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

El passat dia 9 de
desembre es commemorà el
centenari de l’arribada a Bala-
guer de l’Institut de Caritat de
les Filles de l’Immaculat Cor
de Maria, així ho contempla
el Llibre Verd de la ciutat en el
foli 204. Encara que la cura
dels malalts de l’hospital de

Què en penseu?... Sant Joan anava, des de l’any
1846 i fins a 1932,  a càrrec de
les Germanes Carmelites,
aquest altre orde religiós els
assistí en les pròpies llars. La
seva labor només es deturà
durant la guerra i fins fa molt
poc de temps era present a la
residència de Sant Domènec.
Quan s’enderrocà l’hospital
(1932) i les Germanes
Carmelites sols es dedicaren
a l’ensenyament, les
Germanes de la Vetlla,

demanaren a l’Ajuntament
convertir el seu convent en
hospital. Ho aconseguiren
anys més tard, des de 1939
fins a 1944, després que
durant el conflicte bèl·lic
hagués funcionat com a hos-
pital de sang. La seva
dedicació i la  gran tasca de
servei i de suport són el millor
missatge per a un Nadal
veritable. Germanes, PER
MOLTS  ANYS! I a tothom,
BONES FESTES!

Edita: DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36 altell
Tel. 973 448273 Fax. 973 450311
redaccio@revistagroc.com
info@dossierpm.com
www.revistagroc.com
Imprimeix: Noves Formes
Gràfiques,S.A.
Dipòsit legal: LL-81-1987.
Tirada: 6.000 exemplars.
Distribució: gratuïta per les
poblacions d’Àger, Algerri,
Balaguer, Bellcaire d’Urgell,
Camarasa, Castelló de Farfanya,
Cubells, Gerb, La Ràpita, La
Sentiu,  Les Avellanes,
Menàrguens, Montgai, Os de
Balaguer, Sant Llorenç, Tartareu,
Térmens, Vallfogona de B. i
Vilanova de la Sal.

Director: Pedro Pérez. Direcció

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

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

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

>>BALAGUER

La Fira de Santa Llúcia supera
totes les previsions de públic

Les obres de la nova llar d’infants
segueixen a bon ritme
----------------------------------------------
>>COMARCA

El govern anuncia l’obertura del
Centre del Montsec per l’estiu

Camarasa  es prepara per la
representació del pessebre vivent
----------------------------------------------
>>CULTURA

Èxit de qualitat en el IV Concurs
Internacional de cant Germans Pla

El Restaurant Cal Morell tanca les
seves portes després de 27 anys
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer continua en la zona
baixa de la classificació

El Tennis Taula femení es juga el
campionat d’hivern
----------------------------------------------
>>OCI

Presenten el Cicle d’hivern del
Teatre Municipal

El creixement de la Noguera el 2006 va arribar a un in-
tens 5,29% per sobre de la mitjana catalana (3,71%). Aques-
ta accentuació reflecteix els guanys generalitzats en tots els
sectors, llevat del terciari. El primari va avançar d’un 5,79%.
La indústria també va millorar, amb un 3,70 %, igual que la
construcció amb un 10,10%. En canvi els serveis, tot i avan-
çar un 3,97% van fer-ho una mica per sota de l’any 2005 que
ho va fer amb 4,70%.

Per últim, dir que considerant el conjunt del mercat de
treball de la comarca, la creació d’ocupació va continuar a
un ritme intens, amb un increment dels afiliats al règim
general de la Seguretat Social del 5,8 % per sobre del 4,1 %
català, i per sobre de la resta de comarques lleidatanes, Pla
d’Urgell, Segrià i l’Urgell, incloses.

Totes aquestes dades, fredes, com totes les numèri-
ques i percentuals, estan extretes de l’Anuari Econòmic Co-
marcal que anualment edita Caixa Catalunya, i que està
considerat com un dels millors estudis econòmics dels que
es fan al nostre país.

Les dades són prou positives i que contradiuen aquells
comentaris, quasi sempre negatius de molts sectors de la
nostra població i de la nostra comarca, que sempre és mi-
llor i ho fan millor a les poblacions i comarques veïnes.

Amb tot, i ara que venen uns dies de festa en el que
tothom hi pot pensar una mica, potser cal que augmentem
una mica la nostra autoestima i valorem una mica el que,
encara que sembli mentida, també fem bé. Bon Nadal i feliç
any 2008!

Autoestima

PORTADA

Nadal 2007



4 >> D E   N A D A L   A   R E I S

- 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

>> DIVENDRES dia 21

A les 20 h. Concert de Nadal a càrrec
dels conjunts corals i dels conjunts
instrumentals de l’Escola Municipal de
Música, al Teatre, entrada gratuïta.

>> DISSABTE dia 22

A les 15 h. 15a Marxa de la Solidaritat.
Concentració a la Plaça del Mercadal i
recorregut per diferents carrers.
A les 17 h. a la Plaça del Mercadal,
actuació del grup d’animació La Troca.

>> DIUMENGE dia 23

A les 17 h. Caga Soca de Nadal, amb
el grup d’animació infantil “Gil i els
Ratataplam”, al Teatre. Preu: 1 e.

>> DIMECRES dia 26

A les 20 h. Concert de Nadal, a càrrec
de l’Orfeó Balaguerí a l’Església del
Sagrat Cor. Preu: 5 e.

>> DIJOUS dia 27

A les 10.30 h. Obertura del Saló de la
Infància “De Nadal a Reis”, al nou
Pavelló polivalent.

Programació
De Nadal a Reis 2007-2008

Les activitats infantils protagonistes
de les Festes de Nadal a Reis 2007-08

Des de l’àrea de festes
de l’Institut Municipal de
Progrés i Cultura de
Balaguer, s’està treballant en
l’organització d’un nou pro-
grama «De Nadal a Reis
2007-2008» amb un gran parc
infantil, tallers didàctics, te-
atre infantil, concerts, i com
a fi de festa, la gran Cavalca-
da dels Reis Mags d’Orient.

Els actes comencen
aquest divendres 21 de de-
sembre, amb el Concert de
Nadal a càrrec dels alumnes
de l’Escola Municipal de Mú-
sica de Balaguer.

Del 27 al 31 de desembre
i del 2 al 4 de gener, el nou

pavelló polivalent acollirà el
gran parc infantil, amb infla-
bles, el futbolí humà, etc.
Atraccions per a totes les
edats de 2/4 d’11 del mati a
2/4 de 2 del migdia i de 2/4
de 5 a les 8 de la tarda.

Una part del pavelló es-
tarà destinat als tallers didàc-
tics de manualitats, i d’habi-
litats, com una gran pista

El parc tindrà tot tipus d’atraccions

d’escalextric, taller d’escacs,
i tallers de tennis taula,
futbolín i la possiblitat de
practicar diferents esports
de pista, en l’àrea esportiva
del Saló de la Infància d’en-
guany. Així com el sector de
la biblionadal, ludoteca,
videoteca i l’Hora del Conte,
que per sisè any consecutiu,
es portarà al parc infantil.

El preu de l’entrada al
parc infantil serà de dos eu-
ros durant tot el dia, tot i que
els nens i nenes es podran
abonar al parc per un total
de deu euros, tots els dies.

Els pares, mares i acom-
panyants dels nens i nenes,
podran gaudir d’un servei de
bar cafeteria al mateix recin-
te del pavelló polivalent,
mentre els més menuts gau-
diran de les multiples activi-
tats programades, durant
tots els dies de les vacances
de Nadal.

Els inflables presents al Saló de la Infància

El Saló de la Infància
ubicat al nou pavelló
polivalent estarà obert
del 27 de desembre fins
al 4 de gener
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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

>> DIJOUS dia 27

L’entrada al Saló, és de 2 e diaris per
infant. L’abonament per a tos els dies
és de 10 e. L’horari és de 10:30 h a 13:30
h i de 16:30 h a 20:00 h.

De 17.30 a 20 h.  Taller de pastisseria
variada a càrrec del mestre pastisser
Pepe Daza. Preu: 1 e.
A les 18 h. Exhibició de Gimnàstica
rítmica i dansa, a càrrec dels alumnes
de l’Escola Municipal de Gimnàstica
Rítmica.
Exposició dels treballs del Concurs de
Dibuix de Nadal, realitzats pels
alumnes d’educació infantil i primària.
Del 27 de desembre al 4 de gener al
vestíbul del nou pavelló.

>> DIVENDRES dia 28

Durant tot el dia, Saló de la Infància, al
nou pavelló polivalent.
De les 12 h fins a les 13.30 h. Taller
educatiu de jocs per viatjar en el
temps. A càrrec dels tècnics del Museu
de joguets i autòmats de Verdú.

Programació
De Nadal a Reis 2007-2008

Un parc infantil amb activitats per a
nens i nenes d’1 fins als 14 anys

El parc de Nadal d’en-
guany es caracteritza per la
gran varietat d’activitats que
els més joves poden trobar
al pavelló polivalent, des dels
inflables, passant pels dife-
rents tallers didàctics, fins
arribar a la pràctica dels dife-
rents jocs i esports presents
al parc, com són el tennis
taula, el futbolí, el futbol, el
bàsquet, els campionats
d’escalextric, la pesca, els
escacs, etc.

Però també cal destacar
la programació de diferents
espectacles infantils que es
faran al Teatre Munucipal i
al mateix pavelló.

Aquests actes s’iniciaran
el divendres 28 de desembre,
amb la presència d’Enric
Magoo amb el seu especta-
cle de màgia, l’inventor d’il·-
lusions, a partir de les 6 de la
tarda, al Teatre Municipal.

El dimecres 2 de gener
tocarà el torn a Claret Clown,
un dels millors pallasos de
Catalunya, que actuarà al

Els inflables seran presents al Parc de Nadal

mateix pavelló, també a les
6 de la tarda.

El dijous 3 de gener serà
el grup d’animació La Troca,
acompanyats de diferents
personatges de Disney qui
actuarà al pavelló polivalent.

El divendres 4 de gener, i
des de les 5 de la tarda fins a
les 8 del vespre, tindrà lloc
un “Aerobithon Solidari” a fa-
vor de la ONG Sport Solidari
Internacional, on tothom
podrà participar ballant ae-
ròbic, aeròbic llatí i Funky.
Per participar-hi cal aportar
una joguina en condicions,
una peça de roba esportiva
nova o bé 2 euros.

El mateix dia 4 a les 8 del
vespre, i al Parc de Nadal
tindrà lloc el lliurament dels
Premis del Concurs Escolar
de dibuix de Nadal. Així
doncs també es farà la
Cloenda del Parc Infantil, de
Nadal a Reis.

Enric Magoo portarà la seva màgia al Teatre Municipal

La zona dels inflables
serà la més buscada per
als més menuts del parc
infantil ubicat al pavelló
polivalent d’Inpacsa
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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

>> DIVENDRES dia 28

A les 18 h. Projecció de la pel·lícula
“High School Musical 2”.
A les 18 h. Espectacle de màgia amb
l’Inventor d’Il·lusions Enric Magoo, al
Teatre Municipal, entrada gratuïta fins
als 12 anys.

>> DISSABTE dia 29

Durant tot el dia, Saló de la Infància, al
nou pavelló polivalent.
A les 17 h. Taller educatiu juvenil “Per
Nadal ... fem ràdio!!” amb Oriol García
i Lluís Anton Armingol.
A les 18 h. Projecció de la pel·lícula
“Els Simpson, la pel·lícula”.

>> DIUMENGE dia 30

Durant tot el dia, Saló de la Infància, al
nou pavelló polivalent.
A les 17 h. Concert de “Les nines
solidàries”, a càrrec de la pianista
Marta Mesalles i la soprano Maria José
Rúbies. Preu: 12 e. Lloc: Esglèsia de
Sant Domènec.
A les 18 h. Projecció de la pel·lícula
“Harry Potter i l’ordre del Fenix”.

>> DILLUNS dia 31

Saló de la Infància, al nou pavelló
polivalent, tancat per la tarda.

Programació
De Nadal a Reis 2007-2008

Els més petits esperen amb il·lusió
l’arribada dels Reis Mags d’Orient

L’arribada del Ses
Magestats els Reis Mags
d’Orient, és sens dubte, el
moment més esperat de tots
els nens i nenes de Balaguer
i comarca. El dia 5 de gener,
a mitja tarda, es respira mà-
gia, tendresa i l’espectació es
va fent més gran a mesura
que passen els minuts. A
partir de les 6 de la tarda, el
Passeig de l’Estació s’ompli-
rà de gom a gom per tal de
rebre a Melcior, Gaspar i
Baltasar que un any més ar-
ribaran amb el tren.

Davant de l’Estació els
esperaran tres magnífiques
carrosses, il·luminades i de-
corades per a l’ocasió, que
l’organització de la Festa,
justament amb els patges
reials han previst per a
conduir-los, en cavalcada,
fins a la Plaça del Mercadal,
on seran rebuts per l’Alcal-
de de la Ciutat, i els milers
de nens i nenes que els po-
dran saludar, donar la carta
on s’hi expressen els desit-
jos de petits i grans, i fer-se
les fotografies i gravacions
de rigor, que quedaran pel
record.

 Després de rebre la visi-
ta de tots els nois i noies de
la ciutat, els Reis es retiraran
per a poder repartir tots
aquells regals i obsequis per
totes les cases de la ciutat.

Durant la Cavalcada, Ses
Magestats els Reis Mags
d’Orient i els patges reials
repartiran més de 600 quilos

de caramels
La Cavalcada comptarà

un any més amb la col·-
laboració de Creu Roja de
Balaguer i comarca, els
membres del parc de Bom-
bers de Balaguer,  els de Pro-

Ses Magestats, els Reis Mags d’Orient

tecció Civil de Balaguer i el
cos de la Policia Local.

Tots ells tindran cura de
la seguretat i que tot funcio-
ni bé durant el trajecte de la
Cavalcada de Ses Mages-
tats Reis d’Orient.

La comitiva reial, formada pels Reis Mags i els seus
patges arribarà amb el tren de la Pobla, a partir de
les 6 de la tarda, a l’estació del ferrocarril

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044

Telf. 609 135 472
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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

>> DIMARTS dia 1

A les 19 h. Concert de Cap d’Any, amb
la “Bellpuig Cobla”, al Teatre
Municipal. Entrada gratuïta.

>> DIMECRES dia 2

Durant tot el dia Saló de la Infància, al
nou pavelló polivalent.
De les 17.30 a 20 h. Taller de pastisseria
variada a càrrec del mestre pastisser
Pepe Daza. Preu: 1 e.
A les 18 h. Espectacle familiar “Sóc
un pallasso” a càrrec de Claret Clown.
De les 7h a 21 h. Parc Aquàtic, fins al
dia 4, a la piscina coberta. Preu: 2,50 e
nens i 3,90 e adults. Amb l’abonament
del Saló de l’Infància, entrada gratuïta.

>> DIJOUS dia 3

Durant tot el dia, Saló de la Infància, al
nou pavelló polivalent.
A les 17 h. Taller educatiu juvenil “Per
Nadal ... fem ràdio!!” amb Oriol García
i Lluís Anton Armingol.
A les 18 h. Projecció de la pel·lícula
“Piratas del Caribe 3, en el fin del
mundo”.
A les 18 h. Animació infantil amb el
grup “La Troca”, acompanyats de
personatges de Disney.

Programació
De Nadal a Reis 2007-2008

Els tallers de ràdio i de pastisseria,
novetats d’enguany del parc de Nadal

Amb la instal·lació del
parc infantil nadalenc al nou
pavelló polivalent de Bala-
guer, el parc de Nadal gua-
nya amb qualitat i confort de
cara als centenars de partici-
pants que diariament pas-
sen pel parc per tal de gau-
dir de les moltes atraccions,
activitats i tallers que allí s’hi
desenvolupen durant les
festes en els dies de vacan-
ces escolars.

Amb la col·laboració de
diferents entitats culturals,
esportives i d’oci de la ciu-
tat, els més petits poden
gaudir d’activitats i tallers
que no tenen a l’abast du-

rant la resta de l’any, com
tallers de bonsais, de màs-
cares, de malabars, o gaudir
d’una gran pista d’esca-
lextric.

El parc infantil ubicat al
nou pavelló, acollirà una
zona de tallers on s’hi podrà
trobar la ludoteca, bibliote-
ca i videoteca, un espai lú-
dic on es podrà llegir con-

El parc gaudirà d’una pista d’escalextric

tes, jugar als diferents jocs
de taula i/o veure pel·lícules
infantils.

A la vora hi haurà la zona
habilitada com a espai de les
entitats col·laboradores,
com l’Associació Catalana
de Lleure Formatiu, el Club
Escacs Balaguer, el grup de
Diables de Balaguer, el Club
Bonsai, la Societat de Pes-
cadors Esportius, el grup de
malabars Dinastia Han, el
Club Tennis Taula Balaguer,
el club Slot Balaguer, i el Di-
ari La Mañana, que un any
més organitzarà el concurs
de dibuix del parc.

Durant aquests dies es
faran tallers de pastisseria i
de ràdio, així com diferents
demostracions de dansa i
gimnàstica rítmica.

Activitats dirigides al
públic més jove de la casa,
per entretenir-los i divertir-
los, durant les vacances.

El Tennis Taula serà present al parc infantil

El parc acollirà tallers
organitzats per les
diferents entitats
socials, culturals i
esportives de la ciutat
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>> DIVENDRES dia 4

Durant tot el dia, Saló de la Infància, al
nou pavelló polivalent.
De les 17 h a les 19:45 h. Aerobithion
Solidari. Tothom pot participar ballant
aeròbic, aeròbic latino i funky.
A les 20 h. Lliurament dels premis del
Concurs de dibuix de Nadal.

>> DISSABTE dia 5

A les 18:15 h. Arribada de Ses
Magestats els Reis d’Orient a l’estació
de trens.
A les 19 h. Rebuda per part de l’Alcalde
i parlament dels Reis. Recollida de
cartes a la Pl. Mercadal.

>> DIUMENGE dia 6

A les 19 h. Concert de l’Orquestra de
Cambra de la Noguera al Teatre
Municipal. Entrada gratuïta.

Programació
De Nadal a Reis 2007-2008

El cinema infantil i juvenil serà
present al Saló de la Infància 2007-08

Harry Potter i l’Ordre del Fenix

La Sala d’Actes del nou
pavelló acollirà la projecció
de diferents pel·lícules infan-
tils durant els dies que dura-
rà el Saló de la Infància.

El divendres 28 de de-
sembre, a partir de les 6 de
la tarda, es projectarà “High
School Musical 2”, mentre
que el dissabte 29 de desem-
bre, tocarà el torn a la pro-
jecció de “Els Simpson: la
pel·lícula”. El diumenge 30 de
desembre, es projectarà, a la
sala d’actes del pavelló, la
pel·lícula “Harry Potter i l’or-
dre del Fenix”. Les projecci-
ons cinematogràfiques  fina-
litzaran amb “Piratas del
Caribe 3, en el fin del
mundo” el dijous 3 de gener,
també a partir de les 6 de la
tarda.

Les entrades seran gra-
tuïtes amb l’entrada al saló.

La Sala d’Actes del nou pavelló polivalent acollirà
la projecció de quatre pel.lícules de cinema infantil
i juvenil durant els dies del parc nadalenc
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El mercat de Santa Llúcia supera totes
les previsions, amb milers de visitants

La Fira Mercat de Santa
Llúcia va superar totes les
previsions, i van ser milers
els visitants que durant el
dissabte 8 de desembre van
visitar els més de cinquanta
expositors que mostraven
els productes típicament
nadalencs com els arbres de
Nadal, els torrons, oli, vi,
dolços i els ornaments na-
dalencs, i les clàssiques
figuretes del pessebre.

La Fira de Santa Llúcia va
celebrar-se als porxos del
carrer d’Avall, al cor del Cen-
tre Històric de la capital de
la Noguera, aprofitant el cap
de setmana llarg i festiu, fet
que va omplir de gom a gom
el mercat.

Un Patge Reial va reco-
llir cartes dels Reis entre els
mes menuts, mentre els vi-
sitants compraven totsMilers de visitants van omplir el carrer d’Avall

Milers de visitants van omplir de gom a gom el
recinte de la Fira-Mercat de Santa Llúcia durant
tot el dissabte 8 de desembre

aquells productes necessa-
ris per preparar les festes
nadalenques que estem a
punt d’iniciar.

Els torrons, els dolços i
els embotits i formatges,
sense oblidar l’oli i la mel,
van ser els productes ali-
mentaris per excel·lència
que es van vendre a la Fira
Mercat de Santa Llúcia de
Balaguer, que any rera any
va augmentant de visitants,

així com la qualitat dels pro-
ductes exposats.

Els ornaments nada-
lencs, les figueres del pes-
sebre i els objectes de regal
típics d’aquestes dates tam-
poc van faltar a una fira, que
amb els anys ha deixat enre-
ra aquelles parades de ca-
pons, perdius i galls d’indi,
per deixar pas als actuals
productes elaborats que
omplen les parades.

A la fira es podien comprar els productes típics de Nadal
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El passat dimecres,
dia 5 de desembre, els
alumnes de 5è de primà-
ria del Col·legi Nostra Se-
nyora del Carme van visi-
tar els equipaments mu-
nicipals culturals, com
l’Arxiu Històric Comarcal,
l’edifici Modernista del
Xalet Montiu, actual seu
de l’Institut Municipal de
Progrés i Cultura, i el Tea-

tre Municipal, amb l’ob-
jectiu de conèixer més a
fons la riquesa cultural de
la ciutat de Balaguer.

Aquestes visites
estan organitzades per
l’ImPic, i s’adrecen als
escolars no tan sols de
Balaguer sinó també tota
la comarca, per què
puguin conèixer les
diverses equipacions.

Alumnes visiten alguns
equipaments culturals

Els alumnes van visitar l’Arxiu Històric Comarcal

La nova llar d’infants duplicarà les
places de l’actual oferta municipal

L’ Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà acompanyat
de les regidores Mar Roldan
i Ma Àngels Missé van visi-
tar les obres de la nova llar
d’Infants que s’estan duent
a terme al costat del Col·legi
Gaspar de Portolà.

Segons Aguilà, «aquesta
és una de les obres més
importants que s’estan
duent a terme en aquests
moments a la ciutat».

La nova llar tindrà dos
línies, amb un total de 82
alumnes, doblant l’actual
oferta, de l’Escola Patufet.

El pressupost de l’obra
ascendeix a un total de
1.200.000 euros.Un moment de la visita a la nova llar

L’Ajuntament subvencionarà obres de
rehabilitació i millora al Centre Històric

L’ajuntament de Bala-
guer presenta dues línies de
subvencions dirigides a la
rehabilitació d’edificis i a la
modernització dels locals
comercials del centre histò-
ric.

Aquestes subvencions
poden arribar al 50% del cost
amb un màxim subvencio-
nable de 30.000 euros. Des-
tacar que gairebé totes les
actuacions que s’han dema-
nat en les passades convo-
catòries, s’han atorgat els
imports màxims.

A les 82 places que es crearan caldrà sumar-hi les
82 que actualment ofereix la llar d’infants Patufet

Una vista del Centre Històric de Balaguer
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• Especialitat en esportistes

• Exploracions adults/infants

• Estudis computeritzats de

la marxa

• Plantilles personalitzades

• Cirurgia ungueal

• Control a diabètics
Av. Pere III, núm. 10-13 alt. 1r A
BALAGUER • Tel. 676 08 33 28
HORES A CONVENIR

• Ulls de poll

• Ungles clavades

• Berrugues

• Reflexologia

L’Associació de Co-
merciants Balaguer 2021
ha presentat la nova
campnaya comerical per
aquest Nadal.

Amb l’eslogan “Viu el
Nadal 100x100”, l’Associ-
ació sortejarà entre els cli-
ents dels comerços asso-
ciats un total de cent pre-
mis de cent euros
cadascún, repartint un to-

tal de deu mil euros, se-
gons va explicar el presi-
dent de l’Associació,
Josep Maria Mestres.

Els comerços reparti-
ran unes butlletes per la
compra mínima de 10 eu-
ros que haurà de de-
positar al mateix establi-
ment abans del 5 de ge-
ner, per poder entrar a la
promoció.

El comerç repartiex deu mil
euros en premis per Nadal

Presentació de «Viu el Nadal 100x100»

El Casal de Gent Gran ret un emotiu
homenatge als socis de 85 anys

El Casal de Gent Gran de
Balaguer celebra aquest di-
jous 20 de desembre la Fes-
ta Homenatge als socis que
durant l’any han fet els 85
anys.

La Festa començarà a les
5 de la tarda, amb una canta-
da de Nadales, per la Coral
Veus Casnores del mateix
Casal de Gent Gran de
Balaguer. Seguirà una pro-
jecció de l’audiovisual “1922-
2007: 85 anys de la vostra
vida”.

La festa acabarà amb el
parlament de les autoritats
presents i el lliurament de re-
cords als homenatjats pel
Casal de Gent Gran.Homenatjats de l’any passat

Les modistes visiten l’Arxiu Històric
durant la festivitat de Santa Llúcia

Les modistes de
Balaguer van celebrar el dia
de la seva patrona, Santa
Llúcia, visitant l’Arxiu Co-
marcal de la Noguera.

En la seva visita a l’Arxiu
les modistes van poder
conèixer les instal·lacions
d’aquest equipament cul-
tural i també poder veure
alguns dels documents més
emblemàtics que conserva
l’arxiu com el Llibre Verd, el
Llibre de Privilegis de
Balaguer  o  la Torà.

Aquest dijous 20 de desembre, a partir de les 5 de
la tarda, amb un concert de nadales i un audiovisual

Visita de les modistes a l’Arxiu Històric

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ
6 places per Policia Local de Balaguer

Termini sol·licituds:  Fins el dijous 27-12-2007 a Secretaria de l’Ajuntament
Requisits: • Edat, de 18 a 39 anys

• Alçada mínima: 1,60m dones, i 1,70m homes
• Graduat ESO, Graduat Escolar, FP1...
• Permís de conducció B (posteriorment A i BTP)

Bases: BOP de Lleida núm. 149, de 20-10-2007
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Enguany,la Policia Lo-
cal ha celebrat la festa de
la seva patrona, la Imma-
culada Concepció, el diu-
menge 9 de desembre,
atès a la coincidència del
dia festiu, dissabte dia 8,
amb el Mercat Setmanal.

Els actes de la festi-
vitat varen començar a les
11’50 h passant revista a
la Policia Local, per part de

La Policia Local de Balaguer
celebra la seva Patrona

La Policia Local de Balaguer

Inyaqui Olarte i Ramon Mayals
presenten el conte  “Els Pastorets”

El passat divendres 14 de
desembre, els autors bala-
guerins Inyaqui Olarte, autor
del text, i Ramon Mayals, au-
tor dels dibuixos, van pre-
sentar la seva darrera obra.
Es tracta d’un conte infantil,
“Els pastorets”, que trenca
amb les obres que havien
presentat fins ara, la parella
formada per Olarte-Mayals.
Si el popular “Parreu” o les
seves “Cròniques de l’Edat
Fosca”, anaven dirigits a un
public juvenil, “Els pasto-
rets” és un conte dirigit a un
públic molt més infantil.

La presentació del conte
va anar acompanyada d’una
actuació infantil.Els autors amb el seu conte «Els pastorets»

Convoquen tots els nascuts l’any
1957, per la festa dels 50 anys

La comissió organit-
zadora de la Festa dels
nascuts l’any 1957, informa
que s’està preparant la festa
i per tal de donar tota la
informació corresponent es
convoca a una reunió
informativa per tothom que
hi estigui interessat.

La reunió tindrà lloc el
proper dia 8 de gener de 2008,
a la sala d’actes de
l’ajuntament, a les 9 del
vespre, per poder informar
al públic assistent.

Un conte original i modern destinat al públic
infantil dels autors balaguerins Olarte-Mayals

La reunió es farà a l’Ajuntament

l’Alcalde  Miquel Aguilà.
Després, tots els

assistents varen parti-
cipar a una Missa, a
l’església del Miracle,
amb una Ofrena floral i ja
per acabar,  va tenir lloc
l’acte oficial i recepció per
part de l’Alcalde i els
diferents regidors de la
ciutat, a tota la Policia
Local.
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Les obres de l’Observatori del Montsec
s’acabaran abans de l’estiu del 2008

El delegat del Govern a
Lleida i vicepresident del
Consorci del Montsec, Mi-
quel Pueyo, i el vicepresident
de REGSA, Ramon Vilalta,
van signar el passat 11 de
desembre, el conveni de
promoció i execució d’obres
que permetrà   finalitzar les
actuacions pendents del
Centre d’Observació de
l’Univers  i de l’Observatori
Astronòmic del Montsec, al
Parc Astronòmic del
Montsec.

La suma total de les
inversions previstes per les
obres que portarà a terme
l’empresa REGSA, és d’un
total de 1.214.728 euros.Serralada del Montsec

Cursos de Gimnàstica, manualitats i
taller de lectura per adults a Tartareu

Com cada any, el Patro-
nat de Sant Miquel de
Tartareu ha organitzat un
curs de Gimnàstica, que du-
rant l’any es realitza al Local
Social, seguint el mètode
Pilates, sistema anomenat
de Contrologia. A més du-
rant les darreres setmanes
s’ha impartit un curs de
Manualitats amb 10 partici-
pants.  El proper 27 de ge-
ner, assistirà l’escriptora
Maria Barbal, al Taller de Lec-
tura per adults.

El pressupost previst per aquestes obres de posada
en marxa del centre és de 1.214.728 Euros

Tartareu va organitzar un curs de manualitats

La Fira d’Àger de pro-
ductes artesans i del
Montsec, celebrada el
passat 9 de desembre, va
acollir més de vuit mil vi-
sitants i una setantena
d’expositors d’arreu de
les comarques catalanes.

Aquest fet demostra
la plena consolidació
d’un certamen firal en una
vall, que tot i tenir poca

població, sempre s’ha ca-
racteritzat pel seu fort di-
namisme, tant cultural
com econòmic.

Durant tot el matí, els
visitants van poder adqui-
rir els productes típics de
la vall, com l’oli, els tor-
rons, les ametlles garra-
pinyades, els embotits i
formatges, el vi i la mel,
entre altres productes.

Milers de visitants a la Fira
d’Àger de productes artesans

La Fira d’Àger
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Camarasa representarà la 15 edidió
del seu Pessebre Vivent

Camarasa és un dels
molts municipis repartits
per tota la geografia catala-
na que preparen el seu Pes-
sebre Vivent des de fa molts
anys. La població de
Térmens també l’ha organit-
zat durant molts anys però
aquest any no ho celebrarà.

En aquests anys, les di-
ferents organitzacions dels
pessebres sempre han vol-
gut introduïr canvis respec-
te d’anys anteriors, així s’ha
anat ampliant i millorant
amb les aportacions rebu-
des.

La majoria de pessebres
que tenen un recorregut per
carrers i cases o en els nuclis
antics dels seus municipis,
combinen les escenes
bíbliques amb la repre-
sentació d’arts i oficis que
avui en dia ja no es troben, o
si més no, no són quoti-
dians. Per tant no únicament
l’esperit nadalenc és el que
nodreix i dóna forces a les
diferents associacions i
comissions que preparen els
pessebres, sinó que l’esforç
per guardar, respectar i
difondre les tradicions i
oficis dels nostres avantpas-

sats esdevé un dels factors
decisius alhora de respondre
a la pregunta de perquè, tot i
l’esforç que significa prepa-
rar un pessebre vivent, hi ha
tants municipis que s’esfor-
cen per tenir-ne un.

Els diferents pessebres
vivents ens mostren i esceni-
fiquen aquelles escenes
més clàssiques de la vida de
Jesús, alternant-ho amb
escenes d’oficis de la gent

del poble. No hi falten les
representacions d’oficis
com el fuster, els collidors
d’olives, el pastisser, les
cosidores, etc.

Les representacions es
faran a la part alta del poble
de Camarasa el dimecres  26
de desembre, festivitat de
Sant Esteve, el diumenger 30
de desembre  el dimarts 1
de gener,i el diumenge 6 de
gener.

Pessebre Vivent de Camarasa

La població de Térmens
aquest any no
escenificarà el seu
pessebre després d’anys
de representacions

El passat dissabte 8
de desembre, Vallfogona
va aplegar vora vuit-cents
comensals, en el popular
dinar per la lluita contra
el càncer, i al que van par-
ticipar-hi bona part de la
població i veïns de les po-
blacions de l’entorn.

Vallfogona és el mu-
nicipi de tota la demarca-

ció de Lleida que més re-
captació aporta per la llui-
ta contra la malaltia del
càncer, i enguany esperen
superar la xifra dels set mil
euros.

Després del dinar, es
va fer el sorteig que l’or-
ganització munta cada
any, amb diversos obse-
quis i regals de tota mena.

El dinar a Vallfogona per la
lluita contra el càncer acull
unes vuit-centes persones

Dinar per la lluita contra el càncer a  Vallfogona

Dies i horari de les representacions

DESEMBRE 2007:

dies 26 i 30. Hora: 7h de la tarda

GENER 2008:

dies 1 i 6. Hora: 7h de la tarda
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El tenor coreà Yong Hoon Heo guanya
el Concurs de Cant “Germans Pla”

El passat dissabte 8 de
desembre va tenir lloc al
Teatre Municipal de Ba-
laguer l’acte d’entrega dels
premis del 4rt Concurs
Internacional de Cant
Germans Pla de Balaguer,
que es va celebrar del 6 al 8
de desembre al Teatre
Municipal de la capital de la
Noguera.

Els premiats al 4rt
Concurs han estat els
següents cantants: El primer
premi va recaure sobre el
coreà Yong Hoon Heo;
mentre que el segon  premi
compartit, per Arancha
Calvo i  Jung A. Ko; i el tercer

premi per Beatriz Giménez.
Els premis extraordinaris

del Concurs Internacional
Germans Pla van ser per les
sopranos Tatiana Bog-
dazchikova  i Ilona
Mataradze.

El concurs tenia una
dotació econòmica en
premis per valor de 6.400
euros repartits de la següent

Jung A. Kao també va ser premiada

manera: el 1r premi valorat
en 3.000 euros, diploma
acreditatiu i la participació al
concert de l’any vinent.

El 2n premi valorat en
1.900 euros, diploma acre-
ditatiu i la participació al
concert de l’any vinent i, el
3r premi, valorat en 1.500
euros, diploma acreditatiu i
també la participació en el
4t Concert Germans Pla de
l’any 2008.

El 4rt Concurs Inter-
nacional de Cant Germans
Pla de Balaguer està
organitzat per l’Associació
Cultural Grup d’Art 4 amb el
patrocini de l’Ajuntament de
Balaguer a través de l’Institut
Municipal Progrés i Cultura
(ImPiC), el Departament de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de
Lleida a través de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs (IEI).

Yong Hoon Heo es va emportar el primer premi

La gran qualitat dels
participants al Concurs
Internacional de cant, el
consolida com un dels
millors de Catalunya

Uns vint-i-tres partici-
pants de diferents nacio-
nalitats s’han donat cita
del 6 al 8 de desembre en
la quarta edició del Con-
curs Internacional de
Cant Germans Pla que
organitza l’Associació
Cultural Grup d’Art 4 de
Balaguer.

Entre el jurat cal
destacar la presència de

Pedro Lavirgen, tenor de
prestigi internacional que
ha cantat com a primera
figura als teatres més
importants del món.

També hi havia
Enriqueta Tarrés, soprano
que ha cantat als prin-
cipals teatres d’Europa o
Mirna Lacambra,  funda-
dora dels Amics de
l’Òpera de Sabadell.

El Concurs de Cant compta
amb un jurat de prestigi

Els concursants
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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!!

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 al c/Gregorio Marañon. 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).

En Josep M. i la Marta informem als nostres clients, amics i proveïdors que a
partir del dia 18 de desembre del 2007 deixem la gerència del Restaurant del
Remei Castell del Remei. Volem agrair la confiança dipositada en nosaltres
durant aquests 28 anys de negoci familiar.

Aprofitem aquest moment per assabentar-los que estem duent a terme un
nou projecte de restaurant el qual es diu «RESTAURANT 2007» i és a la
població de La Fuliola.
Restem a la seva disposició als telèfons 973571073 - 973570454

Moltes gràcies per tot. Bon Nadal i Bones Festes

Josep M. Forn i Marta Farré, Castell del Remei, Desembre 2007

Restaurant del Remei

Castell del Remei

Durant la passada set-
mana, l’Escola Municipal
de Música de Balaguer va
realitzar un seguit de con-
certs d’alumnes a la Sala
d’Actes del Centre Cívic
del carrer Miracle.

Les audicions són ha-
bituals entre les activitats
de l’Escola Municipal de
Música i serveixen per a
mostrar al públic en ge-

neral els progressos dels
alumnes de l’Escola i el
repertori que s’ha treba-
llat durant tot el trimes-
tre.

En les audicions es
van poder sentir obres de
compositors de tots els
temps interpretades per
alumnes, amb diversos
instruments que s’impar-
teixen a l’Escola.

Audicions musicals dels

alumnes de l’Escola de Música

Una de les audicions musicals

El pastisser Lluís Muixí és rebut per la
Duquesa de Alba al Palau de Madrid

El prestigiós pastisser
balaguerí, conegut internaci-
onalment, Lluís Muixí, va ser
rebut per la Duquesa de
Alba, Cayetana Martínez de
Irujo, al palau de Liria de
Madrid.

Lluís Muixí li va fer
entrega d’un dossier amb
totes les figures de xocolata
i sucre que el mestre pastis-
ser ha fet pel Museu de Rute,
a la província de Córdoba, i
una fotografia de la Mona de
Pasqua d’enguany, en la que
va fer la figura de la Duquesa
en xocolata i sucre. Aquesta
imatge, ha estat adquirida
pel Museu de Rute, que ja
compta amb més de vint fi-
gures de Lluís Muixí, i que
durant el passat pont de la
Puríssima, ha batut el record
de visitants amb més de sis
mil visites en quatre dies.

Lluís Muixí i la Duquesa
de Alba tornaran a trobar-se
el proper mes d’abril, en una
visita que la Duquesa farà al
Museu de Rute, per veure in

situ, la seva dolça imatge.
La Duquesa de Alba va

agraïr al mestre pastisser la
seva iniciativa, mostrant-se
molt afalagada per l’èxit que
la figura de xocolata ha

Cayetana Martínez de Irujo i Lluís Muixí

Muixí va fer la figura de
la Duquesa com a Mona
de Pasqua de l’any 2007,
figura que es troba al
Museu de Rute

tingut en la seva exposició
al Museu de la Xocolata de
Rute, format únicament per
les figuretes de l’artista
balaguerí, que hi col·labora
des de fa deu anys.
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El Restaurant Cal Morell tanca les
portes després de 27 anys de servei

El passat dimarts 11 de
desembre, l’Alcalde Miquel
Aguilà i el Director dels Ser-
veis territorials del Departa-
ment d’Innovació, Universi-
tats i Empresa de la Genera-
litat a Lleida, Vidal Vidal, van
tancar definitivament les
portes del reconegut Restau-
rant Cal Morell, després de
27 anys al capdavant del seu
negoci.

Va ser un emotiu acte
amb tots els clients i amics

que al llarg d’aquests anys
han acompanyat en Josep
Ma Morell en el seu camí
professional.

A les 8 de la tarda, Cal
Morell obrí les portes per

Aguilà i Vidal van tancar la porta per darrera vegada

darrera vegada a tots aquells
que van voler atansar-se al
local per participar en aquest
acte, d’entrada trist, però
també alegre ja què, segons
va manifestar el propi Morell
«S’acabava una bonica etapa
però en començava una
altra».

Per altra banda, Miquel
Aguilà,  va voler donar unes
paraules d’alè a la família i
acompanyants,  els va lliurar
una rèplica de l’església de
Santa Maria com a referent
balaguerí  en reconeixement
a la seva tasca d’ambaixador
gastronòmic arreu del
territori portant sempre el
nom de la ciutat de Bala-
guer, durant tos aquests
anys.

Morell i la Magda el dia del tancament

L’acte de tancament va
estar presidit per
l’Alcalde Miquel Aguilà i
el Director Territorial de
Turisme, Vidal Vidal

El grup de Teatre «La
Sucrera» de Menàrguens,
ens presenta per aquest
Nadal una obra que
podria estar situada en el
moment actual. Es tracta
de l’obra «Políticament
Incorrecte».

« P o l í t i c a m e n t
incorrecte» és un vodevil
de portes que s’obren i
tanquen; que amaguen la
incògnita més inusitada i
un romanç transgressor,
tal vegada per això és
summament atractiu.
L’afer entre un ministre
socialista i una diputada
popular, respectivament
casats,  es troben en una

suite d l’hotel Palace de
Madrid...

Sota la direcció de
Miquel Aige i la col·labo-
ració de Xavier Real,l’obra
es representarà a la Sala
Joan Baptista Xuriguera
de Menàrguens el dia 25
de desembre de 2007, dia
de Nadal a 2/4 de 8 del
vespre.

La Sucrera representa el dia

de Nadal, l’obra teatral

“Políticament incorrecte”

Grup de teatre “La Sucrera” de Menàrguens

És tradicional que el
grup de Menàrguens,
dirigit per Miquel
Aige, presenti l’obra
el dia de Nadal
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

Nelson Mandela recull
en aquesta antologia, els
contes més bonics i antics
de l’Àfrica.

És una col·lecció que
ofereix una tria de relats
entranyables, petites
mostres de la valerosa
essència d’Àfrica, que en
molts casos són també
relats universals pel retrat
que fan de la humanitat,
dels animals i dels éssers
fantàstics.

Es tracta d’un recull de
contes, amb l’intenció de
poder explicar als més
petits amb unes il·lustra-
cions magnífiques fetes
per 16 artistes africans.
Cada conte ve precedit
d’una petita introducció
explicant-ne l’origen i
presentant també a
l’il·lustrador.

El racó del poeta

Mis cuentos africanos

Autor: Nelson Mandela

Gènere: Infantil
(a partir de 8 anys)

Feng shui para la

habitación de tu bebé

Autor: Alison Forbes

Gènere: Feng Shui

Una història d’amor i

foscor

Autor: Amos Oz

Gènere: Novel·la

L’habitació d’un bebè
que està a punt de néixer
és l’espai més important
d’una casa. Dissenyar
aquesta habitació repre-
senta una oportunitat
única per preparar-se
mental i físicament
davant tots els canvis
que han d’arribar. Dues
expertes en benestar
familiar i disseny d’inte-
riors, us ensenyen a
posar en pràctica els
principis bàsics sobre
decoració interior, feng
shui i hàbits saludables
amb la finalitat de crear
un entorn càlid i còmode
per al bebè.

Inclou 12 passos
bàsics per ordenar la
casa, consells per
organitzar els diferents
espais i moltes idees.

Tràgic, còmic i absolu-
tament sincer, aquest
llibre de memòries és
alhora una gran saga
familiar i l’autoretat d’un
escriptor que va ser
testimoni del naixement
d’una nació i en va viure la
seva història turbulenta.

És la història d’un noi
que creix a Jerusalem als
anys quaranta i cinquanta,
en un petit apartament ple
de llibres en dotze idiomes
i rodejat de parents que en
parlen gairebé la mateixa
quantitat. Quan Oz tenia
dotze anys, la seva mare
es va suïcidar, una tragèdia
que va canviar la seva vida.

És un relat de cultures
i vides en conflicte, de
sofriment i perseverança,
d’amor i de foscor, i alhora
molt interessant.

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

Indesinenter
Cançó d’un altre any

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

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

Ahir marxant cap a casa
després de Missa del Gall,
cantava les melodies
d’un cant estrany de Nadal.
D’un cant que diu coses noves,
que perd les nostres rutines
i que parla a tots els homes
d’un món més enllà dels dies.
Mes, aquelles fantasies
no pot ser que fossin meves;
Diria que vaig sentir-les
en un lloc molt més alegre
quan del temps vaig oblidar-me
tot sol mirant el pessebre.
Cançons de pau
clarejades d’exotisme;
cançons i veus d’un demà
que s’aprenen i s’en van.
Avui voldria cantar-les
i no recordo com fan.
Potser un altre any
si sóc igual,
potser me’n faci memòria
la nit d’un altre Nadal.

19 de Novembre de 1966
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Castelló de
Farfanya

Casa unifamiliar, 350m2,
planta baixa+2 plantes.
Cuina i bany reformats.

Amb possibilitats.

Zona Renfe
Ref. 40240

Adossada 110 m2, 2
hab. dobles, portes de

faig, escales de marbre.
Grans acabats.

Menàrguens
Ref. 40264

Casa de 290 m2, 2
plantes, amb 2 vivendes

independents, 3 hab.
cadascuna. Bon preu!

OPORTUNITAT!!Ref. 40272

Àtic, 1 hab., tot reformat, terres de gres, portes de
faig, tancament exterior d’alumini, traster 10m2 amb

possibilitat d’ampliar. Terrassa de 12m2. 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. Vine a veure’l!

Fuliola
Adossada de nova

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

Vine a veure-la.

Zona c/ Urgell
Ref. 40250

Impresionant pis 130
m2, 4 hab., cuina-office,

molt lluminós, gran
amplitut.

Zona Riu
Ref. 40243

Pis de 90 m2, seminou,
4 hab., calef. indv. gas.
Impresionants vistes al

riu!

Crta. Menàrguens
Ref. 40207

Terreny de 10.000m2,
amb vivenda de 142m2,

amb 3 hab. dobles,
cuina office i magatzem.

Boldú
Ref. 40269

Casa 264 m2, 3 hab.
dobles, 2 banys, tota
reformada, gran pati+
piscina, terrassa 90m2.
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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 C.F. Balaguer pateix una sèrie de
mals arbitratges en els darrers partits

FUTBOL >> L’equip
d’Emili Vicente perd al
camp del Premià per 3-2
i empata a zero gols
davant el Manresa al
Camp Municipal

06/12/2007

PREMIÀ 3
BALAGUER 2
16/12/2007

BALAGUER 0
MANRESA 0

Classificació

Tercera Divisió

1. Sant Andreu ......... 40

2. Barcelona B ......... 37

3. Reus ...................... 36

4. Pobla Mafumet .... 31

5. Blanes ................... 28

6. Premià (-1) ........... 25

7. Santboià (-1) ........ 25

8. Europa ................... 24

9. Palamós ................ 24

10. Rapitenca (-1) ... 22

11. Igualada .............. 22

12. Castelldefels (-1) 22

13. Manlleu ............... 21

14. Banyoles ............. 20

15. Manresa (-1) ...... 19

16. Vilanova (-2) ....... 18

17. Masnou ............... 18

18. Cassà .................. 17

19. Balaguer (-1) ..... 16
20. Mataró ................ 16

Golejadors del

C.F. Balaguer

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

El Balaguer no va po-
der guanyar al camp
del Premià, caient der-
rotat per 3-2. Els gols
de Ruben Soler i de
Figuerola no van ser
suficients per treure un
resultat positiu. Da-
vant del Manresa, no
es va poder passar de
l’empat a zero gols.

Propers encontres

Figuerola

23/12/2007 --  12h

Camp Municipal de Blanes

Blanes | Balaguer
-------------------------------------

06/01/2008  --  17h
Camp Municipal de

Mataró

Mataró | Balaguer

El Balaguer no aconse-
gueix desfer-se de la cua de
la classificació, on hi ha un
bon grup d’equips amb pocs
punts de diferència i que un
parell de victòries poden col·-
locar qualsevol equip a la
zona còmoda o precipitar-lo

d’aquest campionat de lliga,
un dels més apretats dels
darrers anys.

En la darrera quinzena,
l’equip va enfrontar-se amb
els equips del Premià i del
Manresa, i en ambdós par-
tits, les decisions arbitrals
han marcat el signe dels par-
tits, ja què a Premià va aca-
bar amb 9 jugadors per les
expulsions de Ivan López i
també de Gallardo.

El passat diumenge a
casa, davant el Manresa, el
col·legiat va expulsar injus-
tament el porter Nogués, al
minut 18 de la primera part,
condicionant negativament
la resta de partit.

L’equip vol puntuar en
aquests dos desplaçaments
abans del descans de les fes-
tes nadalenques.

a la cua, en cas de derrotes.
L’equip d’Emili Vicente

va jugar ahir dimecres al
camp del Castelldefels, en
partit aplaçat del passat 9 de
desembre, i viatjarà al camp
del Blanes, aquest diumen-
ge, tancant la primera volta

Imatge d’arxiu

Imatge d’arxiu
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Telèfons 618 382 661 / 650 604 581

Us desitgem unes Bones Festes

El Cristec despedeix l’any a casa, amb
una victòria davant La Garriga

09/12/2007

SALOU 4

CRISTEC 2

15/12/2007

CRISTEC 6

GARRIGA 3

El Cristec guanya a La
Garriga, per 6 gols a 3.

El partit va començar
sense un clar dominador i
amb poques oportunitats
per ambdós equips. Va ser
el Cristec el que es va avançar
en el marcador amb gols de
Jony, al transformar direc-
tament un córner, i Tiri, al
culminar una contra, en les
que van ser les primeres
aproximacions dels locals.

Els barcelonins van
reaccionar, empatant el
partit. Els jugadors de
Jaume Canal patien força en
defensa, però una jugada
individual de Tiri, va
desequilibrar el marcador
abans del descans, al qual
es va arribar amb un 3 a 2.

Només començar el
segon període Xolo va
ampliar diferències, però de
seguida els visitants van

FUTBOL SALA >> Els balaguerins van derrotar a La
Garriga per 6-3 en un gran partit dels locals

retallar de nou diferències (4-
3, min. 23). A partir d’aquest
moment La Garriga va
controlar el partit, però el
porter local Fuentes, va evitar
que els barcelonins empa-
tessin. Primer Jonny, des de
30 metres, i després el porter
Fuentes, amb un xut des de
la seva àrea, van superar en
dues ocasions la posició
avançada del porter de La
Garriga  per acabar ampliant

Les jugadores del pri-
mer equip del Club Ten-
nis Taula Balaguer-Villart
Logístic podrien procla-
mar-se campiones d’hi-
vern aquest diumenge 23
de desembre, si aconse-
gueixen guanyar el CTT
Burgos. Ambdós equips

estan imbatuts en aques-
ta primera volta de la lli-
ga, i en el darrer partit de
la primera volta del cam-
pionat es jugaran el lide-
rat i bona part de les pos-
sibilitats de l’ascens a la
Super Divisió Femenina,
màxima categoria del
Tennis Taula.

Donada la importàn-
cia del partit, el club bala-
guerí espera l’assistència
de molt públic aquest diu-
menge a partir de les 11
del matí, al Pavelló Molí
de l’Esquerrà per animar
les jugadores de l’equip.

El Tennis Taula Balaguer es

juga el campionat d’hivern

amb el Burgos

L’equip femení del CTT Balaguer

TENNIS TAULA>>
L’equip balaguerí és
lider imbatut i aquest
és el darrer partit de
la primera volta

Propers encontres

22/12/2007 --  17h

Pavelló del Sicoris

Sicoris | Cristec
--------------------------------------
12/01/2008  --  16,30h

Pavelló de Balaguer

Cristec| Martorell

El Cristec va véncer La Garriga

la victòria fins al 6 a 3 final,
acabant així el partit.
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El Club Bàsquet Balaguer perd per
62-65 davant els Lluisos de Gràcia

Després de la dura derro-
ta soferta en el derbi lleidatà
a la pista del Tàrrega per 77-
53, ara fa deu dies, l’equip
senior masculí del Club Bàs-
quet Balaguer rebia aquest
diumenge al Club Bàsquet
Lluisos de Gràcia, equip que
ocupa una plaça a la meitat
de la classificació.

Tot i una millora impor-
tant en el seu joc, els bala-
guerins no van poder acon-
seguir la que hagués estat la
seva primera  victòria de la
temporada, perdent per un
resultat molt ajustat de 62-65,
i tot fa pensar que la primera
victòria arribarà aviat, en els
següents partits.Imatge d’arxiu

El Gimnàs Punt d’Esport recapta més
de 600 euros per la Marató de TV3

El Gimnàs Punt d’Esport
de Balaguer va recaptar més
de 600 euros en la
maratoniana sessió amb di-
ferents aparells del gimnàs,
el passat dissabte 15 de de-
sembre.

Els 104 participants van
poder escollir la pràctica de
spining, o les diferents
modalidats de màquines de
cardio, abonant petites
quantitats de diners que ana-
ven integrament per la Ma-
rató de TV3.

BÀSQUET>> La millora en el joc dels locals no és
suficient per tenir la 1a victòria de la temporada

Les classes d’spining van ser les més nombroses

ESCACS>> El passat 1
de desembre es jugà la úl-
tima ronda del provincial
de menors que va classi-
ficar un total de vuit juga-
dors per a la final catala-
na de Setmana Santa a La
Pineda.

Sis jugadors aconse-
gueixen entrar als pò-
diums: Jordi Coll queda
campió sots 16,  i Gisela

Ramoneda va quedar
campiona sots 14 amb
4,5 punts. Alex Farré,  en
la sots-16 cadet queda
classificat també amb 3,5
punts i Cristina Coll amb
4,5 punts queda la
segona fèmina de la
categoria sots-14 i també
classificada . Gerard Orrit
també va quedar tercer
amb 4,5 i classificat.

Vuit jugadors del Club Escacs

Balaguer a la final catalana

Club Escacs Balaguer
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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 !

El Centre Excursionista de Balaguer
visita la Vall d’Àssua, al Pallars Sobirà

Els membres del Centre
Excursionista de Balaguer
van fer un tomb per la Vall
d’Àssua, al Pallars, el passat
25 de novembre.

Es va caminar des de
Rialp fins a Llessuí i de tor-
nada a Rialp per l’altre cos-
tat de la vall, de tal manera
que es van visitar els pobles
de Rialp, Surp, Escàs, Sorre,
Llessuí, Saurí, i Altrón. Els
participants van poder gau-
dir d’unes bucòliques pano-
ràmiques d’aquesta vall i
dels cims propers com el
Montsent de Pallars o el
Monterroio, que lluíen una
vistosa capa de neu. A
Llessuí es va visitar el mu-
seu dels pastors, on els ex-
cursionistes van poder fer-
se una idea molt concreta de
la forma de vida de les per-
sones que es dediquen a
aquesta tasca.

El 9 de desembre es va
fer una sortida a la serra del
Montsant, a la comarca del
Priorat. Membres del Centre Excursionista de Balaguer

EXCURSIONISME >>Durant la seva visita per la vall
pirinenca, els participants de la sortida pel Pallars
van poder visitar el Museu dels pastors de Llessuí

GIMNÀSTICA >>
El passat 30 de no-

vembre, 1 i 2 de desem-
bre, es va celebrar a Gra-
nada els XXXIII Campio-
nat d’Espanya de Gim-
nàstica Rítimica per con-
junts.

La balaguerina Júlia
Luna Salinas component
del conjunt AGR Cata-
lunya, que representava la

Federació Catalana es va
proclamar campiona en
les dos primeres proves,
una d’aparells (aro i pilo-
ta) i una de mans lliures,
aconseguint una altíssi-
ma puntuació i donant
pas a participar a les fi-
nals d’aparells procla-
mant-se novament cam-
piones d’Espanya, davant
un públic molt entregat.

Júlia Luna, quedà campiona

d’Espanya per conjunts

Júlia Luna a l’esquerra de la foto
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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.

O P I N I O

Morell, S.L.

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

En aquests darrers dies,
fins i tot, he arribat a pensar
si una vella amistat meva
s’havia mort, és cert que el
veia viu, però davant de tants
escrits i tantes lloances em
feia present, que nor-
malment, això passà quan
un ha anat avall. És mort. En
aquest cas concret continua
viu.

Certament a mi em
proporcionarà una molèstia
el que tanqui el seu negoci,
però en una consideració
més d’amic que no
amistosa, li aprovo
totalment. El seu buit
s’emplenarà i aquí pau i
demà glòria, els buits
s’emplenen sempre perquè
la vida és més complexa que
una lògica carrinclona. Que
un personatge com el Morell
ha de costar trobar-lo és un
fet innegable. Perquè el
Morell és irrepetible. Aquest
llargs anys de tracte unes
vegades molt lleuger, i altres
molt intens, però sempre
amb la seguretat de trobar-
lo el primer entre els primers
a obrir el seu local, i amb la
seguretat de veure-li a la cara
i a la llengua el que li passava
per l’esperit; el contratemps
o l’alegria. Amic dels seus
amics, jo no puc oblidar avui
per demà totes les hores que
he matat al seu local i desitjo
ser capaç de transportar al
present paper el que sento,
ara que sembla que s’ha
calmat aquesta eufòria
d’esqueles que es podrien

confondre amb facilitat amb
mostres d’alegria.

El nostre tracte ha tingut
de sempre moltes dents de
serra, perquè en aquets món
res hi ha de duració rec-
tilínia, i quan un cau al
personalisme pot fasti-
guejar i embafar.

S’ha de reconèixer que la
seva lluita per aconseguir
una cuina diferent a
Balaguer l’ha coronat amb
un èxit total, i a més, ha
prosperat. Els seus llibres no
han estat cap best-seller
literari, però en el nivell del
llibre de la cuina s’ha fet un
lloc ben còmode. Un autor
al que llegeixo amb
assiduïtat d’autèntic viciat
no es cansa de dir, que
gràcies als monjos amb la
seva feina de recopilació no
es va perdre la cultura, també
es podria dir del Morell que
passant-hi hores s’ha
documentat i ha sabut parlar
de temes que no havien
estat mai ficats a l’abast
d’uns lectors fluixos en les
formes culinàries. M’he
quedat bocabadat al no
llegir cap crítca, quan tots
sabem que al Morell se l’ha
criticat, al ser ell una persona
molt convençuda d’on volia
anar, a tot ha respost amb
una despectiva mirada de
reüll. Ha tingut com tot
professional pot tenir, el seu
minut de glòria, i seria una
bajanada que intentés
eternitzar-lo. Home fet en la
Universitat del carrer ha

tingut la sort immensa
d’estar maridat amb la
Magda, que ha sabut rentar
la mà dreta amb l’esquerra.
Ha donat un toc de distinció
des del plat al tovalló. Des
de la cadira al darrer racó del
local. La seva rialla ha
suavitzat les momentànies
asprors del seu marit, i sense
cap dubte ha demostrat ser
una senyora amb els seus
discrets silencis i al saber
escoltar. Dels silencis el
Morell no en sap res, és
normal, els que escriuen ho
saben tot, sempre, indefec-
tiblement. No és veritat... i
així sempre li he dit. La
Magda també ho sap però
com tota dona sencera ha
sabut donar el braç a tòrcer
davant de la rauxa del marit,
i és que en el Morell massa
vegades les vísceres
guanyen el seny. Ara sí que
vull dir que el Morell per molt
referent que pugui ser, sense
la Magda no hagués sigut
quasi res. La M de Morell és
la M de Magda, a no dubtar-
ho em poden ajudar tots els
que han conegut aquesta
parella. Per a més bé que per
a mal els dos han d’anar
junts.

Ara sols em queda
desitjar que sàpiguen
adaptar-se a la nova vida,
perquè l’estat de “jubilat” és
tota una nova vida. De la
Magda no en tinc cap dubte,
del Morell només m’atre-
veixo a ficar un gran
interrogant.

I tot el dit vull que
s’entengui com a prova de
la meva estimació. I per ara,
és tot el que volia dir.

P.D: Perdoneu. Bones
Festes i millor any 2008.

L’altre dia, al vespre,
anava jo per la plaça
Mercadal, quan em vaig
trobar al Ton de la
Reguereta. Estava l’home
fent un discurs vehement
sobre les bondats de
l’alcohol a una colleta de
nois de religió
musulmana. Els xicots
somreien fent que no amb
el cap, però el deixaven dir.

M’hi vaig acostar i li
vaig etzibar:
- Ostras! Ton, estàs fet tot
un Ramon Llull!
Lo Ton que sabia alguna
cosa de literatura i història,
va inflar el pit i va
respondre:
- Em penso que tindré més
èxit que el cavaller Llull a
l’hora de convertir
infidels.
- Hahaha! – vaig riure jo –
Ell ho feia per salvar-los
l’ànima, mentre que tu
sembla que els vols fotre
el fetge.

Lo Ton va fer un gest
amb el braç, com volent-
se espolsar de sobre
aquesta qüestió menor.
Acte seguit, em va
senyalar «l’arbre de Nadal»
que destacava enmig de la
plaça com un foruncle a la
cara de la Scarlet
Johanson i em va dir:
- Sembla l’Apolo XIII a
punt d’enlairar-se.

Jo, que en aquestes
dates nadalenques
procuro ser positiu, vaig
voler contemporitzar
dient:
- Home, pensa que
d’aquesta manera no cal
tallar cap pi i, si hi poses
una mica de bona
voluntat, ara al vespre,
amb les llums, fa l’efecte

Entrevistes freaks.

Nadal Sideral

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

que sigui un arbre de
Nadal de veritat.

Lo Ton s’ho estava
rumiant quan, de sobte, va
començar a saludar
efusivament i a cridar:
- Pare Noel! Pare Noel!
Porta’m molts regals, Pare
Noel!

L’alcalde, que sortia de
l’ajuntament, es va girar i
ens va saludar somrient
mentre passava. Jo,
avergonyit, no sabia on
amagar-me.
- Com et passes Ton! – vaig
dir-li.

Lo Ton estava tan
panxo i em va respondre
amb aplom:
- Mira tu, estava posant
tanta bona voluntat a veure
l’Apolo XIII com un arbre
de Nadal, que quan ha
passat l’alcalde per la
vora, amb la barba blanca,
l’he vist a l’instant com el
Pare Noel. Serà l’esperit
nadalenc, noi!

En fi, lo Ton de la
Reguereta és com un nen,
diu lo primer que li passa
pel cap. Passeu molt
bones festes i un
esplèndid any nou, amics.

(Ah! El Ramon Mayals
i jo, presentem un nou
conte per als més petits de
la casa: «Els Pastorets i les
Fures a l’Escola», un conte
per fer cagar la soca!).

---------------------------------------------
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El flabiol del Rabadà (Nadala)

Ernest Solé i Fornés
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

“El flabiol del Rabadà” fou escrita i musicada amb una
notació fàcil per las aprenents de l’art de la flauta. Els
nostres “pastorets” la cantaven tota amb fruïció, de l’un
cap a l’altre, acompanyada d’un acordió i de les flautes
que feien sonar un grupet de “pastorets”. També es
cantaven unes altres cançons originals del mateix autor,
tot fent camí cap a la casa on hi havia nascut “el més petit
de tots” els fills de Balaguer que esperava adormidet en el
bressol, l’homenatge i adoració que els “pastorets” volien
retre al Nen Jesús en la seva persona.

Déu cerca sopluig enmig de nosaltres.
Suau és la Nit Santa en la pau de Déu.

Estimem-nos sempre els uns amb els altres
i un cel de llum veurem a tot arreu.

Abans d’hora ja clareja
com si hagués sortit el sol.
En nit clara com aquesta
no dorm pas tothom qui vol.

Amagada sota l’herba
mústiga i seca de fred,
la flauteta atenta estava
a la veu del pastoret.

- Vine a mi, flauteta meva,
una joia et vull donar.
Bufarem una sardana
i el ramat farem ballar.

Lara, lara la la la la la.

Fi fa fu fa la flauteta.
Bufa bufa el rabadà.
Be be be diu l’ovelleta.
Bub bub bub fa el pobre ca.

Què li ha passat a la flauta
que sona sense bufar?
- Són els àngels de la glòria
que la volen fer trinar.

Surt pel forat de la canya
música de querubí,
que el vent duu per la
muntanya
com un anunci diví.

Lara, lara la la la la la.

Pastorets de la contrada
no s’ho han fet pas dir dos
cops.
Abrigats amb la samarra,
qui més corre amb els
esclops?

Josep surt amb un llum d’oli
i un porró de vi claret.

- Feu silenci, que no plori.
Mentrestant feu un traguet.

Dintre la santa coveta
juga i riu el Jesuset.
Gràcia li fa la flauteta
que toca el bon pastoret.

Lara, lara la la la la la.

La Mareta riu i plora
contemplant el seu Fillet
que ajagut sobre la palla
tots li donen un beset.

Les llanternes fan d’estrelles
en un cel ennuvolat.
Flocs de neu i flors
vermelles
i enmig l’Estel encarnat.

El minyó no sap de lletra
tanmateix sap ben parlar.
Ulls atents i orella dreta ...
Què dirà el bon rabadà?

Lara, lara la la la la la.

- I ara, pastorets cantaires,
encetem nostra cançó.
Poseu-vos tots les barretines

que així cantarem millor.

- Les humils bèsties de casa
també ens acompanyaran...
Qui ha dit que no saben
solfa?
Llenya que ja estan cantant.

Bra bra bra fa el ruc de casa.
Gruny gruny gruny gemega
el porc.
Mu mu mu la vella vaca.
Roc roc roc el negre corb.

Conegudes per les
Germanes de la Vetlla.
Dedicades sempre a cui-
dar els malalts de nit i de
dia a la ciutat, en aquella
època no es disposava
d’hospital, i elles dona-
ven el servei de dia i nit
tenint cura dels més
greus.

Tenien per costum co-
mençar a les onze de la
nit i fins a les sis del matí.
El torn de nit sempre era
el més sol·licitat. Doncs
ja venia  per costum la fa-
mília dels malalts, anar a
buscar-les al convent i a
la matinada les acompa-
nyava un senyor, que en
aquells temps se’n deia
el “Sereno”. El “Sereno”,
era un senyor que ara se
n’ha perdut el seu rastre,
però jo el recordo. Vestit
amb un traje fosc i un

barret de l’Ajuntament i un
carrell de claus penjades al
cinturó.

El “Sereno” vigilava que
els lladres no entressin a ro-
bar a les botigues, als ma-
gatzems i a les cases.

Portava un xiulet i quan
passava alguna cosa recor-
do que despertava a tothom.
Després a cada hora el rellot-
ge cantava “Son las dos,
tiempo sereno, nublado o
lloviendo...”. Penso que això
era un costum pels pagesos,
per si el temps feia alguna
gelada. Quan aquest senyor
retirava eren les sis del matí.

Portava les germanes
fins al convent per fer el can-
vi de torn. Doncs havia aca-
bat el seu torn. Però les ger-
manes llavors començaven
unes altres a fer el torn de
dia.

Recordo que una Germa-

na, venia a casa meva a cui-
dar el meu pare, fins que es
va posar bo. I quan es va
posar bo, la mare i el pare no
la deixaven marxar. Ja que
quan al matí se n’anava cap
al convent, deixava la casa
com un mirall, el pare net i
canviat i tota la roba neta,
quan es rentava a mà. Ella
quan veia que el pare ja esta-
va millor, a la mare li digué:
“he d’anar a un altre lloc que
faci més falta, doncs el se-
nyor Llorenç ja està més bé”.

A mi, recordo que era
molt petita i em portava “pa
d’àngel”, que era el millor
que se li podia donar a una
nena de sis anys.

Doncs amics, us diré
“Que a Déu gràcies hem de
donar i que cent anys més el
Convent pugui continuar”.

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

Missioneres Filles del Cor de Maria.

Cent anys a Balaguer, 1907-2007.

Dolors Molins Freixes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I és per aquest motiu
que, des d’ICV La
Noguera, volem agrair la
bona acollida de l’acte
que varem tenir el plaer
d’organitzar. Més de 120
persones varen omplir la
Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Bala-
guer per recordar les
víctimes de la violència
de gènere.

El dia 25 de No-
vembre és declarat Dia
Internacional per l’Era-
dicació de la Violència
vers les Dones, i vàrem
recordar aquest pro-
blema social amb la
projecció del film «En
tierra de hombres»,
basat en fets reals i durs,

Cinefòrum a Balaguer: tot un èxit...

ICV-JEV La Noguera
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

però tristament estesos per
tota la civilització humana.

Un cop finalitzada la
pel·lícula, tot el públic
assistent va participar en el
col·loqui on van poder
expressar el seu parer i
realitzar a la Teresa Castellà,
preguntes relacionades
amb la violència masclista.
La Teresa Castellà, membre
del Seminari Interdis-
ciplinari d’Estudis de la
Dona, va ajudar-nos a
reflexionar sobre les
problemàtiques que exposa
la pel·lícula: la defensa de
condicions de treball
segures i saludables, les
desigualtats socials, les
discriminacions i la
violència cap a les dones, el

lideratge d’aquestes en la
transformació de les
societats, les lluites
sindicals...

Per tant, i una vegada
més, moltes gràcies per
recolzar les nostres
iniciatives. Amb el vostre
suport ens doneu ànims i
alè per a continuar
treballant per i per a
Balaguer.

------------------------------------------------
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Després de l’èxit acon-
seguit en les diferents
sessions de ball, que cada
diumenge a la tarda, se
celebren al Pavelló Molí
de l’Esquerrà de Balaguer,
des de l’àrea de festes de
l’Ajuntament de Balaguer
s’ha decidit tornar a orga-
nitzar el Ball de Cap d’Any,
el proper 31 de desembre,
a partir de dos quarts
d’una de la matinada,
després de les campana-
des que donaran la ben-
vinguda al nou any 2008.
L’orquestra La Matinada
serà la responsable
d’amenitzar aquesta pri-
mera sessió de ball de

l’any 2008, a la que s’es-
pera l’assistència de més
de cinc-centes persones.
L’entrada al ball costa 20
euros per persona i dóna
dret a la bossa de cotilló,
a una botella de cava per
parella, i si s’encomana
amb temps a les oficines
de l’Impic, es reservarà
taules.

L’orquestra La Marinada

amenitzarà el Ball de Cap

d’Any al Molí de l’Esquerrà

Ball al pavelló Molí de l’Esquerrà

El preu de l’entrada
serà de 20 euros per
persona amb bossa de
cotilló i ampolla de
cava per parella

“Intimitat” i “La Plaça del Diamant”,
al cicle d’hivern del Teatre Municipal

El Cicle d’hivern del Tea-
tre Municipal es presenta
amb obres de molta quali-
tat, que estan triomfant a la
capital catalana.

El cicle professional co-
mençarà el proper diumen-
ge 20 de gener, estrenant any
nou i nova temporada, amb
la representació de l‘obra
“Intimitat”, dirigida per
Javier Dualte, i que compta
en el seu repartiment amb
Joel Joan, Clara Segura,
Josep Julien, Pepo Blasco i
Elena Fortuny, com a prota-
gonistes.

El cicle teatral continua-
rà amb la representació de

“La Plaça del Diamant”
l’obra cèlebre de l’escriptora
Mercè Rodoreda, adaptada
per Josep Maria Benet i
Jornet i produïda pel Teatre
Nacional de Catalunya. L’his-
tòria de Natàlia, coneguda
arreu per la Colometa, narra
una crònica de la Barcelona
de la postguerra i sobretot
del barri de Gràcia. L’obra es

“Com pot ser que t’estimi tant”

representarà el diumenge 24
de febrer.

El 30 de març arribarà
“Com pot ser que t’estimi
tant” de les T de Teatre, un
thriller que combina la sor-
presa, el misteri i les situaci-
ons paranormals. Obra  in-
terpretada per Mamen Duch,
Miriam Iscla, Marta Pérez,
Carme Pla i Àgata Roca.

A part de les obres tea-
trals, la música també serà
present en aquest cicle d’hi-
vern amb les actuacions del
grup “El Pont d’Arcalís & Les
violines”, el dissabte 9 de
febrer, i l’espectacle musical
“Hotel, dulce hotel”, del grup
Hotel Cochambre, i basat en
l’obra musical de Joaquin
Sabina, la podrem disfrutar
el 15 de març.

Per fer les reserves i tam-
bé la compra dels abona-
ments a la taquilla del teatre
o bé al telèfon 973445252.

“La plaça del Diamant”

La programació
s’iniciarà el diumenge
20 de gener amb l’obra
“Intimitat” amb l’actor
Joel Joan
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Anuncis breus classificats

PISO EN VENTA

c/ Gerona, 75 m2. 2 habitaciones.
Totalmente amueblado.

Con todos los electrodomésticos.
--------------------------------------------------------

Razón: telf. 973448273www.revistagroc.com

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 al
moment de l’entrevista. Te-
lèfon: 973447268 (demanar
per 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.
Llama al: 687727525.
------------------------------------------------
SE OFRECE chica joven

para trabajos de limpieza,

mañanas y tardes. Razón:

629901151.

------------------------------------------------
ES PRECISA oficial mecà-
nic soldador. Empresa ubi-
cada a Balaguer. Interessats
trucar al: 615198749.
------------------------------------------------
ES PRECISA Diplomat /ada
universitàri/a en infermeria.
Jornada complerta. Torn
nocturn. Interessats tru-
queu al 973447500 (pregun-
tar per Marta Vilalta).
------------------------------------------------
CHICA se ofrece para hacer
trabajos de limpieza, cuidar
gente mayor o niños. Media
jornada o tiempo completo.
Telf: 629992376.
------------------------------------------------
ONGRUB, necessita per De-
partament d’Estudis un
Tècnic Enginyer. I pel depar-
tament de Producció, un
Electricista-Fontaner. Telf:
973451489 o enviar mail:
caguilar@ongrub.com
------------------------------------------------

CENTRE D’ESTÈTICA
ENRIQUETA, necessita
esteticient. Interessades tru-
queu al: 973451173.
------------------------------------------------

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. Interessats trucar al te-
lèfon: 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.  Interesados
llamar al:973449314.
------------------------------------------------
SE VENDE parcela, Av. Àn-
gel Guimerà, 150 m2 (225 m2

edificables). Ideal casa
adosada. Situación imme-
jorable. Precio: 90.000 e.
Telf: 639374155.
------------------------------------------------
SE VENDE piso, zona Secà,
70m2, 3 hab., comedor,
cocina, baño, galeria,
trastero. Con muebles y
e l e c t r o d o m é s t i c o s .
Preparado para entrar a
vivir. Precio: 96.161,94 e.
Interesados llamar al telf:
619774498.
------------------------------------------------

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.  Raó: 609432684.
------------------------------------------------
ES VEN pis de 120m2 útils,
d’obra nova, totalment mo-
blat amb mobles de disseny
i electrodomèstics. Opció
de pàrking. Telf: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.
------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------
PÀRKING  de línia a l’Av.
Pere III, xamfrà amb c/Car-
denal Benlloch. Raó:
699888360.
------------------------------------------------
ES LLOGA altell comercial,
60m2, c/Dr. Fleming, cale-
facció, a/a. Bon preu. Telè-
fons: 973451275-680452490.
------------------------------------------------
ES VEN casa a Castelló de
Farfanya, moblada. Per en-
trar-hi a viure. Amb calefac-
ció, a/a. Preu: 172.000 e.
Telf: 647759807-618619427.
------------------------------------------------

ES LLOGA habitació amb
dret a cuina i bany indepen-
dent. En referència a la noia
que va trucar de Balaguer i
el seu nòvio de Mollerussa,
que es posi amb contacte.
Raó: 973446172.
------------------------------------------------
ES LLOGA pàrking de línia
al c/St Pere Màrtir, davant
St Diego Califòrnia. Raó:
639920281-973447752.
------------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------------
INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas...
Consultenos al 973447477.
------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------
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-Balaguer/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. Raó: 651911369.
-----------------------------------------------
ES VEN cadira de rodes
amb motor. Seminova. Te-
lèfon: 973445782.
------------------------------------------------

CONSTRUCCIONS GER-
MANS VIDAL. Urbanisme,
banys, teulades, façanes.
Reformes en general. Inte-
ressats trucar als telèfons:
650760006 - 973426180.
------------------------------------------------
VENDO ordenador portátil
“Asus”, de 80 GB, con
cámara incorporada, win-
dows XP, accesorios y
instalacion. Seis meses de
garantia oficial. Precio: 300
e. Razón: 666137711.
------------------------------------------------

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 quad IFZ Yamaha
450. En perfecte estat. Inte-
ressats trucar al: 661245573.
------------------------------------------------
ES VEN tractor Barreiros,
model R-350S, 38cv de po-
tència. La ITV del 2007, ro-
des del darrera noves.Preu:
2.600 e. Transport inclòs a
tota la província de Lleida.
Interessats trucar al:
616069311.
------------------------------------------------
ES VEN Yamaha de
motocross de competició,
any 2001. Preu: 1.800 e. Te-
lèfon: 650409188.
------------------------------------------------
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.
Interessats trucar al telèfon:
973610087.
------------------------------------------------
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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

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!!

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

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

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

etàl·liques

ORENOM

De les 8 de la tarda del 20 de desembre a les 8 de la tarda del 27 de desembre ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 27de desembre a les 8 de la tarda del 3 de gener CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 3 de gener a les 8 de la tarda del 10 de gener SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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