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Fira Balaguer
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-------------------------------------------------

Arriba l’hora de les pres-
ses. «Afanyem-nos que vénen
eleccions i encara no hem fet
els deures»- deuen dir els
governants de les places de
Sant Jaume o del Mercadal,
preveient alguna carabassa,
si no posen  en marxa, i a
corre-cuita, tots els projectes
que s’havien d’executar en

Què en penseu?... aquesta legislatura, a
Balaguer. Està bé que, de tant
en tant, es facin obres per
demostrar el seu interès des-
interessat envers la ciutada-
nia, encara que les dates des-
pertin sospites. Tanmateix
caldria coordinar-se d’una
manera més efectiva per evi-
tar els caos o col·lapses, en-
tre altres, de circulació roda-
da o d’estacionament, que
comporten les obres en dife-
rents indrets  de la ciutat. Hi

ha tallada la confluència dels
carrers del Molí del Comte i
del Dr. Fleming, inhabilitada
la plaça de Pau Casals, l’avin-
guda del Pere III, en obres, i
molt aviat la construcció dels
jutjats, de l’hospital i, potser,
del casal cívic. Ah! I amb el
desgel, que el Segre no es
vulgui afegir a la festa. Lla-
vors, sí que ens veurem, i mai
més ben dit,  del tot
desbordats.O encara no?...
----------------------------------------------------

Tornem a estar davant una nova edició de la Fira de
Balaguer. Segurament la més complicada dels darrers anys
pels organitzadors, que han vist com la crisi econòmica
que pateix el país ha afectat, i molt, en la predisposició
dels expositors, sobretot els dels sectors més afectats,
com la construcció i l’habitatge, la maquinària industrial i
el comercial, a assistir al certamen.

Veiem com en totes les fires nacionals i internacionals
es queixen del mateix. De la manca d’expositors  a causa
de les dificultats econòmiques que travessen les nostres
empreses i que ha obligat a anular-ne algunes i altres han
reduït, sensiblement la seva superfície d’exposició.

Fira Balaguer, creiem que s’en ha sortit prou bé. Tot i el
descens d’expositors en els sectors de la construcció i
l’habitatge, ha apostat fort pel sector agroalimentari, on hi
haurà un increment considerable. L’alimentació natural i
artesana sempre és un reclam per als visitants, que podran
gaudir d’un ampli ventall de productes gastronòmics
naturals, durant els tres dies de Fira.

A més, cal destacar la tasca per reivindicar els productes
propis de la comarca. La mel i la coca de samfaina seran
protagonistes del certamen, sense oblidar la presència dels
onze molins d’oli de la comarca de la Noguera, que es
promocionaran i assistiran conjuntament a la Fira de
Balaguer. Tot sense oblidar les jornades tècniques de la
mel, i els concursos gastronòmics, tant de postres fets
amb mel, com el trobar «la reina de les mels». Una bona
iniciativa de l’organització conjuntament amb el
Departament d’Agricultura de la Generalitat.

La Fira més dolça
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Fira Balaguer, la fira
comercial i de serveis, or-
ganitzada per l’àrea de
promoció Econòmica i
Turística de l’Institut Mu-
nicipal de Progrés i Cul-
tura, celebra la 48ena edi-
ció havent sofert diverses
transformacions adapta-
des als canvis socials i
demogràfics i es celebra
els dies 1, 2 i 3 de maig,
reconduïnt el seu camí i
presentant els sectors de
la maquinària industrial,
de la construcció i els ser-

veis, que s’ubicaran a l’ex-
terior conjuntament amb
l’espai de les entitats cívi-
ques i culturals de la ciu-
tat que, un any més, i de
forma totalment innova-
dora amb unes originals
carpes, presentaran les
activitats que organitzen
per tal de promocionar la
ciutat.

També i ja dins el Nou
Pavelló, el sector comer-
cial estarà present junt
amb el sector de la cons-
trucció i l’habitatge, i el
sector de l’alimentació
natural i artesana, amb la
forta presència d’un pro-
ducte natural per excel·-
lència, que és la mel, i in-
clourà la XXII Mostra Na-
cional de Coques de
Samfaina, amb una tren-
tena de pastissers.

Balaguer celebra la seva fira

els dies 1, 2 i 3 de maig als

pavellons firals

Exteriors de la Fira

La Fira multisectorial
continua apostant per
tots els sectors
comercials i
econòmics de la ciutat

Fira Balaguer obre les seves portes,

potenciant el sector agroalimentari

Enguany, dins de Fira
Balaguer, aprofitant que es
celebra dins un llarg cap de
setmana festiu, i amb la
voluntat de poder captar una
gran assistència de visitants,
s’han organitzat diferents
actes paral·lels molt rela-
cionats amb el món de
l’alimentació i la gastrono-
mia en general, sector que
en aquesta edició presentarà
una gran revifalla dins el
certamen.

Així doncs, a part del
dissabte que es dedica al
producte més dolç de la Fira,
la mel, amb la incorporació
d’un nou concurs gastronò-

mic «La mel i les postres»,
on tothom hi pot participar,
també s’ha organitzat pel
diumenge a la tarda, concre-
tament a les 18.00 h una taula
rodona sobre «Tècniques de
cuina saludables i productes
autòctons» a càrrec del
conegut gastrònom Isma
Prados, presentador de
programes de cuina de ràdio

Els pavellons firals

i televisió.
El mateix diumenge pel

matí tindrà lloc el tradicional
Concurs de Paletes de les
Terres de Lleida, al recinte
exterior de la Fira, la VII
Trobada de puntaires «ciutat
de Balaguer» i a les 12 del
migdia, i dins l’espai de
l’alimentació natural i
artesana també tindrà lloc
un interessant tast d’olis de
la Noguera, organitzat pels
onze Molins d’oli de la nostra
comarca que enguany
també participen com
expositors a Fira Balaguer
amb un gran estand
compartit entre tots ells, per
tal de vendre una imatge de
marca conjunta tal i com fan
els apicultors, amb l’estand
de l’associació d’apicultors
Lleidatans. Una novetat que
de ben segur serà una crida
a molts visitants d’aquesta
fira.

Entrada de Fira Balaguer

L’Alimentació natural i
els productes de la terra
tindran un lloc
determinant en el
certamen de Balaguer
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Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Dr. Antoni Santamaria
Ginecologia i obstetricia - Tel. 638 982 728
Visites a hores convingudes

Dr. Jaume Canal
Medicina General - Tel. 607 787 338
Visites dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Dr. Antoni Santamaria
Ginecologia i obstetricia - Tel. 638 982 728
Visites a hores convingudes

Dr. Jaume Canal
Medicina General - Tel. 607 787 338
Visites dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h

El diumenge a la tar-
da, a partir de les 18.00
hores, es celebrarà una
taula rodona sobre «Tèc-
niques de cuina saluda-
bles i productes autòc-
tons» a càrrec del cone-
gut gastrònom Isma
Prados, presentador de
programes de cuina de
ràdio i televisió, com  el
de “La cuina de l’Isma” o
“Cuina bé amb l’Isma”,   i
dels prestigiosos cuiners
de la nostra terra, en Joan
Burgués del Restaurant

Cassia de Lleida, na Mer-
cè Camins del Restaurant
Casa Mercè de Fontde-
pou, en Josep Sànchez i
en Ricard Zamora del
Restaurant La Solana de
Foradada, tots ells profes-
sionals de les nostres ter-
res.

En acabar la taula
rodona, l’Isma Prados
acompanyat per l’alcalde
de Balaguer, Miquel
Aguilà i la resta d’auto-
ritats locals i comarcals
donaran un tomb per tots
els estands de la Fira,
saludant els expositors i
fent l’acte oficial de
cloenda de Fira Balaguer.

Fira Balaguer enguany
estarà oberta al públic des
del divendres 1 de maig
fins el diumenge 3 de
maig.

Isma Prados participarà en

una taula rodona sobre

alimentació saludable

Isma Prados

El presentador
televisiu de
programes de cuina,
serà l’encarregat de
cloure la Fira

La Fira presenta el primer concurs

gastrònomic “La mel i les postres”

Fira Balaguer, juntament
amb el Departament d’Agri-
cultura, Alimentació i Acció
Rural de la Generalitat de
Catalunya organitza dins el
marc de la Fira i també com
a activitat dins l’espai de la
mel, el I Concurs gastronò-
mic «La Mel i les postres»,
on tothom que ho desitgi
podrà participar, només han
de dur unes postres fetes
amb mel incentivant, així, a
utilitzar aquest producte tan
natural, referent a la Fira.

També i dins la jornada
d’apicultura de Fira Balaguer,

actual, a càrrec del Sr. Miquel
Abad i Marco, diplomat en
naturopatia i especialista en
Apiteràpia.

I ja per acabar la jornada
tindrà lloc una presentació
de «La Noguera i la cuina de
la mel» a càrrec dels
prestigiosos cuiners del
nostre territori, Na Mercè
Camins, del Restaurant Casa
Mercè de Fontdepou, En
Josep Sánchez i en Ricard
Zamora, del Restaurant la
Solana de Foradada.

Tots els actes de la
Jornada tècnica dedicada a
l’Apicultura, dins del certa-
men de Fira Balaguer, que se
celebrarà el dissabte 2 de
maig, són oberts a tots els
visitants de la Fira de
Balaguer.

tindrà lloc el segon concurs
de Mels «La reina de mels»
que va orientat als apicultors
d’arreu per tal que presentin
les seves millors mels al
concurs, que ja es va fer el
primer l’edició passada de
Fira Balaguer, amb bona
participació.

Dins les importants
xerrades que s’han previst a
la jornada cal destacar la que
tindrà lloc el dissabte, dia 2
de maig a les 10.45 h i a la
sala de conferències del Nou
Pavelló sobre l’Apiteràpia i la
seva aplicació a la medicina

La mel, protagonista de Fira Balaguer

Juntament amb el Departament d’Agricultura, Fira
Balaguer organitza un concurs gastronòmic i el II
Concurs “La Reina de les mels” entre els apicultors
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Fira Balaguer i el De-
partament d’Agricultura
presenten durant la Fira,
la III Jornada tècnica de
la mel amb l’estreta col·-
laboració de l’Associació
d’Apicultors Lleidatans.
Volen donar a la jornada
un to tècnic i a la vegada
un to festiu.

Així, es plantejaran
interessants temes
tècnics relacionats amb
la producció i el mercat
com és la producció
ecològica de mel, es

tractarà també un tema
relacionat amb la sanitat
com és el símptoma de
desorientació de les
abelles i se li donarà un to
curiós a la jornada parlant
de la medicina natural
amb les abelles anome-
nada apiteràpia.

També han preparat el
II concurs de mel “Reina
de mels” i un concurs
gastronòmic que s’ano-
mena “La mel i els
postres”. Des de la Fira es
vol animar a participar per
tal de divulgar la qualitat
de la nostra mel donat
que no podem deixar
perdre el nostre patrimoni
gastronòmic de la cuina
de la mel. Participaran a la
Jornada varis tècnics i
professionals de l’api-
cultura.

Fira Balaguer acollirà la III

Jornada Tècnica de la Mel, el

dissabte 2 de maig

Jornada Tècnica de la Mel

Diferents tècnics i
professionals de
l’apicultura debatran
sobre els temes que
afecten al sector

Les Firetes seran presents durant els

dies de la Fira, al recinte exterior
Les populars Firetes

també estaran presents a
Fira Balaguer.

De la mateixa manera
que van ubicar-se a la vora
del pavelló, durant la passa-
da edició de les Festes del
Sant Crist, les atraccions in-
fantils s’ubicaran al mateix
lloc, davant del pavelló.

Les populars atraccions
i parades de fira donaran les
notes de llum i color al cer-
tamen econòmic, fent que
els més joves puguin gaudir
dels tres dies de festa.

Les fires s’instal·laran
durant la darrera setmana
del mes d’abril i restaran
obertes fins el dia 3 de maig.Les firetes

El Conseller Jordi Ausàs, inaugurarà la

48a edició de Fira Balaguer
El Conseller del Departa-

ment de Governació de la
Generalitat de Catalunya,
Jordi Ausàs, serà el respon-
sable d’inaugurar la 48ena
edició de Fira Balaguer, el
proper divendres 1 de maig
al matí.

L’acte inaugural es farà a
la Sala d’Actes del Pavelló
Polivalent, i acte seguit, la
comitiva visitarà tots els ex-
positors dels diferents sec-
tors que composen el certa-
men.

Les firetes s’ubicaran al recinte exterior de Fira
Balaguer, entre el Pavelló i el carrer Urgell

Jordi Ausàs
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El sector comercial i de construcció

mostraran les darreres novetats

Juntament amb el
sector de la construcció i
l’habitatge el sector comer-
cial, que any rera any dóna
identitat a Fira Balaguer,
com a reflex de l’activitat
principal de la ciutat, i en un
pavelló renovat que dóna
cabuda, també a l’espai de
l’alimentació natural i
artesana.

Tot un aparador del
comerç local, comarcal i
provincial capaç de satisfer
totes les necessitats dels
visitants de la Fira, en uns
1.500 m2.

L’objectiu de Fira
Balaguer és convertir durant

tres dies el recinte firal en un
gran aparador vivent apro-
pant-lo als milers de
visitants, que durant els tres
dies s’acostaran a Fira
Balaguer per gaudir de les
novetats que els expositors
presenten al certamen
comercial.

“El comerç dóna vida...”
i és ben cert. Fira Balaguer

El sector de la construcció també hi és present

vol ser el reflex comercial que
fa que Balaguer esdevingui
una ciutat viva, dinàmica i
comercial dins de les Terres
de Ponent.

Dins del pavelló, el sector
comercial tindrà una
importància cabdal, on hi
podem trobar tot tipus de
productes i serveis de
necessitat quotidiana. Des
de productes agraris o de
neteja fins a serveis per a les
petites i mitjanes empreses,
passant per la informàtica,
els jocs, la fotografia, els
serveis, l’oci, les assegu-
rances, gestories, agències
de publicitat i de viatges,
mitjans de comunicació, i
tots aquells serveis neces-
saris per qualsevol ciutat
d’avui dia. Mostrant d’a-
questa manera, la gran
varietat que hi ha en el sector
empresarial i de serveis a la
ciutat de Balaguer.

Sector comerfial de Fira Balaguer

El sector comercial
ocuparà mil cinc-cents
metres quadrats
d’exposició al pavelló
polivalent de la Fira

Un any més Fira
Balaguer donarà cabuda
al gran teixit cultural, es-
portiu i social de la ciutat
representat per part
d’aquelles entitats que,
any rera any, esmercen
els seus esforços en or-
ganitzar activitats i festes
que reforcen el gran ca-
lendari festiu del qual
gaudeix tota la ciutat de
Balaguer.

Festes o activitats
que promocionen un ter-
ritori i un poble, com són:

la Transsegre, la Trobada
de Diables, la Trobada de
Gegants, grallers i cap-
grossos, la Mostra de
Bonsais, la Fira d’Entitats,
l’Open Internacional d’Es-
cacs, la Festa dels Cavalls,
l’espectacle Viu La Pas-
sió... i altres que pretenen
assolir grans projectes
solidaris com Mans Uni-
des, Associació per la llui-
ta contra el càncer o la
Fundació Solidària, re-
centment constituïda.

Enguany, de la matei-
xa manera que en la pas-
sada edició, també comp-
tarà amb la presència  de
clubs esportius, com
Club Slot de Balaguer que
fa les delícies de petits i
grans amb la pista
d’escalextric que munta al
seu estand.

Les entitats de Balaguer

seran presents a Fira

Balaguer a l’espai exterior

Recinte de les entitats

Les entitats
mostraran les
activitats que
organitzen al llarg de
l’any a la ciutat
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La Mostra de Coques de Samfaina, un

dels principals atractius de la Fira

Compartint espai amb
l’alimentació natural i artesa-
na, any rera any, la Societat
Gastronòmica i Cultural del
Comtat d’Urgell, juntament
amb Fira Balaguer, organit-
za una original mostra de
coques de samfaina i de re-
capte, que ja s’ha convertit
en la visita obligada dels vi-
sitants.

La Mostra està ubicada
dins del pavelló firal, en el
sector de l’alimentació natu-
ral i artesana.

Aquesta mostra de co-
ques dóna la possibilitat, als
milers de visitants de Fira

de vi o refresc i un cafè.
La Mostra nacional de

coques de Samfaina i de
recapte, és una de les
activitats amb més història
dins el marc de Fira Balaguer,
amb més de vint anys de
presència al certamen
econòmic.

Enguany, amb vora
trenta pastissers de la
comarca, es pretén donar un
important impuls a aquesta
mostra, amb alguna novetat
important.

Aquesta mostra va ser la
precursora de la posterior
Festa de la Coca que se
celebra al Mercadal cada
tercer diumenge del mes de
maig, amb el repartiment de
més de 300 quilos de coca
que elaboren els pastissers
de Balaguer.

Balaguer, d’assaborir una
vintena d’especialitats dife-
rents de coca de samfaina
elaborades pels forners de la
majoria dels pobles de la co-
marca de la Noguera i de la
ciutat de Balaguer.

La mostra vol potenciar i
destacar la coca de recapte
com un producte gastronò-
mic propi del nostre territori.

És tot un plaer assaborir
un bon tall de coca recent
feta, a qualsevol hora del dia.
Els visitants poden adquirir
els tiquets que donen dret a
diversos talls de coca de
diferents municipis, un got

Mostra de Coques de Samfaina

La nova Junta de la Societat Gastronòmica i
Cultural del Comtat d’urgell vol impulsar aquesta
Mostra de Coques de Samfaina de Fira Balaguer

Enguany el grup de
dones puntaires de Bala-
guer celebren la 7ena tro-
bada de Puntaires de la
Ciutat de Balaguer.

Per les puntaires
balaguerines, aquesta
diada és molt especial
perquè poden fer la seva
exhibició del difícil art de
la punta al coixí, i així ho
venen fent dins el marc de
Fira Balaguer, durant els
darrers anys, convidant a
totes les associacions de
puntaires de Catalunya.

A més de la emoció
que senten quan teixeixen
aquestes meravelloses
puntes, tenen l’oportu-
nitat d’entrar en contacte
amb altres puntaires
d’arreu de Catalunya i
comentar la seva afecció
entre les puntaires de les
poblacions veïnes que
cada any acudeixen a la
Trobada de Balaguer,
essent una de les trobades
més importants de les que
se celebren a les Terres de
Lleida, al llarg de l’any.

La Trobada de pun-
taires de Balaguer, que
comptarà amb centenars
de participants, se cele-
brarà durant el matí del
proper diumenge 3 de
maig, i es farà al mateix
recinte exterior de Fira
Balaguer.

Setena Trobada de Puntaires

“Ciutat de Balaguer”, durant

el diumenge 3 de maig

Trobada de Puntaires

Centenars de
puntaires d’arreu de
Catalunya es reuniran
al recinte firal el
diumenge al matí
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El diumenge 3 de maig, es celebrarà el

XIV Concurs de Paletes de Lleida
Un total de quinze pare-

lles formades per un paleta i
un manobre d’arreu de les
comarques de Catalunya,
tornaran a competir el pro-
per diumenge 3 de maig, a
partir de les 9 del matí, a la
vora del nou pavelló firal, en
el que serà el XIV Concurs
de Paletes de les Terres de
Lleida, organitzat per l’Impic,
amb la col·laboració de les
diferents institucions que
donen suport a Fira
Balaguer.

Els participants, vinguts
d’arreu de Catalunya, són
autèntics professionals del
món de la construcció, i que
un any més, ho posaran difí-
cil als membres del Jurat,
format per representants
dels col·legis d’arquitectes i
tècnics de Lleida, de l’Impic,Els concurs és un gran atractiu d ela Fira

Durant tot el matí i a la vora del pavelló polivalent,
les millors parelles de paletes de Catalunya
competiran per emportar-se el primer premi

i del Gremi de Contractistes
d’Obres de Lleida que valo-
raran la fidelitat al model, la
qualitat final, el replanteig de
l’obra, l’aprofitament dels
materials i la neteja de l’obra.

La parella guanyadora
s’emportarà un primer pre-
mi de 600 euros en metàl.lic
i un merescut trofeu  de gua-
nyador del concurs.

Tots els participants al

Concurs de Paletes de les
Terres de Lleida hauran de
ser a les 8 del matí al nou
recinte firal on després de
conèixer la proba que hau-
ran de realitzar, tindran un
hora per replantejar l’obra,
fins a les 9 del matí, hora en
que començarà el concurs,
que finalitzarà als voltants de
la 1 del migdia, per premiar
als guanyadors.

Concurs de Paletes l’any passat
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La quarta edició del
Riverside Crazy car Hop
2008 se celebrarà el pro-
per cap de setmana del 8
i 9 de maig.

Després del bon
regust de les primeres
edicions, els organitza-
dors continuen amb
moltes novetats tant a
nivell d’infrastructures
com d’activitats que es
realitzaran enguany.

Aquest any es preveu
una bona assistència a
nivell d’expositors.

Durant el “car show”
durant tot el dissabte,
matí i tarda, hi seran
presents les actuacions
de música “surf” en
directe, al mateix temps
que hi haurà una barra de
bar per fer el vermut d’una
forma ben pintoresca i
diferent.

Als pavellons hi
hauran estands i
paradetes de tot tipus de
material relacionat amb
els anys 50 americans, i
per la nit del dissabte
s’han organitzat diversos
concerts amb bandes de
prestigi com “Domestic
Bumblebees” i “Charlie
Hightone &the Rock-it’s”
i “The Vibrants”.

El divendres al vespre
concert de rock’&roll amb
el grup Eddie & the
Backfires.

El pavelló firal acollirà la

quarta edició del Riverside,

els dies 8 i 9 de maig

Riverside als pavellons firals

Exposició de cotxes
americans dels anys
50 i parades de tot
tipus de productes
relacionats

El diumenge 24 de maig, Balaguer

celebràra una nova Festa de la Coca
El proper diumenge 24

de maig, la Plaça del Merca-
dal 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 par-
tir de les 7 de la tarda a la
Plaça del Mercadal, junta-
ment amb el concurs de co-
ques de recapte. La coca de
samfaina estarà acompa-
nyada per prop de 500 litres
de refrescant sangria, sense
alcohol, del Mercadal.Festa de la Coca el proper 24 de maig

Els dies 9 i 10 de maig es celebrarà

una nova edició de la Festa del Cavall
Una nova edició de la

Festa dels Cavalls es cele-
brarà el 9 i 10 de maig, orga-
nitzada per l’Associació dels
Amics dels cavalls de la
Noguera.

La festa començarà el
dissabte al matí  amb la I
Jornada Tècnica d’hípica . A
les 20 h començarà la part
més lúdica de la festa amb
un espectacle eqüestre

El diumenge seguirà la
festa  al Parc de la
Transsegre durant tot el
matí.

Es reaprtiran més de 300 quilos de coca de
samfaina i 500 litres de sangria sense alcohol

Presentació de la Festa dels Cavalls
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La setmana passada
va tenir lloc una visita
d’obres per part de l’Alcal-
de Miquel Aguilà i un tèc-
nic de Medi Ambient de
la Diputació de Lleida, a
diferents punts de la ciu-
tat.

Van visitar el carrer del
Torrent, el carrer dels
Arços i el carrer del
Barranc per tal de mirar
d’arranjar i consolidar els
talussos de terra que hi
ha al voltant d’aquestes
dues vies.

La visita va seguir pel
centre Històric per tal de
veure in situ les obres de
la Unitat d’Actuació C1 on
es preveuen enderrocar
un total de 81 edificis i
construïr diversos equi-
paments, entre ells, un
casal de barri.

Per acabar la visita, es
van desplaçar fins el
cementiri vell de Santa
Maria on s’ha construït en
l’antiga capella, un
columbari que tindrà una
capacitat per uns 300
nínxols petits amb
capacitat de dos urnes
cineràries en cadascun
d’ells. Aquesta obra
compta amb un pres-
supost total de 180.000
euros, dels quals vint-i-
cinc mil els aportarà la
Diputació de Lleida.

Visita de Miquel Aguilà i

tècnics de la Diputació de

Lleida a diferents obres

Un moment de la visita d’obres

El cementiri de Santa
Maria comptarà amb
un columbari de 300
níxols, d’aquí a un
parell de mesos

Inaugurades les obres del carrer

Torrent, un dels principals del Centre
El passat dimarts 21

d’abril, l’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, acompanyat
de la resta de membres del
consistori i de l’Arquitecte
Municipal, Montserrat Giné,
va inaugurar les obres d’ur-
banització del carrer Torrent.

Aguilà va informar els
veïns de les obres realitzades
i de les que estan previstes
en el Centre Històric dins de
la Llei de Barris.

Amb anterioritat ja s’ha-
vien urbanitzat el carrer del
Pont, el carrer Teixidors, i
s’han enderrocat vora un
centenar de cases al Centre,
dins d’aquest pla de millora
del casc antic.Carrer Torrent

Iniciades les obres de reforma i

pavimentació de l’Avinguda Pere III
El passat 14 d’abril van

iniciar-se les obres de refor-
ma de l’Avinguda Pere III, i
que es perllongaran al llarg
de vuit mesos.

Les obres contemplen la
substitució total de tots els
serveis de xarxa potable, cla-
vegueram i enllumenat, així
com l’eixamplament de les
voreres, la nova pavimenta-
ció i fer un voladís per da-
munt del llit del riu, per tal
de convertir l’Avinguda en
un passeig.

L’acte inaugural del carrer, presidit per Miquel
Aguilà va tenir lloc el passat dimarts 21 d’abril

Obres del Pere III
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Conferència sobre com perceben la

immigració els mitjans de comunicació

La Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre, ja ha
iniciat les obres de cons-
trucció de la nova
escullerara del riu Segre
al seu pas per Balaguer,
entre la desembocadura
del riu Sió i el Pont de
Sant Miquel.

En total es cons-
truiran uns 800 metres
d’escollera que perme-
tran una millora impor-
tant a aquesta zona del
riu, de cara a possibles ri-
uades. Les obres s’acaba-
ran d’aqui a poques set-
manes.

Iniciada l’escullera del riu al

camí de l’Horta d’Amunt

Obres de millora al riu Segre

Las sala d’actes va acollir la conferència

El passat 18 d’abril va te-
nir lloc a la sala d’actes de
l’Ajuntament de Balaguer la
conferencia “Com perceben
la immigració els mitjans de
comunicació?”, a càrrec del
director de MIGRACOM i
professor de Comunicació
Àudio-visuals a la UAB,
Nicolás Lorite.

Lorite va fer una
exposició sobre quin és el
tractament informatiu de la
immigració a les cadenes de
televisió i emissores de ràdio
de l’Estat. Va denunciar el rol
que desenvolupa la premsa
sensacionalista, i es va
mostrar partidari de variar el
tractament de les notícies
tant en el llenguatge com en
les imatges per tal de donar
una visió més àmplia i
adequada de la realitat, a tots
el públic o lector.

La conferència del passat 18 d’abril va córrer a
càrrec del professor de Comunicació Àudio-visual
de la UAB, Nicolás Lorite, director de MIGRACOM
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Jaume Barbosa presentà per Sant Jordi

el seu llibre “Balaguer, un llarg camí”

Ignasi Revés ha pre-
sentat els darrers dies, el
llibre «Esmorzars de
Lleida». Revés fa un recor-
regut pels diferents locals
de les Terres de Ponent.
Des de Cal Xirricló de
Balaguer, al Josep de la
Quadra de Lleida, ens

proposa una ruta gastro-
nòmica pels diferents
restaurants d’esmorzar
de forquilla i ganivet.

A la part final del lli-
bre, Revés presenta les
principals receptes culi-
nàries d’aquests esmor-
zars.

Presentació dels “Esmorzars

de Lleida” d’Ignasi Revés

Portada del llibre

“Balaguer, un llarg camí”

El balaguerí, Jaume Bar-
bosa ha presentat durant
aquest Sant Jordi, el llibre
“Balaguer un llarg camí”, un
recull d’una  part de la histò-
ria d’aquesta ciutat i de la
seva gent, Balaguer.

Com va arribar a la ciutat
l’aigua, la llum, el telèfon, la
ràdio, els automòbils, el
gas..., habituals en l’actua-
litat però inexistents fins fa
poc més d’un segle, són
alguns dels fets que es
recullen en aquest llibre.

Un llibre per a tots els
gustos, i on qualsevol lector
hi trobarà un referent on
identificar-se.

El DVD que acompanya
el volum, a més, us portarà
a través d’un viatge en el
temps a espais, carrers i
places com mai abans
s’havien vist.

El llibre ens endinsa en la història de la ciutat de
Balaguer, amb moltes anècdotes i històries, molt
amenes i interessants per al lector
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La pluja desllueix l’espectacle de la

Passió, fent la meitat de les funcions

L’espectacle “Viu La
Passió” arribava aquesta
Setmana Santa al seu desè
aniversari. Els organitzadors
havien preparat amb molta
il·lusió l’esdeveniment, amb
una exposició fotogràfica
dels 10 anys i les tradicionals
representacions al Castell
Formós pel Divendres,
dissabte i diumenge de
Setmana Santa.

Un cop més, les nefastes
condicions climatològiques
van impedir que les
funcions es fessin amb
normalitat, havent-se de
suspendre les del divendres,
a causa de la pluja, mentre

que de les quatre previstes
pel dissabte, només s’en van
poder realitzar dues, també
per l’aparició de la pluja. En
canvi, el diumenge van
poder realitzar-se els quatre
passis.

En total, han estat unes
700 persones les que han
pogut gaudir de les
representacions d’enguany.

Una de les representacions

A l’espectacle hi han
participat, ja sigui actuant o
col·laborant en les tasques
de preparació, unes 350
persones de Balaguer i
comarca, que any rera any,
coordinats pel grup La Suda
Teatre i dirigits per Miquel
Aige, reprodueixen les
escenes de la Passió i mort
de Crist, amb una quinzena
de quadres estàtics, que
s’inicien amb un gran
mercat a l’esplanada de
davant del Santuari del Sant
Crist, i van fent un recorregut
per l’interior del Castell
Formós.

El Gran Sopar, l’hort de
les oliveres, la traïció de
Judes, el Judici, la Crucifixió
i la resurrecció, són alguns
dels quadres que els
espectadors poden visionar
durant el recorregut que
dura uns 45 minuts, amb les
explicacions en veu en off.

Participants de La Passió d’enguany

En el seu desè
aniversari, l’espectacle
Viu La Passió va ser vist
per unes 700 persones el
dissabte i el diumenge

El passat divendres
24 d’abril va tenir lloc a la
nova Oficina Jove, situa-
da a l’antiga biblioteca
Domènec Carrové de
Balaguer a la carretera de
Camarasa, un curs de ma-
nipulador d’aliments.

Un total de trenta-cinc
nois i noies de Balaguer
d’entre 15 i 35 anys, amb
dos torns diferents, han
pogut realitzar aquest
curs, que té com a
objectiu el dotar a
l’alumne de les eines

metodològiques i con-
ceptuals, bàsiques per
dur a terme una correcta
manipulació dels ali-
ments. Així com també
conèixer les caracterís-
tiques bàsiques dels
aliments i utillatges usats
en la seva manipulació.

Aquest curs ha tingut
una durada de tres hores
en les quals els parti-
cipants han pogut obtenir
el títol oficial de Manipu-
lador d’Aliments del
Departament de Sanitat
de la Generalitat de
Catalunya.

Aquest curs forma
part dels cursos que
s’estan organitzant des de
l’Àrea de Joventut de
Balaguer, dins del marc
del Pla Local de Joventut
de 2009.

L’àrea de Joventut ha

realitzat un Curs de

manipulador d’aliments

Curs de manipulador d’aliments

35 nois i noies de
Balaguer han
participat al curs,
celebrat en dues
sessions de tres hores
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Per Setmana Santa, prop de dos mil

persones visiten el COU del Montsec

Un total de 1.914 perso-
nes han visitat durant els
dies de Setmana Santa les
instal·lacions del Centre
d’Observació de l’Univers
del Montsec.

Es tracta del primer tram
festiu en què l’equipament
ha estat a disposició del pú-
blic.

De fet, el centre va obrir
les portes al públic el passat
3 d’abril, amb la intenció
d’oferir visites els caps de
setmana, Setmana Santa,
festius entre setmana i l’es-
tiu (des de l’1 de juliol fins al
13 de setembre), amb pas-

cional d’astronàutica, que in-
clou una repassada històri-
ca de l’evolució d’aquesta
disciplina i l’enlairament
d’una reproducció d’un coet.

L’objectiu del COU és
l’acostament dels diferents
visitants al món de la cièn-
cia, a partir de la reproduc-
ció i l’anàlisi de la riquesa
paisatgística, geològica i bi-
ològica de l’entorn del
Montsec.

S’adreça a un públic molt
plural que, a banda del ge-
neral, també passa pels
grups escolars d’arreu (s’es-
pera uns 3.000 alumnes de
Primària i Secundària l’any)
i la creixent demanda de tu-
risme científic i astronòmic
procedent d’alguns països,
com és el cas d’alguns de
l’est d’Europa.

sis diürns i nocturns. Durant
el curs acadèmic, de dilluns
a divendres a migdia l’equi-
pament rep grups escolars.

Els visitants han pogut
assistir a les sessions pro-
gramades del Parc dels Te-
lescopis i de l’Ull del
Montsec, el planetari digital
multimèdia amb cúpula de
12 metres abatible, únic al
món.

També han tingut l’opor-
tunitat de conèixer l’exposi-
ció permanent sobre astro-
nomia, geologia i fauna i flo-
ra de l’entorn del Montsec i
de participar en un taller op-

Centre d’Observació de l’Univers del Montsec

Els visitants van poder assistir a les sessions
programades del Parc de Telescopis i de l’Ull del
Montsec, i del planetari digital multimedia

Des del dia 14 d’abril
es poden presentar les
sol·licituds dels ajuts que
el Consell Comarcal de la
Noguera ofereix a les as-
sociacions sense ànim de
lucre de la comarca de la
Noguera.

Malgrat que en la
convocatòria d’enguany
ha disminuït la dotació
pressupostària, es man-
tenen els dos tipus
d’ajuts: per a la realització
d’activitats que tinguin
àmbit comarcal o

supracomarcal, i per a la
realització de colònies per
a escolars.

Les bases estan
publicades al BOP de
Lleida núm. 52, de 14
d’abril de 2009, i també a
la pàgina web del Consell
comarcal, a l’adreça
www.ccnoguera.cat, a
l’apartat d’Ajuts del Tauler
d’anuncis, on també hi ha
el model de sol·licitud.

El termini per
presentar les sol·licituds
de subvenció finalitza el
proper dia 18 de maig de
2009, inclòs; hi poden
presentar-se directament
al Registre del Consell
Comarcal (de dilluns a
divendres de 8.00 h a 15.00
h) o també per correu
ordinari dins d’aquest
termini.

El Consell Comarcal ofereix

subvencions a les entitats

sense ànim de lucre

Consell Comarcal de la Noguera

Les entitats poden
presentar les
sol·licituds fins el
proper 18 de maig al
mateix ens comarcal
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“Amics dels animals de la Noguera”,

una protectora d’animals abandonats
“Amics dels animals de

la Noguera” és una protec-
tora formada per voluntaris
que lluiten dia a dia pel ben-
estar i pels drets dels ani-
mals en general. És una en-
titat sense afany de lucre,
ubicada a Foradada,  no sub-
vencionada per l’administra-
ció, el refugi es financia amb
les quotes dels socis, perso-
nes amants dels animals
que ajuden amb les seves
aportacions a que el refugi
tiri endavant. Ara per ara, la
única subvenció que reben
anual és la que els atorga el
Departament de Medi Am-
bient de la Generalitat de
Catalunya.

Els seus responsables
ens comenten que «el
ciutadà ha de saber que
quan troba un animal al
carrer s’ha d’adreçar al seu

Instal·lacions dels Amics dels animals de la Noguera

La protectora està instal·lada a Foradada, i actualment

estan mantenint 160 gossos i 40 gats, i necessiten

ajudes per part de la població i de l’administració

ajuntament, que és qui ha de
solucionar el problema, és a
dir, recollir l’animal i portar-
lo al centre d’acollida
corresponent, on s’ha de
registrar l’entrada de
l’animal. Tot ajuntament que
no disposi d’aquest servei
incompleix la llei de
protecció animal.»

Actualment estan
mantenint  cent-seixanta
gossos i quaranta gats en

bones condicions higienico-
sanitàries, amb espai
suficient, ben alimentats i
amb atenció veterinària no
és gens fàcil, però es pot
aconseguir, sempre amb
molt d’esforç i una ferma
voluntat de fer bé les coses.

Tots els interessants en
col·laborar amb l’Associació
poden trucar als telèfons
següents: 626218590 i
607431478.

Instal·lacions dels Amics dels animals de la Noguera
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El dia 3 d’abril els
alumnes de les Aules
d’Extensió Universitària
de la Gent Gran de la No-
guera, van fer una sortida
cultural a Vic i Rupit. El
grup va gaudir d’una visi-
ta guiada pel centre his-
tòric de Vic, passant pel
temple romà, les mura-
lles, el pont romànic, la
plaça..., i finalment van

fer la visita a l’interior de
la casa de la ciutat i a la
catedral on hi ha les pin-
tures murals de Josep Ma
Sert. La jornada va cloure
a Rupit amb el dinar i la
visita guiada.

Els alumnes han
valorat molt positivament
la sortida i la informació
històrica in situ que els
van proporcionar.

Els alumnes de les Aules

Universitàries visiten les

ciutats de Vic i Rupit

Aules Universitàries de la Gent Gran

Artesa de Segre, Foradada i Vilanova

de Meià ja tenen el servei de TDT
La Secretaria de Teleco-

municacions i Societat de la
Informació del Departament
de Governació i Administra-
cions Públiques de la Gene-
ralitat de Catalunya ha acti-
vat un nou centre emissor
de Televisió Digital Terrestre
a Ponent, en el marc del pla
Catalunya Connecta.

Concretament, el nou
centre emissor s’ha activat
a la població de Vilanova de
Meià, i dóna cobertura dels
serveis disponibles de tele-
visió digital terrestre (TDT)
a 3 municipis de la Noguera
de moment, com són Artesa
de Segre, Foradada i
Vilanova de Meià.Artesa de Segre

Os de Balaguer, sense repic de

campanes per primer cop en 20 anys
La pluja va impedir per

primera vegada en les 22
edicions de la Trobada de
Campaners d’Os de
Balaguer, que les campanes
repiquessin durant la festa.

L’organització no va obrir
el campanar al considerar
que no era segur per als 70
campaners que van presen-
tar-se a la Trobada. També es
van suspendre tots els actes
que s’havien de fer a l’aire
lliure, tot i que si que es va
fer l’esmorzar popular.

Gràcies a l’emissor instal·lat a Vilanova de Meià que
dóna cobertura a aquests tres municipis noguerencs

Esmorzar popular
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Montgai aplaça la Fira del Sabó fins

al proper diumenge 3 de maig

L’alumna de l’Escola
Pia de Balaguer, Blanca
Paniagua Marvà ha estat
la guanyadora del XVI
Premi Comarcal d’Au-
ques 2009, lliurat el pas-
sat 23 d’abril a la sala d’ac-
tes del Consell Comar-
cal, en motiu de la Festa

de Sant Jordi.
Berta Bergé Sánchez

de Bellcaire d’Urgell es va
endur el segon premi,
mentre que Núria
Bargues Coma de Ponts
va ser la guanyadora del
tercer Premi d’Auques
2009.

Blanca Paniagua Marvà

guanya el premi d’Auques

Blanca Paniagua recolllint el premi

Montgai

La pluja va obligar a sus-
pendre els actes previstos
dins del certamen “Net, Fira
del Sabó de Montgai”, que
s’havia de celebrar el passat
diumenge 26 d’abril i que fi-
nalment, si el temps ho per-
met, es celebrarà aquest pro-
per diumenge 3 de maig.

La Fira del Sabó de
Montgai és la primera que
es fa al nostre país d’aquest
sector, i compta amb una
vintena d’expositors dedi-
cats al sabó i diferents pro-
ductes complementaris del
bany i la higiene personal, i
que vol recuperar la tradició
i l’ofici artesà d’elaborar
sabó.

Montgai tenia una impor-
tant empresa sabonera a
mitjans del Segle XIX, se-
gons ens descriu el Costu-
mari Català.

La Fira s’havia de celebrar el passat diumenge 26
d’abril, però la pluja va fer que els organitzadors
decidissin ajornar-la una setmana més tard

C O M A R C A
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Els llibres i les roses tornen a ser els

protagonistes per Sant Jordi 2009
Durant el dia de Sant

Jordi, la Plaça del Mercadal
i el Passeig de l’Estació van
ser l’escenari de les parades
de llibres i roses, típiques
d’aquesta diada.

Des de primera hora del
matí i fins a la nit, van ser
milers de persones les que
van passejar-se adquirint les
roses i els llibres en les dife-
rents parades escampades
per tota la ciutat.

Un any més, els llibres
més venuts han estat els
d’autors locals, els d’autors
mediàtics i també les darre-
res novetats literàries.

Així, entre els llibres més
venuts entre les parades de
Balaguer cal destacar el re-
centment presentat “Bala-
guer, un llarg camí”, de
Jaume Barbosa, el que vaEs van vendre roses i llibres per Sant Jordi

Gran quantitat de parades de llibres i roses van
implantar-se pels diferents carrers de Balaguer,
especialment al Passeig de l’Estació i al Mercadal

presentar-se l’any passat,
“Balaguer Educa”, de Joan
Arjona, entre d’altres.

A nivell d’autors medià-
tics, s’ha emportat la palma
el llibre “Crackòvia”, del po-
pular programa d’humor
que emet TV3 tots els di-
lluns, com també del
“Polònia”, emès el dijous, en
format còmic, així com el
darrer llibre de Buenafuente

La plaça Mercadal va acollir nombroses parades

o el dedicat al recentment
desaparegut Pepe
Rubianes.

Entre les novetats literà-
ries, cal destacar el reclam
que han tingut títols com “El
nen del pijama de ratlles”,
“Los hombres que no
amaban a las mujeres”, “La
soledad de los números
primos”, o el “Silenci de Gas-
par Hernàndez”.

C U L T U R A
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L’IES Ciutat de Balaguer, guanyador de

la Gimcana lingüística de la Noguera

El Consorci per a la
Normalització Lingüística a
través del Servei Comarcal
de la Noguera va organitzar
la II Gimcana Lingüística,
emmarcada dins el XVI Pla
Comarcal de Dinàmica
Educativa de la Noguera.

El dia 22 d’abril va tenir
lloc la fase final al Teatre
Municipal de Balaguer, on
els equips guanyadors van
participar en un concurs en
què van haver de superar un

conjunt de proves de llengua
(refranys, passaparaula,
paraules definides, mot
discordant, paranys orto-
gràfics, etc.). Hi van assistir
com a públic els companys

El públic animava els seus companys

i companyes dels alumnes
participants.

En aquesta ocasió,  l’IES
Ciutat de Balaguer va ser el
vencedor de les proves.
L’acte va ser dinamitzat pel
Carles Gómez, cantant dels
Lexu’s, que va saber animar
i fer participar el públic
durant tot el concurs. Els
encarregats de lliurar el
premis i diplomes al
participants van ser el
president del Consell
Comarcal, Vicent Font,
l’alcalde de Balaguer,
Miquel Aquilà, la directora
del Centre de Normalització
Lingüística de Lleida,
Conxita Navarro i el
coordinador del Servei
Educatiu, Joan Arjona.

Un moment de la Gimcana

La Gimcana, celebrada
al Teatre Municipal va
comptar amb la
participació de sis
centres de la Noguera

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

El proper dissabte 2
de maig, el Teatre acollirà
la representació de l’obra
“Enfermo imaginario”,
amb Paco Morán, a partir
de les 10 del vespre.

Arrogant, hipocondrí-
ac absolut, només es sent
segur envoltat de metges
i infermeres, però per les
casualitats de la vida l’han
ingressat a la mateixa clí-
nica, mateixa planta, ma-
teixa habitació on va mo-
rir el seu únic germà, anys
enrere. Això comportarà
estranyes aparicions i
complicitats inesperades
davant la incredulitat del
metge i la infermera que
el cuiden.

El Teatre Municipal acull la

representació del “Enfermo

imaginario” amb Paco Morán

«El enfermo imaginario»

El proper dissabte 2
de maig a partir de
les 10 del vespre,
s’oferirà aquesta obra
de Molière

C U L T U R A
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Lliurats els Premis del certamen

escolar literari Sant Jordi 2009

El passat 23 d’abril, es
va presentar la nova Co-
lla Sardanista «Castell
Formós», de l’Associació
de Gent Gran de la Nogue-
ra.

Els actes van iniciar-
se amb una Missa canta-
da per la Coral «Veus ca-

nores» de la mateixa As-
sociació, i després d’un
dinar de germanor, van fer
un ball de galop i una ba-
llada de sardanes al Ca-
sal.

Al finalitzar l’acte es
va lliurar una rosa a les
sòcies de l’Associació.

Presentada la nova Colla

Sardanista “Castell Formós”

Acte de presentació de la nova colla sardanista

Foto dels participants al Premi Literari

El passat 23 d’abril es
van lliurar els premis litera-
ris Sant Jordi 2009, a la sala
d’actes de l’Ajuntament de
Balaguer, de la mà de Miquel
Aguilà i Joan Arjona.

En la modalitat d’alum-
nes de primària, la guanya-
dora va ser Júlia Montoliu
Boneu del Nostra Senyora
del Carme, amb “He tingut
un malson” seguida de Carla
Solanes Bosch del mateix
centre i de Alina Iova del
CEIP La Noguera.

En la modalitat d’alum-
nes de secundària, la gua-
nyadora va ser Judith Rubió
Altisent, amb “Carpe diem”,
seguida de Viviana Macipe
Marigot, totes dues del IES
Almatà, mentre que el tercer
premi va recaure en Cristina
Farré Roldan de l’IES Ciutat
de Balaguer.

L’acte de lliurament dels premis literaris va estar
presidit per l’Alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà i
el Director del Servei Educatiu, Joan Arjona

C U L T U R A
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El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Desvio el cos i la pensa.
La nit?
Que res no faci la nit
ni el seu bleix em defineixi.
Del racó de la memòria amb hiverns vestits d’estiu,
blanquejats d’espais suavíssims de benestars molt
furtius,
me’n confesso oblidadís.
Ni la flor del paradís no li pren llum a la llum,
que exòtic ho pot ser tot només mirant-ho de lluny.
L’estiu enfront de la nit i la vida i els tons vius,
m’envaeixen sempre l’ànim.
Els blaus i liles i rojos,
la barreja de textures,
el daurat, el groc, l’ivori
i el verd incommensurable de frescor i de llibertat.
La Fira?
Exponent del dia a dia, de llum enfront de la nit
i la lluita per la vida que és de fet la veritat.
Ho veig des d’una talaia. Alta, gran.
Una mica adormida, una mica amagada.
Cruïlla de llibertats i vents i sons,
i vides desorientades amb tant camí per davant.
Desvio el cos i la pensa
de llargs arguments banals.

Joshua Solaní, del IES Almatà, segon

de Catalunya en les proves Cangur’09

Alumnes participants a les Proves Cangur

El passat 25 de març es
va celebrar, simultàniament
a les quatre províncies cata-
lanes, la XIV edició de les
proves Cangur organitzada
per la Societat Catalana de
Matemàtiques.

L’esdeveniment va tenir
un gran èxit de participació
a nivell de tota Catalunya,
amb alumnes de 3r i 4t
d’ESO, 1r i 2n de batxillerat,
que corresponen, respecti-
vament, als quatre nivells en
què estan organitzades les
proves.

Joshua Solaní Núñez,
alumne de 2n de batxillerat
de l’IES Almatà de Balaguer
i, per tant, participant en el
nivell 4 de les proves, ha
obtingut el segon lloc en la
classificació dels 2.303 par-
ticipants d’arreu de Cata-
lunya,  d’aquest nivell.

L’alumne del centre IES Almatà va quedar segon
entre els 2.303 participants del seu nivell, de tots
els centres de secundària de Catalunya
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Classificació

Tercera Divisió

1. Espanyol B ............ 78

2. Reus ...................... 70

3. Hospitalet ............. 67

4. Premià .................. 63

5. Santboià ................ 59

6. Manlleu ................. 58

7. Prat ........................ 52

8. Vilanova ................ 49

9. Amposta ............... 48

10. Pobla Mafumet .. 46

11. Europa ................. 45

12. Cassà .................. 45

13. Cornellà .............. 41

14. Blanes ................. 40

15. Rapitenca ........... 39

16. Balaguer ............ 36

17. Mataró ................ 36

18. Palamós .............. 31

19. Vilajüiga .............. 28

20. Banyoles ............. 18

Propers encontres

03/05/2009 --  17h
Camp Municipal

de Balaguer

Balaguer| Amposta
-------------------------------------

10/05/2009  --  17h
Camp Municipal

de Palamós

Palamós| Balaguer

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Juanjo Tenorio .. 7
2. Jony Espinosa ... 7
3. Carles Romero .. 6
4. Edu Raya ............ 5
5. Marc Pujol ......... 5
6. Genís Soldevila . 5
7. David Antunez ... 4
8. Gallego ............... 2
9. David Gallardo ... 1
10. Juanjo Alias ..... 1

El Balaguer amb tres
victòries consecutives
en els seus desplaça-
ments, ha sortit de la
zona perillosa. Toni
Menchón ha sabut tro-
bar el camí de la salva-
ció.

Toni Menchón

El C.F. Balaguer guanya a Blanes per

1-2 i té la permanència a l’abast

FUTBOL>> Els homes
de Menchón es mostren
més efectius a fora de
casa, amb tres victòries
amb la Rapitenca, la
Pobla i Blanes

19/04/2009

BALAGUER 0
CASSÀ 1

El Balaguer, amb una
nova victòria lluny del Muni-
cipal de Balaguer, s’acosta a

van ser els artífex de la tre-
ballada victòria a Blanes.
Jony va avançar-se al primer
minut de la segona part,
mentre que al minut 24, el
Blanes aconseguia anivellar
el marcador, i David An-
tunez, setenciava a falta de
cinc minuts pel final de l’en-
contre.

El proper diumenge, el
Balaguer rebrà a casa a
l’Amposta, abans de viatjar
a Palamós en el darrer des-
plaçament de la temporada,
en un partit que podria ser
clau, i finalitzarà el dia 17 de
maig a casa, davant
l’Hospitalet.

la permanència a la catego-
ria de Tercera Divisió.

Jony Espinosa i Antunez

Genís lluitant una pilota

26/04/2009

BLANES 1
BALAGUER 2
BALAGUER 3

Issac intentant rematar

Instal·lacions Elèctriques, Manteniments i Reparacions
C/ Noguera Pallaresa, 34 baixos - Tel. 973 448188 - BALAGUER

www.elecmasl.com          e-amil: elecma@elecmasl.com
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El Cristec perd per 1-2 davant el Sant

Andreu i es complica la permanència
El Cristec Balaguer perd

contra el Sant Andreu, per 1
gols a 2, en partit correspo-
nent a la 27a jornada de la
Nacional B.

Important ensopegada
local en un partit molt
important en la seva lluita
per evitar el descens i que
situa de nou els balaguerins
en zona de descens.

Els jugadors de Jaume
Canal van sortir a la pista
massa pressionats, fet que
va provocar moltes impreci-
sions en el seu joc front un
rival que no es jugava res i
que es va dedicar a esperar
les errades del seu oponent.
D’aquesta manera va trans-
córrer un primer període
força ensopit i que va
finalitzar em l’empat sense
gols inicial.

El Cristec va millorar en
El Cristec huarà de lluitar molt per salvar la categoria

FUTBOL SALA>> Els homes que entrena Jaume
Canal hauran de lluitar de valent en els tres partits
restants de temporada, per mantenir la categoria

l’inici del segon període, però
va ser el Sant Andreu el que
es va avançar en el marca-
dor, a l’aprofitar una errada
defensiva local, fet que
encara va incrementar més
el nervis locals. Els bala-
guerins van intentar la
remuntada amb més cor que
joc, aconseguint l’empat als
36 minuts, però un gol en
pròpia porta pocs segons
després i un penalti errat a

manca d’un minut per a la
conclusió va ser definitiu per
la moral dels de casa que
van veure com s’escapaven
tres importants punts.

Ara al conjunt de la
Noguera li esperen 3 finals
abans de la fi del campionat
per evitar el descens, la
primera d’elles el proper
dijous a les 20.15 al pavelló
de Balaguer, on s’espera al
públic per animar a l’equip.

L’equip de la Noguera es complica la permanència
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Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

El passat 25 d’abril, el
Camp Municipal d’es-
ports, va acollir una nova
edició de la copa de l’al-
calde, torneig de futbol 7
organitzat per la Regidoria

d’esports de l’Ajuntament,
on els equips participants
de la lliga regular del 5 Na-
cions s’enfronten entre ells
per arribar a concloure
amb un únic campió.

L’equip Ambort Da-
none, casualment primer
classificat al torneig de
futbol sala 5 Nacions i
campió de la 20a edició de
la Lliga de futbol sala
amateur 5 Nacions, es va
proclamar campió al der-
rotar a la final a l’equip
Bàrbar.

L’Ambord Danone guanya al

Bàrbar, en la final de la Copa

de l’Alcalde per 2-1

Guanyadors de la Copa de l’Alcalde

FUTBOL 7>>Ambort
Danone s’emporta el
doblet al guanyar el
Cinc Nacions i la
Copa de l’Alcalde ‘09“L’Insignis. Tot en fusta” de Balaguer

guanya la lliga de vetarans de bàsquet

BÀSQUET>> L’equip de
bàsquet «Insignis, tot en
fusta» de Balaguer, es pro-
clamà campió de la lliga de
veterans de bàsquet que es
juga a Lleida, després d’ha-
ver derrotat els “Gats Vells”
en una final sense història
amb doble partit. Després
d’una primera fase en lliga
regular amb 8 equips i sen-
se perdre cap dels partits, es
disputà els playoff’s amb
victòria en els dos partits de
la final, amb una important
diferència en els marcadors
i un average a favor dels de
Balaguer, de més de 50
punts de diferència.

L’equip “Insignis, tot en fusta”

L’equip de Balaguer està for-
mat per exjugadors federats
de bàsquet i que van passar
pel C.B. Balaguer, com

Espuñes, González, Palazón,
Caufapé, Alarcón, Solis, Ca-
selles, Tufet, Betbesé, Pas-
tor, Rúbies, Betbesé i Marvà.

E S P O R T S

Important victòria del C.B. Balaguer

davant el C.B. Solsona per 81-62
El Salud Automoció «A»

Balaguer va aconseguir dis-
sabte una victòria que li
dóna molta confiança per
aquest tram final de tempo-
rada. A més a més d’acon-
seguir guanyar, va superar
l’average que estava en 12
punts i manté opcions de
superar el Solsona a la clas-
sificació.

A la mitja part 37-36 pels
balaguerins.  L’últim quart
tenia l’al·licient de l’average
i el Balaguer va superar
aquesta prova amb nota,
guanyant per 19 punts de
diferència 81-62. Destacada
actuació d’Albert Marvà amb
24 punts.Club Bàsquet Balaguer

BÀSQUET>> Els balaguerins fan un pas de gegant
per tenir la permanència a la Segona Catalana
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Gisela Ramoneda es proclama

campiona de Catalunya sub-16

ESCACS>> Del 13 al 22
de juliol es durà a terme
al Nou Pavelló Polivalent
de Balaguer la catorzena
edició de l’Open Interna-
cional d’Escacs, i com ja
és freqüent aquests úl-
tims anys, l’Obert comp-

tarà tant amb jugadors
professionals dels cinc
continents així com amb
jugadors ja consolidats a
nivell català. El club ani-
ma als jugadors locals i
de les comarques de
Lleida a participar-hi.

Del 13 al 22 de juliol, nova

edició de l’Open d’Escacs

Open Internacional d’Escacs

Jugadors del Club Escacs Balaguer

Éxit per als escacs bala-
guerins al Campionat de
Catalunya d’escacs per
edats disputat a la localitat
de La Pineda (Tarragonés)
del 4 d’abril fins el 8 d’abril.

La jugadora del C.E.
Balaguer Gisela Ramoneda
Rumí s’ha proclamat  cam-
piona fèmina de Catalunya
Sub-16 .

En aquesta mateixa ca-
tegoria Jordi Coll  ha quedat
segon de Catalunya i la seva
germana, la jugadora Cristi-
na Coll tercera fèmina al
pódium femenení.

Cal destacar el bon pa-
per del també cadet  d’Alex
Farré.

Un total de 70 jugadors
han competit en el sots-16
de l’actual edició del català
campionat de Catalunya, ju-
gat a la Pineda.

ESCACS>> Va guanyar el Campionat de Catalunya
d’escacs per edats disputat a La Pineda del 4 al 8
d’abril. Jordi Coll quedà 2n classificat de Catalunya

E S P O R T S

c/ Sant Lluís, 50 - 25600 BALAGUER
Tel/Fax 973 44 59 12
correu electrònic: academia@acser.es

Necessites una titulació oficial?  Busques una feina de qualitat?

FORMACIÓ PROFESSIONAL

CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

ACSER S.C.C.L.

• GESTIÓ ADMINISTRATIVA (1 any)

• CURES AUXILIARS D’INFERMERIA (1 any)

Cicles Formatius de Grau Mitjà

I si no has aprovat l’ESO
programes de qualificació professional incial - PQPI

Informa’t sense cap compromís - Oberta inscripció
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Lluís Pijuan, record de Catalunya en

1500 lliures, en categoria de +35

NATACIÓ>> Eric De-
marchi del CEN Balaguer
participà  en el campionat
estatal de natació univer-
sitari que es va celebrar a
Saragossa des del dia 22
al 24 d’Abril. Està classifi-
cat per participar en les

proves de 50 i 100 metres
lliures, proves en les quals
al campionat de Catalunya
va ser el 4rt classificat, així
com en el relleu de 4x50
estils on en el campionat
català va aconseguir la
medalla d’argent.

Eric Demarchi al campionat de

natació estatal universitari

Eric Demarchi

Nedadors del Club Natació Balaguer

Aquest diumenge pas-
sat dia 5 d’abril durant el tro-
feu màster de Mataró el ne-
dador del CEN Balaguer Llu-
ís Pijuan  va aconseguir el
record de Catalunya en la
prova de 1500 lliures en ca-
tegoria +35 amb una marca
de 19 minuts 01 segons, l’an-
terior record estava en 19
minuts 31 segons, per tant a
millorat l’anterior record ca-
talà en 30 segons.

Com a resultats per
nombrar del Trofeu màster
de Mataró destaquen el
primer i el segon lloc
respectius de l’Albert Barri i
Marc Auberni en categoria
Premàster en la prova de
1500 lliures, també el primer
lloc d’en Lluís amb el record
català inclòs en la mateixa
prova sobre la categoria de
+35.

NATACIÓ>> Lluís Pijuan del CEN Balaguer, supera
el record anterior català en 30 segons en la prova
de 1500 lliures al trofeu màster de Mataró

E S P O R T S
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El Tennis Taula Balaguer aconsegueix

l’ascens a la Superdivisió Femenina

TENNIS TAULA>>  Les
balaguerines van assolir
l’ascens quedant
campiones de la lliga
estatal de Divisió
d’Honor, a Priego

El passat diumenge 26
d’abril, el Balaguer Villart
Logístic va donar la campa-
nada guanyant, contra pro-
nòstic, al l’equip amfitrió de
la fase d’ascens a Super-di-
visió, el Priego de Córdoba,
proclamant-se així campió
de la Lliga estatal de Divisió
d’Honor Femenina 2008/
2009, i obtenint així la prime-
ra de les dues places d’as-
cens a la Superdivisió Feme-
nina.

Però el miracle es va
produir i el diumenge el
Balaguer Villart Logístic gua-
nyava al Cajasur Priego per
un ajustat 4 a 3, al seu propi
camp i deixant astorada la
nombrosa afecció andalusa
que havia acudit a recolzar
el seu equip.

Les possibilitats del
Balaguer eren, a priori, escas-
ses, atès que en la primera
jornada, després de guanyar
a l’Inca TTC per 4 a 1, havia
perdut amb el Cuvefarma
Linares, l’altre equip co-orga-
nitzador de la fase d’ascens,
per 2 a 4.

Equip femení del CTT  Balaguer

TENNIS >> El Club
Tennis Balaguer organit-
za, un any més, el Torneig
Internacional de Tennis
Futures, amb una fase
prèvia de 128 jugadors de
diferents nacionalitats. La
fase prèvia es disputarà
els dies 1, 2 i 3 de maig, i

la fase final entre el 4 i el
10 del mateix mes.

Cal destacar la presen-
cia de Carlos Bouda, cam-
pió del món sub-14, els
anys 2006 i 2007.

El sorteig es celebrarà
el 30 d’abril a les 6 de la
tarda.

128 jugadors participaran al

Torneig Internacional de Tennis

Open Internacional de Tennis Futures

E S P O R T S
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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.

Entrevistes Freaks.

Massa Hòstels i Massa Ruqueria!
Inyaqui Olarte Vives

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

Aquesta pasqua he fet
unes minivacances a
Londres. M’havien dit que
la lliura esterlina estava
gairebé en paritat amb
l’euro i que els preus ara
estaven molt baixos. A
sobre, hi anàvem vuit
persones i l’”hòstel” on ens
allotjàvem ens sortia tirat de
preu. Doncs això, que no
hi havia excusa, que a
Londres hi faltava gent!

La primera cosa que
sorprèn a l’estranger que
trepitja sòl britànic són els
cotxes amb el volant a la
dreta, circulant fent
maniobres aparentment
suïcides, des la nostra
perspectiva (of course).
Aquesta dèria anglesa per
mantenir-se al marge del
sistema mètric i la
circulació per la dreta, que
compartim gairebé tota la
resta del món, pren la
dimensió de ruqueria quan
a la majoria de les
travesseres de Londres
pots llegir amb lletres ben
grosses, escrit a terra, «look
your right» (mira a la teva
dreta). Es tracta d’evitar que
milions d’estrangers
residents i turistes siguin
atropellats cada any, en
mirar, per costum, cap al
costat que allà no toca.

Un altra bona ruqueria
ens va tocar quan vam
arribar a l’hòstel (ho fico en
anglès perquè «hòstel»
aquí no té comparació, aquí
ni les pensions més cutres,
són tan cutres). Resulta
que, tot i haver fet la reserva
fa un mes, deixant ben clar
que volíem estar els vuit en
la mateixa cambra, van i ens
diuen que no podia ser i ens
envien a cambres diferents
i a “hòstels” diferents! A un
company i a mi, ens va
tocar estar en un, regentat
per uns albano-kossovars
que, quan vam arribar,
s’estaven cascant unes
llaunes de cervesa de litre.

Ens van dir que ens tocaven
cambres diferents. Tot i que
vam protestar, ens van dir
que no hi havia res a fer, que
estava tot complet. Mentre
discutíem, un individu amb
cara de poques llums, que
treballava al “hòstel”, anava
fregant les escales de dalt a
baix. Perquè ens enten-
guem, fregava un esglaó,
baixava, el xafava, i fregava
el següent. Arribats a aquest
punt ja em vaig adonar que
discutir amb aquella penya
no tenia sentit.

Total que agafo la clau,
pujo cap a la cambra i, en
obrir i obrir la llum, em trobo
tots els llits ocupats per paios
que remuguen tapant-se els
ulls amb cara de son. Allò
semblava Auswitch! Baixo
corrent a recepció i explico
el que passa. El de recepció
es queda amb els ulls com a
plats, dient que no podia ser
i comença a mirar del dret i
del rebés el quadre de
reserves. Donava la
sensació que el xaval no
sabia llegir. Al final,
desesperat, crida a
l’encarregat, i apareix el tio
que fregava les escales. Ara
sí que ja vaig flipar.

No continuo amb
l’odissea dels “hòstels” per
qüestions d’espai. Ni
m’estendré explicant la
monumental rucada que em
va semblar que la «Cercle
Line» de metro no funcionés
de dijous a dilluns de
pasqua, amb Londres a petar
de guiris.

Quan vaig arribar a
Balaguer em vaig trobar tota
la banda esquerra del carrer
Pere III, plena de tanques i el
trànsit limitat a un sòl sentit
per la dreta. Començaven les
obres, doncs.

El dia següent, van i
comencen les obres per la
dreta, obligant cotxes,
tràilers i autobusos a fer una
zigazaga absurda. La
ruqueria és universal!

Una frivolitat i unes realitats
C.G.A.

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

Amic Jordi Vidal
Antoni Rodés i Guillem

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

Sempre et vas negar que
la teva nació no tingués mapa
de navegació, ni port on
aturar-se. Sovint la teva potent
veu rebatia pragmatismes
ideològics del tot estèrils,
iniciava brindis de felicitats i
bons desitjos per als sers que
estimaves, o posava cloenda
tot entonant l’Himne
Nacional de Catalunya a la
multitud d’actes naciona-
listes que comptaren amb la

En aquest dies passats he
complert anys, perdoneu que
no us confessi quants. Estic
tan identificat amb tot això
de la igualtat entre home i
dona i dona i home, que per
coqueteria baronil no us vull
dir quants n’he fet. I també
us diré, que en cas de fer-ho,
mentiria: amagant-n’hi uns
quants. I ara em faig la
pregunta del per a què us
explico aquest fet tan
particular meu, que sense cap
dubte a ningú importarà
gaire o gens. I no sabent
encara el motiu, puc
assegurar que en quasi tot
avui passa el mateix. És una
gran sort aquesta gegantina
indiferència popular, és una
manera fina de poder batejar
el pasotisme generalitzat,
quan s’olora un polític.

Des de la més alta
representació de la nostra
“nació” fins al més
escarransit dels punts de
referència per l’estabilitat de
la vida tot s’ha anat en orris.
En un tres i no res es planteja
amb cruesa una estructura
nova del treball, de la
indústria, dels preus i de la
vida, en fi, de tot. Quan mires
fit a fit la circumstància que
ens toca viure, és per
esborronar. Et sens en fals i
enganyat. Els polítics amb els
seus grunyits i rialletes que
tot està baix control, i que la

llum està a tocar de la mà.
Vinga reunions!. Vinga
despeses!. Les seves
senyores amb la mosca al nas
davant de tanta febre
“congresual” els han volgut
acompanyar, i vinga
modelets i petonejades, i així
anem tirant. Mentrestant els
canvis brutals que s’han de
fer s’esperen. El progrés
sinònim de velocitat aquí no
compta, els mesos van
passant i el més calent és a
“l’aigüera”. El progrés també
comporta que l’estupidesa
progressi, i en cap lloc es veu
d’una manera tan palpable
com en el nostre Estat,
doncs tenim governants però
no líders. És el que ha parit
aquesta democràcia violada
per ells, molt moderna, molt
fèrtil, però d’una estirilitat
total en quan a la veritat que
comporta el lideratge.

En el nostre petit món, el
nostre Executiu no té altra
sortida honrosa sinó la de
dimitir en bloc. Després de
fer-nos entrar en calçador la
pretesa urgència del
finançament i el nou Estatut,
veiem que vuit mesos de la
data límit res s’ha aconseguit.
Però el cert és que al personal
(poble), maleït el cas que n’ha
fet i en fa, sap que en res el
beneficiarà. Empetitits
davant dels catalans que els
varen votar, què els queda per

fer si ja ni ens fan riure?
Potser hagués estat diferent
amb aquella socio-
convergència desitjada i
aconsellada per molts?. Es
podia tenia l’esperança en un
bon resultat d’una segona
part d’un fracàs?. Ni als seus
propis els agradava
l’experiment, i per desgràcia
han encertat. Sense cap
dubte no ha tingut tants
bocamolls, però en el fons hi
ha hagut prou proves
d’haver-hi els mateixos
artistes. En quan a millora jo
no l’he notada, i vostè
tampoc.

Mentrestant el Carod va
creant ambaixades, lloguers
i nòmines que s’han de pagar
malgrat la crisi. El Saura va
dissenyant la “seva” policia
amb la que no s’acaba
d’avenir. A Balaguer tenim
una regidora que
aconsegueix amb la seva
col·laboració, treball i esforç -
tot cal dir-ho-, refer el
pressupost al seu gust i tenint
vint-i-vuit objectius n’assoleix
vint-i-cinc. Tot un èxit!. Tot
són serveis i despeses pels
més necessitats, joventut
inclosa que ella coneix bé,
perquè ho és. Jo li voldria
preguntar, on són els
ingressos en la seva gestió?.
Perquè de gastar els diners
aliens en sabem tots.

P.D: Voldria preguntar on són
la gent de Convergència que
no els notem enlloc. De
veritat que volen ser coneguts
per a ser votats?

teva presència, ja sia com a
organitzador o donant-hi
suport.

Càrrecs i honors et feien
més aviat nosa. El teu
territori, la teva trinxera era
l’anonimat sentint-te bres-
solat  per tots aquells que
com tu, tal i com va segellar
la vostra generació, anàveu
fent país.

En nom de les  genera-
cions que t’hem succeït a tu i

els teus coetanis, gràcies per
la tasca realitzada en la llarga
nit del franquisme, sembrant
llavors i fent florir, en camps
erms, catalanitat.

Gràcies a tu particular-
ment per veure i fer-me veure
la vessant més humana de la
vida, per ensenyar-me a
escoltar i aprendre dels
silencis. Gràcies pel
mestratge al llarg dels anys.

La vetusta Ciutat del
Segre ha perdut un puntal de
la societat, Catalunya ha
perdut un guia de la llibertat.
Jo he perdut un amic i un
confident.
----------------------------------------------------
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Un aclariment als nostres votants.
Gregori García Ruiz, Regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds

a l’Ajuntament de Balaguer

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

Moltes vegades, quan
algú em comenta algun
rumor que circula per
Balaguer i afecta a alguna
persona, explico l’exemple
que em ficà un paleta quan
de jove treballava amb ell, a
rel d’un comentari fet per un
company seu sobre una
dona que passà casualment
per davant de l’obra, tot un
clàssic, oi?. Em digué que si
veiés un home i una dona
despullats i junts l’un a sobre
de l’altre, no podia assegurar
al cent per cent que estàven
fent l’amor a no ser que
passés un cordill entre els
dos i es quedés enganxat. I
si això passava no podia
estar segur al 100% de que
l’acte existís. L’exemple és
fort i poca-solta però crec que
molt aclaridor.

Aquest recordatori ve a

tomb del rumor que es fa
córrer, suposo que motivat
per alguna mena d’interés
inconfessable, de que la
meva companya i jo, ens
hem ficat en això de la
política municipal per interès
personal, i res més lluny de
la realitat, a pesar de que de
forma circumstancial, ho
pugui semblar. Aquest
article és un aclariment que
faig de forma especial als
nostres votants que han
tingut la sinceritat i la
confiança per preguntar-nos
si els rumors que corren són
certs.

M’explico. Com sigui
que els sous del càrrecs
electes són públics no crec
que pequi detallant les
nostres remuneracions. El
nostre sou com a regidors a
l’oposició de l’Ajuntament

són 141e mensuals bruts. A
part cobrem 55e per
l’assistència als Plens. Fent
números això fa aproxima-
dament 2.634e/any. Si ens
haguéssim ficat en política
municipal amb la única
finalitat de mirar el millor per
la nostra butxaca o, tal i com
es diu intencionadament de
forma despectiva «per la
menjadora», la nostra
situació seria ben diferent, i
em torno a explicar. Per
compte d’estar a l’oposició
hauríem entrat a l’equip de
govern. Estant a l’equip de
govern, cobraríem el triple
del que es cobra a l’oposició,
és a dir 423e mensuals bruts
més els Plens. El total anual
brut seria de 6.582e
aproximadament. Si a més
tinguéssim una tinença
d’alcaldia el total seria de
8.062e/any. Evidentment la
feina, la dedicació i la
responsabilitat que tenen els
regidors de l’equip de
govern és molt superior a la
que tenim els de l’oposició i

En Jordi Vidal, un patriota català i

balaguerí
Josep Borràs i Gené

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

Amb un comportament
certament exemplar, des-
prés d’una llarga malaltia poc
habitual a la seva edat,
suportada estoicament,
amb freqüents altibaixos
d’agreujament i recuperació
constants, el seu cos
inesperadament no ho ha
resistit, i finalment als 78
anys, a les vigílies de Sant
Jordi, quan semblava que
se’n tornava a sortir, en Jordi
ens ha deixat per sempre
més. ¡Quina pèrdua per
Catalunya i per Balaguer,
d’aquest gran patriota i
prohom balaguerí que tant
les havia estimat incondicio-
nalment!.

Atès el títol que li he
dedicat, tothom sap que en
Jordi, tota la seva vida havia
donat un testimoni cons-
tant, ferm, decidit, sense
reserves del seu gran amor
a Catalunya i a la «vetusta

ciutat del Segre, cap i casal
del Comtat d’Urgell» com ell
carinyosament denominava
Balaguer. O quan anome-
nava simpàticament a Lleida
com a «barri elegant de la
ciutat de Balaguer». Frases
cèlebres, que ell les
pronunciava sempre que
tenia ocasió. Els seus
discursos com a president
d’Acció Cultural  davant el
monument del Comte
Jaume d’Urgell, eren
memorables, perquè a més
a més de ser una proclama
patriòtica que es repetia any
rera any, sempre havia
reclamat impertèrritament el
retorn de les despulles del
balaguerí Comte Jaume
d’Urgell, dipositades al
Castell de Xàtiva.

Sí,  encara que ell ja des
de molt jove, en la seva
època universitària a
Barcelona, ja va donar

mostres del seu amor a
Catalunya, a la democràcia i
a la llibertat, assistint sempre
a actes i manifestacions a
favor de Catalunya i en
contra del règimen fran-
quista anterior, en Jordi
situat a Balaguer, ja casat
amb la Carme Giné, certa-
ment dedicat a l’empresa
familiar amb una absoluta
dedicació, sempre que tenia
temps havia compartit
aquestes inquietuds d’amor
per Catalunya, fent pinya
amb un grup de prohoms
balaguerins com eren  el
Jose Ma Monill, el Romà
Pujades, el Ramon Auberni,
o el Tomàs Ensenyat, tots ells
ja desapareguts també molt
prematurament, que o bé
reunits diàriament a l’altell
del Bar Condal, o els
diumenges a l’Ateneu, i
sempre que calia al despatx
del Monill, o al petit despatx
que tenia a la seva botiga «El
Centro», o bé ocasionalment
a la Torre Ticó, quan arribava
de Barcelona el seu gran
amic i balaguerí Josep Espar,
que els informava de les
accions i campanyes que a
Barcelona, i des de Barce-

lona s’organitzaven per tot
el país, sempre amb
reivindicacions constants a
favor de l’identitat nacional
de Catalunya, de la seva
llengua i de la seva cultura, i
que ells hi col·laboraven
sempre que podien.

Aquests contactes cata-
lanistes el portaren a
conèixer personalment al
gran líder català, en Jordi
Pujol, al qual se li entregà
totalment, arribant a ser un
dels membres fundadors a
Montserrat, del gran partit
que és Convergència Demo-
cràtica de Catalunya. Fet que
ell n’estava molt orgullós, i
que malgrat els altibaixos de
la política, sempre donarà
testimoni del seu amor, de
la seva fidelitat, i del seu
compromís personal envers
Convergència i del seu líder
indiscutible, el president
Jordi Pujol.

Però aquesta incansable
activitat política del Jordi a
favor de Catalunya i Bala-
guer, el portà a més a més, a
ser promotor, fundador o
soci d’innombrables entitats
culturals, o socials que
podien aportar quelcom de

positiu per Balaguer, i
sempre que tenia ocasió
aprofitava el moment més
propici per donar testimoni
de la seva catalanitat i
balaguerisme, amb una forta
convicció i defensa sense
embuts. ¡No hi havia cap
persona a Balaguer que
cantés millor i amb tanta
passió, l’himne nacional de
Catalunya!.

Amb ell sempre hi
podies comptar, i jo sempre
li vaig fer costat. Ell em va
fer soci de l’Ateneu, i al 1977
al Bar Solà, em va avalar la
meva butlleta de militant de
CDC, i amb ell vaig participar
intensament durant més de
trenta anys en multitud
d’actes polítics i de
promoció cultural i social a
Balaguer. Ha estat per a mi
un gran mestre, i un gran
honor compartir amb ell
totes aquestes inquietuds,
durant tants anys.

El seu gran amor a la
pàtria i a Balaguer, sempre
serà un exemple i un estímul
per a mí personalment, i per
a molta gent de Balaguer i
de la Noguera. Descansi en
pau.

això justifica sobradament
les diferències, és clar. Com
sigui que tenim escrúpols i
un concepte seriós de la
política municipal, accep-
tem l’estatus d’oposició, ja
que no va ser possible un
acord de govern amb el PSC
i deixem de guanyar i de
treballar per valor de 21.000e
en tota la legislatura, que no
és poc.

A això caldria afegir la
possibilitat que varem tenir
de dirigir l’IMPIC, que va ser
la primera proposta del PSC
si entràvem a l’equip de
govern. Si haguéssim
acceptat aquesta proposta,
en aquests moments jo
estaria cobrant aproxima-
dament un 60% més del sou
que tinc com a funcionari
del DAR i la meva companya
més del doble del que cobra
ara i amb unes condicions
de treball molt millors.

Creiem que aquests
motius avalen de forma
prou clara que la nostra
finalitat en ficar-nos a la

política municipal no és
aprofitar-nos dels recursos
públics, sinó servir, com
creiem que ho estem fent
fins ara, amb encerts i errors
com no pot ser d’altra forma,
amb molta dedicació i de la
forma el més professional
possible a la nostra feina de
regidors pel bé de la ciutat
de Balaguer.

La crítica raonada no ens
fa por, és més, ens ajuda a
corregir errades i a millorar,
però davant de les
«capelletes», del pesimis-
me, dels rumors i de la
desinformació interessada,
nosaltres creiem en un
Balaguer crític, alegre,
optimista, i ple d’informació
i de coses clares i creiem que
si la meitat de l’energia que
determinada gent fica en el
descrèdit gratuït dels que
amb bona intenció treballem
per Balaguer, la utilitzessin
en sentit possitiu pel bé de
la ciutat i de la ciutadania,
un altre gall ens cantaria a
tots plegats.
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El grup balaguerí de
versions 7DROCK estre-
na per aquesta propera
temporada 2009 la gira
«Viu la nit» amb més
d’una quarantena de con-
certs per tot el territori llei-
datà que travessarà els
Pirineus (Vilaller, Sort,
Llavorsí, Oliana, Esterri
d’Àneu) fins arribar a la
plana de Lleida (El Cogul,
Lleida, Miralcamp, Artesa
de Lleida, Alcoletge,
Vallverd d’Urgell, Molle-
russa, entre d’altres) i con-

centrant un gran volum
de concerts per la comar-
ca de la Noguera (Castelló
de Farfanya, Vallfogona
de Balaguer, Bellcaire
d’Urgell, Algerri, Vilanova
de la Sal, Santa Linya,
Camarasa, Baldomà,
Penelles...) així com tam-
bé desviant-se d’aquest
trajecte fins arribar a nom-
broses poblacions barce-
lonines i tarragonines.

El nou espectacle
compta amb un ampli
repertori festiu i actua-
litzat tot seguint la línia
filosòfica de «festa i set de
rock» que l’agrupació
imparteix any rere any.

Amb nova pàgina web
(www.7DROCK.com), dis-
senyada pel balaguerí
Jordi Tordera, on s’hi pot
trobar samarretes, vídeos,
fotos...

7DROCK presenta la seva

nova gira “Viu la nit” amb

40 concerts per Catalunya

Grup “7DROCK”

Presenten el cartell de la 25 edició de

la Transsegre, obra de Paco Ermengol
L’organització de la Trans-

segre, l’Admiral’s Cup
Light’s va presentar la pas-
sada setmana el cartell de la
25 edició de la popular festa
aquàtica, obra de l’humoris-
ta Paco Ermengol.

La Transsegre 2009 se ce-
lebrarà els dies 10, 11 i 12 de
juliol, i les inscripcions per
la prova del Segre, s’obriran
el proper divendres 1 de
maig. La temàtica d’enguany
serà els 25 anys de Trans-
segre i les embarcacions
hauran de fer alguna referèn-
cia a l’efemèride. L’edició
d’enguany albergarà varies
sorpreses per als partici-
pants.Presentació del cartell

Pepe Daza ofereix un curs de bunyols

de Pasqua a la Residència St. Domènec
El mestre pastisser, Pepe

Daza, va oferir, la passada
Setmana Santa, un curs
d’elaboració de Bunyols de
Pasqua, a la Residència Sant
Domènec.

Els assistents al curs van
poder aprendre de primera
mà, com s’elabora aquest
producte tant típic d’aques-
ta època de mans de tot un
expert, i posteriorment, van
poder degustar els bunyols,
un cop acabat el curs de
Pepe Daza.

La inscripció per a la popular festa aquàtica del
Segre serà a partir del proper divendres 1 de maig

Pepe Daza

El grup de rock
balaguerí també ha
presentat la seva
nova pàgina web
www.7DROCK.com

O C I
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Natural Optics Balaguer, guanyador del

concurs d’Aparadors del grup
El Grup empresarial Na-

tural Òptics va organitzar un
concurs d’aparadors entre
totes les seves botigues dis-
tribuïdes arreu de la geogra-
fia catalana, amb la nova i
exclusiva col·lecció d’ulleres
graduades i de sol “Divinas
Palabras”.

Aquesta nova col·lecció
presenta 16 personatges
amb diferents estils de vida
i maneres de viure la realitat,
amb la premisa de que cada
personatge té un perfil, unes
aficions i una història. Amb
aquestes 16 muntures el cli-
ent tria la que més s’identifi-
ca amb un mateix.

La cara humana de la
col·lecció ha estat Àngel
Llàcer, que amb totes les se-
ves aparicions televisives,
incloent-hi la final
d’”Operación Triunfo”, va
portar les ulles de la col·-
lecció “Divinas Palabras”. En
les seves constants aparici-
ons televisives, ha lluit els
diferents models dels que
consta la col·lecció, i através
seu ha caracteritzat la filoso-
fia de la marca, que busca la
interacció amb l’individu,
que pugui sentir-se atret,

L’establiment de Balaguer guanya el concurs
d’aparadors de Grup Natural Òptics, amb l’exposició
de la marca esxclusiva “Divinas Palabras”

que esculli lliurement els
personatges proposats i es
converteixi en un mitjà únic
d’expressió d’una idea, d’un
concepte o d’un estat
d’ànim.

Natural Òptics Balaguer,
va resultar guanyador
d’aquest concurs d’apara-
dors, i es va basar en la per-
sonificació de cada ullera
amb els elements que l’iden-
tifiquen. Per exemple, la
muntura “Chef” estava expo-
sada juntament amb una
fondue i un llibre de cuina;

les “Lolita” amb pintallavis,
bolsos i altres elements fe-
menins... el conjunt de l’apa-
rador va merèixer el premi
obtingut.

Natural Òptics Balaguer,
situat al Passeig de l’Estació
número 11, porta des de
l’abril del 2006 oferint els
seus serveis d’òptometria i
audiometria a tota la gent de
la comarca, amb una aten-
ció personalitzada i profes-
sional, avalada per la garan-
tia d’un gran grup empresa-
rial.

L’aparador ha merescut ser premiat per la seva originalitat
alhora d’exposar les ulleres de la nova col·lecció
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Anuncis breus classificats

SELECCIONA
Advocats i Llicenciats/des en dret,

o estudiants d’últim any de carrera.

Interessats preguem enviar CV a info@attassessors.com
Es garanteix la màxima confidencialitat

IMMOBLES

-------------------------------------
SE VENDE un patio de
450 m2, incluido casa.
Razón: 973446131.
-------------------------------------
PISOS en venda a Bala-
guer, c/ Cadi, 90 m2 1er
pis, sense ascensor, gran
terrassa, 2on pis sense as-
censor. Raó: 687700990.
-------------------------------------
HORT EN VENDA a
Balaguer, 1.500 m2 rega-
diu. Raó: 629244164.
-------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer,llicència de
discoteca. Interessats tru-
car al tel: 667476167.
-------------------------------------
ES VEN pis dúplex a l’Av.
Països Catalans, 150
m2+terrassa+cuarto de
40 m2 al costat. Tot amb
vistes al riu. Oportunitat
única. Interessats trucar
al 678954170-667476167.
-------------------------------------
ALQUILO piso con mue-
bles a Balaguer. Muy
buen precio. Interesados
llamar al telèfono:
600402319.
-------------------------------------
DISPOSEM d’habitatges
d’entitats financeres, a
preu d’hipoteca. Interes-
sats demaneu informació
al telèfon: 607896071.
-------------------------------------

PRECISO piso de alquiler
en Balaguer. Interesados
llamar al 619813038.
-------------------------------------
PIS EN VENDA a Bala-
guer, c/ Cadí, 180 m2, 2
entrades, una amb ascen-
sor. Telf: 687700990.
-------------------------------------
ES LLOGA pis a l’Avingu-
da Països Catalans. Raó:
973446011.
-------------------------------------
DE PARTICULAR a parti-
cular, es ven pis 90 m2, 2
banys, 3 hab., traster, cel
obert, molt solejat, c/ Molí
del Comte. Raó telèfon:
666221631.
-------------------------------------
LOCAL en venda a
Balaguer, c/ Cadí, 140-
150 m2. Raó telèfon:
687700990.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar-res-
taurant per jubilació.
Amb pàrquing propi, ter-
rassa, menjador de 60
places. Totalment equi-
pat. Funcionament i per-
misos amb regla. Amb
vivenda. Telèfon per in-
formació: 600381763.
-------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36
de Balaguer. Referència
Cudós. Telèfon informa-
ció:973450555, Montse.
-------------------------------------

ES LLOGA àtic a Bar-
celona, amb 3 hab., mo-
blat, cuina independent,
ascensor. A prop de la pa-
rada de metro Pubilla Ca-
ses i del tranbaix. Preu:
650 e mensuals més des-
peses. Raó telèfons:
973449036-695582313.
-------------------------------------
VENDA/LLOGUER pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11. Raó telèfons:
973446161-629310479.
-------------------------------------
LLOGUER de cases, apar-
taments i pisos. Telèfon
informació: 607896071.
-------------------------------------
ES TRASPASSA bar a
Balaguer, en ple funcio-
nament, c/ Dr. Fleming,
47. Raó: 629476013.
-------------------------------------
FINQUES RÚSTIQUES en
venda, terme de Vallfogo-
na de Balaguer, amb
vivenda, pàrking, cuina
d’estiu i una gran pisci-
na. Telèfon d’informació:
687700990.
-------------------------------------
OFERTA Cambrils, Salou,
Miami, Hospitalet de l’In
fant, se venden aparta-
mentos y chalets directos
de entidades financieras.
Información y reserva de
visita en los teléfonos:
977838958-686646726.
-------------------------------------

ES VEN/LLOGA pàrkings
al c/ Barcelona, 68-72 Ba-
laguer. Raó: 676116396.
-------------------------------------
VENDO apartamento
céntrico en Balaguer.
Precio: 70.000 e. Razón:
610461492.
-------------------------------------
ES LLOGA pàrking al c/
Barcelona, 38. Telèfon
contacte: 651911537.
-------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------
ES PRECISA repartidor/a
pel Groc. És precís conèi-
xer molt bé Balaguer i te-
nir carnet de conduir.
Raó: 973448273.
-------------------------------------
SE PRECISA mujer entre
30-40 años, para cuidar
matrimonio mayor, inter-
na. Razón: 973446131.
-------------------------------------
MARIO pintura y deco-
ración. Con materiales de
calidad y precios ajus-
tados. Tel: 649178726.
-------------------------------------
SE OFRECE mujer para
cuidar personas mayores
de noche. Tel: 625688577.
-------------------------------------
S’OFEREIX senyora amb
experiència, per cuidar
persones grans i nens. T:
679775306-648141567.
-------------------------------------
SE OFRECE mujer para
limpieza o cuidar gente
mayor. Tel: 607706878.
-------------------------------------

ES NECESSITA noia per
fer de cambrera i ajudant
de cuina, per restaurant
a les Avellanes, amb pos-
sibilitat d’allotjament.
Raó: 687727525.
-------------------------------------
SE OFRECE mujer para
trabajar en granjas de
animales. Experiéncia en
parideras. Tel: 664761610.
-------------------------------------

MOTOR

-------------------------------------
VENDO Kia Carnibal, 7
plazas, 2005, 49.000 kms,
radio CD, DVD, aire
climatizado, dirección
asistida. Todos los extras.
En muy buen estado. Telf:
649178726.
-------------------------------------
ES VEN Audi A3 sport-
back, 170 cv TDi, quattro,
color vermell, pack shine,
xenon, APS, 1 any garan-
tia. Any 2007. 80.000 kms,
de particular a particular.
Preu: 25.000 e. Raó:
687449890.
-------------------------------------

VARIS

-------------------------------------
OPORTUNIDAD se ven-
de comedor moderno de
color cerezo, mueble TV,
vitrinas, mesa, sillas,
mesita, lámpara de pie,
TV. Telf: 973443534 (Toni),
Balaguer.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

Requisits:

- carnet de consuir

- conèixer molt bé Balaguer

ES PRECISA

REPARTIDOR/A PEL GROC

Interessats/ades trucar al 973 44 82 73
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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

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

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 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 607191367

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

MONTGAI

PERE SOLANS 973430110

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

Farmàcies de torn de Balaguer

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

09.50 10.19

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

09.10 (3) 09.39

11.45 12.14

13.45 (3) 14.14

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

07,00 ÀGER finers

14.00 ÀGER dmres. i dv. lectius

17.00 ÀGER dill., dmart. i dij. lectius

17.50 LES Diari

18.05 LES 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

09.39 (3) 11.00

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 30 d’abril a les 8 de la tarda del 7 de maig ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 7 de maig a les 8 de la tarda del 14 de maig CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 14 de maig a les 8 de la tarda del 21 de maig SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
al: 687 509 546

pis dúplex a l’Av. Països Catalans
150 m2+terrassa+cuarto de 40 m2 al costat.

Tot amb vistes al riu. Oportunitat única.

ES VEN

Interessats trucar als tels.

 678954170-667476167.
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