas, Yan Lan Li
guanyava per 3 a 1 a Blanca
Fernández. Anna Biscarri
perdia per 1 a 3 amb  Arina
Torok i Loredana Raduta
tornava a desfer l’empat
guanyant a Esther Hernán-
dez per un clar 3 a 0. En el
partit de dobles Yan Lan Li i
Loredana Raduta tampoc no
donarien opcions a Arina
Torok i Blanca Fernández.
Finalment Yan Lan Li tornava
a demostrar la seva supe-
rioritat guanyant a Arina
Torok per un  contundent 3
a 0, quedant capdavanteres
a la classificació.

Lucia Méndez per 3 a 0. Anna
Biscarri, perdia el següent
partit amb la seva primera
jugadora, la romanesa
Mihaela Ciurez per 1 a 3 i
Loredana Raduta desfeia
l’empat guanyant per 3 a 1 a
Idoia Porta i, conjuntament
amb Yan Lan Li dominaven
també el partit de dobles
guanyant per 3 a 0 a Michae-
la Ciurez i Lucía Méndez.
Rematava la feina Yan Lan Li
guanyant per 3 a 1 a Michae-

L’equip del CTT Balaguer - Villar Logístic

L’equip sènior mascu-
lí del Club Bàsquet Ba-
laguer no aixeca el cap i
després de nou jornades
disputades encara no co-
neix la victòria en el pri-
mer grup de Primera Ca-
talana.

Aquesta quinzena, els
balaguerins van caure
derrotats a casa, davant
el Cornellà B, per un con-

tundent 56-75, mentre que
el passat dissabte, recolli-
en una nova derrota dolo-
rosa a la pista del AEC
Collblanc-Fincas Corral A
per 96-57.

L’equip balaguerí es
l’equip menys anotador
de la categoria i també el
que ha rebut més punts
en contra.

Ara, els balaguerins re-
bran a casa el Mazda
Viacar-Roser A, el proper
dissabte 24 a partir de les
18,30 al Pavelló de Bala-
guer, mentre que el dis-
sabte 1 de desembre, els
balaguerins visitaran la
pista del C.N. Tàrrega, en
el derbi provincial.

El C.B. Balaguer no aixeca el

cap amb dues noves derrotes

davant Cornellà i Collblanc

El C.B. Balaguer en joc

BÀSQUET>> L’equip

balaguerí és el darrer

classificat amb 9

derrotes de 9 partits

disputats

TENNIS TAULA >> Les balaguerines amb 2 victòries

contra els equips madrilenys, es col·loquen a dalt

de la classificació de la Divisió d’Honor femenina
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Joshua Solaní de Vallfogona, guanya el

Memorial Pijuan d’Escacs Escolars

ESCACS>> El vestíbul
de l’Ajuntament va ser
l’escenari de les simultà-
nies de la festa major, pa-
trocinades per l’Ajunta-
ment de Balaguer i que es
celebren de manera inin-
terrompuda des de l’any

1946. Aquest any les si-
multànies es jugaren
amb el mestre internaci-
onal d’escacs Aleksandar
Colovik que va jugar con-
tra 25 jugadors de Bala-
guer, amb de 23 victòries,
1 derrota i unes taules.

El mestre Aleksandar Colovik

davant de les simultànies

Aleksandar Colovik a les simultànies d’escacs

Memorial Pijuan d’Escacs Escolars

El passat dissabte dia 10
de novembre i en el marc  de
les festes del Sant Crist es
va celebrar, un any més, el
torneig escolar d’Escacs
“Memorial Pijuan”.

Enguany el torneig esco-
lar va comptar amb la parti-
cipació de més de  60 nens i
nenes de tots els centres es-
colars de primària i secun-
dària de Balaguer i comarca,
que van assegurar l’èxit  del
torneig.

El campió absolut i
campió sots-16 del torneig
va ser el jugador Joshua
Solaní, jugador del Club
Escacs Vallfogona de
Balaguer, mentre que el
sots-campió absolut i primer
millor sots-14 va ser el
jugador Alex Farré, que és
jugador del Club Escacs de
Balaguer.

ESCACS >>El balaguerí, Alex Farré va quedar

sotscampió absolut i campió sub-14 d’aquest

torneig que es va celebrar el passat 10 de novembre

La Ràpita
Ref. 40235

Adossada 200 m2, 3
hab., 2 banys, calf. ind.

gasoil,foc a terra.
Impresionant.

Zona c/Urgell
Ref. 40261

Pis 3 hab., semireformat,
calf. indv. a gas. Molt

lluminós.

Zona Pere III
Ref. 40066

5 hab., amplíssim, 2
banys. Moltes
possibilitats.

OPORTUNITAT!!

Zona Carmelites

Ref. 40233

Pis de 67 m2, 3 hab., tot exterior, molt solejat.
Moltes possibilitats, Preu: 93.000 e.

Zona Escola Pia
Ref. 40260

Adossada, seminova,
290m2, 4hab., 3 banys,

terrassa, jardí,
garaig.Moblada.

Zona Escola Pia
Ref. 40265

Apartament seminou, 84
m2, 2 hab., tot exterior,

parquet i moblat.

Zona Miranda
Ref. 40213

Apartament amb 1 hab.,
per estrenar, 43 m2.
Vistes impresionants.

Crta. Camarasa
Apartament 2 hab., en

construcció, cuina
independent, terra de
gres, portes de roure.

Zona Gerb
Ref. 40098

Fantàstic pis, 3 hab.,
parquet, gres. Tot
reformat, 2 places

pàrking. Molt lluminós.

Menàrguens
Ref. 40264

Casa 290 m2, 6 hab., 2
banys, tota reformada,

habilitada per a 2
vivendes independents.

Boldú
Solar de 700 m2, casa
amb pati, piscina, bar-

bacoa, 3 hab., 2 banys,
cuina americana. Per

entrar-hi a viure.
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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

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

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

PIS EN

VENDA
carrer Girona

75 m2.,
2 habitacions,

totalment reformat,
moblat i amb

electrodomèstics.
Calefacció a gas.

Raó tel. 973 448 273

TANCAT PER VACANCES

del 12 de novembre

al 2 de desembre

Més de 250 atletes, participants a la

Cursa Atlètica del Sant Crist 2007

L’Atletisme no va faltar en
el decurs de les Festes del
Sant Crist d’enguany amb la
participació de més de 250
atletes de totes les edats que
ompliren de color la Plaça del
Mercadal, el passat diumen-
ge 11 de novembre.

Els participants podien
optar a fer la carrera llarga,
de sis quilòmetres o la curta
d’un quilòmetre i mig, amb-
dós circuits, íntegrament ur-
bans.

El guanyador absolut de
la prova llarga en categoria
masculina va ser Josep Llu-
ís Pérez, amb un temps de
19 minuts i 32 segons, se-
guit de Moisés Trota de

Sortida de la prova

Mollerussa.
En categoria femenina, la

més ràpida va ser Sabina
Moreno, seguida de la bala-
guerina Betsabé Cabrero i de
la també corredora local
Antonia Hermoso.

Pel que fa als corredors
locals, els premis van recau-
re sobre l’atleta Jordi
Cerezuela, cinquè absolut i
sobre Betsabé Cabreo, sego-
na a la general, ambdós del
Club Atlètic Maratonians del
Segre, club organitzador de
la prova, que compta amb el
patrocini de l’Ajuntament de
Balaguer i l’Institut Munici-
pal Progrés i Cultura.

El lliurament de premis
va estar presidit per l’Alcalde
Miquel Aguilà.

Jordi Cerezuela i Betsabé Cabreo, guanyadors locals

ATLETISME>> Josep

Lluis Pérez i Sabina

Moreno, guanyadors

absoluts de la prova de

sis quilòmetres

El proper diumenge
25 de novembre, Balaguer
es prepara per viure la pri-
mera Duatló “Ciutat de
Balaguer”, sota el control
de la Federació Catalana
de Triatló.

Organitzada per la Re-
gidoria d’Esports de
Balaguer amb la col·-
laboració del “Club Pe-
dala.cat” de la capital de
la Noguera, la prova con-
sisteix en les modalitats
de cursa a peu i en bici-
cleta de muntanya.

La sortida es farà al
Monestir de les Avella-
nes, on després de fer un
circuit a peu  de 7,5 quilò-

metres per l’entorn del
Monestir, faran un total de
26 quilòmetres en bicicle-
ta des del Convent fins a
Balaguer passant per
Vilanova de la Sal i Gerb.

A l’arribada a Balaguer
hauran de fer 3 quilòme-
tres més a peu per circuit
urbà, amb arribada final al
Mercadal.

Celebració de la Primera

Duatló “Ciutat de Balaguer”

el diumenge 25 de novembre

Presentació de la Duatló «Ciutat de Balaguer»

DUATLÓ>> S’espera

la participació de més

de 200 esportistes

d’arreu de les

comarques catalanes
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GROC és una publicació plura i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la llibertat

d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes sempre que es guardi el degut respecte que mereixen

persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de

l’article i un telèfon de contacte.

Espectacles actuals

C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

M’havia passat pel cap
escriure per recordar en una
segona part La Rosaleda,
que prou fets hi ha per fer-
ne memòria; per exemple, la
vague de les noies amb el
motor de la “Ventu” quan es
va intentar i aconseguir que
paguessin entrada al ball.
Anar recordant aquells
boleros del Sepúlveda,
sempre amb una nota suau
i trista del somni no del tot
realitzat, no caldria oblidar el
no tenir edat per estimar de
la Gigliola o el que es podia
endevinar en la creu de la
mà. El “Domingo y sus
bohemios”, amb el Garden-
yes o el Sendrals de cantants
melòdics, i aquella trompeta
del Barril. Però no! hi ha
hagut uns fets tan im-

portants en aquest dies
passats, que els records
s’han d’esperar per
manifestar-vos que em
sento monàrquic d’una
manera total, amb tot el cor
i el fetge. Al cent per cent!,
em vaig sentir monàrquic.
Tres minuts escassos van ser
suficients per la meva
momentània conversió. Ni
en Sant Pau va tenir aquesta
rapidesa per molta
influència divina que hi
hagués. De fer d’un Saulo
pagà un San Pau cristià
devia de portar una bona
estona, a part d’algun blau i
algun bony, (una caiguda de
cavall té sempre conse-
qüències). Amb mi res de tot
això va succeïr, estava segut
i així vaig continuar. Veure al

rei ensenyant educació a un
militar “golpista” i male-
ducat, i més fals que un duro
sevillà, que vol fer creure que
és un segon Bolívar i fer
vitalici el seu càrrec, va ser
per a mi un plaer tan
ressonant com un toc de
cornetí. Amb una miqueta
de bona sort aquesta
despesa milionària d’assistir
on res se’ns hi ha perdut, pot
ser una segona part dels
beneficis. Que codony hem
d’anar a buscar amb
individus com l’Ortega, que
encara  ens fa buscar els dos
cents milions de dòlars que
el Felipe González li va deixar,
i que la Violeta Chamorro (la
seva successora), no sabia
on eren. Potser val més
parlar del inqualificable i
xantatgista Evo Morales?. O
del patètic argentí que deixa
el càrrec a la seva senyora,
tot ben amanit al gust de la
classe que remena fa anys i
panys les cireres?. No

oblidem a subjectes com el
Fujimori, al Menem, al
Toledo, o al Garcia i als
Correa de torn, tots del
mateix pelatge, que per poc
presentables que siguin el
Zapatero o el Moratinos -que
sobren a tot arreu-, són uns
sants homes al costat
d’aquest energúmens, que
per cert, ells han triat
d’amics.

Fa molts anys vaig tenir
un professor d’Història que
repetia amb un conven-
ciment dolgut que “España
tiene veinte naciones hijas
suyas... pero que putas las
hizo”. Fa més de cinquanta
anys d’aquest judicis i amb
comptades m’han demos-
trat res les vint. Ara ens volen
fer creure que un socialisme
de cartró que viu cobejant al
capitalisme més cru, que el
raspalla i en el fons vol viure
i ser com ell, pot donar un
missatge d’humanitat sense
la poesia del sentiment i la

serietat de l’exemple. Més us
puc dir, el desencant és total
quan veiem els Acebes o als
Zaplanas de torn per l’altra
banda. Com juguen tots a la
teva/meva sense cansar-se,
com hi barregen els na-
cionalismes, terrorismes i el
que convingui per ferir
sensibilitats i tota classe
d’il·lusions. Tots amb una
avidesa monetària que fa
feredat. Cap mentida els hi
fa basca, s’emparen amb els
tècnics i amb el dimoni si
convé per amagar les seves
mancances de projecte i
càlcul, i tots fan igual, no
importa el color. Mireu com
s’acaba el cas del Carmelo,
uns han emmudit i els altres
han agafat el talonari i... tots
en pau. Cap polític ha dimitit.
I és que amics meus estem
en un país que no cal dormir
per somiar.

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

De vegades, els
rumors esdevenen
llegendes i la realitat
esdevé increïble. Aquí us
presento quatre exem-
ples «made in» Balaguer.

Diuen que la vigília
de Tots Sants, la nit que
abans s’anomenava de la
casta-nyada i que ara es
diu “Halloween”, apareix
una castanyera maníaca
que segresta els ado-
lescents i els emborratxa
fins el ridícul. Això, o
alguna cosa semblant,
és el que han escoltat
alguns pares, de ma-
tinada.

Comenten que, fa

poc, es van penjar uns
cartells invisibles que
anunciaven l’actuació d’un
grup de teatre format per
invidents (abans coneguts
com a cecs). L’obra havia
omplert, fins aleshores, tots
els teatres de les ciutats on
s’havia representat. Però es
veu (ha!ha!), que a Balaguer
només hi van assistir socis
de l’Once i els seus familiars.
Ningú més es va assabentar
de l’esdeveniment. La dura
realitat és, que la publicitat
va quedar sense repartir.

Es diu que els miste-
riosos “Daggers”, que ja
porten anys fent absurdes
pintades a les tàpies de la

Entrevistes freaks. Llegendes

urbanes

Inyaqui Olarte Vives
-----------------------------------------------------------------------------------------------blicana de Catalunya va

presentar una moció, aquest
darrer ple, per tal que es
realitzi un estudi científic que
determini la qualitat de
l’aigua i el cabal ecològic
necessari, per garantir la
supervivència del riu i la
disponibilitat d’aigua dels
que hi vivim a la vora.

Volem agrair a la resta de
grups del consistori, el seu
suport unànime a la moció.
Estem convençuts que aviat
disposarem de dades
objectives per reclamar
mesures a les adminis-
tracions competents, que
garanteixin el futur d’un dels
nostres patrimonis més
valuosos, lo riu.

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

Som molts els bala-
guerins que ens hem adonat
que el nivell de l’aigua del riu
Segre al seu pas per la ciutat
ja gairebé mai supera el pam,
allà on flueix lliurement.

Aquesta notable dismi-
nució del cabal mig re-
presenta també una pèrdua
de qualitat de l’aigua, que
porta una concentració
major d’impureses, re-
sultant en terbolesa i males
olors.

Tenint en compte que
els pronòstics de futur, pel
que fa a pluviometria, no
són gens optimistes i que, a
més, cal esperar nous
drenatges de cabal quan el
canal Segarra-Garrigues
entri en servei. El grup
municipal d’Esquerra Repu-

L’aigua del riu

Grup Municipal d’ERC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ciutat, podrien tenir relació
amb una maligna banda de
break-dancers (aquells
xandallistes que ballaven
girant de cap per avall als,
feliçment passats, anys
vuitanta). La banda en
qüestió no tenia un pam de
net, així que, vigileu amb els
“Daggers”!

Ja són uns quants els
voluntariosos ciutadans que
han aconseguit creuar els
passos de zebra del pont vell,
amb el parador i el Pere III.
La pregunta és: el donen de
debò el «premi per creuar»?
I si és així, on s’ha de recollir
i en què consisteix?

També hi podria haver
premi o, millor, rècord del
món de salt, pels que creuin
la nova passarel·la. Aquella
que es va començar tan
ràpid abans de les eleccions
i ara, allí s’està.

-------------------------------------------------
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Unes 400 persones “estrenen” la nova

Sala de Ball del Molí de l’Esquerrà

El passat diumenge, va
tenir lloc la inauguració de
la nova Sala de Ball de
Balaguer amb l’assistència
de gairebé 400 persones,
quedant l’aforament, previst
per l’organització, petit ja
que totes les taules i cadires
es van ocupar al moment.

L’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, va oferir unes
paraules a la mitja part del
ball com a acte de inau-
guració agraint l’assistència
i demanant també la cons-
tància al llarg de la progra-
mació, ja què aquesta sala
s’obrirà tots els diumenges
per la tarda, d’octubre a

maig, amb actuacions de
música en viu. També hi
haurà actuació pel pont de
la puríssima, concretament
el dissabte, dia 8 de desem-
bre, el dia de Nadal i Sant
Esteve i la Nit de cap d’any,
com ja es va anunciar
públicament durant el ball.
Per aquest dia es podrà
reservar taules, telefonant a

Vista exterior de la nova sala de Ball de Balaguer

l’Institut Municipal de
Progrés i Cultura,  al número
973 446 606.

Amb la posada en marxa
d’aquesta Sala de Ball,
l’ajuntament de Balaguer
pretén donar resposta  a  la
demanda de molts ciuta-
dans i ciutadanes atrets per
aquesta activitat lúdica i
d’oci. La manca d’aquest
espai feia que aquests
ciutadans marxessin de
Balaguer per poder practicar
i gaudir del ball.

Amb l’obertura i creació
d’aquesta nova sala de ball
ubicada al nou pavelló del
Molí de l’Esquerrà, al camí
de l’Horta d’Amunt també es
pretén que totes les parelles
joves que participen i as-
sisteixen a cursos de balls
de saló s’uneixin a aquesta
nova iniciativa municipal, i
poder gaudir i fer alguna ac-
tivitat els diumenges tarda.

Els ballarins de Balaguer a la nova sala de Ball

El passat diumenge 18

de novembre s’inaugurà

la Sala que albergarà

sessions de ball tots els

diumenges i festius

L’ Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà va par-
ticipar el passat diumenge
18 de novembre en els
actes de les  Festes del
Sant Crist que organitza
el Centre Comarcal Llei-
datà de Barcelona.

Després de la tradi-
cional missa que cada
any  es celebra a l’església
de Sant Ramon de
Penyafort, es va orga-
nitzar una xerrada a càrrec
del propi alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà
sobre «Balaguer, present
i futur» en la que l’alcalde
va explicar totes les obres
que s’han dut a terme en

els darrers anys a la
nostra ciutat, així com
totes aquelles que estan
previstes de realitzar en el
decurs dels propers anys,
com l’aplicació de la llei
de barris que afecta al
Centre Històric de la
ciutat, entre altres
actuacions a la ciutat de
Balaguer.

L’Alcalde de Balaguer, Miquel

Aguilà, participa a les Festes

del Sant Crist de Barcelona

Un moment de la xerrada de Miquel Aguilà

Aguilà oferí una

xerrada sobre el

present de la nostra

ciutat a un centenar

de balaguerins
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La Sala Zeppelin acull un concert de

versions del grup Free Disonance Pro

El Casal Pere III de
l’Ateneu de Balaguer va
organitzar el passat 10 de
novembre, els actes de la
Festa Major Alternativa
amb la celebració del III
Concurs de Titius seguit
del Concurs de Garrotins,
amb la presència de pú-

blic i participants de
Balaguer i comarca i tam-
bé de les comarques de
Ponent.

El premi del Concurs
de Garrotins s’en va anar
cap a Alfés, població amb
certa tradició de cantar la
rumba catalana.

El Casal Pere III organitza un

nou concurs de garrotins

Balaguer va tenir la la seva Festa alternativa

Sala Zeppelin

La Sala Zeppelin acull
aquest divendres 23 de no-
vembre, el concert de la ban-
da Free Disonance Pro. Una
proposta de música dedica-
da a les versions de rock al-
ternatiu més conegudes del
panorama musical de tot el
món, com són The Police,
Blur, Rage Against the
Machine, Jimy Hendrix,
Depeche Mode, Nirvana,
Smashing Pumpkins, Alice
in Chains, Porcupine Tree,
entre molts d’altres.

La banda està formada
per Dani Ruiz, veu i guitarra,
Víctor Aricio, guitarra solis-
ta, Jordi Martín al baix i Isaac
Ortega, bateria i segones
veus.

El dissabte 24, continua-
rà la gresca amb molts re-
gals sorpresa per tots els
assitents.

El grup musical versiona la música de les millors

bandes de rock alternatiu del mercat mundial com

The Police, Nirvana, Jimi Hendrix o Depeche Mode
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Anuncis breus classificats

TREBALL
------------------------------------------------
PNEUMATICOS DÍAZ SU-
BÍAS, busca persona para
sección de maquinaria pe-
sada y mantenimiento.
Sabados mañana laboral.
Interesados presentarse.
------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS ne-
cessita aprenent, amb conei-
xements elèctrics teòrics,
ESO aprovada (no cal expe-
riència). Portar C.V. i foto-
grafia al moment de l’entre-
vista. Tel: 973447268 (Loli o
Xavier).
------------------------------------------------
TRABAJA DESDE CASA, in-
gresos extras tiempo parci-
al, elevados ingresos tiem-
po completo, ideal para
personas emprendedoras,
sin jefes ni horarios fijos.
Telf: 687727525.
------------------------------------------------
EMPRESA de mobles, bus-
ca muntador de mobles
amb experiència. Raó:
652092918.
------------------------------------------------
SE OFRECE chica joven
para hacer trabajos de
limpieza, cuidar niños o
gente mayor. Razón:
671941211.
------------------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------------------
ES VEN PIS al c/ Girona, 75
m2. Totalment moblat i amb
electrodomèstics. Refor-
mat. Raó: 973448273.
------------------------------------------------
SE VENDE piso de nueva
construcción en Balaguer.
Próximo Ps. Estación, 90
m2, 3 hab. dobles, 2 baños.
Gran terraza. Interesados
llamar al: 637423228.
------------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèn-
tric. Raó: 607896071.
------------------------------------------------
OPORTUNIDAD, vendo
piso nuevo a estrenar en
Balaguer. Precio: 117.198 e.
Razón: 600402319.

------------------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Referència Gestoria Cudós.
Raó: 973450555, Montse.
------------------------------------------------
VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer.
Raó: 973446161-629310479.
------------------------------------------------
BALAGUER vendo casa ado-
sada a estrenar. Precio:
216.364 e.  Telf:973449314.
------------------------------------------------
ES LLOGA pàrking tancat,
Eixample. Preu: 60 e/mes.
Raó: 973448273.
------------------------------------------------
SE VENDE parcela, Av. Àn-
gel Guimerà, 150 m2 (225 m2

edificables). Ideal casa
adosada. Situación imme-
jorable. Precio: 90.000 e.
Telf: 639374155.
------------------------------------------------
ES VEN pis al c/Barcelona,
zona Eixample, 110 m2, as-
censor, calefacció, 2 banys.
Telèfon: 973448273.
------------------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
1.000 m2, Pol. Ind. Camp
Llong. Amb instal·lació d’ai-
gua i llum, oficines amb ca-
lefacció i a/a, alarma,
càmares vigilància, i caixa
seguretat. Telf: 609432684.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA bar al c/
Bellcaire. Raó: 973448053.
------------------------------------------------
VENC apartament, 70m2 de
particular a particular. Semi-
nou, 2 hab. dobles, bany
complert, cuina-office, ter-
rassa gran, ascenssor, calf.
gas, traster, tot exterior, so-
lejat, moblat i molt cèntric.
Preu: 132.000w, negocia-
bles. Raó: 635991628.
------------------------------------------------
ES LLOGA pàrking tancat i
amb línia al c/St Pere Màrtir
i St Diego de Califòrnia. Raó:
973447752 - 639920281.
------------------------------------------------
PARCEL·LA en venda a la
Comunitat de St Miquel (La
Sentiu), 400 m2, immillora-
ble situació. Urbanitzable
per una vivenda. Raó:
652092918.

------------------------------------------------
SE VENDE piso, todo exte-
rior, 3 hab. dobles, reforma-
da, calf.  indv., a/a, amue-
blado. Precio: 114.192e.
Telf: 665533748.
------------------------------------------------
CASA en venda a l’Hostal
Nou. Raó telèfon:661245574.
------------------------------------------------
ES LLOGA altell comercial
de 60m2, al c/Dr. Fleming,
calf, a/a. Bon preu. Interess-
ats trucar al: 973451275-
680452490.
------------------------------------------------
SE VENDE piso de particu-
lar  a particular, c/Barcelona,
90m2, reformado, calf., a/a.
Precio: 132.000 e. Razón:
625952886.
------------------------------------------------
ES VEN  de particular a par-
ticular, plaça de pàrking de
línia a l’Av. Pere III, canto-
nada amb Cardenal Benlloc.
Raó: 699888360.
------------------------------------------------
PARCEL·LA en venda a
Gerb, 464 m2, en zona urba-
nitzada, davant les piscines.
Particular. Raó: 661848760.
------------------------------------------------
ES VEN pis de 120m2 útils,
d’obra nova, totalment mo-
blat amb mobles de disseny
i electrodomèstics. Opció
de pàrking. Interessats tru-
car al: 605081108.
------------------------------------------------
ROSSELLÓ, piso nuevo
rebajado, 3 hab., comedor,
cocina, 2 baños, balcon,
parking. Precio: 156.000 e.
Razón: 630443600.
------------------------------------------------
ES LLOGA pàrking al c/
Bellcaire. Telf: 973238325.
------------------------------------------------
BALAGUER apartamento
nuevo, muy rebajado, 1
hab., 52 m2, comedor-
cocina, 1 baño. Precio:
112.000e. Interesados lla-
mar al: 678701488.
------------------------------------------------
ES VEN pis xamfraner, tot
exterior, c/Sant Crist, 3 hab.,
2 banys, parquet, calf. comu-
nitària, a/a, comunitat eco-
nòmica, moblat o sense.
Preparat per viure-hi. Preu:
159.000e. Telf: 686473026.

------------------------------------------------
ES LLOGA local de 150 m2,
amb instal·lacions d’ofici-
nes i magatzem. Totalment
condicionat al centre de
Balaguer. Raó: 973446525 -
609909089.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA peluqueria
a Balaguer, per no poder
atendre. Molt cèntrica.
Bons ingressos. Local apte
per qualsevol negoci. Raó:
687236201.
------------------------------------------------
OPORTUNITAT, de particu-
lar a particular, es ven pis
nou de 2 habitacions. Raó
tels. 626555395 / 619130503.
------------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------------
INTERBAN. Créditos per-
sonales hasta 9.000 e, sin
avales, en 24 h. Llamar al te-
lefono: 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 entorn, fa-
miliars-amics. Contacte: As-
sociació Salut Mental Po-
nent-Bala-guer/La Noguera,
telefons d’informació:
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. Trucar al telèfon:
651911369.
-----------------------------------------------
CONSTRUCCIONS GER-
MANS VIDAL. Urbanisme,
banys, teulades, façanes.
Reformes en general. Inte-
ressats trucar als telèfons:
650760006 - 973426180.
------------------------------------------------
ES VEN Cavall àrab de 6
anys, amb carta. Telf:
669418779.

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

-----------------------------------------------
INTERBAN. No se agobie
por sus problemas econó-
micos, consultenos y le
ayudaremos a encontrar una
solución. Telf: 973447477.
-----------------------------------------------

VEHICLES
------------------------------------------------

COMPREM Tractors vells i
motos antigues. Totes les
marques i models (Ossa,
Bultaco, Montesa i altres).
No importa l’estat. Raó:
973610087.
------------------------------------------------
ES VEN Yamaha de
motocross de competició,
any 2001. Preu: 1.800 e.
Raó: 650409188.
------------------------------------------------
ES VEN Mercedes Clase C,
220. Any 2001. Gasoil. Full
equip, amb navegador. Preu:
169.000 e. Raó: 686144761.
------------------------------------------------
ES VEN Hyundai Accent, L-
AC. En bon estat i bon preu.
Raó: 636651786.
------------------------------------------------
ES VEN Yamaha XT-350. Im-
pecable. Sempre a garaig.
Raó: 649019849.
------------------------------------------------
ES VEN tractor Jhon Deere,
model 2020, documentat.
En perfecte estat d’ús i man-
teniment. Porta instal·lat
toro hidràulic per palets.
Preu: 8.400e negociables.
Raó: 973610087.
------------------------------------------------
VENC tractor Masey Fer-
guson, model 135, docu-
mentat. Excel·lent estat de
conservació. Porta cultiva-
dor semi-nou. Cobertes da-
vanteres i darreres noves
Firestone. Preu: 3.000e.
Raó: 616069311.
------------------------------------------------
ES VEN Seat Ibiza, any 1994,
gasoil, amb molt bon estat.
Preu: 1.900e. També Re-
nault 6, en bon estat. Preu:
795 e. Raó: 686144761.
------------------------------------------------
ES VEN quad IFZ Yamaha
450. En perfecte estat. Inte-
ressats trucar al: 661245573.



23<<S E R V E I S

Farmàcies

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
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT 973 454004
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055

Telèfons útils

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.58 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.48 LLEIDA feiners
07.51 " feiners
08.00 " feiners
09.15 “ feiners
10.45 “ diumenges
13.30 " calendari escolar
15.18 “ de dill. a div. feiners
18.05 LLEIDA diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
13.35 PONTS de dill. a div. feiners
19.50 PONTS de dill. a div. feiners

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. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI

09.15 diari
11.00 feiners
12.30 feiners
13.00 de dill. a div. feiners
15.00 calendari escolar
16.00 diari
16.45 feiners
18.30 calendari escolar
19.00 de dill. a div. feiners

Horari d’autobusos

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

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

Parquet natural i laminat

Tarima interior i exterior

Sostres, pèrgoles ...
C/ Gaspar de Portolà, 1 - BALAGUER

a/e: parquetsesets@telefonica.net

Fax 973 449 997  Mòbil 687 449 890

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

PISO EN VENTA

en la calle Gerona, 75 m2. 2 habitaciones.
Totalmente amueblado y con todos los

electrodomésticos.
Razón: telf. 973448273

Farmàcies de torn de Balaguer

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA

06.30 (1) 06.59
08.00 (6) 08.30
09.45 10.14
12.25 12.54
14.16 (4) 14.46
16.00 16.29
18.30 18.59
19.25 (4) 19.55

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER

06.00 (1)(2) 06.23
07.15 07.44
09.05 (3) 09.34
11.45 12.14
13.45 (3) 14.19
15.15 15.44
17.50 18.19
20.30 (5) 20.59

Horari de trens

(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: 11.05 h i 15.50 h - Arribades a Sort: 11.35
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 17.20 h - Arribades a la Pobla de Segur:
12.40 h i 17.50 h).
(5) Els dies 24, 25 i 31/12 només circula entre Lleida i Balaguer.
(6) Els dies 25 i 26/12 i el 01/01 només circula entre Balaguer i Lleida.

De les 8 de la tarda del 8 de novembre a les 8 de la tarda del 15 de novembre SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 15 de novembre a les 8 de la tarda del 22 de novembre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 22 de novembre a les 8 de la tarda del 29 de novembre ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se vende parcela , Av. Àngel
Guimerà, de 150 m2 (225 m2

edificables). Ideal para casa
adosada. Situación immejorable.

Precio: 90.000 E.
Interesados llamar al 639374155.

ES VEN SOLAR PER FER 4 CASES ADOSSADES.
El solar està net i no té cap càrrec financer. El preu inclou:

- Projecte bàsic d’execució i plànols
- Projecte de telecomunicacions
- Projecte de seguretat i salut

- Fiances per a voreres i residus
- Llicència d’obres

Informació: 660 792 237

Molt bona repercussió!!

ES VEN PIS
al c/ Barcelona, 110 m2. 4 habitacions.

Zona eixample.
Raó: 973448273
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