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Els miradors de Mont-Rebei
Durant aquest mes d’agost
s’han acabat les obres dels
7 miradors instal·lats al
Congost de Mont-Rebei
1

Cicle teatral de tardor
Amb l’obra «Excuses!», el
proper 22 de setembre
s’iniciarà el cicle de tardor
al teatre municipal
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BALAGUER

Han fet el cim!
Jordi Betbesé i Francesc
Allué han aconseguit fer el
cim del Chimborazo, el
volcà més alt del planeta, a
6.310 metres d’alçada
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Salud
Automoció,
S.L.
Josep Salud Pla - des de 1932
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Revifalla musical a Balaguer
En portada:

Després d’uns gloriosos darrers anys
de la dècada dels 90, en que Balaguer gaudia
de cinc o sis grups musicals força
consolidats, aquests van anar
desapareixent i disgregant-se, quedant tant
sols quatre grups, Freak Beat, recentment
desaparegut i els únics que perduren, el grup
de música punk «Maria y sus Cogollos»; els
«No tiene fe» i el màxim exponent actual «el
Gitano» que amb tant sols un parell de
mesos ja ha exhaurit el miler de CD’s editats
del seu nou treball «la máquina de ensofatar»
Però, aquest estiu, sembla que la cultura musical vol tenir una revifalla, amb la
presentació de dos nous grups,
que han debutat aquest
mateix estiu. El passat 4
d’agost, el grup «La
Vanda» , format
per
joves
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músics balaguerins s’estrenava davant del
seu públic a l’Hostal Nou, juntament amb
el Gitano, sorprenent a propis i estranys
amb bona música i amb qualitat, i que de
ben segur n’haurem de parlar a partir d’ara,
i també cal esmentar el grup de música
ska i soul, «Hot numbers» que van estrenarse extraoficialment el passat dimecres a la
Rosaleda i que ho tornaran a fer aquest
dissabte al Festimal independent de La
Sentiu, liderats pel cantant Ramon Mayals
que ja va triomfar amb el grup PK-2 i que
ara retorna amb el seu nou grup.
Bons musics i moltes ganes de perdurar en el món musical balaguerí.
Ara només cal que tots
ells tinguin el suport
necessari. Qualitat
musical no els
hi falta!
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La Festa Romana del barri del
Firal es va veure deslluïda
per una tempesta

Exposició del 50è aniversari del tram
ferroviari Lleida-La Pobla a Balaguer
4

Del 4 al 14 d’octubre, a la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament,
organitzada i promoguda per Joan Solé Molins
La Sala d’exposicions de l’Ajuntament
de Balaguer acollirà, del 4 al 14 d’octubre,
una exposició commemorativa del 50è aniversari del tram ferroviari Lleida-la Pobla de
Segur, promoguda i organitzada pel balaguerí Joan Solé Molins i que compta amb la
col·laboració dels ajuntaments de Balaguer
i La Pobla de Segur, i diferents agrupacions
fotogràfiques i filatèliques de l’Estat.
L’exposició estarà formada per fotografies, segells, pancartes, targetes telegràfiques, postals, etc, tot referent als 50 anys
d’història del tram ferroviari que uneix Lleida
i La Pobla.
Cal destacar, que durant el matí del dia
6 d’octubre, tothom que ho vulgui, podrà

posar un matasegells, de manera gratuïta, a
qualsevol sobre que porti, o a la postal commemorativa que es vendrà a la mateixa exposició de 10 del matí a 2 de la tarda, amb la
presència d’un funcionari de correus.
Els orígens de la línia entre Lleida i La Pobla venen de l’any 1885, quan va signar-se un
acord entre Espanya i França per la construcció de dues línies transpirenàiques, la de
Somport i la del port de Salau. No fou fins al
1924 que s’inaugurà el tram Lleida -Balaguer,
mentre que fins a Pobla es va fer en tres fases
més. Una primera fins a Cellers (1949), fins a
Tremp (1950) i fins a Pobla de Segur (13 de
novembre de 1951) amb un total de 89,9 quilòmetres.

Els actes previstos per als més petits, van
poder realitzar-se sense problemes
La Festa Romana del barri del Firal del passat dimarts 14 d’agost, va veure’s deslluïda per una gran
tempesta, tot i que els actes previstos per la tarda i que
anaven destinats als més petits van poder realitzar-se
sense cap tipus de problemes. El sopar, que s’havia
de celebrar a l’aire lliure va fer-se en un magatzem,
mentre que la Festa Romana va celebrar-se, amb menys
públic del previst, l’endemà, 15 d’agost.
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La Plaça del Mercadal
acollirà la Primera Fira
d’Entitats de Balaguer
El proper diumenge 9 de setembre, la Plaça
del Mercadal serà l’escenari de la Primera Fira d’Entitats de la capital de la Noguera, que està organitzada per l’Associació de Dones d’Almatà i els
Amics de Sant Josep del Molí.
Aquest certamen, que vol venir a recuperar
l’antiga Fira dels Enamorats que es celebrava cada
dia 8 de setembre a Balaguer, ja compta amb la
col·laboració i participació de vora una quarantena d’entitats culturals, socials i esportives de la
ciutat, que durant tot el dia, a partir de les 10 del
matí, exposaran i mostraran totes aquelles activitats i productes que realitzen al llarg de l’any, per tal
de donar-se a conèixer a la societat, a la vegada
que intercanviaran experiències amb les altres entitats de la ciutat, sense descartar que a la llarga
puguin treballar plegades en l’organització d’activitats diverses, que s’emmarquin dins dels seus
objectius culturals, socials i /o esportius.

Comencen les obres
d’urbanització del
carrer Velluters
Durant aquest mes d’agost, l’Ajuntament
de Balaguer ha començat les obres d’enderroc, ampliació i urbanització del carrer Velluters, en ple Centre Històric de la ciutat.
Per tal de poder fer l’ampliació d’aquest
estret carrer que uneix la Plaça del Pou a través del carrer Cadena, amb el carrer Sant
Pere, ha estat necessari l’enderroc d’una
vivenda. Fins a la data, aquest carrer estava
tancat i en un estat lamentable pels peatons.
Amb aquesta intervenció, s’ha aconseguit guanyar més amplitud, neteja i llum en
aquest petit espai del casc antic un dels
més deteriorats de la ciutat, tres consecucions que es fan necessàries en la majoria
dels espais del centre Històric per a la seva
millora indispensable, per tal de fer-lo més
habitable i agradable als seus veïns i per tant
iniciar de manera progressiva la seva difícil
però necessària recuperació.
Oxigenar el centre històric, creant zones
i espais lliures, carrers més i millor il·luminats
i permetent l’entrada de vehicles a la majoria

dels carrers, ja siguin per facilitar l’accés dels veïns,
com dels diferents serveis municipals i d’ordre públic, com ara el camió d’escombraries i de bombers,
són alguns dels objectius marcats per l’Ajuntament
segons indicà el regidor d’obres i serveis de l’Ajuntament de Balaguer, Francesc Ferrer, i en els que s’està
treballant de cara a properes intervencions que s’iniciaran en els propers mesos.
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Articles de viatge
Bolsos
Maletes
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Montgai celebra la seva Festa Major del
31 d’agost al 3 de setembre
Una cinquantena de
participants en la Mostra de
Cuina pràctica de Vallfogona
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El proper divendres 31 d’agost, la localitat noguerenca de Montgai començarà
la seva Festa Major d’Estiu amb un sopar
popular a partir de les 10 de la nit, un Scala
en Hi Fi i molta marxa amb la Disco Band,
i amb l’actuació del grup La Marxa dels
Nois fins a altes hores de la matinada.
La Festa continuarà l’1 de setembre
amb una sessió de ball de tarda amb l’orquestra Eivissa, mentre que a partir de les
11 de la nit, i a la Sala Ateneu, hi haurà un
gran espectacle amb la divertida revista El
Molino, i a continuació una llarga sessió de
ball de nit amb l’orquestra Eivissa.

El diumenge 2 de setembre i després del
tradicional Repic de Campanes, es celebrarà
la Missa cantada per la coral “Els cims de
Montgai”, a les 12 del migdia.
Durant tot el diumenge estarà instal·lat el
parc infantil Guyus.
A la 1 del migdia ballada de sardanes amb
la Cobla Nocturna, que també serà l’encarregada de les sessions del ball de tarda i nit.
El dilluns 3 de setembre hi haurà animació
infantil amb el grup La Cremellera, amb xocolatada inclosa i l’orquestra Glacé serà la responsable de tancar la Festa amb una sessió
de ball a partir de les 19,30 hores.

La Mostra de Cuina Pràctiva d’Estiu celebrada a
Vallfogona a càrrec de Joan Fontanet va ser tot un èxit de
participació amb una cinquantena de participants que
van poder gaudir, durant els dos dies de la Mostra, de
les explicacions de com es poden elaborar una sèrie de
plats, de manera ràpida i amb productes del camp, la
major part verdures, marisc i peix. Un total de 15 plats
entre els que cal destacar les verdures marinades, els
escabetx i els fideus xinesos, el plat més exòtic dels que
van presentar-se.
D’altra banda, les activitats del programa Estiu i
Cultura 2001 continuen amb un curset intensiu de sardanes del 27 d’agost a l’1 de setembre, i un curs d’introducció al teatre per a infants, a càrrec del grup de teatre
La Garba, dirigit per Josepa Guerrero.

Bona Festa Major
SERVEI DIARI A: LLEIDA · TREMP · POBLA · SORT · RIALP · LLAVORSÍ · ESTERRI

Av. Molí, 29 · 25600 BALAGUER (Lleida)
Tel. 973 446010 · Tels. mòbil 639 443516 - 659 039175 - 659 306082

Menjars - Tapes variades
Prat de la Riba, 5 - Tel. 973 430032 - MONTGAI

L’Ajuntament de Montgai
convida a tothom a la seva Festa Major

Música, ball, màgia i espectacles infantils,
protagonistes de la Festa Major de Menàrguens
Els grups Blanes, De Noche, Emporium i Glacé seran els responsables
de les sessions de ball del 31 d’agost fins al 2 de setembre

Continuen les activitats de
«Viu l’estiu a La Sentiu»

La Festa Major de Menàrguens començarà
el divendres 31 d’agost amb la Missa de les 12
del migdia, seguida d’una Festa d’homenatge
als avis, al casal Joan Baptista Xuriguera, amb
l’actuació de “la Tuna”.
Per la tarda estarà instal·lat el parc infantil
“Joc Moll” a les piscines municipals. A les 19,30
hores actuarà el grup Cremallera, al patí de les
Escoles, amb pallassos, màgia i malabaristes.
A les 11 de la nit tindrà lloc el concert de
Festa Major i gran sessió de ball amb l’Orquestra Blanes, i a continuació marxa fins a la matinada amb el grup De Noche.
El dissabte 1 de setembre, a partir de les 6

de la tarda, hi haurà una ballada de sardanes, seguida d’un concert de Festa Major
a les 8 de la tarda, i les corresponents
sessions de ball de tarda i nit, tot a càrrec
de la Cobla-Orquestra Emporium.
La Festa acabarà el diumenge 2 de
setembre. La jornada començarà amb la
tirada de bitlles locals a les 9 del matí. La
celebració de la Missa a les 11 i a les 12,
un cercavila amb els grallers del grup Cremallera. A partir de les 7 de la tarda, el
Màgic Xema portarà la seva màgia i a les 9
del vespre començarà el Ball Fi de Festa
amb el grup Glacé.

Aquest diumenge 26 d’agost, tindrà lloc el torneig
de Futbol Sala, que es disputarà a la pista de futbol sala
del recinte esportiu. El torneig es desenvoluparà durant
tot el dia, amb un seguit de partits amb diferents eliminatòries entre els diferents equips participants entre els que
hi haurà l’equip local l’O.C. La Sentiu.
La programació s’acabarà el proper dissabte 8 de
setembre, amb el Teatre a la Plaça, a partir de les 22,30
hores de la nit, amb la representació de l’obra “Ai, Joan
que descarriles” a càrrec de la Companyia “La
SudaTeatre” de Balaguer, a la Plaça Major. Tots aquests
actes estan organitzats per la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament amb la col·laboració del grup Joves de La
Sentiu.
D’altra banda, el proper diumenge 2 de setembre,
La Sentiu acollirà la “trobada del sol a la taula”, per tal de
divulgar l’aplicació de l’energia solar tèrmica, estudiar
l’estalvi energètic i les avantatges culinàries i l’experimentació de diferents cuines i receptes solars a mas Lluerna.

L’Ajuntament de la
Vila de Menàrguens
us desitja

Bona Festa Major
CA LA VILA

Pol. Ind. Camp Llong. C/ Tramuntana, 8
Tel. 973 450 777 - Fax 973 450 786
25600 BALAGUER (Lleida)

T’oferim una cuina creativa, tradicional i de mercat. Ara podràs degustar

CANGUR, ESTRUÇ, SUSHI JAPONÈS
i un gran assortit en xarrups i gelats artesans
No deixi’s que t’ho expliquin... Vine i deixa’t enredar

Us desitja una bona Festa Major
B a r R e s t a u r a n t
MENÀRGUENS

HORARI De dilluns a dissabte, de 8 del matí a 12 de la nit Diumenges obert, i dilluns sense servei de carta
C/ Bons Aires, 3 - 25139 Menàrguens - Tel. RESRVES 973 180 129
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Ja estan acabats els set miradors del
Congost de Mont-Rebei
Permeten poder contemplar amb seguretat, els magnífics paisatges i
vistes des dels diferents punts estratègics del Congost

L’orquestra Càlida

Santa Linya celebra la seva
Festa Major d’estiu
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La Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya va finalitzar durant aquest mes
d’agost, les obres d’acondicionament
d’un total de 7 miradors sobre el Congost de Mont-Rebei, ubicat entre les co-

marques de la Noguera i el Pallars Jussà, en ple
Montsec.
La construcció d’aquests miradors, ubicats
en punts estratègics del Congost que permeten
observar i gaudir d’unes magnífiques vistes i
paisatges, s’emmarca dins del pla de millora
d’obres i acondicionament del camí de la reserva natural del Montsec.
L’objectiu d’aquests miradors és el de reforçar la seguretat dels excursionistes i dels visitants d’aquest estret camí.
Els miradors tenen forma de banc i estan
fets de fusta de pi tractada, amb una robusta
però imperceptible estructura d’acer, molt integrats en l’entorn on es troben.
Els set miradors han suposat una inversió
total d’onze milions vuit-centes mil pessetes que
ha assumit Caixa Catalunya.
Anteriorment, s’havia col·locat una sirga, a
manera de barana-agafador en els punts més
estrets del camí, també per oferir més seguretat
als excursionistes.

La Banda del Drac serà l’encarregada de posar música a l’inici de la Festa Major de Santa Linya, aquest
divendres 24 d’agost, després del tradicional repic de
campanes i el repartiment de sangria per a tothom.
El dissabte 25, serà l’Orquestra Càlida la que amenitzarà
les dues sessions de ball de tarda i nit, després que a les
12 del migdia s’hagi celebrat la Missa cantada, seguida
del concert de música clàssica a càrrec d’Arnau Millà i
David Giné. A les 4 de la tarda, hi haurà animació infantil
amb pallasos i cucanyes per als més petits.
El diumenge 26 d’agost, al migdia tindrà lloc una
audició i ballada de sardanes, mentre que a partir de les 5
de la tarda, es celebrarà un renyit partit de futbol. Acabarà
la festa el grup Màxim Dos, responsable de les sessions
de tarda i nit del ball.

Àngel Guimerà, s/n · Tel. 973 448933 · 25600 BALAGUER -La Noguera-

Bellcaire s’aplega al voltant d’una taula, per
celebrar el popular Sopar de Colles
Prop de cinc-cents comensals van participar al tradicional sopar
celebrat el passat dissabte 28 de juliol a la localitat noguerenca

Cubells vol construir una
planta de purins

Per Àngel Periel Navarro

De ben entranyable i força animada hom
pot qualificar l’acostumada festa dita “Sopar
de Colles” que dissabte 28 del proppassat mes
de juliol fou celebrada per setena vegada a
Bellcaire d’Urgell.
Aquesta tan esperada trobada de germanor bellcairina enguany comptava amb la participació feliç de vora cinc-cents comensals, tots
ells aplegats en vint-i-sis colles. Totes quals,
com els anys passats, competiren esportivament per aconseguir la millor exquisitat i presentació de llurs menjars propis, del que pertanyia al parament de les taules respectives i, així
mateix, de la imatge personal corresponent dels
seus membres; d’una manera tal que allí està
present una gran variació i, alhora, l’originalitat
distingida.
Un cop iniciat el festí, les abundants viandes i els beures, unes avivades converses i
alguns graciosos acudits enfervoriren calorosament l’ambient, el qual s’apujà fins el màxim

quan s’acompliren els nombrosos brindis fets amb cava. Puix llavors, tot i que
era el tradicional, els responsables
organitzatius lliuraren als caps de taula
un objecte artístic, al mode d’un obsequi i com a un record de l’aplegament.
I, ensems l’assabentar que el grup
“L’Habana” seria l’amenitzador de la divertida sessió de ball que a l’indret seguiria després, felicitem ben efusivament
els components de la Comissió de Cultura i Festes de l’Ajuntament local, en
reconéixer-les la seva excel·lent organització del festival d’esment i per l’èxit que
ell tingué assolit.

Vint-i-sis colles i prop de 500
comensals participaren en la
setena edició del Sopar de Colles
de Bellcaire d’Urgell

La localitat de Cubells vol construir una planta de purins
que serà una de les més grans de la comarca de la Noguera, a la partida del camí de Bellcaire, com a lloc més
propici per aquest tipus d’instal·lació.
La planta de purins prevista té un pressupost de tres
mil milions de pessetes i la construcció i planificació
d’aquesta planta correrà a càrrec d’una Unió Temporal
d’Empreses (UTE).
Amb aquesta nova instal·lació d’una planta de purins
es podrà donar sortida als purins de les nombroses granges de la zona que fins a la data no gaudien d’aquest
servei, amb tots els problemes que això comportava pels
seus propietaris i pels veïns de la zona.
D’aquesta planta, en sortiran els purins convertits en
adob o en d’altres productes agropequaris, i la nova instal·lació suposarà la creació de nous llocs de treball directes
i indirectes pel municipi de Cubells.
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La projecció de la pel·lícula “Missió impossible
2”, clausura el cicle de cinema a la fresca
La pel·lícula, protagonitzada per Tom Cruise i Dougray Scott es
projectarà aquest divendres 24 d’agost, a partir de 2/4 d’11 de la nit

Webs espanyoles amb MP3 gratis
En totes aquestes webs pots fer cerques per títol i per
autor.
http://www.mp3.es
http://www.mp3.com
http://www.hispamp3.com
http://www.peoplesound.com
http://www.besonic.com
http://www.vitaminic.es
http://www.dgolpe.com
http://www.tusmp3s.com
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Dins del cicle “Cinema a la fresca”, organitzat per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Balaguer, i que ve celebrant-se des de fa diversos estius, aquest divendres, 24
d’agost, el parc de la Transsegre serà l’escenari de la darrera
de les projeccions d’aquest estiu, amb la pel·lícula “Missió
impossible 2”, protagonitzada per Tom Cruise, Dougray Scott,
Thandie Newton i Ving Rahmes i sota la direcció de John Voo.
La pel·lícula d’acció no és apta per a menors de 13 anys i
té una durada de 125 minuts.
En l’altra projecció d’aquest estiu, «Evasió a la granja», el
públic infantil va omplir el recinte de gom a gom.
- Classes de repàs (Primària, ESO, BUP, FP, COU)
- Tècniques d'estudi
- Tècniques de lectura i comprensió de textos
- Tècniques de redacció
- Preparació per les Proves d'Aptitud per a
l'Accés a la Universitat (Selectivitat)
- Preparació per a les proves d'accés als
Centre de Reforç Escolar
cicles formatiu de grau mitjà i superior
C/ Barcelona, 36 entresol 1a
GRUPS REDUÏTS
Tel. 973 447911 - BALAGUER
PROFESSORS LLICENCIATS
Consulta
Visites a domicili
Vacunacions
Cirurgia

Tot per l'animal de
companyia !
Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

Anàlisis
Aliments i complements
Servei de perruqueria

URGÈNCIES:
Tel. 617 910071

«Excuses!» de Joel Joan i Jordi Sánchez, obrirà
el cicle de teatre de tardor, el 22 de setembre
Els televisius de la sèrie “Plats bruts”, actuaran juntament amb Mònica
Glaenzel i Teresa Sánchez, dirigits per Pep Anton Muñoz

Amb l’obra “Excuses!”, la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Balaguer obrirà el
cicle de Teatre de tardor, que s’iniciarà el dissabte 22 de setembre i acabarà el diumenge
16 de desembre.
Els amants del bon teatre podran gaudir
amb la programació presentada per aquesta
tardor, d’autèntic luxe.
Si Joel Joan i Jordi Sánchez portaran el seu
humor amb “Excuses!” el 22 de setembre, el
dissabte 27 d’octubre tocarà el torn a la representació de l’obra “Woyzeck” de George
Büchner, dirigida per Àlex Rigola i interpretada
per Lluís X. Villanueva, Mingo Rafols, Daniela
Feixas i Pep Jové entre d’altres.

Tertúlia «tribuna lliure» i
exposició de fotografies de
l’artista alabesa
Juncal Ballestin

Dins de la programació de les Festes
del Sant Crist, el dissabte 10 de novembre
hi haurà la representació de “Don Juan o el
festí de Pedra” de Molière, amb Lluís Homar
i Jordi Boixaderas com a principals
interprets.
El 26 de novembre, arribarà al Teatre
Municipal “La jaula de las locas” amb Paco
Moran i Joan Pera, mentre que el cicle finalitzarà el diumenge 16 de desembre a partir de les 7 de la tarda, amb l’obra “A la
cuina amb l’Elvis” de Lee Hall, dirigida per
Roger Peña i interpretada per Eduard
Farelo, Mercè Montalà, Savina Figueras i
Nacho Vidal.

Després de l’èxit de la darrera tertulia, celebrada el
passat mes d’agost, el proper dissabte 1 de setembre,
a partir de 2/4 de 7 i fins a les 8 de la tarda, els jardins del
parc del Reial acolliran la tertulia mensual “Lo Morinyol
363” sobre el tema “Tribuna lliure”, acompanyada d’una
mini exposició de fotografies de l’artista alabesa Juncal
Ballestin. Un acte cultural obert a tothom que desitgi assistir-hi, organitzat per Joan Borda, a través d’ORA (Oficina de Recaptació Amorosa).
En cas de mal temps o bé amenaça de pluja, la
tertúlia es suspendrà, quedant convocada pel dissabte
següent a la mateixa hora i el mateix lloc.

PENYA 1X2 MONILL
Admon. de Loteries Monill -Balaguer-

DESAPAREGUTS!!
Sandra Cost Ribes i Jordi Bonet Izquierdo
Vistos per última vegada
agafats de la mà al carrer Sant Lluís.
Si algú els veu que els porti el dia 8 de setembre a les 5 de la tarda a l’església del
Sant Crist de Balaguer.
Es gratificarà.
GRÀCIES!!

•
•
•
•

Participacions de 500 i de 1000 ptes.
Abonaments de 5 jornades de 2.500 i 5000 ptes
Abonaments temporada
Desenvolupament amb el millor programa
informàtic del mercat. El X15 SUPERPLUS.
• Els premis es pagaran cada jornada
• Còpia detallada de la jugada cada jornada
• Si disposa d’ordinador, còpia de la travessa amb
disket, on podrà fer l’escrutini a casa.
No es quedi fora, la millor manera d’invertir
jugant és PENYA 1X2 MONILL
Per a més informació telefonar a Administració de Loteries Monill
Tel. 973 445083 www.galeon.com/monill
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Ruta turística per la capital de la Noguera.
Una meravellosa ciutat per descobrir
Partint del Museu de la Noguera, ens endinsem pels tortuosos i
tranquils carrers del Centre Històric, tot visitant els
principals monuments
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Donar un tomb per Balaguer durant els
mesos d’estiu és força agradable, sobretot pels carrers estrets i tortuosos del seu
centre històric. Carrers frescos, ja que són
molt poques les hores de sol que hi arriben, i plens d’encant i d’història.
Avui seguirem l’itinerari turístic que ens
proposa el plànol turístic i comercial editat
per l’Oficina de turisme de l’Ajuntament,
iniciant-lo amb una obligada visita al Museu de la Noguera, situat al barri jueu. L’exposició de les sales permanents del Museu ens situen, històricament, a la Balaguer
medieval, amb el seu passat islàmic i comtal, que ens ajudarà força a situar-nos per
la nostra ruta sobre el terreny. Sortint del
Museu visitem els carrers que conformen
el barri jueu, el Barri Nou, el carrer de Sant
Josep, el carrer del Miracle, i l’estret carrer
dels Teixidors, abans d’arribar a la gran Plaça del Mercadal, que rivalitza amb la de Vic
per ser la plaça medieval porxada més gran
de Catalunya. Des de la Plaça podem adreçar-nos cap al carrer de la Botera, on ens
espera, majestuós, el portal del Gel, una
de les entrades a la ciutat emmurallada

medieval. A l’esquerra hi ha una torre metàl·lica
que ens porta als peus de la passarel·la de la
Muralla, oferint-nos una vista inèdita del centre
històric i de tota la ciutat. La passarel·la ens
porta cap a la Plaça Cecília de Comenges,
davant mateix de l’església gòtica de Santa
Maria, església d’una sola nau que destaca per
la seva sobrietat i solidesa, i que acull, des de
fa uns anys una exposició permanent d’art
marià. Escultures i pintures, la majoria d’elles
reproduccions de les diferents mares de deus
que es troben per la nostra geografia.
De davant mateix de l’església surt l’escalinata construïda als anys 50 i que ens porta al
bell mig del centre històric balaguerí, d’allí podem contemplar la Plaça del Pou, i dirigir-nos
cap a la remodelada Plaça de Sant Salvador,
que havia estat el punt neuràlgic de la ciutat
medieval. A la vora, la Reguereta, un dels espais més tranquils i nostàlgics del casc antic.

Visitar el Centre Històric de Balaguer és força
agradable, sobretot pels seus carrers estrets i
tortuosos, carrers frescos ja que són molt
poques les hores de sol de que gaudeixen

La visita ha de partir, obligatòriament, del Museu
de la Noguera, on se’ns explica el passat islàmic i
comtal de l’actual capital de la Noguera, i ens facilita
la lectura de l’actual casc antic

La passarel·la ens porta cap a la Plaça Cecília
de Comenges, davant mateix de l’església gòtica
de Santa Maria, església d’una sola nau que
destaca per la seva sobrietat i solidesa

www.infocomarca.com

Sortint del Castell ens
trobem amb el Santuari
del Sant Crist i a
l’esquerra el parc del
Reial, una zona lúdica on
es pot passar una bona
estona amb tranquil·litat.
Baixant del Santuari pel
camí dels Misteris
arribem al carrer del Pont,
carrer porxat que és
l’autèntica façana de la
ciutat, d’una gran bellesa.

Aquest carrer del Pont,
havia estat per
excel·lència, el carrer
dels oficis, havent
arribat a concentrar més
de quaranta oficis, entre
carreters, basters,
ferrers i boters, tal i
com ens ho recorda
Francesc Guillaumet en
el seu llibre “els carrers
de Balaguer”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Seguint carrer Torrent
amunt i tot just passat el
portal d’Alcoraç, ens
enfilem pel carrer del
Castell que ens conduirà
fins a l’entrada del Castell
Formós, el que fou palau
andalusí i posteriorment
palau dels Comtes d’Urgell,
un cop l’any 1105, Pedro
Ansurez va conquerir
definitviament la ciutat
als àrabs.

Seguint carrer Torrent amunt i tot just
passat el portal d’Alcoraç, ens enfilem
pel carrer del Castell que ens conduirà
fins a l’entrada del Castell Formós, el
que fou palau andalusí i posteriorment
palau dels Comtes d’Urgell, un cop l’any
1105, Pedro Ansurez va conquerir definitivament la ciutat als àrabs. Aquí podem veure part de les excavacions arqueològiques realitzades a les dècades dels 80 i 90, i que ja hem vist els
seus resultats en la nostra visita al Museu de la Noguera.
Sortint del Castell ens trobem amb
el Santuari del Sant Crist, un dels més
venerats de les comarques catalanes i
que és visitat, anualment, per milers de
persones d’arreu de l’Estat.
A l’esquerra del Santuari del Sant
Crist, que es troba en fase de restauració, trobem el parc del Reial, una zona
lúdica, que acull un parc infantil i un
berenador, on es pot passar una bona
estona amb tranquil·litat.
Baixant del Santuari pel camí dels
Misteris arribem al carrer del Pont, carrer
porxat que és l’autèntica façana de la
ciutat, d’una gran bellesa, davant del
gran pulmó verd de Balaguer com és el
riu i el parc de la Transsegre.
Aquest carrer del Pont, havia estat
per excel·lència, el carrer dels oficis,
havent arribat a concentrar més de quaranta oficis, entre carreters, basters, ferrers i boters, tal i com ens ho recorda

Francesc Guillaumet en el seu llibre, “els
carrers de Balaguer”.
Creuem el pont de Sant Miquel, el més
antic de la ciutat i que durant molt de
temps havia estat l’únic accés a la ciutat
pels que venien per la zona del Davant
Balaguer, i ens dirigim cap al convent de
Sant Domènec, conjunt arquitectònic que
acull un meravellós claustre gòtic, una de
les millors peces arquitectòniques de la
capital de la Noguera i la seva església,
recentment remodelada.
No podem acabar la nostra visita turística a la Ciutat,
sense citar el Monestir
de Les Franqueses,
un monestir

cistercenc, greument deteriorat, que es
troba a uns tres quilòmetres del nucli
urbà, a l’Horta d’Avall, en direcció cap
a Menàrguens. Un edifici de gran
bellesa, les parets del qual reclamen a crits una urgent intervenció.
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Indesinenter
D’un verd lluent creixia la claror,
d’un verd la vall obertament intens.
Molt més que el blau, el verd respira vida,
per més que el blau al cel i al mar extés,
al color verd li guanyi la partida.
M’enamora el verd
imprés a les plantes verdes,
l’ufanor de l’om,
xops allargassats al bancal de l’horta,
m’enamora el verd,
entre verd i blau del blau de la mar
reflexant l’atzur. M’enamora el frec
de la sorra fina platejada i dòcil,
el tomb d’una alzina, les canyes d’un rec,
el verol de sisca, el brancatge jove,
la font del meu poble.
Vent de primavera, sentiments d’amor,
un punt de tendresa, l’estel que duu vida,
la pròpia galàxia, la lluna tan nostra.
M’enamora el sol, m’enamora el món.
Escletxes a l’aire, naturals i lliures,
per on passa el bes, la vida dels dos,
l’impuls d’una mà.
Abraçades nobles, m’enamora molt
l’amor per si sol, l’instint d’estimar.
Miquel Trilla

Des del 4 fins al 7 de setembre es celebra la
15a Escola d’Estiu de la Noguera
Organitzada pel Grup de Mestres de la Noguera i el Centre de
Recursos Pedagògics de la Noguera
El proper dilluns 3 de setembre, a partir de les 7 de la
tarda, el Passeig de l’Estació
serà el marc per a la inauguració de la 15a Escola d’Estiu
de la Noguera, organitzada pel
Grup de Mestres de la Noguera i el Centre de Recursos Pedagògics.
En aquesta 15a Escola
s’espera la presència de més
de 150 mestres d’arreu de la
comarca i de d’altres comarques veïnes, que podran inscriure’s a l’Escola fins el mateix dimarts 4 de setembre al
matí, en els cursos que encara queden places.
Els cursos que es celebraran enguany seran: Aplicacions
pràctiques
del
processador de textos word;
creació de pàgines web; Quines alegries em donen les
matemàtiques; Com conservar la veu utilitzant-la en la funció docent; recursos per treballar les festes populars; l’audició musical a l’ensenyament
primari, etc.

15

Pressupostos sense compromís
BOTIGA: c/ Sant Joan, 1 baixos - Tel. 973 314 017
MAGATZEM: Pol. Ind. Riambau, c/ III, núm. 33
Tel./Fax 973 501 252 - 25300 TÀRREGA

Visiti’ns

HORARIS:
BOTIGA, de 9,30 a 1h. i de 5,30 a 8h.
MAGATZEM: de 8 a 1h. i de 3 a 7,30h

Sorpresa amb la eliminació
de la Copa Catalunya, en la
primera ronda
El C.F. Balaguer 2001-2002 va presentar-se
davant el Fraga i començarà la lliga a El Poal
Davant el Júpiter, i a causa del partit de sanció que arrossega del partit
del play-off, davant el Manacor, de la passada temporada
16

Josep Maria Gonzalvo, tècnic del
Balaguer encara no té tota la plantilla confeccionada, a falta de pocs dies per l’inici del
campionat de lliga, que començarà el proper
diumenge 2 de setembre. El Balaguer rebrà
al Júpiter, però no podrà fer-ho al camp Municipal d’Esports de Balaguer sinó al camp
d’esports de la població d’El Poal, a causa
del partit de sanció que arrossega des del
partit que va disputar davant el Manacor en el
play-off d’ascens a la Segona B de la passada temporada.
El Balaguer va iniciar la pretemporada
guanyant per 1-2 al Fraga, mentre que dies
més tard, s’imposava per 0-2 al Bellcairenc
en el segon partit de preparació.
La presentació oficial del primer equip va
produir-se aquest dimecres 22 d’agost da-

vant del Fraga, mentre que aquest diumenge, l’equip vermell continuarà la seva preparació davant l’Artesa de Segre. Per últim, el
29 d’agost, l’equip jugarà un triagular amistós entre l’Espanyol i el Poal, a la localitat
del Pla d’Urgell, com a última prova abans
d’iniciar-se la lliga.
Actualment, i a falta d’un parell d’incorporacions, la plantilla està formada pels
porters Raul Ojeda, Àlex Moragues i Marcos
Tenorio, els defenses, Juanjo Tenorio, Valeri,
Torra, Cercós, Nacho, Mayoral i Goyo, els
centrecampistes, Menchón, Esteve, Abel,
Bernat, Àlex Bonet i Fortuny, i els davanters
Alias, Viladegut, Trilla, Sergio Ruiz i Joan Albert,
i no es descarta la incorporació a darrera
hora del defensa Sánchez Jara, que està
entrenant amb l’equip de la Noguera.

Poc l’hi ha durat l’alegria de ser campió de la Copa
Catalunya al Balaguer, després de la seva sorprenent
eliminació de la competició d’enguany, en la primera
ronda, davant del Guissona, equip que milita en la Regional Preferent, després d’haver empatat el partit a un gol, i
caient en la tanda de penaltys.
La derrota, tot i que no afecta en absolut la marxa de
l’equip de cara a la lliga que començarà el proper diumenge 2 de setembre, sí que ha estat un cop dur per als
jugadors i per al club que esperaven poder-se presentar
davant de la seva afició, en el partit de la segona ronda
davant la Unió Esportiva Lleida de Carles Viladegut.

El Futbol Sala Vipla comença
una nova temporada, sota les
ordres de José Luis Torres
El Club Futbol Sala Balaguer ja ha començat a preparar la
temporada 2001/2002, en la qual el seu primer equip tornarà
a participar en la primera Divisió Nacional “B”.
En l’aspecte institucional cal destacar el canvi de directiva del club. Dani Vives, persona molt vinculada al món del
futbol sala balaguerí passa a ocupar el càrrec de President de
l’entitat, després d’haver estat jugador i entrenador del club.
La vicepresidència serà ocupada per Pep Fillat, i la secretaria
per Òscar Polo. Completen la directiva la tresorera Olga Rosell
i la vocal Rosa Guasch.
L’empresa Comercial Vipla continuarà esponsoritzant
l’equip per tercer any consecutiu, i l’entrenador del primer
equip continuarà essent José Luis Torres, després d’haver
salvat l’equip del descens en la recta final de la passada
temporada.
L’estructura de l’equip és la mateixa que l’any passat,
continuant els jugadors Marcos, Ferran, David, Joan, Àngel,
Dani i Genís, als que s’hi ha incorporat el porter del SícorisPortainé, Agui, i Cristian, procedent del filial. També faran la
pre-temporada amb el primer equip els jugadors del filial Raul,
Aaron, Cholo i Eduard, i no es descarta alguna altra incorporació, per tal de completar una plantilla de dotze jugadors.

Al cos tècnic també s’hi ha
incorporat un preparador físic,
David Pifarré, per tal de treballar
més aquest aspecte.
La temporada s’iniciarà el
proper 22 de setembre.
D’altra banda, l’equip filial,
que ha pujat de categoria, militarà
en la Primera Provincial, i iniciarà la
competició a principis d’octubre,
i s’està treballant en la búsqueda
d’un entrenador amb garanties.

José Luís Torres continuarà dirigint el primer
equip, després de salvar-lo del descens, en la
recta final de la passada temporada

Dani Vives passa a ocupar el càrrec de President
de l’entitat, Pep Fillat la vicepresidència, i la
secreataria Òscar Polo
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XAVIER RÚBIES RÚBIES
A.E.P.I. n. 300
CORREDOR DE FINQUES

Jacint Verdaguer, 19 baixos Tel.

973 44 79 58 - Fax 973 45 07 97 - BALAGUER

PISOS EN VENDA
- C/ Marcos Comes, 4t pis.
- C/ Bellcaire, 4t pis.
- Pis reformat al c/d’Avall a estrenar
- Pis reformat al c/ Sanahuja
- Pis al c/St. Lluís, 4t. pis amb calefacció
- Pis a Lleida, al c/ Bonifaci VIII.
13.000.000.- Molt bon preu.
- Pis a Lleida al c/ Baró de Maials, 30
- Pis al C/ Sant Lluís. 5è pis, calefacció i
ascensor. OPORTUNITAT.
- Pis a la Pl. Mercadal amb ascensor
- Pis al c/ Pare Sanahuja. Tot reformat
. Pis al c/ Bellcaire 3er pis.
- Pis al c/ Sanahuja. 4t pis
- Pis a Lleida al c/Castella per reformar.
- Àtic al c/Barcelona nova a estrenar.2
- Al c/ Barcelona tot reformat. 130 m ascensor i calefacció.
- Pis al c/ Dr. Flèming. 4 hab.

ALTELL EN LLOGUER
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacin Verdaguer
MAGATZEMS EN LLOGUER
- C/ Sant Crist.
- Botiga al Passatge Gaspar de Portolà
- Magatzem al c/ Barcelona.
- 2 magatzems al c/ S Crist, un de 125 m2.
- C/ St. Lluís xanfrà
- Locals comercials al c/ Gaspar de
Portolà.
- c/ Girona (Xanfrà)

PISOS DE LLOGUER
- C/ Barcelona, moblat
- Pl. Joaquina Vedruna
- C/ Girona
- c/ Gaspar de Portolà (nous)

PÀRQUINGS
- Venda c/ Sanahuja, tancat 1.600.000
- Venda/lloguer al c/ Urgell.
- Venda de pàrquings a Viella

PISOS NOUS EN
VENDA AL C/ BALMES
2
DE 90m .
TOTALMENT EQUIPATS.
FINANCIACIÓ AL 100%

MAGATZEMS EN VENDA
-C/ Montroig,
- ALTELL en venda a la Pl. de l’Alguer.
- Altells en venda a Lleida, al c/ del Carme.
- Naus en venda a Boldú de fins a 6000
m2
- Altell de 150 m2 a l’Av. Madrid de Lleida.
- Baixos al c/ Montroig.
2
- C/ Girona, 100m
CASES EN VENDA
BALAGUER
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes
negociables.
- Casa barata al c/ Diagonal
- C/ Torrent. 4.500.000.BELLCAIRE
- Parcel·les construibles
- Pis en lloguer
SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
FONTLLONGA
- OPORTUNITAT. Gran casa totalment
nova, excel·lents vistes. 21.000.000.LA SENTIU
- Parcel·les en venda

Degut a la gran demanda de
vivendes de lloguer, sol.licitem
als propietaris que posseeixin
pisos desocupats als qui els interessi tenir una rendabilitat en
lloguer o en venda, es dirigeixin
a les nostres oficines, on se'ls informarà ampliament del sistema
d'arrendament o financiació.
VILALLÉ
- Pis moblat amb 3 hab., calefacció
11.000.000 ptes. OPORTUNITAT.
LINYOLA
- Casa pairal de 505 m2.
- Casa centre del poble. A 3 carrers
ALGERRI
- Casa moblada amb baixos i boardilla
al c/ Andaní. 5.000.000 ptes.
- CAsa moblada a la Pl. Andaní.
10.000.000 ptes.
LA RÀPITA
- Parcel·les edificables totalment urbanitzades amb projecte bàsic
CAMARASA
- Garatge doble amb possibilitat de
construir a sobre. Bona situació.
- Parcel·la per construcció de 144 m2.
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa per 6.500.000 ptes.

Multes per cobrar?
M’ho comentava l’altre dia un company, deia que havia anat
a les oficines municipals a pagar una multa de trànsit i que
l’empleat que el va atendre es quedà bocabadat en veure que hi
havia qui anava a pagar multes per aquest concepte.
Jo li vaig comentar que també en pagava quan havia transgredit la llei, però pel que es veu, devem ser pocs els que paguem.
Quan a principis d’any es fan els plantejaments per als Pressupostos Municipals, amb tota seguretat un dels capítols de
diners per gastar, deu reflectir els diners que s’han de cobrar en
“les multes”. El que m’agradaria saber és si realment aquests
diners es cobren o es van incrementant i serveixen per a que
d’aquesta manera és pugui anant inflant un xic més, any rera any
els pressupostos.
Hi va haver un cop quan les multes de trànsit o d’aparcament anaven a 1.000 ptes, vaig preguntar, quin tant per cent
n’acostumaven apagar de les multes, i crec recordar que no
pujava més d’un 10%.
I un es pregunta, si quan anaven a mil pessetes se’n pagava
un tant per cent tan ridícul, ara que van a cinc mil pessetes,
encara se’n deuen pagar menys?
Ho he llegit als diaris, a Barcelona tenen 61 mil milions de
pessetes de multes per cobrar, m’agradaria saber quants milions en tenim a Balaguer, i al propi temps preguntar-los-hi als
recaptadors municipals, si no es pot fer res per a què les sancions tinguin una certa racionalitat, doncs crec del tot improcedent, que a alguns se’ls sancioni i a altres se’ls deixi sense
sancionar, perquè els Guàrdies ja saben positivament que no
pagaran les multes.
Moltes vegades ho he dit, s’hauria d’acabar l’haver-hi ciutadans de primera i de segona, ja que les Ordenances Municipals
són per a ser complides per tothom a l’igual que diu la Constitució, “no hi haurà diferencia ni de raça, ni de sexe, ni de color, ni
d’ideologia”, per tant en una vertadera democràcia tots tenim
els mateixos drets i deures per a complir, i de no fer-ho incorrem
tots les mateixes sancions.
Els balaguerins hauríem d’evitar que el Casc Antic perdés la
seva identitat i es tornés a convertir en allò que va ser al segle IX
una ciutat compartida entre els sarraïns i els autòctons, encara
que avui l’hauríem de dividir entre ètnies diferenciades, els d’aquí
i altres classes de blancs, els sarraïns i negres, i els de las raça
calé que ningú té clar d’on són, ni de raça, ni d’idioma, ni d’ideologia.
Balaguer està creixent, cada dia hi ha més construcció nova,
habitatges que s’omplen de gent nouvinguda de joves matrimonis balaguerins, el que farà que dins poc incrementem el
nombre d’habitants, doncs tota aquesta gent s’ha de regular
per unes mateixes Ordenances, i no seria lògic que ja des d’un
principi hi hagués diferències estructurals.
Les Ordenances són això, ordenances per a ser complides
per tots, i s’ha de fer bona la dita del “Qui la fa que la pagui”.

Tranquil·les consideracions
Certament ningú vol dedicar massa temps
a res que no li comporti un possible benefici.
Estem en un ràpid dia a dia que a part de fernos treure la llengua, ens fa més impersonals.
Les postures davant d’alguns plaers no es volen ni considerar i la denúncia per pur testimoniatge social et diuen que és millor callar.
No estem -diuen- en una democràcia? No
és lliure l’opinió de cadascú de nosaltres? No
és ben lògic que jo opini de forma diferent al
meu veí? Per algunes persones això és incòmode, s’hauria d’aplaudir sempre i com els
corders, dir Be. Be i...Be.
I tot el dit a quin sant toca? A cap,
vertaderament a cap, és la resposta a algunes
persones que es preocupen d’aquesta dèria
per la campana vella que m’ha agafat de tan
bon gust. I m’ha agafat tan fort que no puc
preveure quan acabarà. Potser la quinzena que
ve?
Avui que fem la darrera inscripció; “Festa
decoro=Adorno la Festa”, us voldria dir que el
llatí com altres llengües té uns matisos
riquíssims, no en va és una llengua mare. De
les moltes coses que no entenc, una és perquè ha estat treta la seva ensenyança. Potser sí
que l’anglès pot sustituir-la, però ja mai podrà
tenir la seva riquesa. Però anem on anàvem,
l’anterior inscripció de la que ja tornarem a parlar si arriba el cas, no era tan clara i senzilla com
la d’avui. Tots els d’una edat semblant a la meva
recordem les festes que la nostra campana va
anunciar en un Balaguer més petit, contrenyit al
Balaguer vell i al carrer Urgell amb grans espais
buits de tota construcció i sis cases al Passeig, i no oblidem les cases barates. Es pot dir
que tothom la “sentia”. Avui des d’un malaurat
dia resta aparcada com un traste vell per la
voluntat d’un sol senyor. Res pot anunciar. Res

Emili Monge i Gili
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pot adornar. Vull pensar que dorm i si ànima té dintre dels seus bronzes sagrats, deu
pensar en la bretolada i el contrasentit que
l’hagi fet laica, precisament un capellà.
Però no oblideu que jo amb tot no hi
vaig a guanyar res. És testimoniatge social
d’un fet que no hauria d’haver succeït.
---------Estem en un país vertaderament xocant.
No fa gaires anys un dit oli de colza, va
sembrar la desgràcia a milers d’espanyols.
No fa gaires setmanes, en el país de l’oli,
ens assabentem que per culpa d’un modern sistema d’apurar la darrera gota de la
clasca i les pells de l’oliva, la pujada de
temperatura creava els benzopirenos que
són cancerígens. Fins aquí, tot ben normal,
la cobdícia de l’empresariat amb inversions multimilionàries no ha tingut ni tindrà
límits, però quan em vaig seure per no caure, és quan els vaig veure demanant compensacions per les pèrdues. Hi ha més cara
que en un sac de segells!
En el país de l’oli d’oliva, d’això de què
es parla, en els llunyans anys cinquanta es
cremava a les estufes, sol o barrejat amb
clasca d’ametlla. No diuen que som més
rics que abans, doncs no entenc que s’hagi d’aprofitar pel consum humà. I entec
menys que el govern no prohibeixi del tot
aquesta manera d’ensarronar al personal. I
com sempre la mesura política anirà a remolc dels avenços tècnics i el dia menys
pensat en pot passar una de grossa i com
sempre, pels segles dels segles, el que
gemegarà voldrà dir que ha rebut. Com hem
recorda el cas de els vaques boges.
C.G.A.
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Jordi Betbesé i Francesc Allué aconsegueixen fer
el cim del Chimborazo, el volcà més alt del món
La punta Whymper, a 6.310 metres d’alçada és el pic més alt de
l’Equador, juntament amb la punta Verintimilla a 6.260 metres
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Els excursionistes balaguerins Jordi Betbesé i
Francesc Allué han aconseguit
fer el cim de les puntes
Whymper i Veintimilla, les dues
més altes del volcà
Chimborazo, el volcà més alt
del planeta, a 6.310 i 6.260
metres d’alçada respectivament. Aquest és el punt més
alt on han arribat mai els balaguerins, després que l’any
passat es quedessin a 6.000
metres, en l’intent de pujar a
l’Aconcàgua, a 6.954 metres
d’alçada.
L’expedició balaguerina va
sortir del refugi del Chimborazo
a la 1,30 del matí del 6 d’agost,
per arribar al cim del Veintimilla
a les 7,12 hores del matí, després de pujar els 1.260 metres
de desnivell que separen el
darrer refugi del cim d’aquesta punta. Acte seguit van atacar el cim de la punta
Whymper, la més alta del volcà. L’expedició ha estat subvencionada per l’Ajuntament
de Balaguer, la Diputació i
Gasca Telecomunicacions.

Què fer? Què fer? Què fer?
MERCANTIL
CUBATERA
SALA PLANETA

Tots els caps de setmana La Cubatera és un festa.
Vine a refrescar-te i a evadir-te de la monotonia de la setmana.
Durant tot l’estiu i en diumenges alterns, sempre tindràs una festa a Planeta.

SALA CATS

Vine a veure la nova barra de xupitos de Sala Cats, la XUPICATS, i apunta’t
als nostres caps de setmana plens de gresca i disbauxa. Pren bona nota
dels divendres, ja que fins a la propera temporada de tardor romandrem
tancats. Tranquils que l’espera no es farà llarga. Fins aviat.

MUNDO CANÍBAL
SALA UBBE

Durant l’agost TANQUEM PER VACANCES. Però estigui’s a la guai, al
setembre hi tornarem.

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

LOCO-DANCE-CLUB
Ps. Estació
BALAGUER

Passeig

de

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

l'estació,

www.salaplaneta.com
Si ens vols
conéixer
més,
connectat
amb
nosaltres

62

-

BALAGUER

Ps. l’Estació, 35
BALAGUER

El grup balaguerí “Hot numbers” debuta aquest
dissabte al II festimal de La Sentiu
Juntament amb els veterans “María y sus Cogollos”, “Dust” de Sant
Pere sa Llavinera i “La banda del Coso” de Cornellà

XIVè campionat de Billar
Americà al bar Fleming
Després de moltes jornades en el campionat d’enguany, la classificació actual queda de la següent manera:
LLOC

PUNTS

JOR. JUG.

1. P. ESTRUCH JR. ................ 48 ....................... 33
2. JM. MARQUES .................. 42 ....................... 29
3. C. ALCANTARA .................. 34 ....................... 24
4. J. OLIVES........................... 30 ....................... 23
5. JM. BRUFAL ....................... 29 ....................... 24
6. X. ESTRUCH ...................... 27 ....................... 28
7. S. MUÑOZ .......................... 26 ....................... 22
8. P. ESTRUCH ....................... 19 ....................... 19
9. M. LIZASO .......................... 17 ....................... 23
10. A. OLARTE ....................... 16 ....................... 19
11. P.ARAN .............................15 ....................... 17
12. X. GARCIA ........................14 ....................... 22
13. R. CALVETE ..................... 13 ....................... 18
14. D. GUTIERREZ ................. 11 ....................... 16
15. C. BRUFAL ........................ 8 ........................ 11
16. V. GARCIA ......................... 7 ........................ 10
17. M. MATEU ......................... 5 ........................ 10
18. F. QUINTILLA .................... 5 ......................... 8
19. C. GUARDIA ...................... 4 ......................... 5
20. JM. RUERA ....................... 4 ........................ 12

La localitat noguerenca de La Sentiu acull,
aquest dissabte 25 d’agost, a partir de les 23,30
hores, la segona edició del Festimal independent, organitzat per l’Assemblea Jove de l’Assentiu (AJA), amb la participació del grup “Dust”
de Sant Pere sa Llavinera, els balaguerins “María
y sus Cogollos” amb la seva música punk, i els

debutants “Hot numbers”, liderats per
Ramon Mayals, excantant de “PK-2”, i que
ofereix un bona selecció de peces ska i soul.
El Festimal també comptarà amb la presència del grup de Cornellà “La banda del
Coso”. L’entrada serà gratuïta. Per a més
informació: www.festimalindependent.es.vg
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✁

✁

Restaurant
“Casa Mercè”

C/ Únic, s/n - Tel. 973 292 032 - 25611 Fontdepou

✁

✁

Guanya qualitat de vida, a 2 minuts de Balaguer

ES VEN 5è pis nou.
de
pagament.
Facilitats
Raó al tel. 629 725009.
ES NECESSITA teclista per
grup d’Ska Soul. Raó al tel. 617
963598.
BALAGUER de particular a particular. Pis cèntric en construció
de 120 m 2, acabats de 1a
qualitat. Entrega en un any. Preu
a consultar. Raó al tel. 654
548479 - 973 446616.
ES VEN pis al c/Urgell de 110
m2. 4 hab., 2 banys, llar de foc,
calef., AA, moblat o sense. Raó
als tels. 973 449302 - 610
266346.
ES VEN moto BMW RT 1100
cc. Cadenat complet. Ràdio
cassette i maletes. Perfecte
estat. Raó al tel. 973 445169.
HIPOTECAS, banco, no importa rai, asnef. cancelación deudas, embargos, créditos personales, lineas descuento. Consúltenos 678 605814.
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ES LLOGA apartament a Salou.
Gran terrassa, ascensor i piscina. Raó a cal Davi o al tel. 973
448854.
COMPRO hort per Balaguer o
rodalies. Raó al tel. 609 879092.
CASA en venta en Balaguer.
Zona antigua. Reformada. Muy
económica. Razón al tel. 973
443156.
ES COMPRA un menjador amb
taula, bufet, 8 cadires, sofà o 2
butaques;
habitació
de
matrimoni amb llit, armari i
tauleta de nit i habitació amb
dos llits petits, armari i tauleta
de nit. Raó als tels. 973 445555
- 973 450893.

ES VEN
Volkswagen Golf
GTI model edition
(20 aniversari).
Full equip,
seients recaro.
Raó al tel. 696
633509.

ES VEN pis reformat amb 2
habitacions
dobles,
aire
condicionat, calefacció i parket.
Raó al tel. 629 791104.
ES VEN Apartament totalment
moblat. Amb electrodomèstics
inclosos. 2 hab., menjador,
cuina, bany i traster. Totalment
reformat. Raó al tel. 973 449035
- 606 769493.
ES LLOGUEN
places de
pàrking amb ratlla al c/Àngel
Guimerà, 8 (costat jutjat). Raó
al tel. 973 445959.
EN VENDA 3er pis al c/St.
Didac de Califòrnia, 9, amb ascensor, 2 terrases, traster. Raó
als tels. 629 476938 - 973
447702. Preguntar per Josep
Maria.
ES NECESSITA aprenent per
magatzem de 16 a 20 anys.
Interessats trucar al tel. 973
446112 Horari comercial.
VENDO huerto totalmente cerrado con un pequeño edificio y
muchos árboles frutales. Precio
4.750.000. Razón al tel. 609
979240 - 973 445603.
ES LLOGA apartament a la Pineda. Equipat. davant del mar.
De l’1 al 8 de setembre i del 15
al 22 de setembre. Raó al tel.
639 330429.
ES BUSCA local comercial per
comprar o per llogar de 60 a 130
m 2, o bé botiga de roba en
traspàs. Raó al tel. 636 060077.
ES VENEN
dos grups
electrògens. 1er: EC4000 encés
elèctric, 3800 VA. Preu: 190.000
ptes. 2on: EC600 amb gas
incorporat i/o gasolina, 4000 VA.
Preu: 245.000 ptes. També es
ven màquina d’arrastre de
cintes, especialment per
granges de conills. Preu:
130.000 ptes. Tot seminou.
Poques hores. Raó al tel. 605
026026.

ES VEN pàrking amb ratlla al c/
Dr. Flèming, 54. Planta baixa.
Raó al tel. 973 451371.

VENDA DE PARCEL·LES
EDIFICABLES A LA RÀPITA
2a FASE

Tel. 605 081408

ES VEN o es lloga casa a
Menàrguens, de dues plantes
amb 65 m 2 per planta.
Calefacció i garatge. Perfecte
estat. Raó al tel. 973 180510.
TELEFÒNICA
BUSCA
instal·lador amb nocions
d’electrcitat o no per a la zona
de la Noguera. Per fer averies i
altes. Carnet de conduir. Raó als
tels 646 480011 (Sisco) i al 973
228312 (Alicia).
ES LLOGA pis de 90 m 2 al c/
Jaume Balmes. Primer pis. 4
hab., 2 banys, menjador, cuina,
calef. individual, ascensor i
pàrking tancat. Raó al tel. 973
445681.
ES LLOGA magatzem de 2500
m2 amb 1000 m2 exteriors. Ctra.
Balaguer-Tàrrega (Hostal Nou).
Instal·lacions en perfecte estat i
acondicionades. Raó al tel. 973
445681.
SE VENDE piso en la c/St. Diego
de California, 10 1-1. Razón al
tel. 699 750789. Llamar de
14.00h a 16.00h. y de 20.30h. a
23.00h.
LOCAL de 170 m2 es ven o es
lloga. Enrajolat, amb plaques,
A.A., aigua i llum. Situat al c/ St.
Diego de California. Raó al tel.
973 445924.
ES VEN citroën ZX , B-TF,
perfecte estat. 6 mesos
d’assegurança. Raó al tel. 973
428230. Preu 350.000.
TERRENY industrial en venda a
Balaguer, 15.000 m2 a peu de
carretera. Apte per a tot tipus
d’industries. Raó al tel. 666
721583.
HAMBURGUESERIA ANAGRAMA. Venta de negocio con local
incluido. Razón Torcuato Ruiz,
telf. 973 445337.

En VENDA APARTAMENT
totalment moblat al c/ Mont-roig.
2 hab., traster, calefacció, llar de foc i
ascensor. 5è pis. Excel·lents vistes.
Tel. 973 447158 / 657 153813.

OFERTA DE CARTA
ASTRAL NATAL
ES COMPRA
FINCA DE
SECÀ
RAÓ AL TEL.
699 308882

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA
C/ Sant Antoni, 5 - CAMARASA
Para consultas horas convenidas

Telf. 973 420178 - 609 135472

MAGATZEM de 52 m2 en venda o lloguer.
Porta de ferro amb pany de seguretat.
Llum i contador. Situat al c/Barri Nou, 56
de Balaguer. Preu total venda 1.900.000.Preu lloguer 15.000.-/mes. Raó Cal Davi,
tel. 973 448854.

PASSATEMPS
ESCACS. Acaba la partida
per Josep Oms, Mestre Internacional
Juga el blanc i d’una manera inesperada fa taules. Com?

T E L È F O N S O Ú T I L S
BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES)
088
MOSSOS D’ESQUADRA
973 450450
GUÀRDIA URBANA
973 450000
CONSELL COMARCAL
973 448933
BOMBERS
973 445080
CAP II
973 446028
SERVEI D'URGÈNCIES
973 447714
I.N.SEGURETAT SOCIAL
973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MÈDIC 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

ESGLÉSIA EVAN. PENTECOSTAL 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044
973 445786 - 973 447113 -973 390862
FUNERARIA P. BUCHACA 973 446772
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
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT
973 180205
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
ESCOLA DE NATURA
L'ARC DE SANT MARTÍ
973 420250
LA SENTIU
AJUNTAMENT
973 424005
CASA DEL METGE
973 424058
MONTGAI
AJUNTAMENT
973 430005
METGE
973 430107
TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 432008
CASA DEL METGE
973 432055

H O R A R I O D E O T R E N S
SORTIDES
BALAGUER
07.32 (1)
14 .13
19.37

SOLUCIONS 1.Ce4+ 1...fxe4 i el rei blanc està ofegat

PARCEL·LES
A GERB
2a FASE A LA VENDA

Zona tranquil·la destinada a cases unifamiliars
Parcel·les individuals i urbanitzades de diferents
dimensions
Totes els serveis: aigua, llum, clavegueram, gas,
telèfon, etc
Per a més informació:
Promocions Gerb, S.L.
Tels. 619 217973 - 973 443750
973 445973
INSTAL·LACIONS

Sanahuja, 3 · 25600 Balaguer (Lleida)
Tels. 973 446437 · 626 323459

SORTIDES
BALAGUER
09.25 (1)
10.20 (2)
14.15
21.30 (3)

ARRIBADES
LA POBLA
11.03
11.58
16.03
23.08

SORTIDES
LLEIDA
08.40 (1)
09.35 (2)
13.25
20.45

ARRIBADES
BALAGUER
09.25
10.20
14.10
21.30

(1) No circula els dies 12/X, 1/XI, 6,7,8 i 25/XII del 99 1 i 6/I, 21,22 i 24/IV, 1/V del 00.
(2) Circula diumenges i els dies 12/X, 1/XI, 6,7 , 8 i 25/XII del 99 1 i 6/I, 21, 22 i 24/IV, 1/V del 00.
(3) No circula els dies 24 i 31/XII
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HORARIOD'AUTOBUSOS
SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
06.10
BARCELONA
feiners
18.50
"
diumenges
07.30
TÀRREGA
feiners*
12.00
"
dissabtes
15.00
" feiners, dissabtes NO*
* enllaç amb Barcelona
07.48
LLEIDA
feiners
07.55
" feiners , festius no diumenge
09.15
"
feiners
10.45
“
diumenges

F
ÀGER
F. JOSA - C/ La Font, s/n
BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10
F. CLAVER- Sant Lluís, 6
F. MARCH- S. Jaume, 2
F. SALA- Pl. Mercadal, 38

A
973455060
973450214
973445384
973445280
973445087

SORT.
13.30
15.15
17.50
09.50
16.30
14.06
14.06
17.09
13.15

R

DESTINACIÓ
CALENDARI
LLEIDA època i dies escolars
"
feiners dissabtes NO
"
diari
SEU D'UR-PUIGERDÀ
diari
"
diari
SOLSONA
dilluns, dimarts
dijous, dissabtes feiners
PONS dimecres i divendres
ESTERRI D'ÀNEU
feiners
AGRAMUNT
feiners

M

À

19.45
14.00
17.00
SORT.
09.15
11.00
12.30
13.30
16.00
16.30
19.00

C

AGRAMUNT feiners, dissabtes, NO
ÀGER
dill., dim., dij
"
dimecres, div. diss.
LLEIDA-BALAGUER
CALENDARI
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a diumenge
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres

I

E

S

BELLCAIRE D'URGELL
LA SENTIU DE SIÓ
BRUFAU TUDELA, J.I.
973586466 MONTSERRAT MIRATS
973425051
CAMARASA
MONTGAI
TRIBÓ ALCOBÉ, M.
973420200 PERE SOLANS
973430110
CASTELLÓ DE FARFANYA
OS DE BALAGUER
ARASA PLA, G.
973428070 RÚBIES PRAT. NÚRIA
973438136
VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.
973432151

FARMÀCIESODEOTORN
De les 8 de la tarda del 23 d’agost
De les 8 de la tarda del 30 d’agost
De les 8 de la tarda del 6 de setembre

a les 8 de la tarda del 30 d’agost
a les 8 de la tarda del 6 de setembre
a les 8 de la tarda del 13 de setembre

CLAVER
MARCH
CLAVER

Pintor-Decorador

DANI ALBURQUERQUE
ELECTRICITAT · FONTANERIA
CALEFACCIÓ
AUTOMATISMES
SISTEMES DE SEGURETAT
PORTERS AUTOMÀTICS

ARRIBADES
LLEIDA
08.17
14..58
20..22

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,
OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS
COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.
C/ Balmes, bloque A, 4º - 1ª BALAGUER

Tels. 973 451064 - 639 160541

Josep
Rosiñol
c/ Botera, 10 2n -2a - Tel. 973 443195
BALAGUER

BAGUETES · TORRADES · PIZZES
AMANIDES · PATATES XIPS

TOT PER ENDUR
Passeig de l'estació, 47-49 Balaguer

☎ 973 450529
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