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Per Sant Jordi vaig tenir
la sensació que la plaça del
Mercadal, malgrat les activi-
tats per a la minada que s’hi
dugueren a terme a la tarda,
perdia protagonisme. En-
guany hi havia menys para-
des. Per contra, al passeig

de l’Estació,  una munió de
gent s’aplegava en aquella
mateixa  estona en els punts
de venda de llibres o de flors
o en les terrasses dels bars.
No tinc res en contra que
sorgeixen altres indrets on
poder  triar i remenar aque-
lla obra literària més esca-
ient per regalar o cercar la
rosa més encisadora. Ara bé,
en altres ocasions, la dico-
tomia sorgida entre, en con-
cret,  aquests dos espais ha

comportat la desaparició
d’alguna activitat. Penso, per
exemple, amb les ballades
de sardanes. Per cert, de
nou, no hem pogut gaudir
del so de la tenora durant
aquesta diada...

És bo, doncs, no caure
en errors passats i aprendre
que dividir no beneficia ni la
ciutat ni els ciutadans. Més
que mai es fa necessari una
acció conjunta entre  pro-
grés i cultura.

Laboratori

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

HORARI: diari de 9h a 11h.

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

>>BALAGUER

Centenars de persones visiten el
Riverside Car hop

Fira Balaguer tanca portes amb
milers de visitants
----------------------------------------------
>>COMARCA

Èxit de la Trobada de Campaners
d’Os de Balaguer del 27 d’abril

Lliuren els premis d’auques
escolars per Sant Jordi
----------------------------------------------
>>CULTURA

Francesc Amorós presenta el llibre
«Contes i llegendes de Balaguer»

Els centres escolars de Balaguer
celebren la festivitat de Sant Jordi
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer guanya al Castelldefels
i  s’assegura la permanència

Del 10 al 18 de maig, se celebra
l’Open Internacional de Tennis
----------------------------------------------
>>OCI

Trobada de diables i gegants els
dies 17 i 18 de maig a Balaguer

PORTADA

Festa de la coca

El proper cap de setmana del 17 i 18 de maig, Balaguer
serà tota una olla de pressió, amb actes i activitats per a tots
els gustos. Sabem que hi ha molts cops que és inevitable
que els actes se solapin, ja que les coincidències i el fet de
que hi ha activitats que s’han de fer en una data concreta,
obliguen a que hi hagi caps de setmana sense activitat, i
d’altres, com el que anomenàvem anteriorment, sigui
gairebé impossible, seguir-los tots, ja sigui per
incompatibilitat horària o per cansament.

El dissabte 17 comença el cap de setmana, amb el
concurs de pesca, campionat de Catalunya, classificatori
pel d’Espanya, mentre que per la tarda, hi haurà les finals de
dobles de l’Open de Tennis, i a la nit, la Trobada de Diables,
a partir de dos quarts d’onze del vespre.

La marató continua el diumenge, amb la segona jornada
del Concurs de pesca durant tot el matí, coincidint amb la
Trobada de Gegants i Capgrossos acompanyats dels grallers,
la final individual de l’Open de Tennis a les pistes del Club,
el darrer partit de lliga entre el Balaguer i el Blanes. Tot junt,
un bon aperitiu abans de dinar, i agafar forces per la tarda,
en que hi haurà la Trobada de Cotxes Clàssics i Històrics de
Lleida, i la popular Festa de la Coca, que engloba, el concurs
de coques, l’actuació musical dels “Ministrils del Raval” i
una nova ballada de gegants per part de la Colla Gegantera
de Balaguer.

Segurament, l’Ajuntament de Balaguer s’havia d’haver
plantejat posar el dilluns 19 com a festa local, per a que els
balaguerins poguessin descansar de tants actes. Bon cap
de setmana!!

Cap de setmana atapeït
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

Balaguer es converteix en la capital

dels vehicles americans i el Rock’n’roll

Un dels cotxes exposats

Els dies 2, 3 i 4 de maig
de 2008, es va celebrar  a
Balaguer  la tercera edició de
Riverside «Crazy car hop»
organitzada per Razzlers Car
Club de Balaguer.

Un any més, Balaguer va
tornar a ser la Capital del
Rock and Roll .

Per tercer any
consecutiu Razzlers car
Club,  realitza aquesta
trobada de cotxes americans
dels anys 50 , i donada la
gran afluència de públic, s’ha
consolidat aquest event a
nivell espanyol.

El divendres dia 2, es va
realitzar un concert d’ober-
tura del Riverside, a la Sala
Mercantil Cubatera de
Balaguer,  amb l’actuació de
la banda de Rock and Roll
“The Four dots”.

El concert va ser tot un
èxit tant per les persones que
estan relacionades amb
aquest món, com els
curiosos que van poder
veure l’espectacle de la gent

ballant al pur estil dels anys
50.

El dissabte, es van obrir
els pavellons firals a les 10:00
del matí.

Els vehicles, americans
dels anys 50, van venir de
totes parts, havent-hi cotxes
de Madrid, Terrassa,

Barcelona, València i de
Balaguer és clar.

En aquest Riverside, van
participar els tres Car Clubs
més importants de tot
l’Estat essent aquests, els
Templars, Royals i els
mateixos organitzadors
Razzlers.

Durant el primer cap de

setmana del mes de

maig va celebrar-se la

tercera edició del

Riverside crazy car hop

El proper 11 de maig,
el Monestir de Santa
Maria de les Franqueses
reviurà, un any més
l’Aplec de les Franqueses,
que organitzen conjun-
tament la Parroquia de
Balaguer, l’Associació
Dones Rurals i la Comis-
sió per a la Restauració de
les Franqueses.

Els actes comença-

ran a les 12,15h amb la
Missa, i a les 13,30 una
ballada de sardanes, que
donarà pas al dinar
popular, que consisitirà
en una paella.

A partir de les 17 de la
tarde, hi haurà un petit
concert a càrrec del Cor
Lieder Càmera de
Sabadell. El preu del
tiquet és de 10 euros.

L’11 de maig se celebra

l’Aplec de les Franqueses

A l’Aplec concorren un bon nombre de simpatitzants
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La família

Martí-Ricard

agraeix totes les mostres de
condol rebudes en motiu de la

pèrdua de la nostra mare

Leonor,

que ens va deixar el dia 19
d’abril per retrobar-se amb el

Senyor.

Milers de visitants de Fira Balaguer

gaudeixen de les activitats firals

Fira Balaguer va tancar el
passat diumenge, 27 d’abril,
les seves portes amb una
gran afluència de públic que
durant els dos dies i mig van
atansar-se al Nou Pavelló per
tal de poder visitar tot el
recinte Firal.

Enguany, un munt
d’activitats es van celebrar
paral·leles amb gran èxit tan
de participació com de
públic assistent.

Com a novetat, i per tal
de reforçar el tema de la mel
va tenir lloc el I Concurs de
mels Fira Balaguer «Reina de
mels» essent els
guanyadors en Categoria

Mels de romaní, Antonio
Comella de Manresa, en
primer lloc i Miquel Freixes
d’Os de Balaguer, en segon
lloc. En la Categoria Mels de
mil flors el primer premi va
se per Rafael Muria, de
Perelló i el segon per Esteve
Massagué de Barcelona,
mentre que en Categoria
Mels de muntanya, la

La mel, protagonista de Fira Balaguer

guanyadora va ser Carme
Tarragona de Lleida, seguida
de Josep Canela de Tàrrega

La millor mel de totes les
del concurs, nomenada la
Reina de les mels va ser la
presentada per Ignasi Vallés
d’Alfarràs.

Una altra activitat que va
omplir la sala d’actes del
Nou Pavelló va ser la
presentació de la campanya
gastronòmica “la Cuina de
la Mel”, amb l’assistència de
la consellera de justícia de la
Generalitat de Catalunya,
Montserrat Tura que va venir
a fer l’acte oficial de cloenda
de Fira Balaguer,
acompanyant l’Alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà, el
president del consell
comarcal, Vicent Font i
demés autoritats locals i
comarcals, donant així per
acabada un any més el
certamen de Fira Balaguer.

Fira Balaguer 2008

El concurs “La Reina de

les Mels”, principal

novetat de l’edició

d’enguany de Fira

Balaguer

Durant la Fira de
Balaguer, una de les acti-
vitats que té més accep-
tació des de fa anys, és el
Concurs de Paletes de les
Terres de Lleida, al que hi
participen les millors pa-
relles de Catalunya.

En l’edició d’enguany,
celebrada el passat diu-
menge 27 d’abril, van im-
posar-se la parella forma-
da per Josep Vidal i
Antoni Xuriguera de
Ponts, seguits d’Esteve
Vilella i Jordi Arnau de
Cassà de la Selva, de
Mario Ventosa i Ricard
Mesa de La Gornal, i en
quarta posició va quedar
la parella formada per
Sergi Moreno i Isaac Ser-
ra de Lleida. També hi van
participar quatre parelles
de l’Escola Taller.

Josep Vidal i Antoni

Xuriguera  de Ponts guanyen

el Concurs de Paletes

Els guanyadors del Concurs de Paletes d’enguany

Al concurs hi van

participar un total de

vuit parelles d’arreu

de les comarques de

Catalunya
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CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

ACSER S.C.C.L.
(ACADÈMIA SERRA)

c/ Sant Lluís, 50 - Tel/Fax 973 44 59 12 - BALAGUER

• Necessites una bona formació? • Busques una titulació oficial?
La Formació Professional és la solució

Cicles Formtaius
Grau Mitjà

• Gestió Administrativa

• Cures auxiliars infermeria

1 sol curs

Cicles Formatius
Grau Superior

• Administració i

Finances

Informa’t

La urbanització del carrer Torrent

estarà enllestida el mes de novembre
L’Alcalde de Balaguer,

Miquel Aguilà i el regidor
d’Obres de l’Ajuntament,
Francesc Ferrer van visitar
les obres d’urbanització del
carrer Torrent, el final de les
quals està previst per princi-
pis del proper mes de no-
vembre.

Les obres amb un pres-
supost de 475.00 euros, es-
tan finançades en el 60 per
cent pel Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya, i el 40
per cent restant, per la Llei
de Barris.

Paral·lelament s’estan
executant les obres de mi-
llora dels serveis del carrer
Major.Urbanització del carrer Torrent

Un centenar de balaguerins participen

a l’Aplec de Sant Pere Màrtir
El passat 29 d’abril, dia

de Sant Pere Màrtir, va tenir
lloc a la Torre Fortuny de
Balaguer el ja tradicional
aplec de Sant Pere Màrtir
amb l’assistència d’un cen-
tenar de persones, bàsica-
ment veïns de les torres pro-
peres.

És costum que els assis-
tents entrin a la celebració
amb una branca de xop que
posteriorment es beneeix a
la sortida. En acabar, es
canten els goigs a Sant Pere.

Les obres han suposat una inversió de 475.000
euros finançats entre el PUOSC i la Llei de Barris

Un moment de l’Aplec

La passada setmana,
el director del programa
per a la mobilitat i grans
infrastructures de la Ge-
neralitat, Esteve Tomàs, va
viatjar des de Lleida i fins
a Balaguer per tal de pro-
moure el sistema tarifari
integrat del ferrocarril.

En aquest sentit va
comentar que la integra-
ció tarifaria del tren entre
Lleida i Balaguer ha
incrementat en un 19 %
el nombre d’usuaris des

del seu funcionament i
s’ha mostrat confiat que
el nombre d’usuaris vagi
creixent a mesura que
coneguin tots els
avantatges que aporta
aquest nou sistema
tarifari integrat.

Cal dir que la
utilització de la integració
tarifaria per a un usuari de
Balaguer pot suposar,
actualment, una reducció
del cost del bitllet de tren
d’un 42% i a més, té la
possibilitat d’utilització
del transport urbà de
Lleida.

Miquel Aguilà, ha
demanat que el sistema
tarifari s’ampliï també a la
línia d’autobusos que hi
ha entre la ciutat de Lleida
i Balaguer.

Presenten el sistema tarifari

integrat del ferrocarril entre

Balaguer i Lleida

Presentació del tarifari

La utilització
d’aquest servei
permet l’estalvi d’un
42 per cent del preu
del bitllet
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V. X. ADSUAR

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

Agència OficialMercedes-Benz

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

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

- 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

L’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer

convida a tothom a gaudir de les Festes del Roser

el dies 9, 10 i 11 de maigAjuntament de
Vallfogona de Balaguer

El passat diumenge
27 d’abril, la localitat d’Os
de Balaguer va celebrar
una nova edició de la
Trobada de Campaners
de Catalunya, aplegant un
total de 60 campaners
d’arreu de les comarques
catalanes, comptant
també amb la presència
d’alguns campaners de la
Franja i de València.

Com cada any, la
jornada va finalitzar amb
l’homenatge als protago-
nistes de la festa i aquest
any l’homenatge va
recaure en el campaner de
La Sentiu de Sió, Modest
Terrés, que amb 87 anys
era el campaner de més
edat de la Trobada
d’enguany. També es va
fer un reconeixement a
Jaume Porta, de Rubió
que té 86 anys d’edat.

Durant la Trobada van
ser centenars els visitants
que van acostar-se a Os
de Balaguer per tal de
poder sentir els diferents
tocs de campana de
l‘esglesia de Sant Miquel.

60 participants a la Trobada

de Campaners, del passat 27

d’abril a Os de Balaguer

Trobada de campaners

Es va retre homenatge

a Modest Terrés, de

87 anys, de La Sentiu,

com a campaner de

més edat

Vallfogona de Balaguer celebra les

Festes del Roser del 9 a l’11 de maig

Del 9 a l’11 de maig,
Vallfogona de Balaguer es
vestirà de festa amb la cele-
bració de les Festes del Ro-
ser, que començaran el di-
vendres 9 de maig, a partir
de les 10 del vespre, amb la
popular botifarrada a baix al
riu, i posteriorment es triarà
i talarà el xop que s’haurà de
pujar fins al poble, per po-
der fer la tradicional Planta-
da del xop davant les esco-
les, a les 12 de la nit. Tot se-
guit hi haurà nit de festa amb
els conjunts Hotel
Cochambre i Rosaleda Tour.

El dissabte començarà
animat per els més petits
amb les cucanyes a partir de
les 11 del matí, i el concurs
de dibuix pels més petits i
els joves del poble. A partir
de les 4 de la tarda, a la pista
de les piscines hi haurà un
torneig 3x3 de bàsquet.

El mateix dissabte es
commemoraran els 25 anys
del Club d’Escacs de
Vallfogona amb un campio-

nat d’escacs de promoció a
la Plaça de Sant Miquel, i l’ac-
te commemoratiu consisti-
rà en una representació
“Dansa i Escac” a càrrec de
l’Aula Municipal de Dansa
de Balaguer.

Cartell de la Festa

Les sessions de ball de
tarda i nit aniran a càrrec del
grup Junior’s i l’Orquestra
Rosaleda Tour que posarà la
marxa fins a la matinada.

El diumenge 11 a partir
de les 9, hi haurà el recorre-
gut de caça al recinte de la
cooperativa Vallfogonina.

A les 11 del matí hi haurà
el parc infantil Espiderman,
i a les 12 se celebrarà la Mis-
sa. A la sortida ballada de ge-
gants i capgrossps de la co-
lla gegantera de Vallfogona i
ballada de sardanes amb la
Cobla Tàrrega Jove.

A la tarda hi ahurà un
partit de futbol entre el
Vallfogona i el Balàfia.

A les 8 hi haurà el ball fi
de festa amb el grup Setson.

Vallfogona celebra les Festes del Roser

Durant la Festa es

commemoren els 25 anys

del Club d’Escacs de

Vallfogona amb un

campionat de promoció



9<<C O M A R C A

El CEIP Gaspar de Portolà celebra el

Sant Jordi amb actes culturals

El Servei Educatiu de
la Noguera organitza la
XVI Trobada d’escoles
rurals de la Noguera que
aquest curs es farà el pro-
per divendres 16 de maig
a Castelló de Farfanya.

Els alumnes partici-

Trobada d’Escoles Rurals a

Castelló de Farfanya

Castelló acull la Trobada d’Escoles Rurals

Celebració de Sant Jordi a Gaspar de Portolà

Els nens i nenes de Gas-
par de Portolà van celebrar
la diada de Sant Jordi al col·-
legi. Durant el matí van fer la
tradicional Fira de llibres i
roses als porxos del pati, on
tots els alumnes van poder
comprar un llibre i una rosa.
Posteriorment es va fer un
esmorzar amb coca i xoco-
lata.

Per la tarda els alumnes
de segon van fer la
representació de la llegenda
de Sant Jordi, i a continuació
tots els nens i nenes
d’educació infantil i primària
van oferir als familiars amb
el ball d’una sèrie de danses
populars d’aquí i d’arreu del
món.

La cloenda de l’acte va
ser la ballada d’una sardana
per part de pares, alumnes i
professors del centre.

Un mercat de llibres i roses, i diferents

representacions teatrals i balls d’arreu del món

conformen la programació de la Diada cultural

pants faran una desco-
berta de la població, i as-
sistiran a una sessió de
teatre escolar abans de
dinar i un actuació infan-
til per acabar la Trobada
entre els pobles de la co-
marca.
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NOTÍCIES D’ENTITATS

INFORMACIO PDC

C U L T U R A

Què són els Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC)?
Són intervencions de caràcter social i comunitari que desencadenen processos de transformació
i millora en la qualitat de vida de la ciutadania, seguint una línia d’acció participativa on
s’interrelacionen tots els agents del barri o de la comunitat.

Associació de disminuïts l�Estel
proposa Anar al Teatre municipal de
Balaguer el proper 16 de maig a
veure la representació: un tomb per
la vida. Es gratuïta i oberta a tota la
població.

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
i Administracions Públiques

L�Associació Dona Rural col·labora
amb l’associació de les Franqueses
en el dinar popular que organitzen pel
dia 11 de maig. Hi esteu tots/es
convidats. Per més informació truqueu
al 973 451315 o bé al 973 446192

L�Associació Cercle Obert organitza un seguit d’activitats a Balaguer:
• Cada diumenge al casal Pere III cine fòrum a les 18h.
• Els propers 3, 16 i 24 de maig a les 22h. Concert a la «Factoria del Ritme». Pol.
Ind. Camp Llong parcel·la 4. Més informació projectepopular@blogspot.com
• 14 de maig xerrada «Palestina avui» a càrrec del Col·lectiu «a les trinxeres».
Sala d’actes de l’Ajuntament de Balaguer a les 20:30h.

Especialitats: � Mestre/a d�educació infantil o educació preescolar
� Tècnic superior en educació infantil
� Auxiliar d�educació infantil

Les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al Registre
General de l’Ajuntament de Balaguer, departament de Recursos Humans.
Data màxima de presentació fins el dia 14-05-2008.

Ajuntament de
Balaguer

Obertura de bases per a cobrir places d’interinitat de les
Escoles Bressol de l’Ajuntament de Balaguer

Restauren tres fragments d’arc

d’època islàmica del Castell Formós

La setmana passada, el
restaurador de béns cultu-
rals Ramon Solé, acompa-
nyat de la directora del Mu-
seu de Balaguer, Carme Alòs
van presentar els treballs de
restauració que s’han dut a
terme en els tres fragments
d’arc d’època islàmica pro-
cedents del palau de la Suda
de Balaguer.

Aquestes tres peces
procedeixen dels treballs de
consolidació que l’any 1969
es van realitzar al castell
Formós de Balaguer. Des de
llavors, des de la seva
troballa,  han estat formant
part del patrimoni de la ciutat
de Balaguer. En diverses
ocasions s’hi havia realitzat
treballs de consolidació,
però mai un treball de
restauració integral com
l’actual.

Els treballs de recu-
peració que s’han realitzat
amb aquestes peces, han
consistit en la neteja i
consolidació de les peces. Restauració dels fragments de l’arc

Aquestes peces procedeixen de les excavacions

fetes l’any 1969 i formen part del patrimoni

arqueològic del Museu de Balaguer

Aquest abril a l’esco-
la Pia de Balaguer han vi-
atjat per Europa. Els alum-
nes de 3r han fet unes
estades a Anglaterra,  i els
de 4t han estat de Crèdit
de Síntesi a París.

A la ciutat de  Torquay
(Anglaterra)  cada alumne
va estar convivint amb
una família anglesa i van
estar aprenent els cos-

tums i maneres de fer i
de viure.

A París es van allotjar
en un hotel i van visitar la
Torre Eiffel, Nôtre Dame,
el barri de Montmartre, el
barri llatí, van passejar
amb Batteaux Mouches i
van visitar els racons més
emblemàtics de la ciutat
assolint els objectius
marcats.

Alumnes de l’Escola Pia

visiten Anglaterra i França

Els alumnes de l’Escola Pia
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Lliurament dels premis literaris i

d’auques comarcals Sant Jordi 2008
El passat 23 d’abril es

van lliurar a la sala d’actes
de l’Ajuntament els premis
del XXI Certamen Literari
Sant Jordi 2008 que van pre-
sentar els/les alumnes dels
centres de Balaguer, sent els/
les guanyadors/es:

En categoria A, de
primària: 1r premi per Albert
Pérez Datsira del Nostra Sra.
del Carme. El 2n premi va ser
per Noemí Fabragat
Rodríguez del CEIP Gaspar
de Portolà, i el 3r premi per
Cristina Farré Roldán de
l’Escola Pia.

En la Categoria B,
d’alumnes de Secundària el
1r premi va ser per Jaume
Ros Pujol de l’Escola Pia,
mentre que el 2n premi va
ser per Mar Tena Ribera,
també de l’Escola Pia. El 3rGuanyadors dels premis comarcals d’auques

El passat 23 d’abril es van lliurar els premis

escolars a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de

Balaguer i a la Sala d’actes del Consell Comarcal

premi va ser per  Viviana
Macipe Marigot de l’IES
Almatà.

D’altra banda, El mateix
23 d’abril es van lliurar els
premis comarcals d’auques
amb el tema “Catalunya,
mosaic de cultures” a la sala
d’actes del Consell
Comarcal de la Noguera,
amb el següent resultat: El
primer premi va ser per

Guanyadors del Certamen Literari Sant Jordi

l’alumna Andrea Himbernon
Erill del CEIP Bonavista de
Bellcaire. El segon premi va
ser per  Natàlia Llovet
Montardit del CEIP Gaspar
de Portolà de Balaguer, i el
tercer premi se’l va endur
Clara Paniagua Marvà del
Col·legi Escola Pia de
Balaguer. El Jurat va valorar
molt positivament les obres
presentades.
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044

Telf. 609 135 472

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 cases adosades a Alguaire.
- ES VEN pis al c/Barcelona, 2 banys, 4 hab.
- 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

Com el seu títol diu, és
un petit manual perquè els
més joves puguin
personalitzar la seva roba,
decorar l’habitació,
dissenyar joies i fer tot
tipus de complements.
Estructurat en diferents
apartats segons si tracta
de bijuteria, roba,
accessoris, decoració o
una tècnica anomenada
scrapbooking, el llibre ens
va assenyalant per a cada
una de les activitats el nivell
de dificultat, el material
necessari, les eines que
són necessàries i alguns
trucs per aconseguir un
bon resultat.

Tot amb una
presentació molt atractiva
i gràfica en la mateixa línia
del llibre “Jo també cuino”,
recomanat en números
anteriors.

Jo també decoro

Autor: Válerie Revol

Gènere: Llibre de

manualitats

El seté camió

Autor: Assumpta

Montellà

Gènere: Història

Una lectora poc

corrent

Autor: Alan Bennett

Gènere: Novel·la

Una nit de febrer de
1939, amb les tropes de
Franco trepitjant-los els
talons, un comboi de set
camions evacuava els
últims tresors de la
República, que durant els
darrers mesos de guerra
havien estat ocults a la
Mina Canta, a La Vajol.
Set camions carregats
d’or i de valuoses obres
d’art procedents del
Museo del Prado. Però
només sis van acon-
seguir travessar la fron-
tera francesa. El setè
camió no va arribar mai...

Aquest apassionant
llibre d’investigació
intenta discernir la
llegenda de la realitat.

De la mateixa autora
també és “La maternitat
d’Elna”, molt recomanat
també.

Obligada per les
circumstàncies, la Reina
d’Anglaterra es veu
obligada a endur-se en
préstec un llibre de la
biblioteca mòbil destinada
als treballadors del Palau
de Buckingham.

Sense saber ben bé
com, cau en la temptació
de llegir-lo. A partir
d’aquest moment, la Reina
s’aficiona tan a llegir que,
a poc a poc, va descuidant
les seves obligacions com
a monarca.

Naturalment, l’adqui-
sició d’un hàbit tan perillós
com inesperat preocupa
enormement la cort i el
govern.

Aquesta novel·la breu,
està carregada d’ironia
fina, relats molt divertits,
que ens deleita amb una
lectura ràpida i àgil.

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

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

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Sento la remor de l’aigua
perseguint-se riu avall,
i un cotxe engegant i alguna senyal
de la vida humana que no entendré mai.
Sento la natura oberta i aquell seu llenguatge
de veus sempre iguals i aquella conversa
de dia i de nit
de les catarates engreixant el riu
i em dic per dir-ho fort:
No l’entendrem mai l’idioma de l’aigua.
Es fan al meu davant tot un reguitzell
de coses boniques que m’omplen els ulls
i el tacte de l pensament.
Obac com un celler,
- aubac diem al meu poble -
com un celler fosc, relenc i tenebrós
i fred i inhòspit. Així és el moment.
Sento la remor de l’aigua,
cada glop pel seu camí i la soledat
amb gent al costat on creix l’enyorança.
Algun dia serà el dia,
em respon la veu de l’aigua.
Components de bona fe se m’enduen l’ànim
i em quedo amb aquell remor
i a l’endins del tot la pastosa pau
que duu la muntanya.
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El Col·legi Nostra Sra del Carme dedica

una setmana a la cultura catalana

El passat 23 d’abril, es
posà a la venda el llibre
«Contes i llegendes de
Balaguer» de Francesc
Amorós i Prat, amb un
total de dotze narracions
distribuïdes en dues lle-
gendes i deu contes di-
versos.

Les dues llegendes
bastides sobre fets reals
són: «El pellaire», que és
la dramatització d’un
possible fet paranormal
que va passar al Balaguer
de la postguerra i
«L’última perruquera del
Sant Crist de Balaguer».

Francesc Amorós presenta el

seu llibre a Balaguer

Francesc Amorós amb el seu llibre

Setmana de la cultura catalana

El Col·legi Nostra Senyo-
ra del Carme de Balaguer va
organitzar la setmana passa-
da un seguit d’activitats re-
lacionades amb la cultura
catalana.

Els actes s’iniciaren,
dilluns al matí, amb un
discurs inaugural, amb una
desfilada de símbols
catalans, portats per tot
l’alumnat d’educació infan-
til, i amb la col·locació d’una
senyera al pati de l’escola.

Durant aquests dies es
dugueren a terme diferents
tallers, un certamen artístic i
literari, un concurs per al
logotip de l’AMPA, repre-
sentacions teatrals de la
llegenda de Sant Jordi,
relats de contes, jocs de
carrer, projeccions i
pel·lícules, tot en el marc de
la setmana cultural.

La comunitat educativa, professors, alumnes i pares

han participat de tot un seguit d’activitats durant la

setmana de Sant Jordi i de la Verge de Montserrat
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El Balaguer dóna un cop de timó a la

lliga i es col·loca fora del descens

FUTBOL >>Amb un gran

partit davant el

Castelldefels, els

balaguerins es situen a

la tretzena posició de la

taula classificatòria

16/03/2008

BALAGUER 1
PREMIÀ 1
04/05/2008

BALAGUER 3
CASTELLDEFELS 1

El Balaguer dóna un cop
de timó a la lliga de tercera
divisió, en el partit que l’en-
frontà el passat diumenge
al Castelldefels.

Aquest partit, considerat
com el més important de la
temporada, per part de l’en-

victòria, acompanyada de
les derrotes del Manlleu i el
Mataró i l’empat del Cassà,
col·loquen al Balaguer en la
zona lliure de descens, inclo-
sos els possibles descen-
sos compensats, i passa a
dependre d’ell mateix, en els
dos partits que resten, al
camp del Manresa aquest
diumenge, que ja és equip
de Primera Catalana, i a casa,
el proper 18 de maig, davant
del Blanes.

Cal dir que en aquest
darrer partit del dia 18 de
maig, el Balaguer jugarà a
les 12 del migdia, tal i com
ha marcat la Federació Ca-
talana de Futbol, en tots els
partits en que hi hagi algun
equip involucrat pel des-
cens o per disputar el play-
off.

trenador Emili Vicente, va
començar bé pels locals
que van avançar-se al minut
1, amb un gol de Ruben
Soler, i a la mitja hora de
partit ja havien sentenciat
amb dos gols més de Parra
i Chad Bond. Amb aquesta

David Vendrell, un dels millors davant el Castelldefels

Ruben Egea lluitant una pilota

Classificació

Tercera Divisió

1. Barcelona B ......... 79

2. Sant Andreu ......... 78

3. Reus ...................... 65

4. Palamós ................ 55

5. Premià .................. 55

6. Santboià ................ 54

7. Rapitenca ............. 53

8. Pobla Mafumet .... 52

9. Europa ................... 49

10. Banyoles ............. 48

11. Vilanova .............. 46

12. Blanes ................. 45

13. Balaguer ............ 44

14. Mataró ................ 44

15. Manlleu ............... 42

16. Cassà .................. 42

17. Castelldefels ...... 42

18. Igualada .............. 37

19. Manresa .............. 35

20. Masnou ............... 21

Propers encontres

11/05/2008 --  17h
Camp Municipal

de Manresa

Manresa| Balaguer
-------------------------------------

18/05/2008  --  12h

Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Blanes

Golejadors del

C.F. Balaguer

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

El galès Chad Bond,
amb el seu gol davant
el Castelldefels, ja en
suma 4, i és el quart
màxim golejador de
l’equip.

Emili Vicente
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El Balaguer Cristec es complica la vida

amb dues derrotes consecutives

FUTBOL SALA >> Els

balaguerins perden a la

Garriga per 5 a 1 i a la

del Pallejà per 8-6

abans del derbi lleidatà

amb el Sicoris

26/04/2008

GARRIGA 5
CRISTEC 1
03/05/2008

PALLEJÀ 8
CRISTEC 6

El Cristec Balaguer perd
a la pista del Pallejà per 8 gols
a 6, en partit ajornat corres-
ponent a la Jornada 16 de la
Nacional B, disputat el pas-
sat cap de setmana.

Els balaguerins perden la
seva primera oportunitat de
certificar la permanència al
caure derrotats contra un
dels equips implicats en la
lluita del descens en un partit
marcat pels múltiples
desajustos en el joc del

El Pallejà va anar
ampliant diferències fins a
un clar 7 a 4 al minut trenta-
tres.

Al final del partit, l’equip
balaguerí va caure per 8 gols
a 6.

conjunt de La Noguera que
va servir en safata els 3
punts al rival.

El partit va començar
molt favorablement per un
Cristec que al minut 7
dominava per 0 gols a 2
davant un sorprès Pallejà. Els
balaguerins, però, en
comptes de tranquil·litzar el
seu joc, van passar a una
fase d’imprecisions i errades
defensives que van aprofitar
els barcelonins per donar la
volta al marcador abans del
descans, al qual es va arribar
amb avantatge local per 4
gols a 3.

L’equip sànior mascu-
lí del Club Bàsquet
Balaguer continua reco-
llint derrotes en els par-
tits que està disputant
aquest final de lliga.
L’equip balaguerí, que ja

fa jornades que no té cap
opció per la permanència,
va perdre aquest diumen-
ge 4 de maig, al pavelló
municipal de Balaguer,
per un contundent 63-93
davant l’equip de Les
Corts.

D’altra banda, l’equip
femení que ocupa la pe-
núltima posició de la tau-
la, encara té alguna opció
per evitar el desecens di-
recte, en els dos darrers
partits que quedent del
campionat.

L’equip sènior masculí

continua la seva mala ratxa,

perdent a casa amb Les Corts

Club Bàsquet Balaguer

BÀSQUET >> L’equip

balaguerí va perdre

de 30 punts i continua

a la cua de la

classificació

Club Futbol Sala Cristec Balaguer

Propers encontres

10/05/2008 --  16,30h

Pavelló de Balaguer

Balaguer | Sicoris
--------------------------------------
17/05/2008  --  16,30h

Pavelló de Martorell

Martorell| Balaguer
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Balaguer es prepara per la celebració

de la 13a edició de l’Open d’Escacs

Ja s’aproxima l’estiu i
això significa per a tots els
escaquistes, que  comença
el Circuït d’Oberts Internaci-
onals d’Escacs de Catalunya.
Dins del gran ventall de
torneigs que ofereix el circu-
ït de les terres catalanes hi
ha el torneig que organitza
el Club d’Escacs Balaguer.

La tretzena edició de
l’obert «Ciutat de Balaguer»
començarà el dilluns 14 de
juliol a les 16:00 hores de la
tarda i finalitzarà el dimecres
23 de juliol, jugant-se un
total de deu partides.

En l’anterior edició, el
nou equip directiu de

l’Obert, es va marcar com a
objectiu mantenir la
categoria «A Especial» que
tenia el torneig i ho va
aconseguir. El caràcter
emprenedor d’aquest equip
sempre l’ha caracteritzat, i
aquest any s’ha fet patent en
una de les principals
novetats del torneig: la nova
sala de joc.

Open d’Escacs 2007

Aquest canvi implica un
benefici per als jugadors, ja
que aquests disposaran de
molt més espai i d’una millor
il·luminació per a les parti-
des. La nova sala de joc serà
el Nou Pavelló Polisportiu
que està situat al carrer
Urgell, a l’entrada de
Balaguer.

Un altre dels canvis
importants serà el nou ritme
de joc. Enguany serà 90
minuts per realitzar 40
jugades, més 30 minuts
després del control, amb un
increment de 30 segons per
jugada durant tota la partida.

La 13a edició de l’Open
d’escacs, tindrà un total de
13.000 euros en premis i
comptarà amb la retransmis-
sió, en directe, per Internet
dels primers taulers i la
projecció de les partides en
un pannell per a la millor
visualització de les partides.

Imatge de l’Open de l’any passat

ESCACS >>L’Open

d’Escacs “Ciutat de

Balaguer” se celebrarà

del 14 al 23 de juliol, al

nou pavelló poliesportiu

El CTT Balaguer es va
proclamar el passat di-
jous, 1 de Maig, Campió
de Catalunya Absolut en
la categoria de dobles
femenins.

La parella formada per
Yanlan Li i Anna Biscarri

El Club Tennis Taula Balaguer

Campió de Catalunya absolut

en dobles femení

Yan Lan Li i Anna Biscarri

TENNIS TAULA >>Les

balaguerines van

imposar-se a Nadina

Riera del Vic i a Anna

Grau del Mataró

es va haver de desfer en
primera ronda de les
vigents campiones, la
internacional Anna Ba-
dosa i Elisabeth Grana-
dos, del Cassà de la Selva.

A continuació, les
ripolletenques Cristina
Vico i Marta Zamorano no
van oposar tanta resistèn-
cia i van cedir per un clar
3-0. A la final, les bala-
guerines es van imposar
per 3 jocs a 1 a Nadina
Riera, del Fotoprix Vic, i
també a Anna Grau del
Mataró.
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Piensos del Segre guanya a Leones de

l’Atlas i s’emporta la Copa de l’Alcalde
Aquest passat dissabte

26 d’abril, el camp munici-
pal d’esports, va acollir una
nova edició de la Copa de l’Al-
calde, torneig de futbol 7 or-
ganitzat per la Regidoria d’es-
ports de l’Ajuntament de
Balaguer, on els equips par-
ticipants de la lliga regular
del 5 Nacions s’enfronten
entre ells per arribar a con-
cloure amb un únic campió.

La jornada es va marcar
per la forta calor, però tot i
així, es va aconseguir un
gran èxit de participació a
tots els nivells.

La gran majoria d’equips
es van reforçar amb fitxatges
de darrera hora, fet que va
permetre al nombrós públic
assistent de poder gaudir
d’un bon nivell de joc amb
una entrega i dedicacióL’esportivitat va ser la protagonista del Torneig

FURBOL 7>>El Torneig de Futbol 7, que organitza

la regidoria d’Esports, va disputar-se el passat 26

d’abril al Camp Municipal d’Esports de Balaguer

pròpia d’una competició
federada.

L’equip “Piensos del
Segre”, casualment darrer
classificat al torneig de
futbol sala 5 Nacions, es va
proclamar campió al
derrotar a la final a l’equip
“Leones del Atlas”; després
dels 25 minuts de joc i d’un
empat a un, es va arribar als
llançaments de penal on es

van emportar la victòria i la
copa de campions, amb el
resultat d’un 2-1.

Tot i les tensions que
comporta la mateixa rivalitat
i la competitivitat per la
victòria en el món de
l’esport, la jornada es va
tancar sense cap tipus
d’incidències dignes de
remarcar i amb molta
esportivitat.

Piensos del Segre, guanyador de la Copa de l’Alcalde

Menàrguens
Ref. 40264

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

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!

Zona Escola Pia
Ref. 40283

Apartament 50 m2

seminou, 1 hab., par-
quet, tancament d’alu-
mini. Preu Increible!

Zona Carmelites
Ref. 40277

115 m2, 4 hab., cuina
office, terra parquet i

gres, portes roure, calf.
ind. Preu: 132.212 e.

Països Catalans
Ref. 40251

90 m2, pis d’obra nova,
3 hab., 2 banys, pis-

cina, acabats de quali-
tat. Vine a veure’l!

Zona c/ Urgell
Ref. 40145

70 m2, 3 hab., reformat
i molt lluminós. Per
entrar-hi a viure.
Preu: 120.000 e.

Zona c/ Urgell
Apartament seminou,

55m2,2 hab.,
cuina independent,
Preu: 102.172 e.

Vine a veure’l!

Zona Instituts
Ref. 40102

Pis 80 m2, 3 hab.,
2 banys, seminou, calf.

individual a gas.
Bon preu!

Zona Riu
Ref. 40243

Pis 90 m2, 4 hab.,
2 banys, seminou.
Ben situat. Preu
impresionant.

Zona Ps. Estació
Ref. 40278

Pis 75 m2, 4 hab.,
bany complert. Preu:

84.131 e.
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Balaguer acollirà l’Open Internacional

de Tennis del 10 al 18 de maig

Les instal·lacions del
Club Tennis Balaguer acolli-
ran a partir d’aquest dissab-
te 10 de maig, la XV edició
del Trofeu Ciutat de Balaguer,
competició inclosa en el cir-
cuit Catalunya Internacional
2008, de tennis masculí.

La primera fase, la prèvia,
d’aquest campionat prima-
veral s’inicia aquest diven-
dres, on els 64 tennistes par-
ticipants es disputaran una
de les 8 places que donen

accés a la fase final.
La fase prèvia es jugarà

fins el diumenge 11, mentre
que el dilluns 12 de maig co-
mençarà la fase final amb 32
participants.

Presentació de l’Open Ciutat de Balaguer

La final del campionat in-
dividual es jugarà el diumen-
ge 18, a partir de les 11,30
del matí, mentre que el dis-
sabte a la tarda, es disputarà
la final de dobles.

El premi d’aquest Trofeu
està valorat en 10.000 dòlars,
cosa que fa que els partici-
pants tinguin un nivell alt.

La Junta espera que si-
gui nombrós el públic assis-
tent als diferents partits
d’aquest campionat.

Entre els inscrits es tro-
ba l’alemany Alexander
Flock, jugador 383 del
ranking mundial i guanyador
del recent Torneig de Lleida,
i l’espanyol I. Coll que ocu-
pa el lloc 474 del ranking
mundial de l’ATP.

64 tennistes participaran a la Fase Prèvia

TENNIS>>En la seva

15ena edició, la fase

prèvia comptarà amb 64

tennistes, dels quals 8

passaran a la fase final

El passat 1 de maig es
va celebrar a la població de
La Selva del Camp la fase
prèvia del Campionat de
Catalunya escolar de
Gimnàstica Rítmica en
modalitat Conjunts. El
Club de Gimnàstica
Rítmica de Balaguer va
aconseguir els següents
resultats: en categoria
Benjamí, primeres
classificades: Clàudia

El Club de Gimnàstica Rítmica

de Balaguer obté uns molt

bons resultats

Foto de grup del Club

Espejo, Nerea Pérez,
Agnés Puyal, Maria Baron
i Maria Martín. En
categoria Benjamí,
terceres classificades:
Marina Angerri, Jordina
Aguilà, Paula Herrera, Ivet
Fernàndez i Paula
Burgués. Categoria Júnior,
primeres classificades:
Laura Vergés, Judit
Boncompte, Alba Jové,
Anna Utgés, Tània Parra i
Alba Eroles.

Cal destacar que el
proper dissabte 17 de
maig es celebrarà el 2n
trofeu de Gimnàstica
Rítmica «Ciutat de
Balaguer» al Pavelló
Poliesportiu Municipal.

GIMNÀSTICA >>
Aquest bons resulats

permet a les guanya-

dores participar a la

fase final
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O P I N I Ó

El dies de la fira de
Balaguer va fer un temps
esplèndid, tot i així, vaig
sentir comentaris
d’expositors i visitants
dient que hi havia menys
gent que l’any passat i
potser era cert.

Vaig estar dubtant en
dedicar aquesta entrevista
a algun entès que
m’expliqués les causes del
declivi progressiu de la fira
i perquè les indústries més
grans de la comarca no hi
són representades, però
com que aquí el que ens
motiva és el frikisme i la
frikandó, vaig passar de tot
i vaig entrevistar a un
adolescent de divuit anys
que pul·lulava entre els
estants amb un vas de
plàstic ple de cervesa.

Era diumenge a la
tarda, però el noi feia una
cara de son d’aquí
t’espero.
- Què passa nen? – li vaig
demanar – Com ha anat la
fira?

Al xaval se li va formar
un somriure d’aquí a allà.
- De P...mare (genial) – va
dir – Divendres vaig sortir
fins a les quatre de la
matinada i hi havia molt
ambient. Dissabte vam
estar tota la tarda amb la
colla rondant per la fira i
les firetes, que i havia un
munt de ties i ens vam ficar
fins al C... (dalt) de coca
de recapte, vi i birres. Vam
estar un munt d’estona al
estant de Compsa Online
jugant amb la màquina de
ballar i amb la de tocar la
guitarra, i després vam
tractar de lligar amb les
hostesses, però no.
Després vam baixar al
Taberri a fer unes tapes i
més tard ja vam pujar cap

Entrevistes freaks.

Un món de llum i de color
Inyaqui Olarte Vives

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

Benvolgut amic
C.G.A.

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

Desitjant que no hi hagi
novetats en la salut dels
teus, passo a xerrar un ratet
amb tu. Aquesta setmana
del “Dos de Mayo” ha tancat
la llibreria Romeu tant
coneguda per tu - que ara ja
es pot dir-, i aterraves per la
dependenta, que per cert i pel
teu coneixement està molt
ben casada fora vila, a
Balaguer hi viu la seva
germana. També t’he de dir
que dintre uns dies rebràs un
llibre titulat “Balaguer
educa”, és un senyor llibre
amb un bagatge enorme
d’informació escrita i
fotogràfica per tot aquell que
pugui tenir un determinat
amor per Balaguer, els que
vertaderament podrien estar
interessats no en faran ni cas
perquè els hem deixat créixer
com a paràsits tipus
paparra, que sense donar res
a canvi menys disposats
estan a rebre cap classe
s’educació que per ells és
només una molèstia. Trobo
molt bé certs oblits, com el
de la Policia Local, que al no
fer res per educar amb la
seva presència i avís, no se
la citi. La opinió dels
ciutadans de Balaguer vers
aquests individus que els
vestim nosaltres és ben
unànime, i no per a bé. Però
s’ha de pensar que si hem
arribat aquí, dintre dos cents

anys estarem allà, per tan
fem camí. Cal aplaudir.

El riu l’hem salvat de
moment, però amb un
tossut com aquest Filemón
del Baltasar, que erre que erre
fins i tot, vol canviar el
significat de les paraules i no
escolta a ningú dels molts
ventres agraïts que té. Jo em
pregunto que li deu passar
pel cap quan es mira al mirall
i no coneix la imatge del ser
que té davant, tant
rematadament ineficaç i
farsant. Però deu ésser una
especial conselleria per ficar-
hi personatges també una
mica especials en quan a
competència, recordem al
Milà - aquell que passejava a
la família en helicòpter pels
cels de Catalunya a pagar
entre tots els vassalls-, que
al 2005 assegurava que mai
més hi hauria un problema
d’aigües a Catalunya. En fi,
un per massa pel i l’altre
massa pelat, els dos porten
la mateixa ensenya;
incoherència ideològica,
embusteries i falsedats a
dojo. Si encara queda algun
verd autèntic deu estar
morat, ara només cal que
construeixin un pont a
Mont-Rebei per a què es
puguin fer un resignat hara-
kiri.

Jo que confesso ser un
montillista convençut,

començo a tenir unes
flonjós en el meu amor. Per
a mi el fa sospitós la seva
indulgència amb un senyor
com aquest que s’ha passat
per l’entrecuix a persones,
institucions i territori. No
s’ha de pidolar compen-
sacions perquè ens traim a
nosaltres mateixos, i la
solidaritat primer ha de ser
per aquells pobles lleidatans
que depenen d’un camió per
tenir aigua a l’any 2008. Ja
veus del rosari he acabat al
carall. Ja parlarem en la
següent, aquesta ha arribat
quasi al final.

De l’economia que em
parles no ens deu afectar,
perquè aquí, qualsevol
ocasió propicia la convertim
en una romeria amb una
trentena de morts, i tothom
tranquil. A part tu saps com
fem anar els diners; amb una
esplendidesa de vertaders
senyors. Per exemple, ara
ens gastarem vint-i-quatre
milions d’euros a muntar
ambaixades catalanes per
Europa, em sembla que en
tenim ja a Berlín. I demà ens
queixarem de la financiació
de Madrid, tot per omplir uns
quants butxacons més i
camuflar a uns quants llops
més, que poden semblar-se
al Baltasar. I tothom tranquil,
aquí mai passa res mani qui
mani. S’anomeni Pujol,
Maragall o Montilla. El
“tinglado” està tant ben
muntat que pot resistir-ho
tot. Cal aplaudir.
.................................................

amunt a l’Hongo i vam
acabar a la Cubatera, que
ja eren les sis de la
matinada i estava tot ple i
hi havia molt bon ambient
i ens van convidar a
xupitos, i vaig arribar a casa
amb un pet impressionant,
però m’ho vaig passar de
C... (bomba).
Com que la resposta del
xicot no acabava de
centrar-se en el tema de la
fira, vaig intentar concretar:
- I la fira què? Et sembla
que realment funciona
com esdeveniment
dinamitzador de la ciutat?
No s’ho va pensar ni un
segon:
- I tant! – va dir – N’haurien
de fer més sovint. Ve un
munt de penya de fora i
gent que està estudiant a
Barcelona i no baixen mai,
i es munten sopars i la gent
surt a passejar, la canalla
puja a les firetes i fa bon
temps, tothom s’ho passa
bé, i a mi em deixen arribar
més tard a la nit, que també
és important.

Ni l’alcalde ho hauria
expressat millor. Amb les
seves llums i les seves
ombres la fira ha de tirar
endavant, però s’ha de
créixer tant en concepte
com en contingut, si no
ens espavilem podria ser
que els hipotètics futurs
fills d’aquest jove es
quedessin amb les ganes
de gaudir d’una fira de
Balaguer.

..............................................
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El proper dissabte 17
de maig, Balaguer acollirà
la Trobada de Diables,
amb la particiació dels
grups de Balaguer,
Sanahuja i Rosselló. Més
de cent diables que
ompliran de llum i foc el

Centre Històric a partir de
les 22,30 hores del
dissabte.

D’altra banda, el
diumenge 18 de maig al
matí, hi haurà la Trobada
de Colles Geganteres. La
plantada tindrà lloc a
l’Avinguda Pere III i faran
un cercavila fins a la Plaça
del Mercadal, passant per
diferents carrers del
centre històric.

Seran desenes de
gegants vinguts d’arreu
de Catalunya els que
participen a la Trobada.

Trobada de diables i de colles

geganteres durant el cap de

setmana del 17 i 18 de maig

Trobada de colles geganteres

El dissabte a la nit,

els Diables ompliran

el Centre Històric i

els gegants ho faran

el diumenge al matí

Segona Trobada de Cotxes clàssics i

històrics durant la Festa de la Coca

El proper diumenge 18
de maig, la Plaça del
Mercadal acollirà, un any
més, una nova edició de la
Festa de la Coca de
Samfaina.

Pastissers de Balaguer i
comarca elaboraran una
coca de samfaina de 60 me-
tres de llargada per 80 centí-
metres d’amplada, i d’un pes
de vora 300 quilos que serà
presentada i degustada a
partir de les 7 de la tarda a la
Plaça del Mercadal.

La Festa de la Coca, que
espera l’assistència d’uns
dos mil visitants, està orga-
nitzada per l’Institut Munici-

pal Progrés i Cultura, amb la
col·laboració de Creu Roja
Joventut de Balaguer i l’As-
sociació Gastronòmica i Cul-
tural del Comtat d’Urgell.

Els membres voluntaris
de Creu Roja Joventut, se-
ran els responsables de ta-
llar i repartir els dos mil cinc-
cents talls de coca i la sangria
del Mercadal tal i com han

Cotxes Clàssics a la Plaça Mercadal

fet en totes les edicions que
s’han celebrat fins al mo-
ment d’aquesta festa que
pretén potenciar i donar a
conèixer el producte gastro-
nòmic per excel·lència de la
nostra ciutat.

L’acte també comptarà
amb l’actuació del grup mu-
sical “Els Ministrils del Ra-
val”, la Colla Gegantera de
Balaguer, el Concurs de Co-
ques de Samfaina obert a
tots els balaguerins, la Se-
gona Trobada de Cotxes an-
tics i clàssics que s’exposa-
ran durant la festa a la ma-
teixa Plaça del Mercadal.

Els cotxes, faran un re-
corregut pels principals car-
rers de la ciutat, i també hi
haurà una demostració en
directe a càrrec del mestre
pastisser balaguerí, Pepe
Daza, de com s’elabora una
coca de samfaina, producte
estrella de la festa.

Festa de la Coca

La Festa de la Coca se

celebra el proper

diumenge 18 de maig, a

partir de les 7 de la

tarda, al Mercadal
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Josep Ma Morell gastrònom balaguerí,

autor de la recepta “bacallà targarí”

Les germanes claris-
ses de Balaguer organit-
zaran un curiós curs de
danses d’Israel els pro-
pers dies 9 i 10 de maig,
al mateix Convent de
Santa Clara ubicat just
tocant al Reial Santuari
del Sant Crist de Balaguer
i anirà a càrrec de la pro-

fessora Aleda Kovac.
La responsable del

convent sor Victòria, ha
manifestat que aquest
curs està adreçat a tot el
públic en general i
especialment als joves on
podran gaudir d’un cap
de setmana diferent i en
plena pau.

Curs de danses d’Israel al

Convent de les Clarises

Convent de les germanes Clarisses

Morell i Bonet amb el pergamí de la recepta

L’Ajuntament de Tàrrega
impulsarà la difusió i elabo-
ració d’una nova recepta cu-
linària batejada amb el nom
de “Bacallà Targarí”, creada
pel prestigiós restaurador
balaguerí Josep Maria Mo-
rell.

El gastrònom Josep
Maria Morell és conegut ar-
reu del país per la publicació
d’una dotzena de llibres de
caire gastronòmic que han
estat autèntics best-sellers.
En aquest aspecte, cal dir
que el llibre “Els fogons de
Lleida”, és el llibre de cuina
en català, més venut al nos-
tre país, amb un total de vuit
reedicions.

Morell que va retirar-se
dels fogons fa uns mesos,
continua la seva tasca en la
difució de la cuina catalana
amb diferents activitats.

Josep Maria Morell és l’autor de la recepta “bacallà

targarí” i Josep Bonet ha estat l’encarregat de con-

feccionar artesanalment el pergamí amb la recepta
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Anuncis breus classificats

TREBALL

-------------------------------------------------
ES BUSCA cuiner/a, per
residència d’avis de la zona
de la Noguera. Podeu trucar
al telèfon: 973750780 (de
dilluns a divendres en horari
d’oficina).
------------------------------------------------
DOLSET, SL precisa
recanvista, electromecànic i
mecànic. Interessats trucar
al telèfon 973445149.
-------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS pre-
cisa personal amb coneixe-
ments d’electrònica o elec-
tricitat, amb carnet de
conduir. Raó: 973446395.
-------------------------------------------------
TRABAJA DESDE CASA, in-
gresos extras tiempo parci-
al, elevados ingresos tiempo
completo, ideal para
personas emprendedoras,
sin jefes ni horarios fijos.
Llama al: 687727525.
-------------------------------------------------
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).
-------------------------------------------------
TALLERS IGNASI S.A.
(Renault Trucks) de
Balaguer, precisa electrome-
cànic amb experiència. Jor-
nada sencera. Interessats
trucar al telèfon: 973448262.
-------------------------------------------------
BOTIGA DE BALAGUER pre-
cisa noi/a per treballar a mit-
ja jornada, per les tardes. In-
teressats/ades enviar Currí-
culum Vitae amb foto recent
a l’Apartat de Correus, 145
de Balaguer.
-------------------------------------------------
VIDRES LA NOGUERA bus-
ca noi amb experiència amb
vidres per taller. Telf:
973451257.
-------------------------------------------------
PRECISA cambrer/a per ser-
vir terrassa, cafeteria Ps. Es-
tació a Balaguer. Contracte
fins setembre. Horari tarda.
Telf: 628521894/685643290.
-------------------------------------------------

S’OFEREIX noi jove immi-
grant per cuidar gent gran a
domicili. Raó: 973448409.
-------------------------------------------------
BUSQUEM delineant projec-
tista i/o arquitecte per a des-
patx d’arquitectura (àrea de
Balaguer). Valorarem experi-
ència en la redacció de pro-
jectes. Indiqueu disponibili-
tat horària i envieu Curricu-
lum Vitae amb foto recent a:
cubics@mail.com
-------------------------------------------------

IMMOBLES

-------------------------------------------------
ES VEN pis 100 m2, any cons-
trucció 2005. Tot moblat i
amb mobiliari de disseny.
Electrodomèstics inclosos.
Impecable. Preu: 240.000 e.
Abstenir-se curiosos. Telf:
973448273.
-------------------------------------------------
SE VENDE piso de nueva
construcción en Balaguer.
Próximo Ps. Estación, 90 m2,
3 hab. dobles, 2 baños. Gran
terraza. Telf: 637423228.
-------------------------------------------------
ES VEN de particular a parti-
cular, apartament nou, tras-
ter, 2 hab., gran balcó, a/a,
calf. gas, moblat, molt bona
situació. Telf: 600606577.
-------------------------------------------------
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.
-------------------------------------------------
ES LLOGA local de 150 m2,
amb instal·lacions d’oficines
i magatzem. Totalment con-
dicionat al centre de
Balaguer. Raó: 973446525 -
609909089.
-------------------------------------------------

GRAN OPORTUNITAT, en
venda pisos de 2 i 3 hab,
zona Escola Pia, nous a es-
trenar i amb gran balcó. Telf:
609352267.
-------------------------------------------------
BALAGUER vendo casa ado-
sada a estrenar. Precio:
216.364 e.  Telf:973449314.
-------------------------------------------------
ES VEN apartament nou a
estrenar, 70 m2 al c/ Sant Llu-
ís. Raó: 973448273.
-------------------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
1.000 m2, PI Camp Llong.
Instal·lació d’aigua i llum,
oficines amb calefacció i a/
a, alarma, càmares vigilància,
i caixa seguretat.  Raó:
609432684.
-------------------------------------------------
ES LLOGA local cèntric a
Térmens, 90 m2. Telèfon:
696570785.
-------------------------------------------------
ES VEN dúplex nou al c/ Riu
Corb. Telf: 973446011.
-------------------------------------------------
VENTA d’àtic a la Ràpita. Telf:
661245574.
-------------------------------------------------
ES VEN pis nou, 4 hab. Raó:
973446011.
-------------------------------------------------
ES TRASPASSA pub a Ba-
laguer, llicència de discote-
ca (hora de tancar les
06:00h), possibilitat de terras-
sa a l’estiu al Passeig. Preu,
condicions i equipament a
convenir. Telf: 615499021.
-------------------------------------------------
ES LLOGA pis a l’Av. Països
Catalans, moblat. Telf:
973450144-699798857.
-------------------------------------------------
ES LLOGA apartament a Cu-
nit, 1a línia, terrassa, 3 hab.,
2 banys, piscina, garaig, jardi,
gas natural. Quinzena Juliol
800 e i tot el mes 1500 e.
Raó: 661470848.
-------------------------------------------------
SE ALQUILA pàrking cerrado
en c/St diego de Califòrnia.
Telf: 973447752-639920281.
-------------------------------------------------
EN VENTA casa adosada a
l’Hostal Nou. Nova i amb
acabats excel·lents. Telf:
973448273.
-------------------------------------------------

ES LLOGA xalet a la Pineda
(Salou), 3 hab., reformat, per
6 persones, barbacoa, 300
m2 jardí, pàrking, jacuzzi, tot
equipat. Per setmanes i quin-
zenes, preu a convenir. Telf:
650031586 (Cal Davi).
-------------------------------------------------
VENDO primer piso (Blo-
ques de la Caixa), 3 hab.,
calefacción. Preparado para
entrar a vivir. Precio: 105.000
e. Telf: 647294249.
-------------------------------------------------
ES LLOGUEN pisos a
Balaguer. Per a més informa-
ció trucar als telèfons:
973449449-609641290.
-------------------------------------------------
OPORTUNIDAD vendo piso
4 hab., todo exterior en la c/
Sant Lluís. Precio: 80.000 e.
Razón: 973445609.
-------------------------------------------------
ES TRASPASSA merceria/
llenceria en ple rendiment
per no poder atendre, al c/
Sanahuja, 36. Interessats
trucar: 617357348 (Gemma).
-------------------------------------------------
SE TRASPASSA bar de
dedicación exclusiva a tapas
en Balaguer. Interesados
llamar al 639439058.
-------------------------------------------------
BALAGUER Ps. de l’Estació,
pis en venda de 172’77m2,
amb llogaters fins el desem-
bre del 2011. Preu: 225.000
e. Telf: 638049856 (nits).
-------------------------------------------------
OPORTUNITAT es ven dú-
plex nou a estrenar, 88’20m2

a Bellcaire, crta. Tàrrega-
Linyola, 3 hab., 2 banys, cui-
na i menjador, terrassa 36’91
m2. Tot equipat (llums, elec-
trodomèstics ...), solejat, bo-
nes vistes. Preu: 138.200 e.
Raó: 686481683.
-------------------------------------------------
ES LLOGA pàrking tancat de
16m2 al c/ Tarragona, 33. Per
60e/mes. Raó: 973447044.
-------------------------------------------------
ES VEN casa adosada a La
Ràpita. Construcció any
2005. Amb piscina. Raó:
973448273.
-------------------------------------------------
ES TRASPASSA cafeteria a
Balaguer. Preu: 669599948.
-------------------------------------------------

EN VENDA casa de 90m2, 2/
3 hab. dobles, 1 bany, cuina,
menjador. Preu: 83.000 e.
Telf: 647653880.
-------------------------------------------------
ES LLOGA pàrking tancat al
c/Sanahuja. Preu: 60e/mes.
Amb entrada sense manio-
bra. Telf: 626559355.
-------------------------------------------------

VEHICLES

------------------------------------------------
ES VEN BMW X5. Molt bon
preu. Telf: 661245574.
-------------------------------------------------
ES VEN Ford Orion L-K, amb
ITV passada. Pocs quilòme-
tres. En perfecte estat. Preu:
400 e. Raó: 973445149.
-------------------------------------------------

VARIS

-------------------------------------------------
REFORMES i rehabilitacions
de pisos, apartaments i xa-
lets. Raó: 651911369.
-------------------------------------------------
ES TRASPASSA llicència de
taxi de Balaguer. Raó:
606105223-973446055.
-------------------------------------------------
ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar, de-
pressiu, de personalitat, ago-
rafòbia. Informació i suport
familiar. Inserció laboral.
Associació Salut Mental
Noguera-Balaguer.  Tels:
973221019-610260221,   web:
www.salutmentalponent.com,

associacio@salutmentalponent.com

-------------------------------------------------
ES VEN congelador-exposi-
tor vertical de 7 prestatges,
nou. Raó: 669599948.
-------------------------------------------------

ES VEN
casa adosada a la

Ràpita,
amb piscina.

ES VEN
casa adosada NOVA a

l�Hostal Nou.

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

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!!

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

De les 8 de la tarda del 8 de maig a les 8 de la tarda del 15 de maig ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 15 de maig a les 8 de la tarda del 22 de maig CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 22 de maig a les 8 de la tarda del 29 de maig SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS
PRESSUPOST

ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

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

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

Possibilitat de pagar amb targeta

VENDA

d’aparatament

NOU A

ESTRENAR.

Tel. 973 448273
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