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Parc infantil del Firal
Durant els darrers dies s’han
ampliat les atraccions
infantils al parc del firal
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Diada Nacional de Catalunya
L’alcalde de Fraga i el
síndic de l’Alguer
presideixen l’11 de
setembre a Balaguer

Mobiliari Actual
Programes Jovenils
Decoració i Complements
Sistemes de Descans
Projectes d’Oficines

Sant Lluís, 47

Tel. 973 45 11 05

BALAGUER

XXIV hores de tennis
El Club Tennis Balaguer
organitzà amb un gran èxit
de participació una nova
edició de les seves XXIV
hores
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De tant en tant, els mitjans de comunicació ens fem ressó de notícies i temes
que s’encenen i s’apaguen a la velocitat
de la llum. Temes que surten en determinades èpoques de l’any, com és el cas del
tren de La Pobla, que des de fa més de 12
anys ha fet córrer rius de tinta, i que en la
darrera setmana ha tornat a ser notícia per
l’acte reivindicatiu fet per representants de
la coalició política CiU, àmpliament criticat
pels partits de l’oposició, pel fet d’haver
trencat un suposat pacte unitari en la lluita
a favor d’aquesta línia deficitària que uneix
Lleida i La Pobla de Segur.
Però, n’hi ha prou amb
aquests actes reivindicatius per salvar una línia excessivament deficitària?
Encara que el Govern de
l’Estat faci el traspàs de la
línia del tren de La Pobla a
la Generalitat de Catalunya,
aquesta continuarà generant dèficit, ja que és molt
poca la gent que utilitza el
tren per desplaçar-se
d’una població a una altra.
Sense anar més lluny,
dels polítics que van pu-

jar al tren a La Pobla de Segur i van baixar a
Lleida, quants van fer el viatge de tornada en
el mateix tren? Segurament que ben pocs.
Des d’aquesta tribuna ens agradaria proposar , si és que realment volem salvar la línia
i que aquesta continui donant el servei de
transport públic, que agafin el tren a diari, per
desplaçar-se als seus respectius llocs de treball, per anar a comprar, per viatjar, i no només un cop a l’any, reivindicant quelcom que
no utilitzen. Si tots utilitzem el tren per desplaçar-nos, la línia no serà deficitària i ja no caldrà
fer més actes reivindicatius i ja no serà més
notícia pels mitjans informatius.

COMPRA, VENDA, LLOGUER i
GESTIÓ DE PATRIMONIS
Pisos, locals comercials, naus industrials i
parcel·les urbanes i rústiques
Pl. Pau Casals, 6 pral. Tel. 973 450555 Fax 973 450809 25600 BALAGUER
Ps. de Ronda, 57 baixos
Tel. 973 282818 Fax 973 282929
25006 LLEIDA
Ctra. de Gausac, 2 baixos
Tel. 973 643232 Fax 973 642699
25530 VIELHA
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L’Ajuntament de Balaguer inverteix 50 milions al
Centre Històric i demana a la Generalitat que
també inverteixi en aquesta zona de la ciutat
Aquests cinquanta milions s’apliquen en petites partides a enderrocs,
arranjaments i petites obres d’urbanització

Enderrocs i petites
urbanitzacions al Centre
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En l’inici del nou curs polític, l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà, va anunciar la
intenció del seu grup de govern, d’invertir en
el Centre Històric, tirant endavant la
modificació de les Normes Subsidiàries del
Centre Històric aprovada fa uns mesos.
En aquest sentit, Aguilà ha demanat una
entrevista amb el responsable de la Secretaria d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
Concertades de la Generalitat de Catalunya,
Ramon Roger per tal de presentar-li aquests
projectes i reivindicar la col·laboració del
Govern de la Generalitat en les inversions
per al casc antic, després de cinc anys de
no haver subvencionat cap obra.
Segons Aguilà, «és clar que el Centre

Històric és la zona de la ciutat amb més
problemes i per tant cal una actuació decidida, que no es pot fer, solament, des de
l’Ajuntament. Cal que les altres
administracions hi col·laborin. Nosaltres
podem fer petites obres, com estem fent, i
en les que hem invertit més de cinquanta
milions».
Aguilà va xifrar en uns 100 milions l’ajuda
necessària de la Generalitat per tal de poder
fer front a les obres d’urbanització del carrer
del Torrent, la Reguereta i carrer del Pont,
principals objectius previstos en la
modificació de les Normes Subsidiàries,
sense deixar de banda els enderrocs de cases que permetin l’esponjament del centre.

L’Ajuntament ha dedicat set milions en l’enderroc de
diverses cases dels carrers Torrent, Abadia, Santa Anna,
Minerva i Francesc Borras, 8,2 milions en l’enderroc i
arranjaments al carrer Sant Josep i Barri Nou, 4,2 milions
en les obres del carrer Santa Maria, 12 milions en la
consolidació de tossals diversos, 7 milions en les urbanitzacions del Barri Nou i del carrer Velluters, un milió a la
Reguereta i 3 milions en la primera de les illes ecològiques de la Plaça del Mercadal.

Firauto 2001 amplia la seva
capacitat amb una carpa de 600
metres quadrats
L’edició d’enguany comptarà amb una
superfície neta total de 3.500 metres i amb 16
expositors del sector de l’automòbil
Els amants dels cotxes tindran una nova cita amb el certamen Firauto, dedicat als vehicles d’ocasió, els propers dies
20 i 21 d’octubre,
als pavellons firals de Balaguer.
Organitzat pel
Patronat Municipal de Promoció i Projecció
de Balaguer, el
certamen Firauto
2001 s’ampliarà
amb 600 metres
quadrats més,
instal·lant una
carpa al pati annex dels pavellons, donada la

demanda d’espai per part dels expositors
que majoritàriament provenen de Balaguer
i comarca, tot i que també n’hi ha de Lleida
ciutat. En total seran 3.500 metres quadrats que donaran cabuda a més de 200
vehicles d’ocasió, tots ells amb una garantia mínima de sis mesos, tal i com obliga l’organització del certamen.
El Patronat de Promoció tornarà a
demanar als expositors la col·locació dels
preus en cadascun dels vehicles exposats,
per tal de donar el màxim d’informació als
més de deu mil visitants que s’espera que

assisteixi a la desena edició d’un certamen que va
ser pioner a les comarques de Lleida, i que pretén
ser un marc de negoci entre venedors i compradors. En la passada edició van vendre’s un total de
65 vehicles amb un moviment econòmic superior
als 90 milions de pessetes.

En l’edició de l’any passat, els expositors
van vendre un total de 65 vehicles, el
que va suposar un moviment econòmic
de més de 90 milions de pessetes
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L’Ajuntament de Balaguer realitza una sèrie de
millores urbanístiques al barri del Firal i amplia
el parc amb noves atraccions infantils
L’actuació central és la col·locació d’una tanca perimetral a la zona
que dóna al barranc del Torrent per evitar perills

CiU organitza un acte
reivindicatiu a favor de la
línia del tren de La Pobla
Van viatjar des de la Pobla fins a Lleida
demanant el traspàs de la línia del
Govern de l’Estat a la Generalitat
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Representants del grup polític CiU de les
comarques de Lleida, van participar el passat
diumenge 2 de setembre, en un acte reivindicatiu,
demanant el traspàs de la línia fèrrea de Lleida a La
Pobla de Segur, sense haver de pagar els 1.250
milions de pessetes que exigeix el Govern de l’Estat
a la Generalitat per fer-lo efectiu.
Un dels organitzadors de l’acte, l’alcalde de la
Conca de Dalt, Xavier Pont, indicà que a partir d’ara,
iniciaran una recollida de signatures per tal d’exigir el
traspàs del tren, sense descartar més actes
reivindicatius.

La regidoria d’Obres i Serveis de
l’Ajuntament està treballant en una sèrie
d’obres de millora al barri del Firal de
Balaguer, després de les demandes dels
veïns en aquest sentit.
Les millores van iniciar-se a finals del
mes d’agost, consistents en la
col·locació d’una tanca de protecció
perimetral a tota la zona del barri que dóna
al barranc del Torrent, ja que de la manera
que estava, comportava molt de perill
pels més petits que acostumen a jugar
en aquesta zona. Amb la nova tanca, es
guanya en seguretat ja que impedirà que
els nens i nenes puguin caure al barranc.

D’altra banda, i aprofitant la realització
d’aquestes obres d’urbanització també s’estan
duent a terme petites obres de reforma de
voreres, i la col·locació de mobiliari urbà deficitari
i la substitució d’alguns dels jocs infantils existents
a la pineda del barri.

V. X. ADSUAR
Agència Oficial
Mercedes-Benz

Venda de vehicles nous i usats

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

La Cambra de Comerç i l’Associació de
Comerciants 2021 organitzen un curs per a
dependents d’establiments comercials
El curs es durà a terme del 17 al 27 de setembre al local social
de l’Associació de Comerciants 2021

Acabades les obres de
millora de l’entorn del
Santuari del Sant Crist
Realitzades per l’Associació d’Amics
del Santuari i la Muntanya del Sant Crist
Durant aquest estiu s’han acabat les obres de
millora i d’adequació de l’entorn del Santuari del Sant
Crist portades a terme per l’Associació d’Amics del
Santuari i de la Muntanya del Sant Crist de Balaguer,
consistents en la pavimentació de dos mil metres
quadrats de la plaça de davant del Santuari, la
col·locació d’uns murs de pedra als laterals de l’accés
entre el Castell Formós i la plaça, i la col·locació d’unes
baranes per evitar el perill.
En total, les obres han suposat una inversió d’uns
tres milions de pessetes, amb aportacions de
l’Ajuntament, de l’Associació, del Santuari i de les
Germanes Clarisses.

BarRestaurant
MENÀRGUENS
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

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. 973 180 129

TEL. RESERVES 973 180 129

La Cambra Oficial de Comerç
conjuntament amb l’Associació de
Comerciants de Balaguer 2021 han
organitzat un curs per a dependents de
comerç adreçat a totes les persones
interessades en la venda al detall i als
dependents d’establiments comercials que
es durà a terme del 17 al 27 de setembre al
local social de l’Associació 2021, al Carrer
Sant Francesc d’Assís, 6. El professor del
curs serà Filibert Maeso, expert en formació

de venedors i personal comercial.
Amb una durada de vint hores, els
objectius del curs preten que davant d’un
comerç tan competitiu com l’actual, els
venedors esiguin preparats per afrontar totes
les situacions que es presenten en la venda,
així com l’intentar convertir els compradors en
clients habituals.
El curs serà reconegut i cadascun dels
alumnes participants rebrà un diploma
acreditatiu d’haver-lo realitzat.
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L’Alcalde de Fraga, Vicente Juan, i el síndic de
l’Alguer Tonino Baldino, presidiran els actes de
la diada de l’11 de Setembre
La Cobla Ponent, de Bellpuig serà l’encarrega de l’actuació musical
davant del monument escultòric L’Escull

Maria José Navarro ofereix
una conferència sobre
l’Activitat física i la salut a
Bellcaire d’Urgell
Organitzada per l’Associació de Dones de
la població, “Isabelina”

Per Àngel Periel Navarro
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L’Alcalde de la ciutat de Fraga, Vicente
Juan, i el síndic de l’Alguer Tonino Baldino
presidiran els actes institucionals de la propera
Diada Nacional de Catalunya, de l’11 de
setembre, davant el monument escultòric
l’Escull, situat als Països Catalans, organitzats
conjuntament pel Consell Comarcal de la
Noguera i l’Ajuntament de Balaguer.
Els actes començaran a partir de 2/4 de
7 de la tarda, i un cop realitzats els parlaments
oficials, hi haurà un concert de música catalana a càrrec de la Cobla Ponent de Bellpuig.
Després del concert, els assistents
podran dirigir-se a la Sala d’Actes del Consell

Comarcal de la Noguera, on tindrà lloc el
lliurament del XII premi Jaume d’Urgell exaequo a l’Institut d’Estudis del Baix Cinca
(IEA) i al Sr. Josep Sanna de l’Alguer, per la
seva tasca en favor de la promoció i
divulgació de la llengua catalana.
A partir de les 9 del vespre, les institucions
organitzadores oferiran una recepció a les
autoritats i convidats al claustre del Consell.

Els actes es faran davant del
monument escultòric l’Escull

El passat dijous 30 d’agost cap al vespre, per gentilesa de l’Associació de Dones “Isabelina”, l’organitzadora de l’esdeveniment, a la pista poliesportiva descoberta
de Bellcaire d’Urgell va celebrar-se una amena i interessant xerrada a la fresca, al càrrec de Maria José Navarro i
sota el títol “l’Activitat física i la salut”.
Amb unes paraules ben documentades i prou eloqüents, ensems que agradables i fàcils d’entendre per a
tothom, la dissertant ens obsequià satisfactòriament a
tots els presents a la conferència.

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

L’Algerri-Balaguer recupera el
seu funcionament, després de la
ruptura d’un tram del canal
Després de la campanya del reg s’estudiaran les
mesures a aplicar als primers set quilòmetres
La matinada del 29 al 30 d’agost, el canal Algerri-Balaguer va
patir la seva primera ruptura, en el tram més vell de construcció, ja
que estava fet des de l’any 1991 i no va veure baixar l’aigua fins
l’any 1999, vuit anys després.
Un total de 15 metres de paret del canal principal, van cedir
inundant diferents finques de fruiters del terme municipal d’Algerri,
i danyant considerablement el camí perimetral del canal, emportant-se’n un bon tros.
La Conselleria d’Agricultura va informar que el trencament s’havia donat al no circular aigua pel canal durant tants anys, i provocant que l’assentament del canal no fos l’adequat. El mateix Departament va fer-se càrrec de les obres d’arranjament que van
iniciar-se el mateix 30 d’agost, i que van permetre que el dissabte
1 de setembre el canal recuperés la normalitat i que els regants de
les més de mil hectàrees del terme d’Algerri poguessin regar
sense problemes.
Les obres d’arranjament han consistit en la col·locació provisional d’una canonada, amb el compromís de la Generalitat, de
que, un cop acabada la campanya de rec, analitzarà l’estat del
tram de canal més antic, que ocupa els set primers quilòmetres

dels 28 que conformen el canal , amb
la intenció de comprovar l’estat del
formigó i decidir si renova o no la conducció tal i com han demanat els regants, o adopta una solució d’urgència.
La ruptura del canal, al produir-se
només dos anys després d’haver-se
inaugurat el rec, està en garantia, de
manera que les reparacions i els danys
a les finques adjacents els assumirà
la Generalitat de Catalunya.

La reparació efectuada amb
rapidesa, garanteix l’aigua als regants
fins a finals de la campanya, el
proper mes d’octubre

Els regants han reivindicat que es
revisin i es facin nous els set primers
quilòmetres, que van estar vuit anys
sense aigua
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Bellcaire d’Urgell celebra la seva
Festa Major del 8 a l’11 de setembre
Els grups Solistes, Amarcord, K-Melot i Marimba
seran els responsables d’amenitzar els balls
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Del 8 a l’11 de setembre, la població de Bellcaire d’Urgell celebra la
seva Festa Major, que s’iniciarà amb el tradicional Repic de Campanes a
càrrec del campaner Valentí Clarà, anunciant la Festa, a partir de les 12 del
migdia, mentre que a partir de les 10 de la nit tindrà lloc el sopar popular
i ball amb el grup Trio Solistes. Pels més joves, a partir de les 12 de la nit,
gresca a la fresca amb “Disco Mòbil Band” a la pista descoberta del
camp d’esports.
El diumenge 9 de setembre, continuaran els actes, a partir de les 12
del migdia amb la Missa a l’església parroquial, seguida d’una rua amb
els gegants i grallers de l’IES Bellcaire, sortint de la Plaça Major. A partir de
les 17,30 hores començarà el partit de futbol de la Segona categoria
regional entre el C.F. Bellcairenc i el C.F. Alcarràs. Pels més menuts, a les
6 de la tarda, i a la Plaça Major, tindrà lloc l’espectacle infantil a càrrec del
grup “De Patac”.
A les 8 de
la tarda, l’Orquestra
Amarcord
serà qui amenitzarà el ball
de tarda i
p o s t e r i o rment a partir
de les 12 de
la nit ho farà
amb una llarga sessió

nocturna.
El dilluns 10 de setembre,
les piscines municipals acolliran Jocs aquàtics a partir de les
12 del migdia, mentre que a
partir de les 8 de la tarda, es
farà un homenatge a tots els
alcaldes que hi ha hagut a
Bellcaire al llarg del Segle XX, a
la Sala d’Actes de l’Ajuntament,
seguit d’un recital de música
catalana del segle XII a càrrec
de Josep Tero. A les 23,30 hores començarà un Scala en HiFi organitzat pel C.F. Bellcairenc
i a continuació molta marxa
amb el grup K-Melot al
poliesportiu municipal.

FUNDADA L’ANY 1889

Us desitja una Bona Festa Major
Plaça Major, 4 · Tel. 973 586374 · BELLCAIRE D’URGELL

L’Orquestra Amarcord serà la
responable d’amenitzar el ball de tarda
i nit del proper diumenge 9 de
setembre a Bellcaire d’Urgell
El dilluns 10 de setembre es retrà un
homenatge a tots els alcaldes que hi
ha hagut a Bellcaire al llarg del passat
segle XX
La Festa s’acabarà el dimarts 11 de setembre
amb una Missa a partir de les 12 del migdia, una
ballada de sardanes amb la Cobla Marimba. A partir
de les 6 de la tarda, concert i llarga sessió de ball
amb l’Orquestra Marimba.

Us desitja bona Festa Major
Avgda. Onze de Setembre, 56
25337 Bellcaire d’Urgell (Lleida)
Tel. 973 242379 · Tel. mòbil 658 953851

ESTANC-PINTURES
REVELAT DE FOTOGRAFIA
EMMARCACIÓ
LLIBRERIA
PREMSA

Eva Sánchez
Munuera
Us desitja una Bona
Festa Major
Av. 11 de Setembre, 160
Tel. 973 586463
BELLCAIRE D’URGELL

TOLDOS Y CORTINAS
Venta y colocación

Us desitja una
Bona Festa Major
Onze de Setembre, 6
25337 Bellcaire d’Urgell
Tel./fax 973 586035

Mamparas de baño y ducha
Policarbonatos y metacrilatos
Mosquiteras
Mallorquinas de aluminio
Celosías de aluminio PVC
Vallas fijas
Ventanas para tejados
Aislamientos en general

SISTEMAS PLADUR
Tabiquería y techos

Us desitja una
Bona Festa Major
Onze de Setembre, 6
25337 Bellcaire d’Urgell
Tel./fax 973 586474

AISLAMIENTOS
Térmicos y acústicos
FALSOS TECHOS
Alumino, Amstrong, etc

El grup de Teatre La Boira
presenta l’obra «De més
verdes en maduren»
Aquest dissabte 8 de setembre, el grup de teatre la
Boira de Térmens donarà inici a la programació de la Festa
Major d’aquesta localitat noguerenca amb la representació de l’obra “De més verdes en maduren” d’Assumpta
González, a partir de les 10 del vespre al Pavelló Poliesportiu.
L’obra és una comèdia en tres actes amb un repartiment on hi figura Nuria Nacenta en el paper de Lluïsa; Maria
Victòria Forcada com a Mercè; Rosa Roca en el paper de
Roseta; Lola Roca com a Antònia; Víctor Forcada interpretant el paper de Pere; Jaume Folguera com a Juli i Ramon
Charles en el paper de Pepet, dirigits per Joan Ramon
Balagué.

Bar Musical
Carpa Terrassa
Us desitja una bona Festa Major
Pl. Manuel Bertrán, 7
Tel. 973 180 057
TÉRMENS

Terres i complements
per a jardineria

Térmens
celebra la seva
Festa Major
d’estiu
Del 8 al 12 de setembre
La localitat de Térmens celebra la seva Festa Major del 8 al
12 de setembre, amb una programació rica en actes culturals
i lúdics, pensada per a petits i
grans. Després del teatre de la
jornada inaugural de la festa, els
actes continuaran el diumenge
amb la instal·lació d’un parc infantil a la Plaça de Catalunya, la
celebració de la Primera fase del
Concurs de Botifarra, organitzat

per la Llar de Pensionistes i Jubilats “Sant Sebastià” i la tirada
de bitlles, a partir de les 16,30 hores al darrera del Poliesportiu.
La música arribarà de la mà de l’orquestra Marinada, en
sessions de ball de tarda i nit.
La Festa continuarà el dilluns amb jocs infantils tradicionals a càrrec del grup Guixot de 8 a la Plaça Catalunya durant
tot el matí. A partir de les 6 de la tarda, un cercavila amb el
grup La Trup donarà pas al ball de música tradicional amb el
grup Cercavins. A la nit, correfocs amb la Trup i Ball de Nit
amb la Banda del Drac.
La Festa continuarà el dimarts 11 amb el concurs de
Caça de la Garsa, organitzat pel Grup de Caça Sant Hubert. A
partir de les 10 del matí es celebrarà la final del Concurs de
Botifarra, i la XV Cursa popular de la Diada.
Per la tarda, i a partir de les 18,30 hores, la Plaça Catalunya
acollirà una ballada de sardanes amb l’Orquestra Blanes, que
serà la responsable del concert i el ball de nit.
El dimecres 12, a partir de la 1 del migdia tindrà lloc el Ball
de Vermut amb l’Orquestra Rosaleda que serà l’encarregada
d’amenitzar la llarga sessió de ball fi de festa a partir de les 8
de la tarda.

Us desitja bona Festa Major
Ctra. Lleida-Puigcerdà, km. 13
Tel./Fax 973 180163
25670 TÉRMENS (Lleida)

ESTACIO
SERVEI
TERMENS S.L.
Ctra. Lleida-Puigcerdà, km. 14,7
Tel. 973 180040 - Fax 973 180571
25670 TÉRMENS

· Carburants, lubricants i
accessoris.
· Distribució de gas a
domicili.
· Ponts rentat i boxers

Us desitja una bona
Festa Major

L’Ajuntament de Térmens
convida a tots els veïns de la
comarca a la seva Festa Major
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Joel Joan i Jordi Sánchez de la sèrie “Plats
bruts” porten l’obra “Excuses!” al Municipal
L’obra es representarà el proper dissabte 22 de setembre a partir de
2/4 d’11 de la nit, iniciant el cicle teatral de tardor, organitzat per la
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Balaguer
Després del seu èxit a la sèrie televisiva
“Plats bruts”, Joel Joan i Jordi Sánchez, juntament amb les actrius Mònica Glaenzel i Teresa
Sánchez de la companyia Kràmpack estan representant l’obra “Excuses!” sobre els escenaris dels millors teatres catalans, sota la direcció de Pep Anton Muñoz, i el proper dissabte 22 de setembre, obriran el cicle de tar-

Excuses!, una obra d’humor àcid que
ens mostra les misèries de dues
parelles davant de problemes
quotidians com voler tenir fills
12

dor del Teatre Municipal de Balaguer, organitzat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament.
L’obra és una comèdia on dues parelles, quatre personatges amb trenta i pocs
anys, són víctimes d’un conflicte universal:
qui no s’ha sentit frustrat en comprovar que
les seves aspiracions i anhels queden sempre aplaçats per la rutina diària? Els problemes comencen quan les noies anuncien
que volen ser mares. Aquesta decisió alterarà definitivament les seves vides de parella. Obligats a definir-se davant el problema,
els personatges hi deixaran anar tots els
seus prejudicis i misèries, o , el que és el
mateix, la seva cara més abominable i me-

diocre. L’arma que faran servir: l’excusa en totes les seves
formes i variants.
A l’obra apareixen, concretament, quatre tipus d’excuses
diferents, quatre maneres de veure les coses, quatre punts de
vista, que descriuen interiorment cadascun dels personatges
de l’obra.
Excuses! és una comèdia que ofereix una visió àcida
però desenfadada al mateix temps de la generació dels que ja
han arribat a la trentena, de les seves contradiccions i dels
caos mental i vital en que es debaten. La venda d’entrades
serà a partir del 12 de setembre al Teatre Municipal.

Les associacions de Balaguer ja
estan a punt per la primera Fira
d’Entitats del 9 de setembre
Organitzada per l’Associació de Dones
d’Almatà i l’Associació Amics de Sant Josep
del Molí
Organitzada per l’Associació de Dones d’Almatà i l’Associació Amics de Sant Josep del Molí, el proper diumenge 9 de
setembre, la Plaça del Mercadal
acollirà la Primera
edició de la Fira
d’Entitats que
compta amb el
suport de l’Ajuntament de Balaguer,
del Departament
de Benestar Social i de la Diputació
de Lleida.
La Fira obrirà les
seves portes a les
10 del matí amb la
participació d’una

quarantena d’entitats culturals, socials i esportives de la capital de la Noguera. A partir de les 11
del matí hi haurà una demostració del club Bonsai
de Balaguer i a partir de les 12 serà el grup Xip
Xap qui protagonitzarà un cercavila pels diferents
carrers de la ciutat. Acte seguit actuarà l’Escola
de Dansa de Balaguer i tancarà la programació
del matí una ballada de sardanes.
Durant la tarda, a partir de les 17 hores hi
haurà l’actuació del grup d’animació Diantres, i a
partir de les 7 de la tarda, li tocarà el torn al Grup
de Teatre Crisi Perpètua, seguida del grup REMS,

amb una cantada d’havaneres.
Durant tot el dia, les diferents associacions i entitats realitzaran tota mena d’activitats
als seus respectius estands, i mostraran les
tasques i treballs que desenvolupen al llarg de
l’any.

Una quarantena d’entitats i
associacions estaran presents a la
primera Fira d’Entitats de Balaguer
13

L’exposició «Fauna amenaçada»
de la Fundació La Caixa estarà a
Balaguer des del 13 de setembre
Fins al 21 d’octubre a l’Antic col·legi de
l’Escola Pia al carrer del Miracle
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L’antic col·legi de l’Escola Pia del carrer Miracle acollirà l’exposició “la fauna amenaçada” des del 13 de setembre al 21
d’octubre, organitzada i creada pel Museu de la Ciència de la
Fundació “La Caixa”. L’exposició mostra un conjunt d’espècies
amenaçades per la destrucció del seu hàbitat, que travessen
moments difícils a causa de les profundes modificacions que
han sofert els seus paratges naturals o per la contaminació de les
aigües.
Algunes d’aquestes espècies són víctimes de l’acció directa
de l’home. D’altres, pateixen els efectes de la introducció en els
ecosistemes autòctons de formes animals procedents d’altres
latitutds que, lliures de depredadors, es desenvolupen ràpidament.
“Fauna amenaçada” vol conscienciar de les conseqüències
de l’acció de l’home sobre el medi i l’amenaça que representa
per la biodiversitat i per la supervivència de la nostra espècie.
L’exposició s’articula en set àmbits. El primer introdueix el
visitant en la dinàmica de les extincions amb el títol de “Cap a la
sisena extinció?”
El segon àmbit ens ofereix una visió sobre la reducció física
d’alguns ecosistemes en zones molt castigades per l’activitat

humana.
El tercer àmbit de la mostra estudia l’impacte de les infraestructures i
els canvis a les activitats econòmiques tradicionals. La quarta part ens
endinsa al món de la contaminació,
la cinquena fa un incís en el tema dels
incendis forestals com a elements
devastadors, la sisena estudia la incidència de la caça i la pesca, mentre
que la darrera part sota el títol: venen
de fora, fent referència a la introducció d’espècies alienes.

Una exposició que vol concienciar la gent
de les greus conseqüències de l’acció de
l’home sobre el medi i l’amenaça que
representa per algunes espècies

L’exposició s’estructura en set grans
àmbits i podrà ser vista des del 13 de
setembre al 21 d’octubre a l’antiga
Escola Pia de Balaguer

http://www.museothyssen.org/pequenothyssen/
default.html
Aquesta web ha estat realitzada pel museu ThuyssenBornemisza i té com a adjectiu atansar l’art als més
petits.

http://www.internenes.com
http://www.salvamania.com
Si vols estalviapantalles originals dins del teu ordenador, visita aquestes webs. En la darrera hi pots trobar la
estalviapantalla que parla sobre el darrer fitxatge del
Barça: en Saviola.
http://www.xevi.freeservers.com
Abans de comprar qualsevol programa informàtic, visita aquesta web, en català, potser en trobaràs algun
gratis.

http://www.cybercursos.net
Aquesta web permet descarregar tot tipus de cursos
gratuïtament: Java, Linux, Corel, Intranet, Power Point...

Exposició de
Grafits al Museu
de la Noguera
Del 7 al 30 de setembre
a la Sala d’Exposicions
Temporals
El divendres 7 de setembre,
a partir de 2/4 de 9 del vespre,
s’inaugurarà l’exposició que sota
el títol “Graffiti... grafits, 6000 anys
de llenguantge marginal”, acull la
Sala d’Exposicions Temporals del
Museu de la Noguera, fins el proper 30 de setembre. Produida pel
Ministeri de Turisme i Cultura del
Govern d’Andorra i la Fundació
Caixa de Sabadell està pensada
per a fer comprendre i valorar
aquest patrimoni gairebé desconegut i sovint menyspreat, alhora
que apropar-lo a la nostra sensibilitat artística, històrica i social.
La mostra ens submergeix
en un viatge visual i conceptual
de la mà d’un seguit d’imatges

disperses pel territori comprés entre Catalunya i Andorra. Dividida en set apartats, l’exposició ens endinsa pel món de les
creences, el poder i la protesta, els herois i les seves gestes,
els presoners, el joc, i l’imaginari, per acabar amb les mostres
que les generacions actuals deixen en moltes de les parets
de les nostres ciutats.
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Després de centenars d’anys fent costat als
balaguerins, els pares franciscans deixen la ciutat
La manca de vocació i la crisi numèrica de frares catalans comporta el
tancament de diversos convents entre els que es troba el de Balaguer
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Fa unes setmanes els pares franciscans
de Balaguer anunciaven la seva marxa de la
capital de la Noguera, donada la important
crisi numèrica d’efectius que sofreix aquesta
congregació a Catalunya i que per tant, des
de la cúpula s’ha decidit el tancament dels
convents de La Bisbal d’Empordà, La
Guineueta de Barcelona i Balaguer.
Han estat molts, milers, els balaguerins
que han donat la seva signatura per evitar
aquesta marxa, la marxa d’uns frares que
des dels seus inicis, han estat a la vora dels
ciutadans, compartint els seus problemes,
intentant trobar-hi solucions i col·laborant
amb tot el que han pogut, i en tot el que
se’ls ha demanat.
Però fent una mica d’història, cal dir que
els franciscans no sempre han estat a Sant
Domènec, que com bé diu el seu nom,
primer va estar ocupat pels pares dominics, una congregació més rica, tal i com
demostra el convent, iniciat l’any 1323 quan
el comterei Jaume II pogué obtenir la llicència del papa Joan XXII.
Els franciscans van estar ubicats, des
dels seus inicis al convent de Sant Francesc,

on ara es troba el Consell Comarcal de la Noguera, i amb la desamortització de l’any 1835,
tant els franciscans com els dominics van abandonar la ciutat.
El convent de Sant Domènec va passar a
mans de l’Ajuntament i posteriorment va ser
adquirit pel Bisbat d’Urgell. Des del 1835 fins al
1881, el convent va fer de casa beneficència,
casa de missions sota els jesuïtes, hospital i
caserna militar. Els franciscans van demanar al
Bisbat d’Urgell un espai per poder iniciar de
nou la seva tasca a Balaguer, i el Bisbat va
cedir-los el monestir de Sant Domènec on s’hi
van instal·lar el 12 d’octubre del 1881.
Des de llavors i fins els nostres dies, la
tasca realitzada ha estat important i constant.
Segurament no han fet grans coses, però sí
que la seva feina quotidiana, dia a dia, sense
defallir, els ha convertit en la congregació religiosa més propera als ciutadans, fet que ho

demostra les nombroses mostres d’afecte rebudes durant les
darreres setmanes, i l’important nombre de feligresos que tenen setmanalment en els oficis religiosos que ofereixen.
Des de 1881 fins al 1936, el convent té un important moviment de frares que viuen de la caritat i de l’hort i bestiar propietat de la comunitat de frares. A partir del 1941, després de la
guerra civil, el convent es converteix en seminari, pel qual hi han
passat tots els frares de Catalunya. El seminari va tancar-se

Han estat molts, milers, els balaguerins que han
donat la seva signatura per evitar aquesta marxa,
la marxa d’uns frares que des dels seus inicis, han
estat a la vora dels ciutadans

Els franciscans van demanar al Bisbat d’Urgell
un espai per poder iniciar de nou la seva tasca a
Balaguer, i el Bisbat va cedir-los el monestir
de Sant Domenec on s’hi van instal·lar el
12 d’octubre del 1881

Ara només resten a
Balaguer tres pares
franciscans, el pare Jordi,
el pare Navarro i el pare
Gamissans, que en les
properes setmanes seran
traslladats a Berga, Vic i
Lleida respectivament,
després de la crisi
vocacional i numèrica
que ha comportat que
actualment tant sols hi
hagi 51 frares en tot
Catalunya, mentre que
comunitats com la basca
en tinguin 382 frares.

“Vivim de les aportacions
dels feligresos, ja que
nosaltres no tenim cap
paga de l’Estat ni d’enlloc. Necessitem pocs
diners per viure, i cal dir
que fins ara passem bé
amb les aportacions de la
gent”.

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

Des de 1881 fins al 1936,
el convent té un
important moviment de
frares que viuen de la
caritat i de l’hort i bestiar
propietat de la comunitat
de frares. A partir del
1941, després de la
guerra civil, el convent
es converteix en
seminari, pel qual hi
han passat tots els
frares de Catalunya.

l’any 1964 i després, l’espai del convent és ocupat per centres d’esplai, aules per l’institut de batxillerat i internat
per a molts estudiants de la ciutat de
les poblacions veïnes. Tots aquests
serveis es van reduint, i al final, promoguda pel Pare Aiguavella i diversos balaguerins, el bisbat d’Urgell ven una
part del convent per la construcció
d’una residència geriàtrica.
Ara només resten a Balaguer tres
pares franciscans, el pare Jordi, el pare
Navarro i el pare Gamissans, que en
les properes setmanes seran
traslladats a Berga, Vic i
Lleida respectivament, després

de la crisi vocacional i numèrica que ha
comportat que actualment tant sols hi
hagi 51 frares en tot Catalunya, mentre
que comunitats com la basca en tinguin
382 frares.
Segons explica el pare Jordi, guardià del convent balaguerí, “la mitjana
d’edat dels frares catalans és de 64 anys,
i la nostra forma de vida no ens permet
de viure sols. Hem de viure en comunitat, com a mínim formada per quatre
unitats. Som una comunitat on tots participem de tot i tot és de tots. No tenim
res de manera particular. Practiquem l’autèntic comunisme”.
Actualment, els frares de Sant
Domènec diuen 2 misses diàries de dilluns a divendres, 3 els dissabtes i
4 els diumenges, reben una mitjana de 60 assistents els dies
de cada dia i fins a 750
persones de
mitjanes
els

diumenges i festius. “Vivim de les aportacions d’aquests feligresos, ja que nosaltres
no tenim cap paga de l’Estat ni d’enlloc.
Necessitem pocs diners per viure, i cal dir
que fins ara passem bé amb les aportacions de la gent, i no com antigament que
els frares havien d’anar a demanar per les
cases”, com explica el pare Jordi.
Els pares franciscans, que a finals dels
anys 40 va arribar a tenir una comunitat de
170 membres entre frares i estudiants s’ha
caracteritzat per ser una comunitat que fa
costat al servei del poble, ens diran adéu a
principis del proper mes de novembre.
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Indesinenter
El col·legi La Noguera de Balaguer acull la reunió
de professors del projecte europeu “Inpludi”
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El proper dilluns 10 de setembre, el CEIP
La Noguera acollirà la reunió de dotze
professors del projecte educatiu europeu
INPLUDI (integration, plurality, diversity), que
coordina aquest centre i que hi participen
les següents escoles associades: Vasil
Levski School de Krumovgrad de Bulgària,
Pomazi Zeneiskola de Pomaz d’Hongria,
Circolo Didattico Verga de Scordia d’Itàlia i
Fridtjof-Nansen- Schule de Kassel
d’Alemanya.
Aquest projecte està previst portar-lo a

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball

terme durant tres cursos escolars i té com a
objectius el conèixer les escoles i sistemes
eduactius de cada país; analitzar la
metodologia de l’aprenentatge; estudiar els
principals obstacles per una integració plena; organitzar els recursos humans i materials
per a treballar la diversitat; elaborar materials
comuns i intercanviar experiències, i crear una
pàgina web sobre la diversitat.
El coordinador d’aquest projecte és la
professora Roser Pedrós i Carbí, especialista en Pedagogia Terapèutica de l’escola.

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

CURSOS SUBVENCIONATS
per la Direcció General d’Ocupació del Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu

Cursos de reciclatge
dirigits a persones
en actiu

MILLORA EL
TEU FUTUR

APLICACIONS INFORMÀTIQUES D’OFICINA: 60 hores
OFIMÀTICA PROFESSIONAL: 60 hores
INICIACIÓ A INTERNET: 40 hores
CERCA DE RECURSOS EDUCATIUS A LA XARXA: 30 hores
ANGLÈS COMERCIAL: 60 hores
CURES PAL·LIATIVES: 30 hores
MALALTIES DEGENERATIVES: 30 hores

ESCOLA PIA BALAGUER

Escola Pia
Balaguer

C/ Barcelona, núm. 73-87 · 25600 BALAGUER
Tel.: 973 445 727 · Fax: 973 450 474
www.escolapia.net/balaguer

I parlem de tot sabent-ne ben poc,
i parlem del món, del sí de la fe,
dels altres i tu, de mi, d’aquell,
de l’ésser mateix, del mateix voler.
Si sabés on és el món del meu món,
el camí més curt per fer el meu camí,
si sabés de cert quin camí és el meu,
si sabés qui sóc, què sóc i com sóc,
si sabés de mi, ...
potser fora llum, només pensament,
potser l’infinit, el temps, la mesura,
l’existència pura, el tot i el no-res,
el buit, la fugida, la raó mateixa,
el pes-gravetat, allò que es diu nul,
el primer enfoscant,
la total nuesa, la consciència meva,
l’anvers del revers, l’espai, l’alegria.
Si sabés qui sóc, sabria què sóc,
o si viu un vers, o si es fon la vida.
Hi ha massa fils rebobinats al temps
per defugir, qui es cansa,
l’empit dels camps hipnòtics
que els anys han generat de tan confondre
volers amb realitat.
Miquel Trilla

- 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

Uns 2.500 alumnes inicien
un nou curs escolar el
proper 17 de setembre
La popular “tornada al cole” portarà més de 2.500
alumnes balaguerins als diferents centres escolars, a
partir del proper dilluns 17 de setembre en que començaran de nou les classes del curs 2001-2002.
Durant aquesta primera quinzena de setembre, els
alumnes estan ultimant els detalls per la tornada, adquirint els llibres de text, el material escolar, i la roba necessària per poder iniciar el curs sense problemes.
L’inici del curs escolar comportarà una despesa de
vora quaranta mil pessetes per alumne, entre llibres,
vestuari i material escolar, ja que un lot de llibres de text
pot oscilar entre les set mil pessetes per a un alumne de
3 anys fins a les més de trenta mil pessetes per un
alumne d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO).
A aquestes quantitats caldrà afegir-hi els cost de les
diferents activitats extraescolars que organitzen les diferents Associacions de Mares i Pares d’Alumnes dels
centres educatius.

Més de cent alumnes a la XV edició de l’Escola
d’Estiu de la Noguera
El passat dilluns 3 de setembre va inaugurar-se la XV edició de l’Escola d’Estiu de la
Noguera, que s’ha celebrat entre el 4 i el 7 de
setembre a les aules del centre Àngel Guimerà
de Balaguer, i en la que hi han participat més
d’un centenar d’educadors d’arreu de les comarques de Lleida.

L’Escola està organitzada pel Grup de
Mestres de la Noguera i el Centre de Recursos
Pedagògics, i en ella s’hi han desenvolupat
una dotzena de cursos que han de servir als
educadors per aplicar noves tècniques i metodologies en les aules dels centres educatius
durant el proper curs escolar.

INSCRIPCIÓ OBERTA

Des del 17 de setembre, de dilluns a
divendres, de 6 a 8 de la tarda
C/ Miracle, 3, 1r, 3a, o C/ Miracle, 23.
25600 BALAGUER
Tels.: 973 448 361 / 973 446 650

PRESENTACIÓ DEL CURS
Divendres 28 de setembre a les 8 de la
tarda, als locals de l’escola

INICI DEL CURS

CURSOS
· Plàstica per a infants
· Dibuix Artístic
· Tècniques Pictòriques
· Restauració de Mobles
· Modelat / Ceràmica
· Preparació a l’exàmen d’ingrés a Belles Arts
· Preparació als Estudis d’Arts i Oficis i Batxillerat Artístic

Dilluns, 1 d’octubre

www.infocomarca.com
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CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ
1.Gavà ......................... 3
2.Balaguer .............. 3
3.Manlleu ..................... 3
4.Reus .......................... 3
5.Barcelona .................. 3
6.Europa ...................... 3
7.Cornellà .................... 3
8.Palamós .................... 3
9.Vilassar ..................... 3
10.Badaloní .................. 0

11. Gramenet ............... 0
12. Andorra .................. 0
13. Manresa ................. 0
14. Premià ................... 0
15. Sant Andreu ........... 0
16. Guíxols ................... 0
17. Palafrugell .............. 0
18. Júpiter ................... 0
19. Tàrrega .................. 0
20. Girona .................... 0

GOLEJADORS DEL F.C. BALAGUER
1.Viladegut ............ 1
2.Sanchez Jara ..... 1

El C.F. Balaguer guanya el seu primer partit de la
lliga 2001-2002 davant el Júpiter per 2-0
Sánchez Jara es converteix en el nou líder de l’equip, marcant un gol
de falta directa i fent el passe del segon gol a Viladegut
20
Després de tots els problemes soferts
per l’entitat vermella durant tot l’estiu, i el retard en la confecció de la plantilla del primer
equip, el passat diumenge 2 de setembre
arribava l’hora de la veritat pel nou projecte
del C.F. Balaguer dirigit per Josep Maria
Gonzalvo, iniciant la competició oficial de
lliga davant l’històric Júpiter, al camp de El
Poal, ja que el municipal estava tancat pels
incidents del partit davant el Manacor del
play-off d’ascens de la passada temporada.
Van ser uns tres-cents els aficionats balaguerins que van desplaçar-se fins a la localitat del Pla d’Urgell per veure en directe
les evolucions dels nous jugadors, i la veritat és que no van sortir decebuts. El nou

Balaguer va mostrar bones maneres, i tot i
que encara falta conjuntar-se, la plantilla va
donar una bona sensació, força compensada en totes les seves línies i donant moltes
esperances a una afició que vol l’equip al capdavant de la classificació de la tercera divisió
catalana.
La primera part del partit va portar el millor
futbol de la tarda, amb moltes ocasions de
gol, tot i que el marcador arribaria al descans
sense moure’s. A la represa, Sánchez Jara va
agafar la batuta de l’equip, dinamitzant el centre del camp. Fruit d’aquest domini va arribar
una falta a la frontal de l’àrea que el mateix
Sánchez Jara va encarregar-se de materialitzar. Ja en el darrer minut, una gran jugada de
Sánchez va donar en safata el gol a Viladegut.

Sánchez Jara i
Viladegut van ser els protagonistes del partit davant el Júpiter, ja que van
ser els jugadors que van
materialitzar les ocasions
de gol al camp del Poal.
L’encert d’aquests dos
jugadors ha fet possible
que el Balaguer sumi els
tres primers punts
d’aquesta temporada
2001-2002, iniciant-se un
nou projecte futbolístic
sota la direcció de l’experimentat tècnic Josep
Maria Gonzalvo que ja va
dirigir el Balaguer durant

Viladegut
la temporada 1990-91, aconseguint el primer campionat
de la tercera divisió catalana
per l’equip de la Noguera en
tota la seva història.
Viladegut ja va ser el
màxim golejador de l’equip
en la passada temporada, i
espera repetir aquest liderat.

Josep Maria Gonzalvo, tota una
garantia a la banqueta del primer
equip del Club Futbol Balaguer
El tècnic barcelonès confia amb la col·laboració
d’Andreu Martínez com a segon entrenador de l’equip
Després de cinc anys de Carles Viladegut al capdavant de la banqueta del C.F. Balaguer, un vell conegut de l’afició balaguerina, Josep
Maria Gonzalvo ha portat renovades il·lusions a una afició que en els
darrers anys ha vist com l’equip vermell aconseguia els més grans èxits
esportius des de la seva existència com a club.
La marxa de Viladegut podia comportar una seriosa crisi a l’entitat
balaguerina, però la contractació de Josep Maria Gonzalvo ha fet que els
aficionats estiguin igualment esperançats en el seu equip i en aconseguir
bons resultats en l’inici d’un nou projecte esportiu, amb moltes cares
noves en una plantilla que combina a la perfecció l’experiència i veterania
amb la joventut de moltes de les noves incorporacions, així com l’oportunitat d’alguns dels jugadors dels equips inferiors que ara tindran una
oportunitat per convèncer el nou tècnic de que tenen un lloc al primer
equip.
Josep Maria Gonzalvo, de la mateixa manera que va fer Carles
Viladegut, confia plenament amb Andreu Martínez com a segon entrenador. Martínez és un home de la casa, que ja va coincidir amb Josep Maria
Gonzalvo com a jugador al Balaguer i que va jugar a les ordres del tècnic
la temporada 90-91, quan Gonzalvo va entrenar l’equip de la capital de la

Noguera.
El quadre tècnic ha treballat
de valent per confeccionar una
bona plantilla que queda de la
següent manera:

(Logronyés), Nacho (Elx), Mayoral (Barbastro).

Porters: Raul (Elx), Moragues
(Fraga) i Marcos Tenorio (juvenil)

Davanters: Juanjo, Sergio Ruiz, Viladegut, Oscar Aldrich (Premià), Joan Albert (juvenil)

Defenses: Tenorio, Menchón,
Torra (amateur), Valeri (amateur),
Trilla (juvenil), Sanroman

Josep Maria Gonzalvo confia en la
cantera pel seu nou projecte

Centrecampistes: Bernat, Goyo, Jordi Esteve, Fortuny, Abel, Sánchez Jara (Sporting Gijón),
Àlex Bonet (Fraga)
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BALAGUER

BALAGUER

REF. 52
Ampli pis de 84 m2 totalment
reformat. 3 hab., rebost,
galeria tancada, ascesor i
calefacció.
Super cèntric!!
Entrada 300.000.-

REF. 46

Si té el seu pis o casa
a la venda, aquest
espai gratuït és per
vostè.
Vingui
i
informi’s sense cap
compromís!

REF. 9
Cèntric pis de 3 hab., cuina i
bany semi reformats, traster i
terrassa comunitària,
mínimes despeses de
comunitat.
Al mes sols 33.000.-

BALAGUER
REF. 34
Pis semi nou de 96 m2. 3 hab.,
cuina amb mobiliari de fusta,
4 armaris encastats, bomba
de calor, fil musical, ascensor i traster.
No perdi l’oportunitat!
Finançat al 100%

BALAGUER

Gran pis de 120m2. 4 hab., 2
banys, saló menjador, molt
lluminós, ascensor, calef.,
traster i pàrking opcionalMolt cèntric!
No paguis més lloguers

REF. 2
Gran pis de 112 m2. 4 hab.,
bany complet, cuina office,
galeria tancada, armari
encastat, calef., magatzem
de 50 m2, pati individual de
40 m2. Molt bona zona
No se’l deixi escapar!

BALAGUER

VALLFOGONA

BALAGUER

REF. 30
Pis de 90 m2; 3 dormitoris
dobles, cuina office, bany
complet, gran menjador,
calefacció individual, galeria
tancada, traster.
Molt assolellat!
Entrada: 100.000 ptes

REF. 22
Magnífica casa adosada
nova a estrenar, jardí posterior, pàrking per a dos cotxes,
grans terrasses, armaris
encastats, calefacció.
Acabats de 1a qualitat
Preu assequible!

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

Disposem de gran
varietat de naus
industrials, locals
comercials, altells i
pàrkings a diferentes
punts de Balaguer.
Vingui i Informi’s!

REF. 25
Pis molt assolellat de 70 m2.
cuina office, bany, galeria
tancada, mínimes despeses
d’escala.
Entrada 100.000.Al mes 30.800.-

REF. 42
Primer pis de 80 m2, situat al
casc antic. A reformar al seu
gust. 4 hab., totalment exterior.

LA SENTIU

BALAGUER

LA SENTIU

REF. 13
Casa de camp, totalment
acondicionada, rodejada de
jardí, terra de regadiu amb 500
xops plantats, terra de secà,
total 15.000 m2 de terreny.
Visqui envoltat de natura!

REF. 38
Pis de 90 m2. 3 hab., cuina
americana, 1 bany complet,
galeria tancada, ascensor i
traster.
Entrada 100.000.Al mes 49.700.-

REF. 63
Casa de 200 m 2 , saló
menjador amb llar de foc,
2 banys, armaris encastats,
altell, calef. de gas-oil, pati
posterior, pàrking opcional.
Al centre del poble!
Li agradarà!

GERB
REF. 17
Magnífica casa amb jardí,
saló menjador de 30 m2.
5 hab., sostres de fusta,
calefacció, bodega de 50 m2,
pàrking.
Visqui amb qualitat!
Li agradarà!

OS DE BALAGUER
REF. 1

Disposem de cases unifamiliars
d’Obra nova, materials de
primeríssima qualitat, 4 hab., 3
banys, parquet, gran jardí,
pàrking per dos cotxes.
Magnífiques vistes!
Entri, l’informarem, sense
compromís!

ARTESA DE SEGRE
REF. 67
Casa per fer-la totalment
nova. Ideal per constructors.
Preu 1.700.000.Per gent emprenedora.

Entrada 100.000.No ho dubti,
propietari!.

sigui

BALAGUER
REF. 47

Pis de 80 m2. Reformat, cuina
amb rebost, saló menjador amb
llar de foc, armari encastat, gran
balcó i 2 terrasses comunitàries,
calef. i ascensor.
Vistes immillorables!
Sigui propietari per tan sols
100.000.- d’entrada

BALAGUER

REF. 50
Pis de 80 m2, molt cèntric. 3
hab., ascensor, galeria
tancada, deixen alguns
mobles.
Entrada 100.000.Ideal per zona!
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El Club Escacs Vallfogona
organitza el IX Torneig d’Escacs
Actius dotat amb més de mig milió
de pessetes en premis
Es celebrarà els dies 22 i 23 de setembre
Els dies 22 i 23 de setembre es celebrarà el IX Torneig d’Escacs
Actius, que es portarà a terme a la població de Vallfogona.
La passada edició, es va tancar amb el rècord de participants,
amb un total de 110 inscrits. Recordem que van participar 4 Grans
Mestres, 21 Mestres titulats i jugadors d’un alt nivell, de nacionalitats
com Bulgària, Ucraïna, Israel, Xèquia, etc... fins a catorze
nacionalitats diferents. A l’igual que vam poder comptar amb els
millors jugadors tant de Catalunya com d’Espanya, dels quals cal
destacar entre els millors jugadors catalans a Joan Pomés, Víctor
Vehí i al Vallfogoní Josep Oms, aquest darrer va quedar en tercera
posició després de fer un gran campionat molt disputat.
El Club d’Escacs Vallfogona amb la seva continuïtat any rera
any, organitzant aquest campionat ha aconseguit que sigui un
dels millors de Catalunya i d’Espanya en la modalitat d’escacs
actius, tant pel valor dels premis, els quals ascendeixen a més de
500.000 ptes com per l’organització i la gestió que es dur a terme
durant tot el cap de setmana del torneig i la feina realitzada en
anterioritat per poder fer front a les despeses, premis, etc...
Per aquesta novena edició, els organitzadors han volgut su-

perar totalment totes les seves
expectatives i ambicions introduint dues
activitats més dins del mateix cap de
setmana.
Aquesta novetat consta en
organitzar un sopar popular el dissabte
a la nit i seguidament donar pas al I
Campionat de Ràpides Individuals de
Vallfogona que es duran a terme
aproximadament a les 11 de la nit i
finalitzaran a l’1 de la matinada, ja que al
dia següent a les 9 continua la segona
jornada del Campionat actiu.

L’edició del Torneig d’enguany espera
superar el nombre de participants de
l’any passat que va ser de 110
jugadors d’arreu del món

Una de les novetats d’enguany és la
celebració d’un sopar popular i
l’organització del Primer Campionat de
Ràpides Individuals de Vallfogona
23

La piscina del poliesportiu acull un parc aquàtic
en la festa final de temporada del CEN Balaguer

11 nedadors del C.E. Natació
Balaguer amb la selecció de
les Terres de Lleida
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El passat dia 1 de setembre a partir de
les 6 de la tarda es va celebrar a la piscina
del poliesportiu la festa final de temporada
del Club Esportiu Natació Balaguer, amb la
instal·lació d’un parc aqüàtic, format per un
gran tobogan de 4 metres d’alçada, una
pista americana de 16 metres de longitud,
matalassos i material d’aigua divers. La festa
va acabar amb la celebració d’un berenarsopar entre tots els presents.
Cal recordar els importants resultats
obtinguts pel C.E.N. Balaguer en la temporada que s’ha acabat, com el segon lloc en
els campionats provincials d’hivern i en els
d’estiu, també el segon lloc aconseguit en
la lliga de clubs de les Terres de Lleida, i la

participació, per primera vegada en la història
del club, en els Campionats de Catalunya de
clubs en categoria benjamí i prebenjamí
quedant en la posició 56 de tots els clubs de
Catalunya, per davant de clubs com el del
Vendrell, Mollerussa o Puigcerdà.
A nivell individual, cal destacar a Robert
Pané que va quedar tercer classificat en els
campionats provincials en els 50 metres
lliures.

El Club Esportiu natació Balaguer
celebra el final de temporada amb una
festa a la piscina del poliesportiu

El passat dia 25 d’agost es va realitzar el Cinquè Torneig Inter-Territorial de natació entre les seleccions de
Tarragona, Lleida, Girona i el Bages.
Aquest any es va realitzar a la piscina del Palau
d’Anglesola. La selecció de Lleida va estar formada per 36
nedadors, onze dels quals pertanyen al C.E. Natació
Balaguer, el club amb més representació de les comarques de Lleida.
Els onze nedadors del C.E. Natació Balaguer que van
ser seleccionats són: En categoria 90 i més petits: Alex
Fuentes, Carles Auberni, Belen Guilla, Mercé Pla i Lucia
Martínez.
En categoria 88-89: Robert Pané i Marc Auberni. En
categoria absoluta: Marta Teulé, Albert Barri, Oriol Puy i
Miquel Balaguer.
A la classificació final del torneig, la selecció de Lleida
va quedar en segon lloc per darrera de Girona, mentre que
el Bages va ser tercera i la darrera Tarragona. Els resultats
més destacats individuals dels nostres nedadors van ser:
Segona posició d’Albert Barri en 100 metres esquena
i de Mercé Pla en 50 metres braça.
Tercera posició de Carles Auberni en els 50 metres
esquena.
Quarta posició de Robert Pané en 50 metres papallona i en 50 metres lliures; Àlex Fuentes en 50 metres braça i
Mercè Pla en 50 metres papallona.

El Club Tennis Balaguer celebra
amb èxit les seves XXIV Hores de
Tennis, amb diverses activitats
Amb la presència, un any més dels membres del
Club Natación Helios de Saragossa
Els passats dies 1 i 2 de setembre van celebrar-se la 22ena
edició de les XXIV Hores de tennis al Club Tennis Balaguer, amb
l’assistència de gran quantitat de públic i comptant, per setè any
consecutiu, amb la presència dels membres del Club Natación
Helios de Saragossa.
L’equip comercial Arnó va fer-se amb el triomf final, seguit de
l’equip de Cudós Consultors i l’equip d’Esports Montsec, i per
tant, cadascun dels jugadors d’aquests equips va rebre el corresponent trofeu.
Cal dir que mentre se celebraven les 24 hores de tennis, el
club també va organitzar diferents activitats, destacant els campionats de botifarra, petanca, futbolí o natació.
Al migdia del diumenge es van donar per acabades les 24
hores procedint al lliurament de premis per part de l’alcalde de la
ciutat, Miquel Aguilà, el regidor d’Esports de l’Ajuntament, Miquel
Quílez, el president del Club Tennis Balaguer, Antoni Bergadà i el
president del Club Natación Helios de Saragossa.
D’altra banda, el passat dilluns 3 de setembre, el Club Tennis
Balaguer va iniciar les activitats de la nova temporada,

especialment l’obertura de l’Escola de Tennis del club, on tots els socis i amics poden assistir a classes i cursos de tennis,
disposant dels entrenadors del club.
L’Escola de Tennis està composta
per l’Escola Social, en la que poden inscriure’s els més petits a partir dels 4 anys i
que es desenvolupa els dimarts i dijous
de 18 a 19,30 hores i els dissabtes de
10,30 a 12.
L’Escola de Competició és per alum-

nes amb experiència tennística que volen perfeccionar-se per competir, els dilluns, dimecres
i divendres de 18 a 20 i els dissabtes de 9 a
10,30 hores; i l’Escola d’Adults, tant a nivell d’iniciació com de competició. El grup masculí pot
assistir tots els dies de 21 a 22,30 mentre que el
grup femení és tots els dies de 16 a 17,30 hores. Tothom que vulgui més informació per a
inscriure’s a les diferents modalitats de l’Escola
de Tennis del Club Tennis Balaguer pot trucar
als telèfons 677581173 i al 60506580.
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El Centre Excursionista de Balaguer organitza
una caminata a l’Ermita de Solés, al pantà de Rialb
El proper diumenge 16 de setembre, des del Restaurant Can Valls fins a
la nova ubicació de Tiurana, a la vora de l’ermita de Solés

El Centre Excursionista de
Balaguer continua amb les
seves activitats d’estiu
Durant aquest mes de setembre,
organitza la primera de les etapes a
peu de la Ruta del Císter

26

El proper diumenge 16 de setembre, el
Centre Excursionista de Balaguer organitza
una caminada que portarà als participants a
conèixer l’Ermita de Solés, lloc on s’està
construint l’urbanització de la nova població de Tiurana, després de l’enderroc de
l’antic poble a causa del pantà de Rialb.
Els participants a la caminada, sortiran
des del Restaurant Can Valls, que es troba a
la carretera de La Seu d’Urgell, on es reuniran amb membres del Centre Excursionista
de Ponts que també participaran d’aquesta
sortida d’uns vint quilòmetres de recorregut
i 233 metres de desnivell.
L’hora de sortida està prevista a les 8,40
del matí, dirigint-se cap a la bassa de
Querós on esmorzaran.
La segona aturada la faran a Sant
Ermengol i posteriorment es dirigiran cap a
l’Ermita de Solés, des d’on podran gaudir
d’un immillorable paisatge, i podran veure
el que queda de la població de Tiurana, així

com l’inici de les obres de la nova urbanització, a la vora del recent remodelat cementiri i
de l’Ermita.
Un cop feta la visita, els participants retornaran cap al lloc de sortida, des d’on podran
tornar cap a Balaguer, o podran quedar-se per
fer una visita opcional a la Col·legiata de Sant
Pere i al castell de Ponts, en una visita guiada
per l’historiador local Manel Gabriel.
La sortida permetrà als seus participants
conèixer un territori físic, que ha sofert una
modificació dràstica amb la construcció del
pantà de Rialb. Els permetrà també conèixer el
patrimoni cultural històric i monumental d’una
zona que s’ha salvat de morir ofegada sota
les aigües del pantà, com és l’ermita de Solés,
l’ermita de Sant Salvador, i la col·legiata de Sant
Pere de Ponts.
Tots els interessats en participar d’aquesta
caminada organitzada pel Centre Excursionista de Balaguer, podeu posar-vos en contacte
amb Josep Maria Farré, al telèfon 973 448791.

Restaurant
“Casa Mercè”

OFERTA DE CARTA
ASTRAL NATAL

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

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

C/ Sant Antoni, 5 - CAMARASA
Para consultas horas convenidas

Telf. 973 420178 - 609 135472

El Centre Excursionista de Balaguer continua, després
del mes d’agost, les seves activitats estiuenques.
Aquest divendres 7 de setembre, la terrassa del seu
local social serà l’escenari d’una projecció de diapositives
a la fresca, a partir de 2/4 d’11 de la nit, tot repassant les
activitats que han organitzat i participant els socis del centre durant l’estiu.
El diumenge 16 continuaran les activitats amb la Ruta
pel pantà de Rialb, arribant a l’Ermita de Solés, tal i com
podeu informar-vos en la notícia principal d’aquesta pàgina.
El diumenge 23 de setembre tindrà lloc la primera de
les etapes a peu de la Ruta del Císter, mentre que el darrer
cap de setmana del mes de setembre, el 29 i 30, el centre
organitza una excursió al Gran Tuc de Colomers, a 2.932
metres d’alçada, L’ascensió de 8 hores de durada té una
dificultat mitjana. Els participants pernoctaran al refugi de
Colomers.

Laboratori

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

HORARI:
diari de 9h a 11h.

Infermera

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

Presa de tensió arterial
Injeccions (Consulta o domicili)

NÚRIA TRIBÓ

Lliçons de civisme per a nens
Aviat arribarem al nou curs escolar, serà el moment en que
els nens i nenes de Balaguer i la rodalia tornaran a les seves
respectives escoles, la ciutat recuperarà aquell fictici estat de
placidesa, que comporta tenir la menudalla en el lloc on els
han d’ensenyar a ser homes o dones de profit del seu demà.
Com cada any, els mestres començaran el seu curs lectiu
uns dies abans d’iniciar-se el curs amb alumnes, ho fan per
recollir i estudiar com fer la distribució d’horaris, repartir-se les
diferents àrees de treball, per rebre si hi ha noves incorporacions de professors i per fer una acurada programació de les
matèries a impartir.
Però malauradament per tal com ens està sortint d’estructurada la ciutadania juvenil (gràcies que no tots surten igual)
cada any és una continuació de l’anterior, això vol dir que els
mestres o mestresses aviat podran saber qui s’aprofitarà de
les lliçons i quins seran aquells alumnes que no en trauran res.
A Balaguer i com exigència municipal s’hauria d’intentar fer
quelcom diferent aquest any lectiu, és un fet que tots els centres locals, siguin públics o privats, obtenen certes avantatges
pecuniaris de l’Administració Central, per tant s’hauria d’aconseguir que la nostra Administració Política Local, exigís la incorporació en tots els centres escolars no solament al centre
d’Àngel Guimerà, d’alumnes d’aquesta heterogènia massa
de menudalla nouvinguda d’arreu.
Tenim la ciutat plena de nouvinguts; hauríem entre tots de
procurar incorporar com a nous ciutadans de fet i de dret, tots
aquells que vulguin complir, i res millor que començar des de
les beceroles.
A Balaguer hauríem de poder treure del nostre sentit crític
aquell pensament de que tots els estrangers són dolents per
naturalesa, malauradament s’han vist actuacions d’incivisme,
pintades a les parets, s’han sentit comentaris poc edificants,
paraules gruixudes i grolleres emeses per jovenalla autòctona
i de col·legi de pagament, i carregada la responsabilitat inadequadament a gent nouvinguda o d’un altra raça i que són
innocents.
Municipalment i amb la intervenció d’altres departaments o
ONG’s s’hauria d’emprendre unes activitats o tallers per poder
ensenyar als més petits a fer un bon ús de la ciutat, carrers,
jardins, mobiliari urbà, parets i tot allò que comporta convivència i civisme, a ensenyar-los a respectar, a educar-los i fer-loshi saber que hi ha una matèria ara amb desús per tothom, que
se’n diu URBANITAT i que és imprescindible per una bona
integració a la societat en que volen viure.

El futur naixent
Per molts i variats temes i motius no us
he pogut parlar darrerament de la globalització, que com sabeu no és sant dels meus
precs. El que sí es veu és que des de Seattle
a Génova una corrent molt forta contra la
mateixa va naixent. Jo vull creure que hi ha
una gran quantitat de gent que es mou per
uns ideals i convenciments sincers i forts, un
fort aplaudiment per a ells. Però ells mateixos han de trobar la forma i l’ideari per allunyar-se dels eterns grups antisistema que no
fan ni deixen fer, on l’objectiu número u és
destruir-ho tot buscant el que no existeix; la
felicitat i la perfecció sense suor i treball.
És trist que per segona vegada hi hagi
hagut sang, però l’entusiasme del jove italià
no li havia d’haver permès arribar a agafar un
extintor amb les dues mans per tirar-lo al jeep
de la policia on hi havia un altre jove inexpert,
amb una arma. Mai tan ben dit que la joventut
en la seva passió i la seva por, va jugar un trist
paper amb resultats fatals per un d’ells.
Una revolució sense nom ha començat,
amb policia, amb violència, amb aïllaments
ben vergonyosos pels governants. No podran parar-la del tot.
Però és necessari que es digui quina és
la seva alternativa. No n’hi ha prou amb fer
soroll. No n’hi ha prou amb somiar una Arcàdia feliç, avui menys que mai la poesia no
pot fer somiar en una truita si no tenim l’ou
per fer-la.
S’ha de teoritzar i programar i saber fins
quin punt es pot pactar, perquè del que es
tracta és d’enterrar un sistema i això amics

són paraules grosses. La resistència de tots
els recarques del món serà ferotge, els mercenaris del sistema actual a nivell mundial
seran pitjors que els botxins, i el capital tan
poc donat al risc lluitarà com mai. I l’església
sermonejarà a uns, i als altres els beneïrà,
sempre ha estat així i així continuarà essent.
A Crist només el porten a la creu no al cor.
Reconvertir un sistema que s’ha quedat
sense adversari, és una feina feixuga i quasi
us diré que vec difícil la possibilitat de victòria. La vida en la seva meravella diària fa que
tos puguem somiar en un món diferent, sense sang, sense violència però sí en una dura
discussió del que volem pels nostres fills.
Per a mi és tan perillós arronsar-se a la
ignorància per fer-nos l’orni, com la d’implicar-se en postures radicals que fan tremolar
de por. He mirat llargament les fotografies de
les noies terroristes d’ETA, i no puc comprendre que aquells ulls per fer somiar, es
sacrifiquin a la bogeria de la mort pròpia o
aliena. Aquells ulls verges de mirades enceses per l’amor puguin prostituir-se per una
aberració nacionalista. Que sia maleït el que
va alterat el seu somni i el seu primigeni destí!
Però tornant al principi, l’altre dia vaig llegir a Oriol Bohiga que reproduïa un text d’un
tal Ignasi Ramonet, “Protestaires del món
uniu-vos!. Protesteu i convenceu, globalitzeuvos, però prepareu de seguida les bases
formals d’una nova democràcia”. La veurem?
C.G.A.

Emili Monge i Gili
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“Els Pets” actuaran a Balaguer el proper 3 de
novembre, durant les Festes del Sant Crist

28

El proper dissabte 3 de novembre, com
a punt de partida del programa de Festes
del Sant Crist 2001, actuarà a Balaguer el
grup de rock català “Els Pets”, presentant
el seu nou treball discogràfic “Respira” amb
cançons com Hospital del Mar, La solució
o Noia de Vidre, als pavellons firals de la
Cros.
Més de dues hores de concert en el
que ja s’ha qualificat com el millor espectacle d’aquest grup creat la nit de Nadal del
1985 a Constantí, i format per Lluís Gavaldà,
veu i guitarra, Joan Reig, bateria i veu i Falín
Cáceres, baix.
Després dels èxits discogràfics del grup
en els darrers anys, amb discs com Vine a
la Festa (1995), Bondia (1997) i Sol (1999),
amb Respira, el grup es col·loca líder de
vendes a Catalunya en la primera setmana
de sortir a la venda, i per primer cop va
entrar a les llistes de vendes espanyoles en
el lloc 26. Un bon treball del que en podrem
gaudir el 3 de novembre. No hi falteu!

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

LOCO-DANCE-CLUB
Ps. Estació
BALAGUER

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

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.

Passeig

de

l'estació,

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

Ps. l’Estació, 35
BALAGUER

El Celler de l’Arnau a Montsonís: una cuina
selecta en un paratge idíl·lic
El restaurant organitza fins a l’últim detall de les cerimònies civils
Des de fa dos anys, la bona cuina
de la nostra comarca té un nom: el
Celler de l’Arnau, situat al poble de
Montsonís, en un marc incomparable,
envoltat d’història i de monuments medievals.
El local, regentat per la Rosa
Jiménez, compta amb una gran carpa per a banquets, totalment climatitzada i acondicionada hivern i estiu,
amb capacitat per a 180 comensals,
amb grans vidrieres que ofereixen
unes vistes immillorables de tota la
plana del Mig Segre, dos menjadors
més petits, d’estil rústic i una gran
terrassa a l’aire lliure.
Una de les principals característiques de la direcció del local és que
organitza, fins a l’últim detall qualsevol
cerimònia civil, al mateix lloc, ocupantse de la cerimònia, del banquet i de

BAGUETES · TORRADES · PIZZES
AMANIDES · PATATES XIPS

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

☎ 973 450529

tots els detalls necessaris per l’èxit de la festa.
Però si cal visitar aquest local, és per la seva
acurada elaboració dels plats, amb una carta selecta, on destaca el seu menú degustació, especialitat
de la casa, així com les carns amb salses especials,
i els seus peixos com el bacallà gratinat amb mousse
d’all-i-oli o el llobarro al forn, tot acompanyat per una
selecta carta de vins. El local tanca els diumenges a
la nit i els dilluns i és aconsellable reservar taula.

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
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Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958
ES VEN 5è pis nou.
Facilitats de pagament.
Raó al tel. 629 725009.
ES NECESSITA teclista per
grup d’Ska Soul «Hot
Numbers». 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. Radio
cassette i maletes. Perfecte
estat. Raó al tel. 973 445169.
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COMPRO hort per Balaguer
o rodalies. Raó al tel. 609
879092.
ES TRASPASSA bar Solà, a
la Pl. Mercadal, 48 de
Balaguer. Raó als tels. 617
232078 - 973 450155.
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 LLOGA pis de 90 m2 al c/
Jaume Balmes. Primer pis. 4
hab., 2 banys, menjador,
cuina, calef. individual, ascensor i pàrking tancat. 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.

ES LLOGA magatzem de
2500 m 2 amb 1000 m 2
exteriors. Ctra. BalaguerTàrrega (Hostal Nou).
Instal·lacions en perfecte estat
i condicionat. Raó al tel. 973
445681.

SE OFRECE chica para trabajar en el ramo de la confección, con 3 años de
experiéncia en máquina plana
Overlook y Recubridora. Razón a los tels. 647 512701 617 286182.

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

ES VEN mobiliari, eines i
productes de perruqueria. 2
butaques
rentacapas
(seminoves). 2 assecadors de
casc amb butaca i productes
varis (casa Wella, Montibel·lo,
Lendan). Raó al tel 973
447506. Preguntar per Rosa.

LOCAL de 170 m2 es ven o
es lloga. Enrajolat, amb
plaques, A.A., aigua i llum.
Situat al c/ St. Diego de
Califòrnia. Raó al tel. 973
445924.
S’OFEREIX noia per cuidar
nens i neteja de vidres. Raó al
tel. 973 450455.
ES VEN Seat Ibiza en bon
estat. Preu 150.000.- Raó al tel.
627 632667.
EN VENTA Rover 216S L-0.
71.000km. color blanco, siempre pàrking, muchos extras,
alarma, neumáticos nuevos,
cassette Pioneer. Precio
325.000.- negociables. Razón
al tel. 973 260625.
ES VEN
moto Suzuki
DR125SE color negre. L-AH.
5500 Km. Un any i mig. Preu
350.000.-. Raó als tels. 973
446579 - 616 543092.
ES PRECISA ajudant de
cuina i ajudant de cambrer,
preferiblement dones entre 18
i 45 anys per a Restaurant a
Balaguer. Raó al tel. 973
445059.
HABITACIÓ doble per 1 o 2
persones, nois/es amb dret a
cuina. Econòmica. Raó als tels
973 446172 - 973 190021.
Bona zona.
ES VEN càmara de video
marca Fisher. Semi nova. Preu
60.000.-.Raó al tel. 973
448711.

ES LLOGA pis al c/Barcelona
de 60 m2. En perfecte estat. 3
hab., menjador, cuina i bany.
Sense
despeses
comunitàries. Ideal per a
consultori, oficina o vivenda.
Raó als tels. 93 7351718-676
515830.
VENDO cocina a gas de acero Inoxidable y una estufa de
gas-oil. Precio a convenir. Razón al tel. 973 448647.
ES VEN Suzuki GSX 600.
50.000km. Preu 350.000.- Raó
al tel. 655 924255.
EN VENTA parcel·la de 400
m 2 en la urbanització St.
Miquel de La Sentiu. Raó al tel.
609 720584.
PARTICULAR lloga pis amb
mobles a Balaguer. 3 hab. Raó
al tel. 639 867013. Trucar a
partir de les 6h. tarda.
ES NECESSITA dependenta
per botiga de roba a Balaguer.
Raó al tel. 973 446601. Horari
comercial.
ES LLOGA plaça de pàrking
al Ps. de l’Estació. Raó al tel.
600 932155.
Per anuncis en aquesta secció
dirigir-se a Dossier Publicitat
& Marqueting, SL, al c/ Sant
Lluís, 36 altell, de Balaguer, de
dilluns a divendres, de 9 a 1
del matí i de 4 a 8 de la tarda.

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

ES COMPRA FINCA DE SECÀ
RAÓ AL TEL. 699 308882
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.

ES VEN Volkswagen Golf GTI model
edition (20 aniversari). Full equip,
seients recaro.
Preu: 1.500.000 ptes
Raó al tel. 696 633509.

PASSATEMPS
ESCACS. Acaba la partida
per Josep Oms, Mestre Internacional
Partida disputada l’any 1946 entre Opocensky i Tohacek.
Juguen les negres i aconsegueixen salvar la partida, és a
dir fan taules d’una manera obligada, 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...Dd2+ 2.Dxd2 i fan taules

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

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

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 6 de setembre
De les 8 de la tarda del 13 de setembre
De les 8 de la tarda del 20 de setembre

a les 8 de la tarda del 13 de setembre
a les 8 de la tarda del 20 de setembre
a les 8 de la tarda del 25 de setembre

Pintor-Decorador

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

ARRIBADES
LLEIDA
08.17
14..58
20..22

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

CLAVER
SALA
MARCH
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