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Sumari
----------------------------------------------------------------------------

Josep M. Simon i Auberni
-------------------------------------------------

Estic al corrent  que,
davant la construcció de
l’hospital de dia, al costat del
CAP,  hi ha  la voluntat d’un
grup de balaguerins, de fer
arribar a les institucions
pertinents la proposta  de
salvar  la girafa que es troba
en aquest indret. Subscric

Què en penseu?... completament aquesta
intenció ja que la figura en
qüestió forma part de la
memòria històrica de molts
ciutadans, exalumnes o no
dels escolapis, que quan feia
bo ens capbussàvem a la pis-
cina fent ús d’aquest original
tobogan. A mi, també em
sabria molt de greu que les
excavadores reduïssin una
creació tan brillant en un
munt de runa. Vull esmentar
que quan es va remodelar la

piscina, no es va enderrocar.
El valor sentimental o la
utilitat que tenia jugaren el
seu paper. De vegades, per
desfer-nos d’alguna cosa,
adduïm que no té nova
ubicació. Crec que a baix al
riu, i sense pretendre muntar
un parc juràssic, aquesta re-
cordada girafa podria conti-
nuar bevent i fruint de les
delícies del Segre. I és que a
la ciutat tropical les girafes
formen part de l’hàbitat.
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c/ Sant Crist, 22 baixos, cantonada Dr. Fleming

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

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 dúplex, 140 m2 a estrenar.
- 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).

PORTADA

Fira d’Àger

El proper 11 de desembre tancarà les seves portes el
Restaurant Cal Morell. Després de 50 anys al peu dels
fogons i de 27 regentant el seu propi restaurant al Passeig
de l’Estació de la capital de la Noguera, el mestre gastrò-
nom de la nostra ciutat, tanca la seva cuina per dedicar-se
a fer d’ambaixador gastronòmic de Balaguer i de la co-
marca.

De fet, ja ho ha vingut fent durant tots aquests anys.
El Josep Maria ha portat el nom de Balaguer i de la Nogue-
ra als llocs més alts de la cuina nacional i internacional.
Només cal recordar les seves innombrables participaci-
ons a programes de totes les televisions públiques i priva-
des, les seves intervencions radiofòniques o la seva pre-
sència a grans esdeveniments, com la “Expo” de Sevilla,
on la seva cuina i el nom de Balaguer sempre hi eren
presents.

Tanca portes el restaurant d’un home que segur que
deixarà petjada. Treballador com n’hi ha pocs, el Morell ha
escrit deu llibres, alguns d’ells autèntics records de ven-
des, com els seus “Fogons de Lleida”, que ja està prepa-
rant la desena edició, amb vora setanta mil exemplars
venuts. I és que el nostre cuiner disfruta tant davant dels
fogons com escrivint els seus secrets per a totes aquelles
persones que a casa seva volen menjar bé.

En un moment en que la modernitat i fins i tot l’excen-
tricitat s’ha apoderat de la cuina de mercat, Morell es rei-
vindica com el gran mestre de la cuina tradicional, la nos-
tra cuina, la de sempre, feta amb els productes de la terra,
productes de qualitat, treballats amb tendresa i saviesa.
Tanca el restaurant però continua el cuiner. Bon profit!

Cal Morell tanca portes

>>BALAGUER

Homenatge als més grans de 80

anys de la Residència

La Caixa dóna mig milió d’euros

pel nou taller de l’Estel

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

>>COMARCA

El Servei  Educatiu presenta les

maletes d’acollida escolar

El Consell Comarcal presenta el

nou Servei d’Atenció a la Dona

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

>>CULTURA

El Grup d’Art 4 organitza el concurs

de Cant Germans Pla

El Museu de Balaguer acull una

exposició de Lluís Trepat

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

>>ESPORTS

El Cristec  aconsegueix la primera

victòria a domicili a Esparreguera

El Club Tennis Taula continua

imbatut, liderant la classificació

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

>>OCI

Enric Magoo tancarà el Cicle de

tardor del Teatre Municipal.
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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

Més de 40 expositors a la Fira Mercat

de Santa Llúcia, el 8 de desembre

Un any més la ciutat de
Balaguer s’està preparant
per celebrar el proper dissab-
te dia 8 de desembre, al car-
rer d’Avall i a la plaça de Sant
Jaume, i durant tot el dia, la
ja tradicional fira mercat de
Santa Llúcia; una fira típica-
ment nadalenca que amb el
temps ha anat evolucionant
respecte als productes que
s’hi venen.

Actualment, les merca-
deries que omplen aquest
mercat són les pròpies de
l’època nadalenca, com els
torrons, les figures de
pessebre, els arbres i
ornaments de Nadal, tot

tipus de dolços, embotits i
formatges artesans, mel i
mató, així com també
artesania i articles de regal
pensats per aquestes festes.

Aquest any la fira
coincideix amb dia festiu, i
és per aquest motiu que es
vol donar un caire més lúdic
amb diverses activitats com
la visita del Patge Reial al

Les parades s’omplen de detalls de Nadal

carrer d’Avall, en dos torns.
Al matí, d’onze a una, i a la
tarda, de cinc a set. Tots els
nens i nenes de Balaguer i
dels voltants poden visitar al
Patge reial i demanar-li tot
allò que els reis els hauran
de portar ben aviat.

A les dotze del migdia
tindrà lloc una «Cantada de
Nadales»  a càrrec dels
alumnes de grau mig de
l’Escola Municipal de
Música de Balaguer, als
porxos a cavall entre el carrer
d’Avall i el carrer Major.

I com a novetat enguany
hi haurà una actuació
infantil, per la tarda, amb el
grup d’Animació Plou i Fa
sol i l’espectacle itinerant
Històries de Nadal, que
recorreran tota la Fira a partir
de les cinc i mitja  i aniran
fent diferents parades, al
llarg del Mercat de Santa
Llúcia.

La Fira de Santa Llúcia anuncia les properes festes

Un any  més, la Fira de
Santa Llúcia s’ubicarà
als porxos del carrer
d’Avall i a la Plaça Sant
Jaume de Balaguer

Des del passat di-
marts 4 de desembre i fins
el proper 6 de gener, la il·-
luminació nadalenca om-
ple els carrers de la ciutat
de Balaguer, per tal de
celebrar les properes fes-
tes nadalenques.

Els principals carrers
comercials de la ciutat, les
places i les entrades i sor-
tides dels diferents barris
de la capital de la Nogue-
ra  s’han ornamentat amb
tot tipus de motius nada-
lencs.

La Plaça Mercadal
manté la tradició amb l’ar-
bre de Nadal i la il·-
luminació dels diferents
plataners, així com la or-
namentació de la façana
de l’Ajuntament i els dos
ponts que creuen el riu a
l’interior de la població.

Encesa de la il·luminació

nadalenca des del 4 de

desembre al 6 de gener

Il·luminació nadalenca a Balaguer

La nova ubicació al
nou pavelló ha estat
ben acollit per la
totalitat d’expositors
del certamen firal
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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!!

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

Centre Mèdic Pere III

Dr. Antoni Santamaria
Ginecologia i obstetricia

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

Cita prèvia al
tel. 605 95 13 93

Dr. Jaume Canal
Medicina General

Visites els
dilluns, dimecres i

divendres,
de 5 a 8 de la tarda

Tel. 607 787 338

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044

Telf. 609 135 472

Els comerciants de Balaguer presenten

la campanya comercial d’aquest Nadal
L’Associació de comer-

ciants Balaguer 2021 ha po-
sat en marxa una nova
capanya  “Aquesta tardor,
pluja de premis a Balaguer”,
consistent en repartir un
total de 6.000 euros en pre-
mis, repartits en diferents
tiquets que rebran els cli-
ents en compres superiors
als 10 euros. Aquests ti-
quets s’hauran de rascar per
comprobar si estan premi-
ats o no.

Hi ha vals premiats amb
imports de 3, 5 i 50 euros
que s’hauran de gastar als
propis establiments comer-
cials adherits a la campa-
nya.Presentació de la campanya comercial

Mà Oberta organitza la Marxa de la

Solidaritat i l’Operació Moneda
En benefici de la campa-

nya de Càritas «Nadal del
pobre», aquest dissabte 15
de desembre durant tot el
matí i al Passatge Gaspar de
Portolà s’organitza l’Opera-
ció Moneda de Mà Oberta.
D’altra banda, el proper dis-
sabte 22 hi haurà la Marxa
de la Solidaritat amb la con-
centració a la Plaça del Mer-
cadal i el recorregut per dife-
rents carrers que acabarà
amb l’actuació de la Troca a
les 17 hores.

Regalaran un total de sis mil euros en premis als

clients dels establiments associats

Una instantània de l’edició de l’any passat de Mà Oberta

El proper 11 de de-
sembre, tancarà les seves
portes l’històric restau-
rant “Cal Morell” de Bala-
guer, després de 27 anys
donant nom a la gastro-
nomia de la nostra ciutat
i de la nostra comarca,
com un dels millors esta-
bliments de tota Cata-
lunya.

El restaurant ha estat

dirigit pel mestre restau-
rador Josep Maria Morell,
que a més de dirigir els
fogons del restaurant, ha
dedicat bona part de la
seva carrera a la peda-
gògia gastronòmica dei-
xant un bon grapat de lli-
bres que han estat autèn-
tics best-cellers de la cui-
na catalana, nombrant
sempre la seva terra.

Tanca l’històric Restaurant

“Cal Morell” de Balaguer

Josep Maria Morell i la seva dona, Magda
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- 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

Concert de clausura i entrega de premis

del IV concurs internacional de Cant Líric

«Germans Pla»

Dissabte 8 de

desembre de 2007

Hora: 8 del vespre

Teatre Municipal de

Balaguer

El Departament d’Ac-
ció Social i Ciutadania i la
Fundació «la Caixa» va
signar el passat  27 de
novembre, un conveni de
col·laboració que servirà
per finançar les obres de
millora del taller ocupa-
cional de l’associació de
disminuïts intel·lectuals
l’Estel de Balaguer. L’acte,
comptà amb la presència
del director dels Serveis
territorials d’Acció Social
i Ciutadania, Carles Vega.

L’ajut, és d’un import
total de 495.000 euros, i
s’emmarca en l’acord
assolit per Acció Social i
Ciutadania amb l’obra

social de les caixes
d’estalvi per a la millora de
centres d’assistència.

La signatura pertany al
pla anual «Conveni Cai-
xes» que el departament
d’Acció Social i Ciuta-
dania estableix amb
aquestes entitats finan-
ceres, per poder duur a
terme aquestes obres.

La Caixa dóna mig milió
d’euros per les obres del nou
taller ocupacional de l’Estel

Taller ocupacional de l’Estel

A través d’un conveni

amb el Departament

d’Acció Social i

Ciutadania de la

Generalitat

Homenantge als residents majors de

80 anys de la Residència St. Domènec
El passat diumenge 18

de novembre la Residència
Geriàtrica Sant Domènec de
Balaguer va retre un meres-
cut homenatge als residents
que durant el 2007 complei-
xen 80 anys i també als nou-
vinguts, durant aquest any,
majors de 80 anys.

En aquesta festa tan
emotiva, hi van assistir
residents, familiars, la Junta
Directiva del centre i també
diferents autoritats locals i
comarcals.Un moment de l’homenatge

Càritas obra un nou centre a Balaguer

destinat als infants sense recursos
Càritas Parroquial ha

obert un nou centre a la ca-
pital de la Noguera amb l’ob-
jectiu d’ajudar als infants des
del seu naixement i fins els
dotze anys i a les seves fa-
mílies.

Es tracta d’un servei
obert a famílies amb pocs
recursos econòmics o bé
amb problemes socials. La
presentació s’ha fet aquest
passat cap de setmana, amb
l’assistència de les auto-
ritats. Moment de la inauguració del nou centre de Càritas
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El proper 9 de desem-
bre, Àger acollirà una
nova edició de la Fira de
productes artesans.

La Fira començarà a
les 10 del matí, tot i que la
inauguració oficial serà a
partir de les 11, i estarà
oberta al llarg de tot el
matí, amb diferents para-
des que comercialitzaran
els productes artesans tí-

pics d’aquestes festes
nadalenques.

Durant el matí hi hau-
rà vàries activitats paral·-
leles a la Fira, com la Mos-
tra d’Oficis Artesans, l’ex-
posició “Memòria de la
Col·legiata: les pintures
romàniques” a l’església
de Sant Vicenç i es podrà
visitar l’antiga farmàcia
Montardit.

Àger acull una nova edició de
la fira de productes artesans

Cartell anunciador de l’11na Fira d’Àger

L’Oficina de Joventut present a la

Trobada Nacional de tècnics de joventut

El passat 23 de novem-
bre, en el marc de la trobada
nacional de regidors i regi-
dores  tècnics i tècniques de
Joventut  realitzada a la ciu-
tat de Tarragona, L’Oficina de
Serveis a la Joventut de la
Noguera fou convidada com
a ponent  en la taula d’expe-
riències: “Col·laboració

Intermunicipal en Polítiques
Culturals joves”.

En aquesta taula s’expli-
cà com s’organitzà la I mos-
tra de grups musicals joves
amb el posterior enregistra-
ment  d’una maqueta (grup
guanyador del concurs) i
d’un disc on hi participaren
tots els grups que amenitza-
ren les nits de la festa de “La
comarkalada 2006”.

D’altra banda, el passat
dimecres es va presentar el
Punt d’Informació i Atenció
a la Dona del Consell de la
Noguera a la ciutat de
Balaguer, coordinat per Va-
nessa Gesa.

Trobada de técnics de joventut a Tarragona

La Trobada es va fer a

Tarragona, i van

presentar l’experiència

de l’edició del CD de

grups musicals

Presentació del Punt d’Informació i Atenció a la Dona
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A l’Arxiu Comarcal de
la Noguera, situat a
Balaguer, els dies 21 i 28
de novembre, ha tingut
lloc un “Taller d’organit-
zació dels documents ad-
ministratius”, adreçat al
personal d’administració
i serveis dels centres edu-

catius públics de la No-
guera.

El taller ha estat
impartit per Ferran
Navalon i Casino, com a
responsable de l’Arxiu
Central del Departament
d’Educació de la Genera-
litat de Catalunya.

Taller d’organització de
documents administratius

L’Arxiu va acollir aquest taller formatiu

Els Servei Educatiu de la Noguera

presenta les maletes d’acollida

Les maletes d’acollida plenes de material didàctic

El servei educatiu de la
Noguera va presentar el pas-
sat 29 de novembre les ma-
letes d’acollida per a famíli-
es nouvingudes de la comar-
ca de la Noguera.

Es tracta d’un material,
dipositat en unes maletes,
que es facilita a les famílies
nouvingudes a través dels
diferents centres educatius
de Balaguer i les zones
escolars rurals de la
comarca, per tal d’introduïr-
los en el coneixement del
seu entorn,(Catalunya, La

Noguera, localitat), la nova
llengua, el català, i el nou
sistema educatiu on acaba
d’entrar el seu fill/a. I alhora
també pretenen que s’esti-
muli l’acollida i acompanya-
ment escolar de l’alumne/a
nouvingut/a. El contingut és
una guia d’acollida de

Balaguer, fulletons i infor-
macions diverses de la
localitat i la comarca,
material bàsic fungible per a
l’alumne, quaderns de
suport de matemàtiques,
làmines de vocabulari,
diccionari visual, contes...
entre d’altres coses.

Destinades a facilitat

l’adaptació dels alumnes

i famílies nouvingudes

als centres escolars de

Balaguer i comarca
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

Les festes nadalen-
ques estan a punt d’arribar,
però els negocis han anat
molt malament per al pare
de l’Osset i li queden els
diners justos per comprar
el menjar. No es pot
permetre, fer regals als
nens. El matí del dia de
Nadal però, sota l’arbre,
cada membre de la família
trobarà el seu regal. Són
regals portats pel Pare
Noel?

Magnífica història que
agradarà a petits i grans.
Una història que capta el
veritable esperit del Nadal,
plena de màgia, humilitat
i tendresa.

Ah! Cal ser bon
observador, doncs, les
fresques imatges ama-
guen moltes claus per a
comprendre la història.

El racó del poeta

El millor Nadal

Autor: Chih-Yuan Chen

Gènere: Infantil

(entre 4 a 6 anys)

Arde el musgo gris

Autor: Thor

Vilhjálmsson

Gènere: Novel·la

Los setenta misterios

del mundo

Autor: Brian M. Fagan

Gènere: Història antiga

Thor Vilhjálmsson,
autor poc conegut al
nostre país, és considerat
el millor escriptor islan-
dès viu i “Arde el musgo
gris” és un clàssic de la
literatura nòrdica. Se-
gons la crítica interna-
cional: «Descobrir Thor
Vilhjálmsson és absolu-
tament obligatori; és un
autor realment genial».

El llibre, tracta d’una
relació amorosa entre
dos germans a la Islàn-
dia del segle XIX. Ás-
mundur, un jove jutge,
assumirà la complicada
tasca de decidir si els
germans són culpables
del delicte d’incest. En el
transcurs de les investi-
gacions però, les  convic-
cions del jutge, s’aniran
transformant a poc a poc.

Aquest llibre és ple de
misteris i secrets de les
antigues civilitzacions: el
rei Artur i el Sant Graal, la
tomba perduda d’Alexan-
dre el Magne, els inicis de
l’escriptura, els antics
alfabets, etc. Un feix
d’enigmes, molts d’ells
sense resoldre.  El llibre,
que ens apropa a la
història antiga des d’un
punt de vista molt sugge-
rent, s’estructura en sis
grans blocs: 1.-Mites i
llegendes, 2.-Misteris de
l’Edat Mitjana, 3.-Antigues
civilitzacions, 4.-Tombes i
tresors perduts, 5.-Escrip-
tures antigues i no desxi-
frades i  6.-La caiguda de
les civilitzacions. Seguint
la mateixa línia podem
trobar: “Las setenta mara-
villas del mundo antiguo”.

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

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

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

Encara floreixen arbres i les flors
i vides encara noves, de noves espècies
i encara un passeig pel tros
resulta agradable,
complaent, sonor, meravellós.
Encara tots els moixons,
encara, criden i canten.
Encara el planeta terra,
la gran casa, suport de tot,
de tots i de nosaltres, encara la seva gènesi,
es fa i es manifesta resistint l’empit
de tantes rareses, de fums i de sorolls,
de nitratges bruts, de fangars de brossa,
de dispendis d’aigua.
Encara brollen els dolls de vida amagada
de l’alta muntanya amb el verd als dits,
l’amor a l’entrada. Encara la vida és l’aigua.
Encara som infinits. Com l’essència de la terra
que no es passa ni es fa vella,
que no li passen  els anys.
Ho direm més endavant?
Se’l queda tot la terra el ploure d’últimament.
És tant seca que tot li és aliment
i no li’n queda cap gota
per als grans embassaments.
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El Teatre acull el concert de clausura

del Concurs Internacional Germans Pla
El proper dissabte 8 de

desembre, a partir de les 8
del vespre, el Teatre Munici-
pal de Balaguer acollirà el
Concert de Clausura i
l’entrega de premis del IV
Concurs Internacional de
Cant Líric “Germans Pla”,
organitzat per l’Associació
Cultural Grup d’Art 4 i comp-
ta amb el patrocini de l’Insti-
tut d’Estudis Ilerdencs i de
l’IMPIC, entre d’altres col·-
laboracions.

L’entrada al concert dels
guanyadors del concurs in-
ternacional de cant líric “Ger-
mans Pla” dels dies 6, 7 i 8
de desembre al Teatre, serà
gratuïta.Concurs Germans Pla

Rosa Agustí mostra el patrimoni visual

de Balaguer en una nova exposició
El passat dissabte s’in-

augurà a la Sala d’Exposici-
ons de l’Ajuntament l’expo-
sició «Balaguer: Balaguer»
de  Rosa Agustí.

L’exposició vol recollir
per mitjà de diversitat de
tècniques, uns paisatges ur-
bans, alguns dels quals molt
representats pels artistes
plàstics i altres mirats des
d’angles inèdits, en un intent
de ressaltar el gran patrimo-
ni visual de la ciutat de
Balaguer.

El Dissabte 8 de desembre, a les 8 del vespre hi

haurà el concert de clausura i l’entrega de premis

Obra de Rosa Agustí

Sis museus i espais
d’art de les Terres de
Lleida reten un homenat-
ge a la figura de l’artista
Lluís Trepat, amb una sè-
rie d’exposicions que re-
passen la totalitat de la
seva obra gravada.

Un total de 200
gravats, diferents a cada
espai, permetran conèi-
xer la iconografia que

Trepat ha dedicat a temes
com les ciutats, els
interiors, el paisatge i
l’abstracció, així com els
llibres il·lustrats amb
aiguaforts, xilografies o
linòleums, tècniques que
ha utilitzat al llarg de la
seva trajectòria com a
gravador. L’exposició
s’inaugurà el passat
dissabte 1 de desembre.

Lluís Trepat exposa els seus
gravats al Museu de Balaguer

Autoretrat de Lluís Trepat
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V. X. ADSUAR

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

Agència OficialMercedes-Benz

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

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

El Balaguer empata al camp del líder,

Sant Andreu, i a casa davant l’Europa

FUTBOL >> L’equip juga

aquest dijous al camp

del Premià i rebrà al

Manresa el proper 16 de

desembre. Al camp del

Castelldefels el dia 19.

11/11/2007

SANT ANDREU 0

BALAGUER 0

18/11/2007

BALAGUER 0

EUROPA 0

Classificació

Tercera Divisió

1. Sant Andreu ......... 34

2. Reus ...................... 34

3. Barcelona B ......... 30

4. Blanes ................... 24

5. Pobla Mafumet .... 22

6. Premià .................. 21

7. Rapitenca ............. 21

8. Santboià ................ 21

9. Europa ................... 20

10. Castelldefels ...... 19

11. Vilanova .............. 18

12. Manresa .............. 18

13. Igualada .............. 18

14. Palamós .............. 18

15. Banyoles ............. 17

16. Cassà .................. 16

17. Balaguer ............ 15
18. Manlleu ............... 15

19. Mataró ................ 15

20. Masnou ............... 14

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

Les grans actuacions
que està tenint el por-
ter Jaume Nogués
han fet que ni el líder
de la categoria, el Sant
Andreu, ni  l’Europa,
hagin marcat en els
dos partits de lliga ju-
gats la darrera quinze-
na.

Propers encontres

Jaume Nogués

06/12/2007 --  12h.

Camp Municipal de Premià

Premià | Balaguer
-------------------------------------

16/12/2007  --  17h
Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer | Manresa

El primer equip del
Balaguer continua sumant
punts partit rera partit, des-
prés d’aconseguir dos em-
pats consecutius al camp
del líder, el Sant Andreu, i a
casa davant l’Europa, el pas-
sat diumenge. En ambdós

aquests dos punts aconse-
guits, l’equip surt de la zona
de descens, tot i que conti-
nua en la zona perillosa de
la taula classificatòria de la
Tercera Divisió Catalana. La
part positiva, és que l’equip
porta sis partits sense per-
dre.

Aquest dijous 6 de
desembre, l’equip jugarà al
camp del Premià, mentre
que el partit que s’havia de
disputar el proper diumenge
9 de desembre, s’ha ajornat
fins el dimecres 19 de
desembre. El diumenge 16
de desembre, el Balaguer
rebrà a casa, el Manresa,
abans d’acabar la primera
volta, el diumenge 23 de
desembre al camp del
Blanes.

partits han empatat a zero
gols, en part gràcies a la
bona disposició defensiva
de l’equip que entrena Emili
Vicente, i a les grans actua-
cions que està fent, aquest
inici de temporada, el por-
ter Jaume Nogués. Amb

Imatge d’arxiu

Imatge d’arxiu
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El passat 10 de no-
vembre, les instal·lacions
del ClubTennis Balaguer
van ser l’escenari de les
finals del Campionat So-
cial en diferents categori-
es, amb la presència del
regidor d’Esports, Juanjo
Tenorio, que va repartir els
diferents trofeus als gua-

nyadors entre els juga-
dors. En categoria feme-
nina, la guanyadora va ser
Mariona Vilella, i en cate-
goria masculina, Albert
Bergadà. En dobles mas-
culins va guanyar la pare-
lla formada pels jugadors
Paquito Vilella i José
Miguel Díaz.

El Club Tennis celebra les

finals del Campionat Social

Foto de família del Campionat Social de Tennis

El Tennis Taula Balaguer continua

invicte a la Divisió d’Honor femenina

Les jugadores del Balaguer, líders de la categoria

Nova jornada doblement
rodona per al Balaguer Villart
Logístic que el passat cap de
setmana es va endur dos vic-
tòries més en el seu periple
per les terres basques, situ-
ant-lo com a líder en solitari
a la classificació de la Divi-
sió d’Honor Femenina de
tennis taula.

El dia 24 el Balaguer
passava com una ventada
per San Sebastián guanyant
per un aclaparador 4 a 0 al
Krafft Atlético San Sebas-
tián.

El dia 25 les jugadores
del Balaguer ho tindrien més
difícil en el seu desplaçament
a Irún contra el Hondarribia
Leka Enea, al que acabarien
guanyant per 4 a 1 en un
partit més disputat del que
podria semblar pel resultat.

Ara el Balaguer, cap-

davanter en solitari a la
Divisió d’Honor Femenina,
haurà d’esperar fins el
diumenge dia 23 de desem-
bre en que rebrà al seu
pavelló a l’altre equip invicte
de la categoria, el TM
Burgos, tancant així la
primera volta de la lliga.

Després d’haver

aconseguit dues

victòries amb els dos

equips bascos de la

categoria
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Zona Renfe
Ref. 40240

Adossada 110 m2, 2
hab., 2 banys,
calefacció. Tota

reformada.

Zona c/Urgell
Ref. 40257

Local de planta baixa,
40 m2, aire acondicionat,
amb molt bona situació.

Zona Carmelites
Ref. 40233

Pis de 67m2, 3 hab.,
totalment exterior, molt
solejat. Moltes possibili-
tats. Preu: 93.000 e.

OPORTUNITAT!!

Àtic, 1 hab., tot reformat, terra de gres, portes de
faig, tancament exterior d’alumini, terrassa 12m2,
traster. Amb possibilitats d’ampliació, molt lluminós.

Preu: 69.000 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.

Fuliola
Adossada de nova

construcció, 163 m2, 3
hab. dobles, escales de
marbre, grans acabats.

Vine a veure-la.

Zona Miranda
Apartament, 70 m2, 2

hab., terrad e parquet,
finca seminova, pis a

estrenar, molt lluminós,
acabats 1a qualitat.

Zona La Ràpita
Ref. 40236

Adossada, seminova, 4
hab., teles mosquiteres,
jardí, garaig 2 cotxes,
per entrar-hi a viure.

Boldú
Ref. 40269

Casa 264 m2, 3 hab.
dobles, 2 banys, tota
reformada, gran pati+
piscina, terrassa 90m2.

Zona Centre
Àtic duplex, 110 m2, 3

hab., 2 banys, terres de
parquet i gres, portes
de roure, amb vistes

impresionants.
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Primera victòria a domicili del Cristec a

la pista de l’Esparreguera per 2 a 6

FUTBOL SALA >> Els

balaguerins continuen

escalant posicions a la

taula després d’un inici

de campionat molt

irregular

24/11/2007

ESPARREGUERA 2
CRISTEC 6
01/12/2007

CRISTEC 2
CASA ALCALÀ 4

El Cristec aconsegueix la
seva primera victòria a do-
micili a l’imposar-se a l’Es-
parreguera, per 2 a 6.

Els jugadors de Jaume
Canal van sortir a la pista
amb molta intensitat i ben
posicionats en defensa,
front un rival que malgrat
tenir la possessió de la pilota
no creava perill.

Els balaguerins van
intensificar el seu ritme i Tiri
en gran jugada individual va

porter avançat, marcant el 2
a 4 a manca de minut i mig
pel final del partit, però
Gelonch i Ferran van sen-
tenciar en el darrer minut
establint el 2 a 6 definitiu.

avançar els de La Noguera al
minut 17. Finalment, en la
darrera jugada del primer
període Tarro va culminar
una ràpida contra per
ampliar diferèn-cies abans
del descans (0-2).

El segon període no
podia començar millor pels
interessos del Cristec, ja què
Xolo va empalmar un
espectacular xut que va
significar el 0 a 3.

L’Esparreguera va pre-
sionar en tota la pista i va
retallar diferències (1-3 minut
27). Els de casa s’ho van
jugar tot a una carta amb

El Club Bàsquet Ba-
laguer continua sense
conèixer el gust de la vic-
tòria després de les 11
primeres jornades. Els ba-
laguerins van caure
aquest dissabte a la pista

del Tàrrega, en el derbi llei-
datà, per 77-53, confir-
mant la darrera posició
que ocupa l’equip de la
Noguera, en la classifica-
ció del grup 1 de la Prime-
ra Catalana. La setmana
anterior, l’equip balaguerí
havia caigut derrotat a la
seva pròpia pista per un
contundent 51-86 davant
el Roser A.

El proper dissabte, el
Balaguer torna a jugar a
casa, davant els Lluisos de
Gràcia, a les 18,30 hores.

El Balaguer torna a perdre els

dos partits de la quinzena, i

continua a la cua de la taula

Jugada d’atac del C.B. Balaguer

Foto d’Arxiu del Cristec

Propers encontres

09/12/2007 --  12h

Pavelló de Salou
Salou| Cristec Balaguer
--------------------------------------
15/12/2007  --  16,30h

Pavelló de Balaguer

Cristec Balaguer | Garriga

BÀSQUET >> L’equip

balaguerí continua

sense conéixer la

victòria en el

campionat
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Pel  proper dissabte
15 de desembre, el Gim-
nàs Punt d’Esport de
Balaguer ha organitzat
una marató de 12 hores
de pràctica esportiva, des
de les 8,30 fins a les 20,30
hores ininterrompudes
amb la pràctica d’activi-
tats com l’squash, spin-
ning i màquines de cardio
amb la cinta de ioguing,
elíptiques i bicicleta.

A la marató esportiva
hi poden participar tant
els socis com els no so-
cis del gimnàs, i el preu
de la inscripció a la pràc-
tica de l’espining i màqui-
nes de cardio és de 5 eu-

ros, mentre que la inscrip-
ció a l’squash és de 10
euros. Tots els diners re-
captats seran en benefici
de la Marató de TV3, del
proper diumenge dia 16,
destinat a les malalties
cardiovasculars. El Gim-
nàs també ha obert una
fila 0, per a tots aquells que
vulguin col·laborar.

El Gimnàs Punt d’Esport

col·labora amb la Marató de

TV3 amb una sessió de 12 h

Gimnàs Punt d’Esport

Els participants

practicaran spining,

squash, bicicleta es-

tàtica. eléptiques i la

cinta de ioguing

Mireia Santesmasses es proclama

campiona de la Duatló de Balaguer

Sebastià Catllà del Club
PC Bonavista es va procla-
mar campió absolut de la
Primera Duatló Ciutat de
Balaguer en realitzar la pro-
va amb un temps de 2h 11’
27’’, seguit d’Eduard Barceló
del CN Reus Ploms, amb un
temps de 2 h 11’ 38’’ i en ter-
cer lloc Xavier Bellón del CN
Prat Triatló amb un temps
de 2h13’57’’. En categoria fe-
menina la primera posició va
ser per a l’atleta local Mireia

Santesmasses, del CN Reus
Ploms amb un temps de 2h
42’ 33’’, seguida de Brigitte
Maria Bott, independent
amb un temps de 3h 35’22’’ i
en tercer lloc Cinta Rodrí-

Marc Casals

guez del Club Gimnàs Lleida.
La classificació per

equips va ser per al Club
Triatló Sant Joan de les
Abadesses, amb un temps
total de 7h01’56 ‘’ destacant
el quart lloc per al nou equip
balaguerí, el Club Esportiu
Pedala.cat, amb un temps
local de 7h51’08’’.

En els premis per
categories es pot destacar al
local Marc Casals, del CN
Reus Ploms que va
aconseguir la primera
posició en categoria júnior
masculina amb un temps de
2h 40’08’’.

Aquest són els resultats
de la classificació de la
primera Duatló celebrada a
Balaguer.

Mireia Santesmasses

La Primera Duatló de

Balaguer va comptar

amb la participació de

més d’un centenar

d’atletes d’arreu
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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.

En passat i futur

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

Ja tot està consumat. De
la Rosaleda sols en queda
un magnífic pati, i els
records han caigut abatuts
no com les parets, però sí
estranyats per no saber
respectar ni els mosaics en
que hi posava el nom. Tant
poc valien pels actuals
propietaris? Tan costava el
recuperar-lo? Els anys que
portaven aguantant el foc de
l’estiu i les boires de l’hivern
no els feien mereixedors
sinó de la trencadissa? En fi,
com diuen els castellans;
“Donde hay patrón no
manda marinero”. Allà ells!
Jo el tinc fotografiat.

Amb unes coses i altres
els fets s’empenyen en el dia
a dia per guanyar-se un lloc,
i Barcelona genera notícies
sense parar. Ara són les
rodalies, a les hores el Prat,
sinó és l’aigua i al cap d’uns
minuts el Barça, no cal citar
aquesta trepa dels seus
jugadors, que com a bons
mercenaris es converteixen
en una moderna Legión
Extranjera, als que no es té
en compte que parlin  en
castellà. El Laporta ho sap?
A veure si amb el temps l’hi
crearà algun problema en la
seva futura i previsible
carrera política. Segur que
no.

No cal parlar de la
manifestació del passat dia
2, en que una multitud de
centenars de milers de
barcelonins i d’altres que no

ho eren, van anar
agermanats recordant a
Madrid que ja n’hi ha prou.
Davant les fotos de la
premsa em vaig emocionar.

Quan era jove i el
Caudillo volia i feia algun
acte multitudinari, l’oposició
secreta deia amb raó que el
transport del personal amb
camions i altres mitjans
escadussers, estava orga-
nitzat pels sindicats verticals
i la Falange. Radio Pirenaica
se’n feia ressò amb gust. Ara
com els temps han canviat
per a bé, es fa el transport
amb moderns autocars.
Com que l’entusiasme no és
gaire car, sempre és abundós
el personal, i al mateix temps
ens dóna a conèixer
germanors sospitades, em
vaig tornar a emocionar, que
voleu que us diga! Veure al
Sr. Pujol i al Sr. Maragall
juntets i amb cotxe oficial de
per vida, identificats amb el
“currante” del cada dia no és
pas un espectacle massa
vist. Jo que voleu que us
expliqui si només sóc un
català més, una mica
malpensat, que del polític en
la seva gran majoria en fujo
com el dimoni de la creu. I
com deia el Josep Pla, “hi
ha dues menes de persones;
els que han nascut per fotre
als altres i els que han de
quedar fotuts”. És de
suposar que enteneu que
aquests senyors que es
dediquen professionalment

a la política, és podria
assegurar que són del
primer grup, i vostè i jo i
milers de catalanets del
segon, i amén, que
n’avançarem més. El cas
és que vam poder veure
al Sr. Artur Mas amb el
“look” adequat per l’acte,
i de segur es va sentir
cofoi al tancar els ulls -si
els va poder tancar, és
clar-, i imaginar que
aquella munió de gent el
votaran a ell i pugues
treure’s aquest malson
batejat Entesa, i prendre
vots a Esquerra per deixar-
la amb  calçotets. Que dur
és estar a fora de quasi
tot arreu havent-t’ho
tingut tot, i convertir-se
d’avui per demà en un
grup que ranqueja i ha de
dependre dels altres sinó
vol convertir-se en un
adorador més del Sant
Sepulcre. Però va errat
quan pensi només en
Barcelona i les comar-
ques les tingui oblidades,
i no es fiqui a reconquerir-
les ficant-se dintre els
seus problemes, deixant-
se veure fins i tot una
mica despentinat i proper.
Ara es veu com un home
massa llunyà, tibat i
conscient del seu valor,
però que senzillament no
invita a votar-lo.

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

Anava caminant l’altre
dia pel carrer Barcelona i em
vaig trobar ni més ni menys
que a les “Paris Hiltons”
comarcals, la Dori i la Gertru,
que sortien d’una botiga
amb dues bossetes de regal.
- Holaaaa! -van dir-me,
mentre es dirigien cap al seu
vehicle aparcat en doble fila.
Nova temporada i nou cotxe,
ara portaven, un tot terreny
daurat de dimensions
exagerades.

Vaig continuar el meu
camí i, al cap de no res, vaig
veure com el mega-jeep de
les meves amigues s’aturava
una mica més endavant,
altra vegada en doble fila, i
les noies baixaven a mirar-
se un aparador.

Ara sí que ja no vaig
poder-me estar de dir-los:
- Però no us fa vergonya anar
amb cotxe a comprar menu-
deses i mirar aparadors?

Elles em van mirar amb
cara d’incomprensió i la Dori
em va respondre:
- Però... però si tenim cotxe,
no haurem pas d’anar a peu.
No? Així guanyem temps.

Darrera nostre van
començar a sonar botzines
de conductors emprenyats
amb l’embús que es comen-
çava a formar.
- I el temps d’aquests, què? -
vaig replicar jo, senyalant els
conductors.

Les noies es van
encongir d’espatlles. En les

seves expressions vaig veure
que tant se’ls en fotia.

Jo, que no em podia
creure que fossin tan
passotes, vaig continuar
insistint:
- Però si viviu aquí a la vora.
No us fa falta per res agafar
el cotxe. Podríeu anar
caminant i així també faríeu
exercici.

Ara semblava que els
havia tocat un punt sensible.
La Gertru va aixecar un dit i,
en actitud quasi ofesa, em
va oferir un perla de la jet set:
- Escolta, maco, per alguna
cosa estem pagant la quota
del gimnàs.

Dit això, es va girar i,
aliena a tot allò que no fos
ella mateixa, va continuar
inspeccionant l’aparador.

Aquestes dos no tenien
remei, però em vaig fixar en
que, d’allí estant, podia veure
cinc cotxes més, aturats en
doble fila, que convertien el
carrer en una ruta d’obs-
tacles.

De debò representa tant
esforç el fet de buscar un
lloc adequat per estacionar i
després caminar una mica?
Dono fe que a Balaguer, de
moment, no. Però sempre
és més fàcil optar per la via
ràpida i incívica, i autojus-
tificar-se amb allò de: tinc
pressa, fa molt fred, molta
calor, plou, fa vent, o un dia
és un dia. La qüestió és no
caminar, oi?

Entrevistes freaks.

Gandulisme a Go-Go

Inyaqui Olarte Vives
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.revistagroc.com
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Carta d’una desconeguda i l’Inventor

d’il·lusions tanquen el cicle de tardor

El proper diumenge 16
de desembre, continua el
Cicle de Tardor del Teatre
Municipal de Balaguer, orga-
nitzat per l’Àrea de Cultura
de l’Impic amb la represen-
tació de l’obra “Carta d’una
desconeguda”, de Stefan
Zweig, sota la direcció de
Fernando Bernués i interpre-
tada per les actrius televisi-
ves, Emma Vilarasau, Marta
Marco, Anna Barrachina i
Carlota Olcina, algunes pro-
tagonistes de la sèrie “Vent-
delplà” que emet Televisió
de Catalunya.

La representació teatral
d’aquesta obra començarà a

partir de les 7 de la tarda.
El cicle de tardor del Tea-

tre Municipal es tancarà
amb una representació in-
fantil, dedicada al món de la
màgia i de la il·lusió, a càrrec
del prestigiós Enric Magoo,
que presentarà l’espectacle
“L’inventor d’il·lusions”.

Aquest espectacle està
destinat a un públic d’entre

Enric Magoo

6 i 10 anys té una durada de
1 hora i es representarà el
proper divendres 28 de de-
sembre, a partir de les 6 de
la tarda.

No t’has preguntat mai
qui s’inventa els jocs de
mans? Qui els fabrica? Qui
decideix si es poden fer en
públic? Quants tipus de
trucs hi ha? Com es classi-
fiquen? Si vols conèixer les
respostes a totes les pre-
guntes màgiques que sem-
pre t’has fet, no et pots
perdre la visita guiada al
taller laboratori de l’increïble
Professor Gargot.

Un espectacle infantil
que agradarà a petits i grans.
El preu de l’entrada és de 5
euros per als adults, ja que
els menors de 12 anys tenen
l’entrada gratuïta.

Amb aquestes obres, es
dóna per acabat el cicle de
tardor del Teatre Municipal.

Carta d’una desconeguda

Enric Magoo tancarà el

cicle de tardor amb la

seva màgia destinada

als més petits, el 28 de

desembre a les 18 hores

El passat dissabte 17
de Novembre al Teatre
Municipal de Balaguer es
va celebrar el Vè concert
Pop Gospel amb el grup
«Balaguer Music».

El públic amb gran
expectativa pel concert va
fer cua una hora abans de
l’inici del festival que se
celebra cada any poques
setmanes abans de la ce-

lebració nadalenca.
«Balaguer Music»

amb el seu missatge de
fe i esperança va fer vibrar
a tots els espectadors
transmeten la seva passió
per Jesús.

El festival de música
pop Gospel  va ser un es-
pectacle de llum, imatge
i so, amb un públic total-
ment entregat.

El cinquè festival Pop Gospel

omple el Teatre Municipal

El festival Gospel va omplir el Teatre Municipal
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES
------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------
PARCEL·LA EN VENDA a
Gerb, 464 m2, en zona urba-
nitzada, davant piscines.
Particular. Raó: 661848760.
------------------------------------------------
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.  Interessats tru-
car al telèfon: 609432684.
------------------------------------------------

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 de particu-
lar  a particular, c/Barcelona,
90m2, reformado, calf., a/a.
Precio: 132.000 e. Razón:
625952886.
------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------
TERRENY en venda, de
400m2 urbanitzables a la
Sentiu (Urb. Sant Miquel).
Disposa de piscina comuni-
tària, tennis, futbol, bàs-
quet, bar... Situació immillo-
rable. Raó: 686001066.
------------------------------------------------
ES VEN CASA  a Castelló
de Farfanya, moblada, per
entrar-hi a viure. Amb cale-
facció i a/a. Preu: 172.000 e.
Telf: 647759807 - 618619427.
------------------------------------------------
ES VEN parcel·la de 300 m2,
rústica, al camí de l’Horta
d’Amunt, a 1.100 metres del
Molí de l’Esquerrà. Telf:
639143286-666361044.
------------------------------------------------
ES VEN planta baixa, zona
Secà, 3 hab., garaig, magat-
zem, celler i jardí de 60m2.
Raó: 616771071.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA bar al c/
Bellcaire. Raó: 973448035.
------------------------------------------------

HABITACIÓ amb dret a cui-
na i habitació compartida
amb un estudiant, molt
àmplia. Amb bany particu-
lar. Bona situació. Raó:
973446172.
------------------------------------------------

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.
------------------------------------------------
ES NECESSITA muntador
amb experiència per empre-
sa del vidre. Raó: 973451257.
------------------------------------------------
SE OFRECE chica para
trabajos de limpieza, solo
mañanas. Tel: 662432950.
------------------------------------------------
ES PRECISA noia a temps
parcial o complet, per im-
mobiliària a la zona de
Balaguer. Raó: 639160868.
------------------------------------------------
ES NECESSITA ajudant de
perruqueria per caps de set-
mana. Raó: 973450897 (tru-
car en horari comercial).
------------------------------------------------
CENTRE D’ESTÈTICA Enri-
queta necessita esteticient.
Raó: 973451173.
------------------------------------------------
CHICA de 26 años con
estudios de enfermeria, se
ofrece para cuidar personas
mayores. Interna o externa.
Razón: 629901151.
------------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------------
INTERBAN. No se agobie
por sus problemas econó-
micos, consultenos y le
ayudaremos a encontrar una
solución. Telf: 973447477.
------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------
SE VENDEN 4 llantas con
cubiertas seminuevas de
aluminio, marca Renault. De
6 radios integrados, 16
pulgadas 205/55/16. Precio:
500 e. De regalo 15 pneu-
máticos seminuevo. Telf:
696262093.
------------------------------------------------

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:
16.900 e. Raó: 686144761.
------------------------------------------------
ES VEN tractor Jhon Deere,
model 2020, documentat.
En perfecte estat d’ús i man-
teniment. Porta instal·lat
toro hidràulic per palets.
Preu: 8.400 e negociables.
Raó: 973610087.
------------------------------------------------
ES VEN Renault 6, en bon
estat. Amb la ITV passada
recienment. Preu: 795 e.
Raó: 686144761.
------------------------------------------------
ES VEN quad IFZ Yamaha
450. En perfecte estat. Inte-
ressats trucar al: 661245573.
------------------------------------------------
ES VEN Audi A3, 1.8 gasoli-
na. Any 1995. 190.000 kms.
Color blau elèctric. Preu:
9.600 e. En perfecte estat.
Telf: 686144761.
------------------------------------------------
VENC tractor Masey Fer-
guson, model 135, docu-
mentat. Excel·lent estat de
conservació. Porta cultiva-
dor seminou. Cobertes da-
vanteres i darreres noves
Firestone. Preu: 3.000 e.
Telf: 616069311.
------------------------------------------------

ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

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

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

Possibilitat de pagar amb targeta
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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

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.

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!!

De les 8 de la tarda del 29 de novembre a les 8 de la tarda del 6 de desembre CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 6 de desembre a les 8 de la tarda del 13 de desembre SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 13 de desembre a les 8 de la tarda del 20 de desembre MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

PISO EN VENTA

en la calle Gerona,
75 m2. 2 habitaciones.

Totalmente
amueblado y con

todos los
electrodomésticos.

Razón: telf. 973448273
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