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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/ Ramon Llull, 3 hab., calef.,
ascensor.
- C/ Josp Irla, 1 hab., calef., as-
censor.
- C/ Barcelona, 3hab., calef., as-
censor i terrassa.
- 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/ Barcelona, 126 m

2
.

- C/ Sant Crist, dúplex, terrasa.
- C/ Tarragona, 2hab., terrassa.
- C/ Tàrrega, 4hab., terrassa.

- C/ Barcelona, 3 hab., reformat.
- C/ Jacint Verdaguer totalment re-
format, 3 habitacions.
- C/ Sant Pere Martir, nou a estre-
nar, 2 habitacions.
- C/ Girona xamfrà c/ de les Fran-
queses, nou a estrenar. 3 hab.

PISOS D’OBRA NOVA
- c/ Ramon Llull, 2 habitacions.
- c/ Sant Lluís, 2 habitacions
- MENÀRGUENS, 2 hab., des de
95.000e fins a 170.000e, amb
pàrquing.

PISOS DE LLOGUER
- Pis a Torredenbarra, 4 hab. per
setmanes.
- Pis al C/ Sant Diego de California,
nou a estrenar, 4 habitacions.
- C/ Sant Pere Martir, 2 hab.

ALTELL EN LLOGUER
- Av. Països Catalans

PÀRQUINGS VENDA
- Venda/lloguer al C/ Urgell.
- C/ Balmes
- C/ Cervantes
- Avd. Francesc Macià
- C/ Barcelona

PÀRQUING LLOGUER
- Ctra. de Camarasa
- Pl. Joaquina Vedruna
- C/ Sant Lluis
- C/ Barcelona

MAGATZEMS VENDA
- C/ Tarrega
- Pol. Ind. Camp Llong

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

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

CASES EN VENDA
BALAGUER
- C/ Dr. Flèming, casa de 270m

2
.

- C/ Tàrrega
- C/ Joan Miró
- Crta. Menàrguens
- C/ Arços
LA SENTIU DE SIÓ
- Zona nova
CUBELLS
- Casa totalment reformada, amb vis-
tes, bon estat, i solar de 600m

2
.

TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m

2
 amb terras-

sa, traster i parquing.
FONTDEPOU
- Casa amb jardí en venda
TÉRMENS
- Casa de 3 plantes i garatge,
90.000e

CASES EN LLOGUER
BELLCAIRE
- 280 m

2
 amb garatge per a 3 vehi-

cles, 600 euros/mes.

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.

Joan Vicens Sampedro serà el nou

canceller d’Espanya al Senegal

Joan Vicens Sampedro Cortés,
funcionari de la Seguretat Social i que
ha desenvolupat la seva activitat a
Balaguer des de fa gairebé 30 anys,
ha estat designat nou Canceller del
Consulat General d’Espanya al
Senegal, amb seu a la capital del
país, Dakar, i la seva incorporació
tindrà lloc en els propers dies.

En un senzill acte de comiat,
organitzat pels amics d’en Joan
Vicens, aquest ha manifestat que les
tasques a desenvolupar pel consulat
són, fonamentalment, de protecció
dels drets dels ciutadans espanyols
que visiten el país, sigui per turisme
o per negocis, funcions de registre
civil, emissió i compulsa de
documents, etc., així com l’extensió
de visats i altres documents a
ciutadans estrangers que desitgin
viatjar a Espanya.

L’activitat comercial d’Espanya amb
el Senegal s’ha multiplicat per deu en
els darrers anys, degut a l’augment
d’inversions de les empreses
espanyoles en aquest país, sobre tot
en sectors com la construcció i el
turisme.

Es dóna la circumstància de que al
conjunt d’Espanya viuen i treballen un
16.000 ciutadans senegalesos, molts
dels quals il·legalment. A Balaguer i
poblacions de les rodalies té la seva
residència un ampli col·lectiu de més
de 300 senegalesos.

Joan Vicens Sampedro és recordat
per la seva etapa com a regidor de
l’Ajuntament de Balaguer, en la
legislatura 2003-2007, activitat en la
qual va destacar per la seva tasca
d’oposició exercida sempre amb un cert
tarannà d’ironia.
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Josep M. Simon i Auberni

-------------------------------------------------
Quan hom tindrà a  mans

aquest article, l’AVE haurà
arribat a Barcelona. Una gran
notícia que ha trigat setze
anys. I què s’aconsegueix?
Doncs, que Barcelona miri
encara més cap al centre. Per
mirar nord enllà on, segons
el poeta, viu la gent «neta i
noble, culta, rica, lliure,

desvetllada i feliç...»
n’haurem d’esperar, si tot va
bé, quatre llargs anys més. I
mentrestant, ens mantin-
drem orfes d’infrastructures,
i no sols al redós del cap i
casal, sinó al llarg de la minsa
geografia  d’aquest, ara més
que mai, «àrid poble». No
només hi ha problemes per
engolir tot el parc automo-
bilístic que cada diumenge a
la tarda transita per aquella
àrea metropolitana, sinó els

col·lapses i cues quilomè-
triques  que es formen tot
baixant de l’Alt Urgell, en
horari similar, i  en indrets tan
poc mediàtics com Ponts, a
causa d’una rotonda enmig
de la localitat, o  Oliana, o
Organyà o  tants i tants
llogarets d’aquesta «pobra,
bruta, trista, dissortada
pàtria». Però, no ens engan-
yem, ni que ens enganyin.
L’AVE és una porta directa cap
als ministeris. O no?

Han passat vora 30 anys de les primeres eleccions
democràtiques, i els partits polítics ens continuen trac-
tant, als possibles votants, com a col·legials de parvu-
lari, amb falses promeses, amb grans farols i nuvola-
des de fum. Promeses de pagues extraordinàries, de
llocs de treball a dojo, diners per a tots, pagues i subsi-
dis per a tot, per tenir fills, per no tenir-los, per als jubi-
lats i vídues, per als joves sense pis, per a les dones
aturades.... Promeses banals que no es creu ningú o
només aquells militants que porten la vena als ulls, i
que aplaudeixen a rabiar les propostes del seu líder i
titllen de bajanades les propostes, igual o més rocam-
bolesques que les seves, que fan els partits oposats al
seu.

Després de 30 anys, potser va sent hora que els
ciutadans ens trèiem la son de les orelles i diguem
prou a aquests polítics mediocres que nomes fan que
fanfarronejar del que farien si estiguessin al govern, i
no fan res del que han promès quan hi són. Que deba-
tessin i facin propostes del que realment preocupa a la
nostra societat i als ciutadans. Però amb fets i no pa-
raules. Tots han manat un dia o un altre, i fins a la data,
tots ells han demostrat que les promeses electorals
són per a no complir-les.

Fa anys que la nostra democràcia ja és major d’edat,
però els nostres polítics encara no ho han descobert.
Venen temps difícils i cal que ens deixem de promeses
i tots ens posem a treballar per un millor futur dels
nostres fills. Bona campanya electoral.

Promeses electorals

>>BALAGUER

Ajuntament i Consell es posen
d’acord pel Punt Jove

Presenten les Cases d’ofici i el curs
de formació ocupacional
----------------------------------------------
>>COMARCA

Exit de la Setmana Agraria
celebrada a  Térmens

El Consell torna a posar en marxa
la campanya «Posa’t les botes»
----------------------------------------------
>>CULTURA

Aquest diumenge arriba al Teatre
«la Plaça del Diamant»

El Polvorí del Castell Formós a la
ruta dels Castells del Sió
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer perd a Palamós i rebrà
aquest diumenge al Cassà

Aquest diumenge 24 de febrer se
celebra la Mitja Marató 2008
----------------------------------------------
>>OCI

El barri del Secà gaudirà d’una
pista de Skate el mes de març

PORTADA

Expoauto 2008
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes

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

URGÈNCIES i domicilis 24 hores al tel. 629 359 238

Al març es licitaran les obres del Casal
de Ciutat per 2,5 milions d’euros

Representants de l’Ajun-
tament de Balaguer, de l’Ofi-
cina de la Llei de Barris i dels
diferents Departaments im-
plicats de la Generalitat de
Catalunya, van reunir-se a
Balaguer per tal de fer el se-
guiment de les obres i pro-
jectes que s’estan duent a
terme en la reforma integral
del Centre Històric.

Els assistents a la
reunió, després de fer una
visita tècnica a les obres,
guiada per l’arquitecta
municipal Montserrat Giné,
van valorar molt positi-
vament l’estat d’execució de
les obres que s’estan fent.

Els Serveis Tècnics
municipals van oferir un
informe detallat de ca-
dascuna de les actuacions i
van anunciar que ja s’ha
signat el contracte d’adju-
dicació per les obres del
carrer del Torrent que
ascendeix prop dels 500.000
euros i que durant el proper
mes de març, es licitaran les

Solar on es construirà el Casal de Ciutat

obres del Casal de Ciutat,
amb un preu de sortida de
2.570.000 euros.

D’aquestes obres del
Casal de Ciutat hi ha la
intenció d’adjudicar les
obres i per tant que es
puguim començar a duur a
terme abans de l’estiu del
2008.

El nou Casal de Ciutat
preveu principalment alber-
gar totes les associacions
culturals i socials de la ciu-
tat, per tal de que aquestes
puguin gaudir d’una infras-
tructura decent i que tinguin
una sèrie de serveis comu-
nitaris que els faciliti la seva
tasca que desarrollen  per la
ciutat de Balaguer.

Aquest Casal es constru-
ïrà al carrer Pintor Borràs,
situat en mig de dos places,
entre la Plaça del Pou i la Pla-
ça de Sant Salvador.

Reunió tècnica de les obres del Centre Històric

La Comissió de
seguiment de les obres
de reforma del Centre
valora positivament la
feina feta fins ara

El Coordinador de
Joventut a Lleida, Jordi
Satorra va visitar el
passat dimarts, les obres
del que serà el nou punt
d’Informació Juvenil de
Balaguer i de la comarca
de la Noguera, acom-

panyat del regidor de
Joventut de  l’Ajunta-
ment, Juanjo Tenorio i del
Gerent del Consell
Comarcal de la Noguera,
Josep Baldillou.

Satorra va mostrar el
seu interés i va felicitar
els promotors del pro-
jecte, la regidoria de
Joventut de l’Ajuntament
de Balaguer i l’Àrea de
Joventut del Consell
Comarcal de la Noguera,
el fet d’anar units en un
projecte integral al servei
dels joves.

Consell i Ajuntament

gestionaran conjuntament el

Punt d’Informació Juvenil

Visita de Jordi Satorra

El nou equipament
s’ubicarà on hi havia
la biblioteca Doménec
Carrové, al carrer
ctra. de Camarasa
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Lliuren els diplomes als 69 monitors
de futbol base que han aprovat el curs

Els propers dies 7, 8 i
9 de març, els pavellons
firals de Balaguer acolli-
ran una nova edició de la
Fira Antiquària, dedicada
a les antiguetats i la
brocanteria.

Organitzada per l’Ins-
titut Municipal Progrés i

Cultura de Balaguer i
l’Associasió d’antiquaris
i brocanters Indívil i
Mandoni de Lleida.

Antiquària acollirà la
segona trobada de col·-
leccionistes de plaques
de cava i una exposició
d’eines del camp.

Els propers 7, 8 i 9 de març,

se celebra Antiquària 2008

Fira Antiquària

Monitors de Futbol Base

Un total de 69 monitors
de futbol base de les
comarques de La Noguera i
de l’Urgell, van rebre el
diploma que els acredita
aptes per a dirigir els
diferents equips de futbol
base, de mans dels repre-
sentants de la Federació
Catalana de Futbol, Andreu
Subias, del representant del
col·legi d’entrenadors, Javi
Rey, del president del Club
Futbol Balaguer, Carlos
Galiano, i també amb la
presència a l’acte de
l’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà.

El títol de monitor de
Futbol Base és el pas previ
per a treure’s el títol
d’entrenador de nivell 1, a
partir de la propera
temporada, tal i com van
anunciar durant l’acte.

Els cursos s’han realitzat durant les vacances de
Nadal a Balaguer i a Tàrrega, organitzats per la
Federació Catalana i el col·legi d’entrenadors
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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 !

Els escolars de Balaguer faran la
Plantada de l’Arbre a Les Franqueses

Alumnes dels centres es-
colars La Noguera, Àngel
Guimerà, Gaspar de Portolà,
Escola Pia, Nostra Senyora
del Carme i l’Estel de
Balaguer participaran durant
la darrera setmana del mes
de febrer, a la Plantada de l’Ar-
bre, continuant amb el pro-
jecte de repoblament de l’en-
torn del Monestir de Santa
Maria de les Franqueses.

Aquesta activitat està in-
tegrada al Pla Municipal de
Dinàmica Educativa, i està
organitzat pel Servei Educa-
tiu de la Noguera i també
perl’Impic, amb la col·-
laboració del Departament
de Medi Ambient.Plantada de l’arbre de l’any passat

Educació subvenciona a Balaguer per a
les activitats extraescolars dels centres

L’Ajuntament de Bala-
guer rep un total de 21.420
euros del departament
d’Educació per les activitats
extraescolars dels centres
educatius de la ciutat.

El departament d’Edu-
cació, amb aquesta nova
línia de subvencions, pretén
afavorir la conciliació de la
vida laboral i familiar de les
famílies de Catalunya,
destinant a ajuts per a
l’organització d’activitats
extraescolars.

Els escolars dels diferents centres escolars faran la
plantada durant la setmana del 25 al 29 de febrer

Activitats dels centres escolars de Balaguer

El passat dimarts 5 de
febrer l’escriptor madri-
leny Alfredo Gómez Cer-
dà va realitzar un fòrum
sobre llengua i literatura
amb els alumnes de 5è i
6è de primària del CEIP
Gaspar de Portolà.

Alfredo Gómez Cerdá
és un reconegut escriptor
de literatura infantil i
juvenil. Llicenciat amb

filosofia i lletres ha
dedicat tota la seva
trajectòria professional a
fer d’escriptor.

Ha publicat més de
vuitanta llibres de
diferents gèneres sense
encasillar-se en cap. Les
seves obres han estat
publicades en disset
països i també en
diverses llengues.

L’escriptor Alfredo Gómez va

al CEIP Gaspar de Portolà

Un moment de la visita de l’escriptor



7<<B A L A G U E R

- 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

Balaguer compta amb 2 cases d’oficis i
un nou curs de formació ocupacional

El passat 7 de febrer van
presentar-se les cases d’ofi-
ci i el taller d’ocupació que
organitza  l’Ajuntament de
Balaguer amb el Departa-
ment de Treball de la Gene-
ralitat de Catalunya, amb l’as-
sistència de l’Alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà, i el
representant del departa-
ment de Treball a Lleida, Ori-
ol Salvia.

La directora de les cases
d’ofici ha explicat que són
uns programes que tenen
una durada d’un any,
començant el 28 de
desembre de 2007 i acabant
el 27 de desembre de 2008.

La casa d’oficis «Man-
teniment i adequacions
d’equipaments de Bala-
guer» compta amb les
especialitats de fusteria i
soldadura, amb una capa-
citat de setze alumnes, vuit
per cada especialitat.

Per altra part, la casa
d’oficis «Pla de Millora
integral del centre Històric

Alumnes de les Cases d’oficis

de Balaguer» preveu la
rehabilitació de les zones
porxades del centre històric
de Balaguer, contretament
les zones  de la plaça del
Mercadal, Plaça del Pou i
carrer d’Avall.

Aquesta compta amb les
especialitats de paleta i
pintura, i té una capacitat,
també, de setze alumnes,
vuit alumnes per cada
especialitat.

Pel que fa al taller
d’ocupació «Serveis a les
persones» compta amb
l’especialitat d’Auxiliar
d’Assistència social. La
durada total del taller
d’ocupació també serà de
dotze mesos, del 28 de
desembre de 2007 fins el 27
de desembre de 2008, amb
una capacitat de vuit
alumnes-treballadores,
dones aturades majors de 25
anys.

Les cases d’oficis preveu la millora dels porxos del c/Avall

El Curs de formació
ocupacional formarà 8
dones aturades majors
de 25 anys, en auxiliars
d’assistècnia social

El passat divendres
15 de febrer, una
quarantena de parades
corresponents a diferents
comerços de Balaguer,
van participar en una
nova edició del Mercat de
les Rebaixes, que des de

fa uns anys organitza amb
força èxit, l’Associació de
Comerciants Balaguer
2021.

La majoria de les
parades estaven rela-
cionades amb la moda i
complements, i la bona
climatologia que va
imperar durant tot el matí,
va fer que fossin centenars
els visitants que van
apropar-se al mercat de
les Rebaixes, buscant les
ofertes més suculents i
poder fer les darreres
compres de temporada.

El Passeig de l’Estació acull

una nova edició del Mercat de

les Rebaixes amb 40 parades

VI Mercat de les Rebaixes

Un any més
l’Associació de
Comerciants
Balaguer 2021,
organitza el mercat
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Menàrguens
Ref. 40264

Casa de 190 m2, amb 2
vivendes indpents., 3
hab. cada una, refor-
mada. Per entrar-hi!

Térmens
Ref. 40284

60 m2, 3 hab., cuina in-
dependent, bany com-
plert, pàrking traster. En
construcció. Bon preu!

OPORTUNITAT!!Ref. 40272

Àtic, 1 hab.,  terres de gres, tancament exterior
d’alumini, traster 10m2 amb possibilitat d’ampliar.

Terrassa 12m2. Molt lluminós.
Preu: 69.000 e.

Zona Escola Pia
Ref. 40265

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

moblat. Vine a veure’l!

Hostal Nou
Ref. 40282

Casa de 180 m2,
terreny edificable, ballat
i casa totalment reixada.

Per entrar-hi a viure.

Zona Escola Pia

Ref. 40283
Apartament 50 m2

seminou, 1 hab., terra
parquet, tancament

d’alumini. Preu Increible!

Crta. Menàrguens
Ref. 40207

Terreny de 10.000 m2,
amb vivenda de 142 m2,

3 hab., cuina office
i magatzem.

Zona c/ Urgell
Ref. 40276

76 m2, 3 hab., menjador
amb sortida balcó, cuina
reformada, calf. ind. gas,

a/a. Bon preu!

Zona Carmelites
Ref. 40277

115 m2, 4 hab., cuina
office, terra de parquet i
gres, portes roure, calf.

ind. Per entrar-hi ja!

Ps. de l’Estació
Ref. 40278

4 hab., menjador amb
s/ balcó, moblat i molt
lluminós. 84.141 e

Impresionant.

Zona c/ Urgell
Ref. 40280

90 m2, 4 hab., cuina-
office, terres de gres i
parquet, amb pàrking.

Bons acabats!
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Expoauto comptarà amb la presència
de 21 marques automobilístiques

Els dies 1 i 2 de març,
Balaguer acollirà una nova
edició de la Fira del Vehicle
nou, Expoauto, que en-
guany arriba a la seva quar-
ta edició.

Un total de 17 expo-
sitors, la majoria d’ells de
Balaguer i comarca,
representant a 21 marques
automobilístiques que
mostraran durant tot el cap
de setmana les principals
novetats del sector.

El certamen, totalment
consolidat en el programa
firal de la capital de la
Noguera, vol col·laborar
amb el sector automo-
bilístic per donar a conèixer
les novetats que s’han
presentat aquest primer
trimestre de l’any. La Fira se
celebrarà al nou pavellóPresentació del cartell d’Expoauto 2008

17 expositors presentaran les principals novetats
del món de l’automòbil durant el proper cap de
setmana de l’1 i el 2 de març al pavelló polivalent

polivalent i ocuparà la
totalitat dels 3.500 metres
quadrats de superfície més
la instal·lació d’una carpa de
600 metres quadrats.

Amb la celebració
d’aquesta fira comença la
campanya de fires que
durant la primavera se
celebraran a Balaguer.

El cap de setmana del 8 i
9 de març, tocarà el torn a

una nova edició d’Anti-
quària, fira dedicada al món
de les antiguitats i la
brocanteria i que acollirà la
segona trobada de plaques
de cava i també una
exposició d’eines de l’era.

La passada setmana,
l’alcalde, Miquel Aguilà i la
regidora Mar Roldán van
presentar el cartell de
l’edició d’Expoauto 2008.

Una imatge de l’edició d’Expoauto de l’any passat
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Aquest model ens el presenten com la nova
versió de l’últim Corolla, però amb una diferèn-
cia destacable, el seu interior. Un novedós qua-
dre de comandament separat de la consola,
permetent mantenir la palanca de canvis i els
principals comandaments per estar més a prop
del conductor.

La capacitat del seu maleter, és molt amplia,
i a part té la possibilitat de plegar els seients
gràcies al sistema Easy Flat.

L’equipament de seguretat d’aquest vehicle,
és destacable, format per nou airbags, Sistema
de Frens Antibloqueig (ABS), Distribució elec-
trònica de la pressió de frenada (EBD) i l’Assis-
tència de Frenada d’Emergència (BA). També
Control d’Estabilitat del vehicle (VSC) i el Con-
trol de Tracció (TRC). Les transmissions han
estat seleccionades per adaptar-les a les carac-
terístiques i potència del motor, fent caixes de
cinc i també de sis velocitats.

>> T O Y O T A

Auris, el nou model de

Toyota, que substitueix al

Corolla

Toyota Auris

Benzina: 1.4 VVT / 97cv

1.6 Dual VVT/ 124cv

Gasoil: 1.4 D4-D/ 125cv - 2.0 D4-D / 125cv

2.0 D4-D/ 180cv

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

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

Aquest nou model de la casa Seat, és l’equi-
libri entre la comoditat i l’aventura, l’estil i la
llibertat, completament funcional i adaptable
a qualsevol paissatge o escenari.

Amb un xasis àgil, excepcionalment rígit i
afinat amb precisió, ofereix una bona conduc-
ció esportiva. El volant, els frens, la transmis-
sió i la carrosseria es converteixen amb una
sola unitat, amb una seguretat òptima a la car-
retera. La suspensió elevada i la major distàn-
cia respecte al terra, garantitza que el vehicle
s’adapti al terreny.

Dissenyat amb els sistemes de seguretat
més novedosos, tant actius (intentant que el
conductor pugui evitar els problemes des dels
primer moment) com passius (protegint al
conductor i als passatgers en tot moment).

Tres tipus de motor, amb més potència i
menys emisions, i dos versions pel que fa a
prestacions, el 4WD i el 2WD.

>> S E A T

La marca Seat ens

presenta el nou Seat

Altea Freetrack

Seat Altea Freetrack

Benzina: 2.0 TSI / 200 cv

Gasoil: 2.0 TDI / 140cv

2.0 TDI / 170 cv

El nou model del Toyota RAV4, presentat
per Garatge Astoria, té unes línies més dinàmi-
ques, refinades i amb grans avanços tant tec-
nològics com de seguretat. De disseny com-
pacte i aerodinàmic per fora i molt espaiós al
seu interior, és una perfecta combinació de de-
talls, mostrant un gran atractiu i esportivitat.

La part del darrera permet amb el sistema
Easy Flat, amb només estirar una palanca, tenir
abaixats els seients i tenir un gran espai de càr-
rega. La seguretat, un dels forts d’aquest vehi-
cle, dotat de nou airbags per protegir a tots els
ocupants. Els cinturons de seguretat tenen el
sistema WIL (Sistema contra lesions  cervicals)
i també anclatges especials, com l’ISOfix, per a
seients infantils.

Per un control total a la conducció, ofe-
reix un Sistema Integrat de Conducció Acti-
va, Direcció Assistida Elèctrica (EPS) i el Con-
trol de Estabilitat (VSC).

>> T O Y O T A

Nou Toyota RAV4, més

refinat, més dinàmic i

més avançat que mai

Toyota RAV4

Benzina: 2.0 / 152cv

Gasoil: 2.2 D-4D / 136cv

2.2 D-4D / 177cv
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El nou Tiguan, ens mostra tres vessants
diferents, cada una per un espai diferent, la
versió Tiguan Sport i la versió Tiguan Country.

Amb el concepte claríssim de flexibilitat,
afegint aspectes de novetats en matèria
medioambiental modèliques. Es comercialit-
zarà amb motors TDI i TSI sobrealimentats,
essent de gasolina i diesel aportant més po-
tència i menys consum i unes emisions més
baixes. Els propulsors del motor diesel, com-
pleixen la normativa Euro5 que entrarà vigent
al 2009. Dotat de tracció integral permanent
4MOTION distribuint la força òptima a les
quatre rodes, assegurant l’agilitat total. El ve-
hicle millor valorat amb conjunt en el test
EuroNCAP, amb 5 estrelles pel que fa a la pro-
tecció de passatgers. Ens ofereix la possibili-
tat de tenir una característica de fàcil aparca-
ment, podent calcular l’espai i visualitzant la
part del darrera del vehicle.

>> W O L K S V A G E N

Tiguan, model esportiu i

elegant de la mà de la

casa Volkswagen

Volkswagen Tiguan

Benzina: 1.4 sport TSI / 150 cv

Gasoil: 2.0 sport TDI / 140 cv

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

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

La firma francesa d’automòbils Renault
renovarà al llarg de tot l’any 2008, tota la seva
gamma de vehicles, amb nous dissenys més
impactants i innovadors, però mantenint la
seva qualitat i el seu alt nivell en quan a segu-
retat.

Vehicles com el Laguna, el Twingo, el Clio
o la Kangoo Combi ja han estat renovats des
de principis d’any, i ja es troben disponibles.

Destacar el gran canvi del Nou Grand
Modus que inventa un nou concepte en un
monovolum compacte i espaiós, on
s’apropfiten tots els racons possibles de l’au-
tomòbil adaptant-se a les necessitats de cada
client.

Però no ens podem oblidar del nou Laguna,
és reactivitat, estabilitat i precissió. Conduir el
nou Laguna és pilotar, perquè  s’adapta excep-
cionalment a la carretera. Còmode i silenciós,
per descobrir sensacions inèdites.

>> R E N A U L T

La marca gala renovarà

tota la seva gamma

durant aquest any 2008

Renault, renovació total

Renault ha renovat fins el moment ja els

nous models del Laguna, del Clio, de la nova

Kangoo Combi, del Modus i del Twingo.

Renault continua amb la seva línia d’apostar

molt alt pel sistema de seguretat en els seus ve-

hicles.

Recordem que l’any 2001, Renault va acon-

seguir trencar la barrera de les 4 estrelles

EuroNCAP, essent la primera marca d’automòbils

en aconseguir 5 estrelles amb el Renault Laguna.

Renault és líder en seguretat, ja que és la úni-

ca marca que ha aconseguit les 5 estrelles en 8

dels seus vehicles: el Laguna, el Megane, el

VelSatis, l’Espace,l’Scènic, el Coupé-Cabriolet, el

Modus i el Clio.

Cal dir que les estrelles EuroNCAP les atorga

un consorci completament independent dels fa-

bricants d’automòbils que agrupa a diferents ad-

ministracions i associacions europees de consu-

midors. Un cop fet el test, EuroNCAP dóna els

resultats puntuant d’una a cinc estrelles, essent

5 estrelles la màxima puntuació per un vehicle.

>> R E N A U L T

La marca Renault

continua apostant molt

fort per la seguretat

Renault, número 1 en seguretat

La marca francesa ha aconseguit una

puntuació de 5 estrelles EuroNCAP en

seguretat, en vuit dels seus vehicles
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El nou Ford Mondeo, té un disseny que sug-
gereix tota la potència i l’innovació expressat
amb elegància i dinàmica.

Línies suaus i dinàmiques. La part del darre-
ra més elvada i els arcs de les rodes més mar-
cats, amb la possibilitat d’escollir entre el sedán
de 5 portes, la limusina clássica de 4 portes i
l’ampli sportbreak.

Pel que fa al seu interior, té una similitut
amb una cabina d’avió, aportant al conductor
comoditat que li permet disfrutar de la conduc-
ció, dotat de molts accessoris tenològics, tant
pel que fa ala comoditat i diseny com pel que fa
a la practicitat.

La carrosseria és molt rígida i aporta el siste-
ma de protecció intel·ligent. Aquets model va
rebre cinc estrelles EuroNCAP.

Aquest model ens mostra una varietat de
motors entre benzina i gasoil, oferint les versi-
ons amb canvi de 6 velocitats i canvi automàtic.

>> F O R D

El nou Ford Mondeo, més

gran i més modern per

una conducció perfecta

Ford Mondeo

Benzina: 1.6 / 125cv

2.0 / 145cv

2.5 / 220cv

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

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

Vehicle amb proporcions similars a un lleu-
ger 4x4, de disseny dinàmic, entre l’agilitat
d’un turisme i l’agressivitat d’un tot terreny.

A més a més d’una altura lliure del terra
relativament gran, altres aspectes que contri-
bueixen a donar-los aquest aire de tot terreny,
és el contorn de la carrosseria, que està pro-
tegit per una làmina de plàstic sense pintar i
uns pneumàtics que no són estrictament per
anar per carreteres.

Pel que fa a l’adherència normal, tota la
força motor va a les rodes del davant. Des
d’un comandament situat entre els seients
davanters existeix la possibilitat de bloquejar
l’embrague per afavorir la capacitat de tracció
en llocs complicats.

L’interior està dotat de bons materials i de
la millor qualitat de tacte dels comandaments
i instruments, per facilitar al conductor la uti-
lització d’aquests.

>> N I S S A N

El novedós Qashqai,

qualitats de turisme i

estètica de 4x4

Nissan Qashqai

Benzina: 1.6 / 115cv

2.0 / 140cv

Gasoil: 1.5 dci / 108cv

2.0 dci / 150cv

El nou Ford Focus, aprofita el millor dis-
seny del seu predecessor per consolidar una
imatge de firmesa, esportivitat i elegància.

Al seu interior, té un cuidadós disseny que
unit a la tecnologia i els materials d’última
generació d’alta qualitat, culminen la imatge
d’elegància de tots els models, tant de l’espor-
tiu amb tres portes, el nou model sedán, com
el cinc portes o la funcionalitat i disseny del
wagon.

Més llarg i ample, i encara més aerodinà-
mic. La plantilla superior ovalada i l’inferior amb
forma de trapeci invertit, aporten una imatge
robusta a la carretera. La seva forma li dóna
una imatge moderna, sòlida, fiable, esportiva i
elegant.

Aquesta marca s’ha esmerat molt en po-
der reduïr les emisions de CO2, i en aportar un
gran confort i una màxima seguretat en aquest
vehicle.

>> F O R D

Ford Focus, l’equilibri

entre l’estil i la

esportivitat

Ford Focus

Benzina: 1.6 / 100cv - 1.6 Ti-VCT / 115cv

2.0 / 145cv

Gasoil: 1.6 TDCi / 90cv - 1.8 TDCi / 115cv

2.0 TDCi / 136 cv - 2.5 / 225cv

Gasoil:  1.8 TDCi /125cv

             2.0 TDCi/130cv

             2.0 TDCi/140cv
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Vehicle de conducció dinàmica gràcies a un
diseny modern i diferenciat, amb línies aerodi-
nàmiques i elegants.

El seu capó inclinat i els surtits més curts
ajuden a que l’aire circuli damunt del vehicle per
aconseguir una conducció més suau i silencio-
sa a l’interior, com també un menor consum de
conbustible. La marca Honda, han apostat per
un cotxe de maniobres àgils i una conducció
segura, baixant el centre de gravetat de 25 mm
i ampliant la plataforma, aconseguint una ma-
jor estabilitat. L’interior del nou CR-V és més
sofisticat i ergonòmic, amb una intel·ligent dis-
tribució de l’espai per crear sensació de confort,
seguretat i qualitat. El conductor obté el control
total del seu vehicle tenint tots els comanda-
ments al volant estant al seu abast.

Dotat de tracció intel·ligent 4x4 a temps real,
que s’activarà automàticament i un conjunt
d’elements de seguretat que venen de sèrie.

>> H O N D A

L’Honda CR-V dinamisme,

confort i un elegant

disseny

Honda CV-R

Benzina: 2.0 / 150 cv

Gasoil: 2.2 / 140 cv

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

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

Amb un estil atractiu, el Nemo compta amb
un exterior compacte i un interior molt espaiós.
A més, inclou un equipoament ingeniós i pràc-
tic (porta lateral lliscant en opció, portes del
darrera batents asimètriques, seient del
pasatger escamoteable) i un alt nivell en con-
fort i seguretat. Tot això amb un preu econòmic
de compra i un baix cost de consum.

Nombroso detalls útils fan del Nemo un
vehicle que permet oferir prestacions dignes
d’un turisme moder; amb una ergemonia molt
estudiada amb comandaments còmodament
accessibles. Multiplos compartiments per sa-
tisfer les diferents necessitats dels professio-
nals. El Nemo incorpora de sèrie airnag dle con-
ductor, cinturons de seguretat amb limitador
d’esforç i pretensors, ABS i direcció assistida.

I tot això amb uns motors de consum mí-
nim, per rendabilitzar encara més la feina dels
professionals.

>> C I T R O Ë N

Citroën Nemo, el nou

furgó comercial de la

marca gala

Citroën Nemo

Benzina:  1.4i

Gasoil: 1.4 HDi

Un coupé ple d’esportivitat, classe, estil,
potència, força i qualitat.

El A5 té unes dimensions de 4,63m. amb
quatre àmplies places, un bon maleter (455
litros de capacitat), que li aporta un valor afegit
als trajectes llargs.

Està dotat d’equipaments opcionals com
el climatitzador de tres zones, sostre
panoràmic, càmara al darrera o equip de so de
la marca “Bang & Olufsen”.

Pel que fa a les motoritzacions que ens
ofereix, totes destaquen per uns elevats valors
de motor i acceleració, uns nivells de consum
mínim i un silenciós funcionament. Dos
motors TDI amb tecnologia d’injecció
“common rail” complint les futures normatives
de gasos EU5.

La seva carrosseria és una combinació de
diferents materials, ideals per una seguretat i
confort aportant el màxim disseny.

>> A U D I

Audi A5, el primer coupé

que realment ofereix un

gran espai a l’interior

Audi A5i

Benzina: 1.8 T FSI / 170 cv

3.2 FSI o quattro / 265 cv

Gasoil: 2.7 TDI/ 190 cv

3.0 TDI quattro / 240 cv
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La casa Peugeot ens presenta la seva apor-
tació al món dels vehicles 4x4, mostrant un
vehicle amb molta presencia, funcionalitat, se-
guretat i també bellesa.

Destaca el seu interior per ser molt espa-
iós, amb possibilitat de cinc o set seients, ja
què els dos de la última fila, es poden plegar,
quedant encara més superfície pel maleter.
Amb aspecte funcional i dinàmic, i un quadre
d’instruments a part d’elegant, també replet
de tecnologia, facilitat i comoditat pel conduc-
tor i viatjants.

Té un sistema de tracció que permet esco-
llir entre tres tipus de funcionament, mitjan-
çant un mando giratori: tracció davantera
(apropiada per conducció per carretera), trac-
ció total (per superfícies que patinen) i «Lock»
(per superfícies com terra, fang o neu).

Motors potents per un vehicle novedós
d’aquesta marca.

>> P E U G E O T

Peugeot s’apunta a la

moda dels 4x4, mostran

el model 4007

Peugeot 4007

Benzina: 2.4/ 170cv

Gasoil: 2.0 HDi / 136cv

2.2 HDi 16V / 156cv

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

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

La nova Clase C ens ofereix tota l’agilitat   i
el millor disseny i prestacions, a primera vis-
ta i fins l’últim racó d’aquest vehicle.

Equipat amb nombroses innovacions tèc-
niques que li otorguen un domini únic en la
seva categoria.

Destaca el paquet “agility control” que
inclou un tren de rodatge “agility control” amb
un sistema d’amortidors selectiu, aquest re-
gulat electronicament que s’adapta en tot mo-
ment a la situació de la marxa escollida o l’es-
tat de la carretera. Tracció integral 4MATIC,
que reparteix la força de tracció de les rodes,
exactament com es necessita en cada situa-
ció.

L’interior d’aquest model ens aporta tot el
confort i comoditat de la mà del millor dis-
seny, prestacions i elegància. Amb la possibi-
litat de tenir el sostre panoràmic correder, i
oferint la comoditat i funcionalitat als ocu-
pants d’aquest vehicle.

>> M E R C E D E S

La nova Clase C Estate,

tot un referent amb

elegància i confort

Mercedes Clase C Estate

Aquest nou model de la marca Peugeot,
presenta un disseny exterior que ens recorda a
alguns dels seus antecessors, només que
aquest presenta una entrada d’aire davantera
més marcada, la qual cosa recorda a models de
competició de la casa. Si ens fixem en el seu
perfil, podem observar que es va ampliant de
davant al darrera, fent així que les finestres del
darrera tinguin menys vidre.

Fent el vidre del darrera més petit i la línia
del darrera sobresortint cap a fora, juntament
amb els detalls cromats de la zona de la matrí-
cula accentuen l’esportivitat  d’aquest model.
Interiorment està dotat de materials de qualitat
i un disseny cuidadós, col·locant tots els seus
elements amb lògica. El fet de tenir el sostre de
vidre i l’espai entre els seients del darrera i da-
vant, guanya amb espai i amplitut. Cinc models
d’equipament diferents i sis motors disponibles,
fent possible un consum més ajustat.

>> P E U G E O T

Peugeot 308, qualitat en

el disseny i motors de

consum ajustats

Peugeot 308

Benzina: 1.4 VTi / 95cv

1.6 VTi / 120 cv - 1.6 THP / 150cv

Gasoil: 1.6 HDi / 90cv - 1.6 HDi 110 cv

2.0 HDi / 136 cv

Benzina: C180 / 156cv - C200 / 184cv

C230 / 204cv - C280 / 231cv - C350 / 272cv

Gasoil: C200 CDi / 136cv - C220 CDi / 170cv

C320 CDi / 224cv
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El nou Opel Astra Sedán, és una versió més
complerta del model Astra, ja que augmenta el
seu tamany, aportant una gran capacitat en el
seu maleter.

Hi ha la versió de quatre portes, disponible
amb tres motors, dos dels quals són de gasoli-
na i un altre de gasoil, amb dos nivells diferents
d’equipaments, el Opel Astra Sedán, Enjoy o el
Cosmo. Es pot escollir entre motor manual de
cinc velocitats i canvi automàtic amb quatre
velocitats.

Han donat més separació entre els eixos,
per tal de poder tenir més espai en els seients
del darrera i donar màxima comoditat als pas-
satgers.

Gran habitacle, un dels més còmodes de la
seva categoria, oferint major confort i potencia,
amb una gamma de potents i eficaços motors,
grans paraxocs, parrilla frontal i fars de nou dis-
seny, nous materials a l’interior, fent molt grati-
ficant la seva conducció.

>> O P E L

Nou Opel Astra Sedán,

la fusió entre l’elegància

i un gran confort

Opel Astra Sedán

Benzina: 1.6 / 115cv

1.8 - 16v / 140cv

Gasoil: 1.7 CDTI / 100cv

Els admiradors del diesel apreciaran el
motor VGT de 2.0 litres, amb un par motor
excepcional, amb injecció “common-rail”, equi-
pat amb un turbo compresor de geometría
variable i un filtre de particules catalitzat, de
manera que compleix amb les normes euro4
relatives a emisions.

Pel que fa a l’estalvi de combustible, s’ha
de buscar un motor de gasolina de 2.0 litres,
que gràcies a la seva carrosseria d’alumini lleu-
ger i a la tecnologia CVVT (ajust variable
contínu de distribució) ofereix un equilibri en-
tre potència i consum.

Amb una estructura completa d’alumini,
24 vàlvules, sistema d’admisió variable (VIS),
aquest V6 agafa una admirable relació pes-
potència. Disponible pel motor de gasolina 2.0,
una caixa de canvis de 5 velocitats, 6 veloci-
tats pel motor diesel, i una opció de canvi au-
tomàtic de 4 velocitats.

>> K I A

La marca Kia presenta el

model Magentis, amb un

excel·lent diseny

Kia

Benzina: 2.0 / 145 cv

2.7I / 188 cv

Gasoil: 2.0I CRDI / 140 cv

Per fi la marca gala va fer l’any passat el
llançament del 4x4 Crosser, ja que aquests ti-
pus de vehicles ocupen avui en dia el 6% del
mercat automobilístic europeu.

El frontal d’aquest vehicle mostra la seva
part de felí. Un vehicle amb molta força, i que
per la seva línia s’asegura una bona entrada en
el mercat dels 4x4 europeus. El podem trobar
amb 5 i 7 places, amb una tercera filera amb dos
seients plegables totalment al terra, i una sego-
na línia versàtil, partida en dues peces,  per crear
més capacitat de càrrega, si fa falta.

Veient-lo d’aprop, ens dóna la sensació de
trobar-nos davant del germà gran del C4 en la
seva versió més esportiva, amb unes altes pres-
tacions i un bon balanç ambiental, gràcies a un
propulsor dièsel HDi amb filtre de partícules.

Balmotor i Salud Automoció representen la
marca Citroën a Balaguer i comarca.

>> C I T R O Ë N

Crosser, el primer 4x4 de

la marca Citroën amb una

línia totalment desafiant

Citroën Crosser

Benzina: ----------------

Gasoil: 2.2 HDi / 136cv

2.2 HDi / 156cv
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La casa Alfa ens deleita amb la robustesa
d’aquest model, la rigidesa i sobretot amb el
màxim nivell de seguretat, que ha fet que obtin-
gués els millors resultats amb les proves Euro
NCAP.

Elegant i espaiós, el que correspont a una
autèntica berlina de luxe, dominant la carretera,
oferint un plaer amb conducció per les seves
revolucionàries suspensions multilink.

L’esportivitat d’Alfa Romeo amb tres nous
propulsors de gasolina i tres de turbodiesel, amb
potència i elasticitat, i una precisió que es fa
patent als seus nous canvis mecànics de 6 velo-
citats i el canvi robotitzat selespeed. Porta molts
elements de sèrie, com el control d’estabilitat,
set airbags, ordenador de viatge, comandament
de radio i CD al volant, climatitzador de doble
zona, entre d’altres.

Ofereix dos versions diferents pel que fa als
equipaments: la versió Distinctive i la Selective.

>> A L F A  R O M E O

L’Alfa 159 amb màxima

seguretat i confort, i una

esportivitat sense límits

Alfa159

Benzina: 1.9 JTS / 160 cv - 2.2 JTS / 185 cv

3.2 JTS / 160 cv

Gasoil: 1.9 JTD 8v / 120 cv i 16 v/ 150 cv

2.4 JTD 20v / 200 cv

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

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

El Lacetti és un cotxe dinàmic i àgil, perfec-
te tant per moure’s per ciutat com pel camp,
molt adaptable.

El nou model de Chevrolet, el Lacetti, està
a la venta amb tres motors de gasolina i amb
un motor diesel. Amb una carroseria de cinc
portes, tracció davantera i amb la possibilitat
de canvi automàtic tant pel motor de gasoli-
na, com pel motor diesel.

A part quatre versions de motor, també ofe-
reix tres nivells d’equipaments (SE, SX, CDX).

És un cotxe que en relació qualitat preu,
ofereix un model pràctic, amb moltes como-
ditats en el seu interior, essent molt funcional,
i força més espaiós a la part del darrera que en
la majoria de cotxes de la seva gama.

Pel que fa a la suspensió, li permet fer
moviments de carrosseria amplis, sense reac-
cions brusques.

>> C H E V R O L E T

Lacetti, tot el confort i

rendiment en un

compacte tipus esportiu

Chevrolet Lacetti

Benzina: 1.4 / 95cv

1.6 / 109cv

1.8 / 121 cv

Gasoil: 2 TCDI  16V/ 121cv

El nou Fiat 500 és un utilitari de tres portes i
de dimensions reduïdes. Exteriorment és una
combinació dels últims models de Fiat, amb
alguns elements distintius del primer Fiat 500.
Presentat amb molts colors diferents i elements
distintius per personalitzar-lo. Interiorment té
un disseny molt acurat, amb gran  quantitat de
detalls modens i materials exclusius, i també
dotat de molts extres.

Amb tres motoritzacions diferents, els seus
motors compleixen la normatica Euro4, i estan
preparats també per la propera normativa Euro5.
Premiat amb 5 estrelles EurnoNCAP, amb totes
les prestacions per ser punter amb seguretat
preventiva, activa i passiva.

El servei “Blue&Me TM Nav”, ofereix la pos-
sibilitat amb cas d’emergència, premer el botó
del sostre de SOS i automàticament envia un
sms, indicant la posició del vehicle, poguent
ser localitzat el vehicle amb una gran rapidesa.

>> F I A T

Fiat 500, un compacte

atractiu i divertit amb

línies arrodonides

Fiat 500

Benzina: 1.2 / 69 vc

1.4 / 100 cv

Gasoil: 1.3 multijet / 75cv
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Capaç de transmetre les sensacions que
provoca un vehicle preparat per la competició,
un interior espaiós i confortable, oferint un estil
distintiu amb acabats de luxe, línies clares i
materials d’alta qualitat. Els seients davanters
ergonòmics, combinen sucjecció i confort, i els
del darrera, amplis i còmodes, proporcionan
flexivilitat gràcies a un increment de les possibi-
litats de les posicions ajustables.

La conducció esportiva té un principi bàsic,
gran potència sota un control absolut. Gran va-
rietat de motors, oferint sempre la tecnologia
més avançada, tant en motors amb injecció di-
recta com amb injecció diesel.

Per una millor conducció i adaptar-se
facilment, està dotat del sistema de control de
tracció, control d’estabilitat i direcció assistida
electromecànica entre molts altres avantatges
tecnològics. També dotat de grans sistemes de
seguretat i de fàcil conducció.

>> S E A T

Leon FR, la imatge d’un

coupé amb la comoditat

d’un cinc portes esportiu

Seat Leon FR

Benzina: 1.4 / 85 cv - 1.6 / 102 cv

1.8 TSI / 160 cv - 2.0 FSI / 240 cv

Gasoil: 1.9 TDi - 105 cv

2.0 TDi / 170 cv

Una  gamma amb personalitat pròpia, que
marca distància amb les altres per les novetats
que incorporen amb seu disseny, els seus ma-
terials i els seus detalls.

La nova parrilla frontal d’estil més esportiu,
amb  nou disseny del paraxocs i els fars
antiboira, com els fars del darrera, que es reco-
neixen a primera vista, com el “tapacubos” i les
noves llantes d’aleació.

Una personalitat que evoluciona des del seu
interior, afegint més qualitat amb els materials
del frontal, com els gràfics del panell d’instru-
ments, amb armonia amb el nou volant de qua-
tre radis. Amb quatre models diferents d’aca-
bats, el Young, Confort, Sport i RS.

Àmplia varietat de motors i sobretot mo-
derns sistemes de seguretat, dotat de quatre
estrelles Euro NCAP, sistemes antibloqueig i
programes electrònics d’estabilitat, tot per apor-
tar tranquilitat i confort a l’usuari.

>> S K O D A

La marca Skoda ofereix

el model Fabia, un

turisme pràctic i modern

Skoda Fabia

Benzina: 1.2 / 64 cv

1.4 / 75 cv - 101 cv

Gasoil: 1.4 TDi / 70 cv - 1.9 SDi / 70 cv

1.9 TDi PD / 101 cv - 130 cv

Skoda mostra amb aquets model un dis-
seny robust, elegant, esportiu i amb detalls
específics de 4x4. Faldons davanters i al dar-
rera, amb barres longitudionals al sostre, do-
ble sortida d’escapament d’acer inoxidable,
paraxocs davanters sobredimensionats amb
llums antiboira, entre d’altres senyals
identificatives d’aquest nou model.

Ens ofereix la possibilitat d’incloure sen-
sors d’aparcaments davanters i al darrera, sis-
tema de navegació amb pantalla de color,
sostre solar elèctric són algunes de les opci-
ons a escollir.

Tracció 4x4 amb embragatge electro-hi-
dràulic Haldex. Sis motors a escollir entre ga-
solina i diesel, oferint potència i menor con-
sum. Més alçada des del terra, una suspensió
que dóna sensació d’estabilitat, vehicle que
es poc sorollós, i a part és àgil pel que fa a la
conducció.

>> S K O D A

Skoda Scout, model molt

espaiós i amb

característiques de 4x4

Skoda Scout

Benzina: 2.0 TDi DPF / 150 cv - 2.0 FSi / 150cv

1.6 / 105cv

Gasoil: 1.4 / 70cv - 1.4 / 80cv

1.9 / 100cv
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Els joves de la Noguera van a esquiar
a Super Espot amb “posa’t les botes”

El propers 1 i 2 de març
el Consell Comarcal en el
marc del Pla Comarcal de
Joventut organitza una nova
edició  de “Posa’t les botes”,
esquiada jove de la  Nogue-
ra.

El lloc escollit són les
pistes de Super Espot on els
joves provinents de diversos
municipis de la comarca
podran  gaudir de l’esport de
la neu  i dels paratges que
ofereix el parc nacional
d’Aigüestortes.

Amb aquesta activitat es
preten fomentar la interre-
lació dels Joves de la co-
marca i el coneixement del
país.“Posa’t les botes”

Pla d’activació cultural i turística de la
zona del Montsec per a INTERREG IV

Diverses institucions i
entitats de les comarques de
la Noguera i el Pallars Jussà
estan desenvolupant, de
cara a la propera convocatò-
ria dels projectes INTERREG
IV, un pla d’activació turísti-
ca i cultural per a les zones
de l’entorn del Montsec que
duu el títol de “Orígens: pro-
grama d’activació turística/
econòmica al voltant de la
recerca en els àmbits de l’as-
tronomia, la geologia i la his-
tòria”.

Iniciativa del Pla Comarcal de Joventut del Consell
de la Noguera destinat als joves de la comarca

El Montsec

El Ple del Consell
Comarcal va acordar
adherir-se a la Plataforma
Electrònica de Contrac-
tació de les Adminis-
tracions Públiques
(PECAP), un portal
d’Internet que permet a

les entitats públiques
preparar, licitar i adjudicar
els contractes per via
telemàtica, especialment
els contractes menors i
els que s’adjudiquen pel
procediment negociat
sense publicitat.

Amb aquesta plata-
forma es vol facilitar a les
administracions públi-
ques i a les empreses
proveïdores un entorn de
comunicació i d’inter-
canvi d’informació cor-
recte i tenir més agilitat en
alguns tràmits.

Adhesió del Consell de la

Noguera a la Plataforma

Electrònica de Contractació

Permet a les
adminstracions el
poder licitar i
adjudicar contractes
per via telemàtica
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Èxit de participació de la 5ena edició
de la Setmana Agrària de Térmens

La Setmana Agrària de
Térmens finalitza aquesta
edició assolint una gran par-
ticipació en totes les activi-
tats que han estat progra-
mades.

La cinquena edició
d’aquesta iniciativa organit-
zada conjuntament per la
Fundació Catalana de Coo-
peració i el Fòrum Coopera-
tiu de la Cooperativa de
Térmens i que ha comptat
amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’aquesta lo-
calitat de la Noguera ha abor-
dat qüestions diverses rela-
cionades amb el sector agra-
ri i que han resultat d’inte-
rès general.

Les activitats van
començar dilluns amb
l’anàlisi de l’impacte de la
immigració en el mónMarta Alós i Brahim Yabeed

Durant els quatre dies de celebració, es van debatre
diferents temes que afecten el món rural, amb
destacats especialistes, coneixedors de la realitat

agrari. Els escriptors Marta
Alòs i Brahim Yabeed van ser
els protagonistes d’una
ponència conjunta sobre
l’arribada dels nouvinguts al
món agrari i a la nostra
societat en general. El món
del cooperativisme va ser el
protagonista de la següent
jornada amb una ponència
a tres bandes amb de tres
directors generals d’em-

preses lleidatanes vincu-
lades amb el sector agrari.

Les energies alternatives
van centrar la tercera
jornada de la Setmana,
presentant-les com una
opció real a tenir en compte.
El dijous la ponència a
càrrec de l’economista
Ramon Morell que va parlar
de «Les incerteses de l’avui
econòmic».

Ramon Morell en la seva xerrada
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ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

- ES VEN pis 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 VENEN xalets al Club Segre, Gerb.

- ES VEN pàrking tancat al c/Dr. Fleming.

- ES VEN local comercial 80 m2, c/ St Josep de Calasanç.

- ES LLOGA pis c/ Barcelona, 4 habitacions.

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

“El Palau de la Música
Catalana: simfonia d’un
segle” recorre pàgina a
pàgina la vida cultural i
artística d’aquest escenari
de l’art, joia del moder-
nisme arquitectònic (cons-
truït per Lluís Domènech i
Montaner), en el centenari
del seu naixement (9 de
febrer de 1908).

A través dels concerts,
els compositors i els in-
tèrprets que hi han tre-
ballat i dels testimonis que
li han donat vida, l’obra fa
un recull de la història
d’aquest referent català,
dels secrets més ben
guardats del passat i del
present.

El text va acompanyat
d’una selecció molt
acurada de fotografies,
que van a càrrec de Rafael
Vargas.

El racó del poeta

El Palau de la Música

Catalana

Autor: Joan A.Cararach

Gènere: Història

Un país llunyà

Autor: Daniel Mason

Gènere: Novel·la

De verdad que no podía

Autor: Gabriela

Keselman

Gènere: Conte

“Un país llunyà” és la
segona novel·la del jove
escriptor nord-americà
Daniel Mason (autor de
“L’afinador de pianos”).
L’obra reflexiona sobre la
migració i explora el
poder de l’esperança i la
fortalesa.

“Un país llunyà” narra
la història de dos
germans separats per la
fatalitat. La Isabel és una
nena que ha crescut en un
poble petit i remot on tot
gira a l’entorn de la
plantació de canya de
sucre. Quan el poble és
assolat per una terrible
sequera, l’Isaïes, el germà
gran de la Isabel, decideix
emprendre un viatge cap
a la gran ciutat per provar
fortuna; la separació
suposa per a la nena un
dolor profund.

En Marc volia dormir,
de veritat que ho volia, però
no podia fer-ho... Primer té
por que l’ataqui un mos-
quit gegant, després de
caure del llit, que la lluna
desaparegui, i un llarg
etcètera de pors d’allò més
inversemblants. La seva
mare ja no sap què inven-
tar-se per fer-li entendre que
no ha de tenir por de res.

Conte molt dolç per
tractar el tema de la por
quan arriba l’hora d’anar a
dormir.

Les il·lustracions són
molt divertides i reflexen a
la perfecció el que va
narrant l’autora del llibre.
Molt recomanat per als
pares que tinguin fills amb
aquest problema. Va ser
finalista del Premio
Nacional de Ilustración
2002.

Miquel Trilla

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

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

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

Plàcidament, ...
lleugerament damunt d’algun neguit estrany
que mai no s’evapora, ni s’esfuma, ni s’emuny, ...
Plàcidament, ...
venien a buscar-me, a rebre’m, a parlar-me,
carrers forasters,
les places, les façanes,
imponents obeliscs, escultures, columnates, ...
aquella capella immensa
pinzell d’un Miquel Àngel
perfecció de la grandesa.
Venien grans els atris,
i també les fonts i els marbres,
joiosos a buscar-me
i el seu aquell parlar dolç i la cantarella,
envellides ja les pedres amb noms esculpits
i la plutocràcia d’aquell antigor
descuidada al terra i els palaus solemnes
de gran portalada i els carreus ciclopis
i el preu de la vida dels que allí lluitaren
i el motiu tan pobre dels que allí morien
al poder innoble, i el sol i la mar
i l’immensa bassa, la mediterrània
i la lluna seva que és també la nostra
i els amors antics i la capvesprada
al cel d’una estona, d’un cap de setmana,
a l’antiga Roma, la més somiada.

P R O P E R A    O B E R T U R A

R E S T A U R A N T

Nova Fontblanca
Pol. Ind. Camp Llong    •    C/ Gregal, 4    •    BALAGUER
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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

L’Escola Municipal de Dansa actuà en
favor de Mans Unides de Balaguer

El passat 17 de febrer, al
Teatre, Mans Unides  va or-
ganitzà un acte en benefici
de les dones indígenes de
Guatemala amb la participa-
ció desinteressada de l’Au-
la Municipal de Dansa .

Cada any, Mans Unides,
a través de campanyes es-
pecífiques organitza una
sèrie d’actes per tal de reco-
llir fons per ajudar a col·-
lectius d’arreu del món amb
unes condicions molt pre-
càries.Festival de Mans Unides al Teatre

S’obre la convocatoria d’ajuts 2008 de
l’Impic a les associacions culturals

L’ IMPIC obre el període
per a la sol·licitud de sub-
vencions o ajuts econòmics
per a la realització de progra-
mes i activitats de foment i/
o promoció i difusió cultu-
ral, així com per a progra-
mes, activitats i/o celebra-
cions de caire festiu, lúdic o
social, per a l’any 2008.

La quantitat destinada
és de 83.500 e i el termini de
presentació de sol·licituds
finalitzarà el proper 11 de
març.

El passat dissabte 16
de febrer a la Biblioteca
Margarida de Montferrat
va tenir lloc una activitat
del programa Nascuts
per Llegir amb el conte
«Biblionadons» a càrrec
de la companyia Va de
Contes.

L’ activitat, adreçada a
infants d’1 a 4 anys, té

com a objectiu despertar
les inquietuds dels futurs
lectors, històries narrades
amb objectes, titelles i
cançons, per endinsar-los
al màxim al conte que
se’ls està explicant i
alhora fer-los més
comprensibles, visuals i
atractius. Són el que
s’anomenen contes
propers a la imaginació
dels infants.

Es van explicar contes
dels animals més petits
del bosc, contes per
descobrir com poden ser
tant diferents els animals
de granja o contes per
descobrir la mar.

Biblionadons, una nova

iniciativa de la Biblioteca

Margarida de Montferrat

Nascuts per llegir

Nens i nenes d’edats

compreses entre els 1

i 4 anys van gaudir de

l’explicació de contes

d’animals del bosc

Xalet Montiu, seu de l’Impic
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Una exposició sobre dones escriptores
per commemorar el Dia Internacional

Amb motiu del Dia In-
ternacional de la Dona,
l’Àrea de les Dones del Con-
sell Comarcal de la Nogue-
ra, amb el suport de l’Insti-
tut Català de les Dones, or-
ganitza l’exposició «Una li-
teratura pròpia, dones es-
criptores», una mostra del
treball de les dones en l’àm-
bit de la literatura catalana i
de la incidència de les seves
aportacions a la producció
cultural del nostre país.

L’exposició s’inaugurarà
el proper dijous 7 de març,
a les 19.00 hores, a la sala
Maria Rúbies  i es podrà vi-
sitar fins al dijous 14 de
març.L’exposició es farà al Consell Comarcal de la Noguera

Arriba “La Plaça del Diamant” de
Mercé Rodoreda, al Teatre Municipal

Coincidint amb el cente-
nari del naixement de l’escrip-
tora Mercè Rodoreda, el Tea-
tre Municipal de Balaguer
oferirà la representació de
l’obra “La Plaça del Diamant”,
una producció del Teatre Na-
cional de Catalunya, dins del
Cicle d’hivern del Teatre Mu-
nicipal. L’obra es representa-
rà el proper diumenge 24 de
febrer a partir de les 7 de la
tarda, amb una durada
aproxímada de 3 hores i fent
dos descansos.

Organitzada conjuntament pel Consell Comarcal de

la Noguera i l’Institut Català de les Dones

El passat dijous 7 de
febrer va tenir lloc una re-
unió entre l’Ajuntament
de Balaguer, el Consell
Comarcal de la Noguera
i els Serveis Territorials
d’Innovació, Universitat i
Empresa de Lleida, repre-
sentats per l’Alcalde de la
ciutat, Miquel Aguilà, el
Gerent del consell, Josep
Ma Baldillou i el Director
dels Serveis territorials,
en Vidal Vidal,  per tal de
poder incloure el polvorí

del Castell Formós de
Balaguer a la Ruta dels
Castells de Sió, ja què les
restes de l’antic castell
Formós són, precisa-
ment, el final d’aquesta
ruta.

És en aquest sentit
que s’ha començat a
treballar per tal d’adequar
aquest espai turístic i
patrimonial i poder
convertir-lo en un Centre
d’Interpretació de l’antiga
fortalesa.

Cal recordar que
l’inici de la ruta dels
Castells de Sió es trobaria
ubicada en el castell de
Concabella  a la comarca
de la Segarra  i el final de
la ruta es trobaria al
Castell Formós, a la
capital de la Noguera.

El polvorí del Castell Formós

de Balaguer forma part de la

Ruta dels Castells del Sió

Polvorí del Castell Formós

Acord entre

l’Ajuntament, el

Consell Comarcal i la

Generalitat de

Catalunya

La Plaça del Diamant
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Classificació

Tercera Divisió

1. Sant Andreu ......... 56

2. Reus ...................... 56

3. Barcelona B ......... 54

4. Palamós ................ 43

5. Santboià ................ 39

6. Banyoles ............... 39

7. Blanes ................... 37

8. Rapitenca ............. 36

9. Premià .................. 36

10. Pobla Mafumet .. 35

11. Castelldefels ...... 33

12. Manlleu ............... 32

13. Vilanova .............. 30

14. Europa ................. 29

15. Mataró ................ 28

16. Igualada .............. 28

17. Cassà .................. 28

18. Manresa .............. 26

19. Balaguer ............ 23

20. Masnou ............... 20

Propers encontres

24/02/2008 --  17h
Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer | Cassà
-------------------------------------

02/03/2008  --  17h

Camp Municipal de Pobla

Pobla Mafumet| Balaguer

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Parra ................... 7
2. Ruben Soler ....... 4
3. Isaac ................... 2
5. Moisés ............... 2
6. Gabernet ............ 1
7. Gallardo .............. 1
8. Ivan Lopez .......... 1
9. Juanjo Tenorio .. 1
10. Figuerola .......... 1
11. Kike .................. 1

El Balaguer no ha acon-
seguit marcar cap gol
aquesta quinzena, i per
tant, tant sols ha su-
mat 1 punt dels 6 pos-
sibles, gràcies a l’em-
pat a casa davant el
Reus.

Aquest diumenge
l’equip que dirigeix
Emili Vicente rebrà al
Cassà al Mun icipal a
partir de les 17 hores.

Emili

El Balaguer perd a Palamós per 2-0
i es troba a cinc punts de la salvació

El Balaguer ha sumat un
sol punt en els dos darrers
partits disputats contra dos
dels equips que es troben en
zona de play-off, com son el
Reus, amb qui va empatar a

zero gols a casa, i el Palamós,
on es va perdre per 2-0, en la
vista del passat diumenge.

Aquests resultats fan
que l’equip continui a la zona
de descens, a 5 punts de la

Balaguer-Reus

zona de salvació, on es tro-
ba el Cassà, proper rival de
l’equip balaguerí, al Camp
Municipal d’Esports.

Cada cop queden menys
partits, i per tant menys
punts en joc per intentar sor-
tir del pou, que passa,
obligatoriament per no dei-
xar escapar cap més punt de
casa, i intnentar treure algun
resultat positiu fora de casa,
cosa que sempla complica-
da, vista la dinàmica de
l’equip fins a la data.

Des de la Junta Directiva
s’ha fet una crida a l’afició
vermella per a que animi
l’equip en els partits de casa,
per col·laborar en les
obligades i necessàries
victòries.

Foto del Balaguer-Reus

FUTBOL >> Millorant de

joc no materialitza les

oportunitats, essent el

segon equip menys

golejador

10/02/2008

BALAGUER 0
REUS 0
17/02/2008

PALAMÓS 2
BALAGUER 0
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El Futbol Sala Cristec aconsegueix
fer-se fort en els partits de casa

FUTBOL SALA >> Els

balaguerins disputaran

aquesta quinzena dos

partits consecutius al

Pavelló Poliesportiu de

Balaguer

09/02/2008

CRISTEC 7
VILASECA 6
16/02/2008

ESPLUGUES 7
CRISTEC 4

Propers encontres

23/02/2008 --  16,30h Pavelló Municipal de Balaguer

Balaguer | Solsona
---------------------------------------------------------------------------------------
01/03/2008  --  16,30h Pavelló Municipal de Balaguer

Balaguer | Sant Andreu

El Cristec Balaguer perd
a la pista de l’ Esplugues, per
7 gols a 4, en partit corres-
ponent a la 18a jornada de la
nacional B.

L’Esplugues va sortir a la
pista amb les idees molt
clares i de seguida es va
avançar en el marcador (1-0,

van ser marcats per Víctor i
Samper.

L’inici del segon període
va mostrar un Cristec més
ben assentat a la pista, però
bastant lent en les seves
accions, la qual cosa va ser
aprofitada pels de casa per
marcar el 5 a 2 als 25 minuts.

Els balaguerins van
continuar lluitant per retallar
diferències. Es va arribar als
darrers minuts amb un gol
de Xolo que va retallar les
diferències fins al 5 a 3, però
les ràpides contres locals
van augmentar el marcador
fins al resultat de 7 a 3
definitiu.

min.2). El Cristec va intentar
reaccionar però, malgrat
igualar el gol inicial, les seves
errades defensives van
facilitar que els barcelonins
marxessin al descans amb
un còmode avantatge de 4 a
2. Els gols dels de La
Noguera en aquest període

Foto d’Arxiu

El doble desplaça-
ment del Balaguer-Villart
Logístic el passat cap de
setmana a San Sebastian
i a Burgos es va saldar
amb una victòria i una
derrota.

L’encontre del dissab-
te 16 davant l’Etxadi de
San Sebastian, el darrer
classificat a la DHF, no va
tenir gaire història i va

acabar ràpidament amb
un contundent 0 a 4 per a
les balaguerines.

En canvi el partit del
diumenge 17 davant el
Burgos, el primer classifi-
cat a la taula, va ser llarg i
molt disputat, i les
balaguerines el van acabar
perden per un ajustat 4 a
3, que podria haver estat
a l’inrevés tal com ja havia
ocorregut al partit de
l’anada.

Les balaguerines
s’han consolidat a la
segona plaça, i ara, els tres
partits que resten per
disputar, els han de jugar
tots tres al pavelló Molí de
l’Esquerrà.

El Club Tennis Taula guanya a

Hondarribia i perd el seu

partit amb el T.M. Burgos

Club Tennis Taula Balaguer-Villart Logístic

TENNIS TAULA >>

L’equip Balaguerí es

consolida a la segona

posició de la taula de

la Divisió d’Honor
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La Mitja Marató de Balaguer del 24 de
febrer espera més de 400 participants

El passat 27 de gener,
els Maratonians del
Segre i altres companys
de Balaguer van participar
en la V Cursa de l’Oli de
les Borges Blanques.
Aquest matí atlètic va
aportar les següents clas-

sificacions: Betsabé
Cabrero, segona classifi-
cada femenina de la cur-
sa general, Toni Hermo-
so, Carme Millán, Neus
Cerezuela i Albert Barri,
primers classificats en les
respectives categories.

Bon paper dels atletes

balaguerins a la Cursa de l’Oli

Atletes balaguerins a Borges Blanques

Presentació Mitja Marató 2008

Tot és a punt per a la ce-
lebració de la 20a Mitja Ma-
rató «Ciutat de Balaguer», el
proper diumenge 24 de fe-
brer, organitzada per la regi-
doria d’esports de l’Ajunta-
ment de Balaguer i el Club
Atlètic Maratonians del
Segre.

En l’acte de presentació
van assistir el regidor
d’esports, Juanjo Tenorio, el
directiu del Club Atlètic  Jordi
Cerezuela i el tècnic d’es-
ports de l’Ajuntament,
Albert Marvà.

Els organitzadors es-
peren superar la xifra dels
400 participants, a la vegada
que es presenta com a
novetat de l’edició d’en-
guany, de la 1a edició de la
cursa «10 quilòmetres», per
un circuit planer, per aquells
que volen participar de la

diada, però en una cursa més
curta.

En la mateixa jornada
també es celebrarà la Diada
Atlètica que enguany arriba
a la 11a edició, i en la qual hi
participaran més de dos-
cents joves atletes dels
diferents centres escolars.

També s’organitza una

cursa popular de 10

quilòmetres i la Diada

Atlètica pels escolars

dels centres de la ciutat



34>> E S P O R T S

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

Bona participació en els campionats
escolars d’escacs de la Noguera

Aquest dissabte 9 de fe-
brer es va realitzar el campi-
onat d’escacs escolars de
nens i nenes menors de 16
anys de la Comarca de la
Noguera. D’aquest campio-
nat es classificaran per par-
ticipar en la Final Territorial
que es fa en dues fases, una
a la població de Juneda i la
segona a la Seu d’Urgell, on
participaran tots els finalis-
tes de totes les comarques
lleidatanes.

D’aquesta final sortiran
els jugadors i jugadores que
representaran les comar-
ques de ponent a la Final de
Catalunya dels jocs

escolars.
En total van participar

una quarantena de joves
aficionats a aquest esport
tant tradicional i antic com
són els escacs.

Es van dur a terme 7
rondes, i va finalitzar el
campionat amb la victòria
del jugador sub12 Ramon
Bovet amb 6’5 punts

Club Escacs Vallfogona

empatat amb Silvia Villaró
Sub14, tots dos de
Balaguer, seguits amb un
punt menys els jugadors de
Balaguer Jordi Fortuny,
Josep Camarasa i Gerard
Trota i el jugador Joel Solaní
de Vallfogona. La campiona
sub12 femenina va ser per
Abril Riera de Gaspar de
Portolà.

D’altra banda, en la
categoria de primera
provincial es desfà l’empat
que existia entre els equips
de La Noguera, Ponts i
Vallfogona, ja que aquest
primer va caure derrotat per
l’equip del Torà, mentre que
el Vallfogona derrotava amb
un clar 5 a 3 al Benavent
quedant líder en solitari en
la categoria amb el màxim
de punts possibles. La
propera jornada el
Vallfogona s’enfronta al
Baix Segre.

Campionats escolars d’escacs

ESCACS >>En total hi

van participar una

quarantena de nois i

noies dels diferents

centres educatius

El passat dia 17 de
febrer va començar la
Nova Temporada 2008,
amb l’inici de la Lligueta
de Truita en dues màne-
gues patrocinat per
Tecmon i les pròximes
dues mànegues estaran
patrocinades per Plasfe,
Felipe Serrano, destacant
que aquests dos con-
cursos són puntuables

pel Concurs Selectiu de
Catalunya.

D’altra banda, el
proper 20 d’Abril tindrà
lloc el Concurs Social
Montsec.

Una de les activitats
més esperades pels
pescadors balaguerins,
són, sens dubte, les 24
hores de pesca per
parelles, que enguany
arriba a la 31 ena edició, i
que se celebraran els dies
19 i 20 de juliol.

Una setmana més
tard, el 26 de juliol, tindrà
lloc la celebració del sopar
i el lliurament de premis
de les 24 hores de pesca
per parelles.

Comença la temporada de

pesca de truita a Balaguer

amb el Trofeu Tecmon

Pesca a Balaguer

PESCA >> Les 24

hores de pesca per

parelles es disputaran

els dies 19 i 20 de

juliol
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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 Ó

La Família Pina-Soler
Volem agraïr des d’aquestes línies el suport de totes les persones que ens
han acompanyat en aquest moments de dolor i pèrdua. La vostra presència

en ha acompanyat i ha fet més portadors els nostres sentiments de dol,
gràcies de tot cor.

També volem agraïr l’actuació de les persones que van ajudar els nostres
pares al moment de l’accident, especialment als tres nois que els van ajudar
a sortir de l’aigua, gràcies per la vostra valentia. També agraïm al servei de

bombers i emergències la seva rapidesa i cura.
Moltes gràcies a tots.

Ha estat de sobte,
mentre dinàvem. La
notícia cau amb tot el seu
pes. En Josep Batalla ens
ha deixat. L’impacte és
gran, amb llàgrimes als
ulls, corro a confirmar la
notícia. És certa. Després
d’entregar uns premis en
representació del Consell
Esportiu de la Noguera,
baixant de les pistes
d’esquí d’Espot, la seva
vida s’apaga.

Em vénen al cap
molts records..., de
rialles, de discussions; de
gresca, de diferències; de
país, d’eleccions; de
ciutat, d’esports; del
Consell, de l’Ajuntament,
de la Diputació..., però
per damunt de tot, tinc el
record de la gran
estimació que en Josep
ha sentit per Balaguer i
per Catalunya. Sempre i
en tot moment sentia i
portava Balaguer i
Catalunya dins seu.

Ell amb el seu esforç,
i a la seva manera, ha
estat un nacionalista fins
a l’arrel, sempre
defensant la seva terra, la
seva llengua i el seu país.

Quantes xerrades i
quantes estones
compartides, quants
moments viscuts en

A reveure, Josep
Josep Lluís Bonet i Juárez

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

favor d’una Catalunya més
lliure, treballant per
conservar la nostra
identitat, la nostra llengua,
les nostres arrels. Vull
donar-te les gràcies per la
teva feina realitzada com a
persona compromesa amb
el teu país, amb la teva gent.
Sento molt no haver-ho fet
abans. Lamento els
malentesos que hagi pogut
haver entre nosaltres i em
sap greu que d’això ens
n’hàgim d’adonar quan
passa un fet com aquest.

Ara és tard per a moltes
coses que de ben segur
canviaríem, però la vida és
així, meravellosa i alegre
quan venim, i trista i amarga
quan la deixem. Només ens
queda el record.

Gràcies per aquesta
llavor que has deixat. Pots
estar segur que seguirem
l’estimació que has tingut
cap a Catalunya, cap a
Balaguer, pots estar segur
que seguirem recordant-te.

Gràcies per tot, Josep.

...............................................

El que tenim.

C.G.A.

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

Fa uns dies llegint la
col·laboració del Joan de
Segarra a La Vanguardia em
donava conte de la comunió
de pensaments que de segur
podia tenir amb molta gent,
jo inclòs. M’explicaré. A part
d’ésser un “bon vivant”
aquest home -el Segarra- , la
naturalesa li ha permès a la
seva avançada edat tenir bon
humor, és un xiroi dintre
d’aquesta espècie de nirvana
que li proporciona tenir bons
amics joves i vells, i per sinó
en tingués prou li trau tot el
suc a un whisky irlandès i a
un bon cigar cubà. Què més
es pot desitjar en la vellesa?
Bé, estava dient que amb la
seva madura franquesa ens
confessava en el seu escrit
que es sentia més motivat
per la Hillary i el Obama, que
no pels nostres polítics, que
aquí també estan en
campanya. Jo vaig veure la
exactitud expressada en
poques paraules del sentir
meu i de molta gent en l’escrit
per ell. I també us he de dir, i
no perquè importi gaire, que
jo desitjo que guanyi
l’Obama. Crec que és la
persona per fer oblidar a
aquest desastre del Bush,
que mireu-lo per on vulgueu
és l’escenificació de l’estretor
de tot el negatiu. Per altre
costat, la senyora Clinton
dóna la sensació de no ser

sincera, i sí de ser, una gran
comedianta amb un domini
total de l’escenari, amb un
cervell fred i calculador, que
ha sabut reprimir tots els
sentiments per la consecució
a llarg termini del seu
ambiciós somni. Per usar no
deixa res, les llàgrimes, la filla
o el xupat del seu marit. El
cert és que la seva imatge ens
recorda i ens fa present
massa coses que nosaltres ja
tenim, però per a mi el que la
fa vertaderament perillosa, és
com ella ho va encaixar tot
en un temps no gaire llunyà.
Molt poques dones
haguessin “tragat” per no dir
perdonat la publicitat de
l’escàndol del seu marit, i ella
amb una calma de venjança
freda -és la que dóna més
plaer-, ho va fer. Mentrestant,
ha anat ficant les rajoles de
vidre per passar comptes.
Mai es sabrà el que
normalment queda dintre de
l’habitació matrimonial, però
un es pot imaginar les
escenes que vulgui i li plaguin
entre aquests dos “monstres
polítics”, que són marit i
muller. L’Obama porta la
frescor, la joventut, la
inspiració que fa compartir
amb la gent. Un llenguatge
senzill. L’atipisme de la seva
figura. La desimboltura del
gest i una sensació de poder
confiar amb ell. Sense el llast

de l’escàndol. A mi m’agrada
l’Obama, que no me’l matin
és el que desitjo, doncs cal
que materialitzi els seus
somnis.

En les nostres terres un
polític dels actuals no es
trobaria a faltar mai, el poble
a excepció del bonificat per
portar un carnet, té una pobre
opinió del polític, siguin del
color que vulgueu, tots tenen
en comú voler saborejar
l’oportunitat del domini i del
diner, ja se senten carn i sang
del partit que els hi ha
proporcionat entrar al gremi,
per ells és la seva mare i
l’Esperit Sant fet presència i
realitat. I així s’escanya la
possibilitat de que surti una
altra fornada de figures com
vam tenir la sort de fruir
després del “Generalísimo”,
que van ser tots prou
capaços d’entendre el que el
poble volia, van polir les
asprors d’un canvi que tenia
molts números per no acabar
bé. Van dialogar, van transigir,
i van apanyar el que va fer
falta per no crear problemes
al poble, i davant del seu
treball, els van solucionar.
Ben diferent als d’ara que
sols busquen motius per
tenir dividit, enfeinat i insegur
al personal, fent de la
democràcia la puta dels
partits. I el més trist de tot és
que no se’n donen ni
vergonya. Jo no votaré en
blanc, però no trobo enlloc ni
un polset d’inspiració que
em tempti. Això és una fira
amb molts milions de negoci
post-electoral.
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El CPAM celebra els seu 25è aniversari
amb una exposició fotogràfica

El passat 8 de febrer, va
tenir lloc la inauguració de
l’exposició fotogràfica dels
25 anys del Centre de Pro-
moció d’Activitats de Mun-
tanya (CPAM), entitat bala-
guerina que va néixer a la
ciutat l’any 1983, amb la pre-
sència del regidor d’Esports,
Juanjo Tenorio, el president
del Consell Comarcal de la
Noguera, Vicent Font, i el
president de l’entitat,
Antoni Ricart.

L’exposició recull l’acti-
vitat amb un ventall de
fotografies des dels seus
inicis, i és una de les
activitats que han organitzat
per celebrar els 25 anys.Inauguració de l’Expoisció dels 25 anys del CPAM

El Teatre Municipal acull l’actuació de
la Jove Orquestra Simfònica de Corea

El proper dimarts 26 de
febrer, a partir de les 8 del
vespre i al Teatre Municipal
de Balaguer actuarà la Jove
Orquestra Simfònica de Co-
rea, (Deagu Genius Youth
Orchestra) dirigida per Jae-
Joon Lee.

En el concert, s’interpre-
taran peces de Beethoven,
Rachmaninov i també de
Txaikovsky.

L’entrada al concert de
l’Orquestra coreana és
gratuita amb invitació.

Va inaugurar-se el passat 8 de febrer a la Sala

d’Exposicions de l’Ajuntament de Balaguer

Les regidories d’Ur-
banisme, Joventut i Es-
ports de l’Ajuntament de
Balaguer, han projectat la
instal·lació d’una nova
pista d’skate al barri del
Secà, ubicada al parc in-
fantil de l’entorn de les
piscines municipals.

Aquesta instal·lació
vé donada per una
reivindicació dels joves
del barri, a la qual s’hi va
comprometre el regidor
de joventut i esports,

Juanjo Tenorio,  a
principis de l’hivern.

Segons Tenorio, les
obres de pavimentació de
la solera s’iniciaran
aquest mes de febrer, i la
pista podria estar
instal·lada abans de
Setmana Santa.

D’altra banda, Juanjo
Tenorio també va anun-
ciar l’adquisició per part
de l’Ajuntament, de dues
pistes multiesportives,
que s’instal·laran en
diferents zones de la
ciutat.

Aquestes pistes, que
tenen unes mides de 28 x
15 metres i de 22x12
metres, respectivament,
de gespa artificial, s’hi
pot practicar tot tipus
d’esports.

El barri del Secà comptarà

amb una pista d’skate abans

de Setmana Santa

Projecte de la pista d’Skate

Nova pista d’Skate al

parc infantil del Secà

i dos pistes

multiesportives a

Balaguer

Teatre Municipal
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES
------------------------------------------------
ES VEN pis de 100 m2, any
de construcció 2005. Tot
moblat i amb mobiliari de
disseny. Electrodomèstics
inclosos. Impecable. Preu:
240.000 e. Abstenir-se curi-
osos. Telf: 973448273.
------------------------------------------------
SE VENDE piso de nueva
construcción en Balaguer.
Próximo Ps. Estación, 90 m2,
3 hab. dobles, 2 baños. Gran
terraza. Telf: 637423228.
------------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèn-
tric. Trucar al: 607896071.
------------------------------------------------
OPORTUNIDAD, vendo
piso nuevo a estrenar en
Balaguer. Precio: 117.198 e.
Razón: 600402319.
------------------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36. Re-
ferència 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.
-------------------------------------------------
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 apartament nou a
estrenar, 70 m2 al c/ Sant Llu-
ís. Telf: 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 70m2+traster
a Balaguer, amb opció de
pàrking. Molt cèntric. Raó:
699111596.
-------------------------------------------------

ES LLOGA local de 150 m2,
amb instal·lacions d’oficines
i magatzem. Totalment con-
dicionat al centre de
Balaguer. Raó: 973446525 -
609909089.
-------------------------------------------------
ES LLOGA local cèntric a
Térmens, 90 m2. Telèfon:
696570785.
-------------------------------------------------
SE VENDE piso c/ Sant
Crist, 90 m2, reformado y
amueblado. Calef.  y a/a. Telf:
616981368.
-------------------------------------------------
ES VEN pis a estrenar de 88
m2 a Cubells, 2 hab., terras-
sa amb bones vistes. Inte-
ressats trucar al: 690852493.
-------------------------------------------------
ES TRASPASSA pastisseria
per jubilació a Balaguer, en
ple rendiment al c/ Sant Llu-
ís, 20. Demanar per Josep
Mitjana. Telfs: 973446283/
606630532.
-------------------------------------------------
ES LLOGA pis al c/ Rovira
Roure, 40, 2 hab., menjador,
cuina, terrassa, 1 bany, cale-
facció. Vistes a l’Hospital
Sta. Maria. Raó: 630706425.
-------------------------------------------------
ES VEN dúplex nou al c/ Riu
Corb. Telf: 973446011.
-------------------------------------------------
GRAN OPORTUNITAT, en
venda pisos de 2 i 3 hab,
zona Escola Pia, nous a es-
trenar i amb gran balcó. Telf:
609352267.
-------------------------------------------------
ES VEN casa a Castelló de
Farfanya, moblada i per en-
trar-hi a viure. Amb calef. i a/
a. Preu: 172.000 e. Raó:
647759807-618619427.
-------------------------------------------------
ES VEN apartament d’1 hab.,
a la zona de l’Eixample, amb
quartet i pàrking tancat. Telf:
690852493.
-------------------------------------------------
ES VEN pis nou, 4 hab. Raó:
973446011.
-------------------------------------------------
SE VENDE piso nuevo para
entregar, c/St Lluís, 2 hab.,
70 m2, piscina, parque infan-
til cerrado. Opcional parking
y trastero. Telf: 662420308.
-------------------------------------------------

VENDA xalet unifamiliar a 6
minuts de Balaguer. Parcel·-
la urbanitzada de 2.300 m2,
piscina, barbacoa. Excel·lent
situació. De particular a par-
ticular. Telèfon: 679212459.
-------------------------------------------------
SE ALQUILA almacén de 22
m2, en c/St. Pere Martir al
lado del colegio Gaspar de
Portolà. Razón: 973447752-
639920281.
-------------------------------------------------
SE VENDE piso de 90 m2, de
particular a particular, 3 hab.,
calf. gas natural, a/a, con
muebles y electrodomés-
ticos. Precio: 132.000 e. Telf:
625952886.
-------------------------------------------------
ES LLOGA casa al c/Lleida,
17 de Balaguer, 2 hab., calf.,
terrassa. Raó: 652092918.
-------------------------------------------------
ES LLOGA pis c/ Barcelona
de 4 hab., calf., ascensor. Sen-
se mobles. Telf: 973448273.
-------------------------------------------------
VENTA d’àtic a la Ràpita. Telf:
661245574.
-------------------------------------------------
SE ALQUILA apartamento
en playa Hospitalet de l’In-
fant (Tarragona), 90 m2, 3
hab. dobles, cocina, salon,
terrazas y parking. Todo
equipado. Semana Santa y
verano (400e/semana) . Telf:
627913891.
-------------------------------------------------
ES LLOGUEN despatxos a
Balaguer per autònoms, PI-
MES, clubs, associacions,
agrupacions, etc. Desde 150
e/mes fins a 400 e/mes.
Amb diferents serveis inclo-
sos en aquest preu. Telf:
686452181.
-------------------------------------------------

TREBALL
-------------------------------------------------
PNEUMATICOS DÍAZ SU-
BÍAS, busca persona para
sección de maquinaria pesa-
da y mantenimiento. Saba-
dos mañana laboral. Intere-
sados presentarse.
-------------------------------------------------
ES PRECISA esteticient.
Raó: 973451173.
-------------------------------------------------

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. Telf:
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.
-------------------------------------------------
ES PRECISA noia comerci-
al/administrativa entre 25 i 35
anys, per a promotora. Telf:
639160868 (David).
-------------------------------------------------
EMPRESA d’alimentació
precisa repartidor/mosso de
magatzem amb carnet B,
preferiblement amb experi-
ència. Enviar Currículum a
l’apartat de Correus 118 de
Balaguer.
-------------------------------------------------
SE OFRECE chica para cui-
dar gente mayor o hacer
trabajos de limpieza. Telf:
662527995.
-------------------------------------------------
RESTAURANT de nova ober-
tura, precisa personal per la
cuina i cambrers, amb expe-
riència i referències. Raó telf:
639714225.
-------------------------------------------------
SE OFRECE mujer rumana
para hacer trabajos de
limpieza y restaurante.
Mucha seriedad. Telf.
664532216.
-------------------------------------------------

VARIS
-------------------------------------------------
ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar, de-
pressiu, de personalitat, ago-
rafòbia. Informació i suport
a afectats i entorn, familiars-
amics. Contacte: Associació
Salut Mental Ponent-Bala-
guer/La Noguera, contactar
al 973221019-610260221,  i la
web:  www.salutmentalponent.com,

associacio@salutmentalponent.com

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

ORACION a San Judas
Tadeo: a San Judas Tadeo,
abogado de las cosas
difíciles y desesperadas, reza
9 avemarias durante 9 dias y
pide 3 deseos, uno de
negocios y dos imposibles,
el noveno dia publica este
anuncio y se cumplirá. JC.
-------------------------------------------------
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. T:973447477.
-------------------------------------------------
REFORMES i rehabilitacions
de pisos, apartaments i xa-
lets. Raó: 651911369.
-------------------------------------------------
ES TRASPASSA llicència de
taxi de Balaguer. Raó:
606105223-973446055.
------------------------------------------------

VEHICLES
------------------------------------------------
COMPREM tractors vells i
motos antigues. Totes les
marques i models (Ossa,
Bultaco, Montesa i altres).
No importa l’estat. Raó:
973610087.
-------------------------------------------------

Apartaments

en Venda

Obra Nova.

Carrer

Sant Lluís.

Raó

Tel. 973 448 273
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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

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

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 21 de febrer a les 8 de la tarda del 28 de febrer CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 28 de febrer a les 8 de la tarda del 6 de març SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 6 de març a les 8 de la tarda del 13 de març MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c/ Riu Sió, 3
25617 La Sentiu de Sió

Tel. 692 16 75 96

ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

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

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

Possibilitat de pagar amb targeta

Manteniment i neteja de:

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

Telèfons

 618 382 661
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.40 “ diari
07.55 “ diari
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

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA

06.30 (1) 06.59

08.00 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 20.59

Horari de trens

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
17.21 ESTERRI D'ÀNEU feiners
13.17 AGRAMUNT feiners
19.47 AGRAMUNT de dill. a div. feiners
14.00 ÀGER feiners excepte
                          dill., dmart. i dij. calen. escolar
17.00               "   dill., dmart. i dij. calen. escolar
17.50 LES Diari
18.05 “ Diari
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

(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).

BALAGUER LA POBLA

09.34 (3) 10.55

14.19 (3) 15.40

20.59 22.20

LLEIDA LA POBLA

06.40 08.00

12.56 (4) 14.16

18.05 (4) 19.25

PIS DE LLOGUER
al c/ Barcelona.
4 habitacions,
asscensor i
calefacció.

Raó tel. 973448273
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