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Firauto presenta un nou pavelló
L’edició Firauto 2001,
s’amplia amb un nou
pavelló de 600m2 per cobrir
la demanda existent

Segona edició d’ «Ermitanyos»
El proper diumenge 28
d’octubre es celebrarà la
segona edició de la prova
de BTT organitzada per
Radical Intersport

Primera quinzena
octubre · 2001 344

Curs de Gestió d’Associacions
El Consell de la Noguera
organitza un curs de gestió
d’associacions per a joves
de la comarca

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

Sant Lluís, 47            Tel. 973 45 11 05              BALAGUER
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Què en penseu?...
Mai un final d’estiu no havia marcat la

història de tot el món com el d’aquest any. No
és aquest el cas del nostre país, en particular.
L’11 de setembre de 1714 Catalunya fou
arranada i destruïda  de soca-rel. Des de llavors,
la recerca de la identitat ha estat un fet palpable,
i la reivindicació durant aquest llarg període, ple
d’alts i baixos, no ha contemplat, com a camí a
seguir, la violència. Altres mètodes, en un principi
no tan contundents,  han resultat també

eficaços.  Amb diàleg i tenacitat, o si
ho preferiu amb tenacitat i diàleg,  hem
anat reconstruint un poble que havia
esdevingut cendres. Ara, no crec que
l’acció bèl·l ica sigui tampoc la
resposta més encertada davant els
tràgics fets. És hora que els polítics i
els governants estiguin a l’alçada dels
temps. Caldrà recordar-los que ens
trobem, inexorablement, al segle XXI?

Josep M. Simón i Auberni

El bus de la marxa, una experiència pionera

El Consell Comarcal de la Noguera ha
presentat aquesta setmana una experièn-
cia pionera a tot Catalunya, com és la po-
sada en servei de l’anomenat “bus de la
marxa”. Un servei de transport públic gratu-
ït, que funcionarà els dissabtes a la nit entre
Ponts i Balaguer, per tal de que els joves
que es desplacen a la capital de la Nogue-
ra, no hagin d’agafar els seus vehicles par-
ticulars, i per tant baixi el risc d’accidents.
Sens dubte, és un projecte interessant, amb
l’objectiu de servei a la societat, i que els
seus resultats dependran directament del
nombre de joves que utilitzin aquest servei.
Ens caldrà estar espectants del seu funcio-
nament, i a la llarga, del reusltat que s’en
derivi, que no ha de ser altre que el descens
del nombre d’accidents automobílistics,
sobretot els caps de setmana.

Si aquest  nou servei que es posarà en
marxa el proper dissabte 20 d’octubre, ser-
veix per aconseguir millorar les estadístiques
d’accidents, estaran per ben empleats els
més de dos milions que costarà aquest
nou transport, totalment gratuït per als seus
usuaris.

Segurament, que el “bus de la marxa”,
haurà fet més il·lusió als pares dels nostres
joves, que als joves mateix, ja que estaran
molt més tranquils quan els seus fills es
desplacin, i d’altra banda, no caldrà que
hagin de anar-los a buscar, a altes hores de
la matinada, com ho han de fer en moltes
ocasions.
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L’Ajuntament tria el 20 de
maig i el 9 de novembre com

a festes locals pel 2002
El ple de l’Ajuntament de Balaguer celebrat el passat

27 de setembre va decidir que les festes locals per al
proper any 2002, seran el 20 de maig, dilluns de les cire-
res, i el 9 de novembre, festivitat del Sant Crist, que l’any
vinent cau en dissabte, i per tant el mercat setmanal dels
dissabtes es pasarà al dissabte 8 de novembre.

D’altra banda, el Patronat de Promoció organitzarà la
Fira de Santa Llúcia d’enguany, el dissabte 15 de desem-
bre, als porxos del carrer d’Avall, aprofitant la celebració
del mercat setmanal.

Firauto 2001 espera rebre més de deu mil
visitants durant els dies 20 i 21 d’octubre i

superar els cent milions de pessetes de negoci

La desena edició del certamen firal
Firauto, que se celebrarà els propers dies 20
i 21 d’octubre, espera la visita d’unes deu
mil persones de la comarca de la Noguera i
de les comarques veïnes, i espera superar
el moviment econòmic de la passada edició,
que va ser de més de 90 milions de
pessetes, amb la venda d’un total de 65

vehicles d’ocasió.
Firauto 2001 es veurà ampliat amb un

nou pavelló de 600 metres quadrats, per tal
de donar cabuda a la demanda d’exposició,
que supera els 200 vehicles, portats per una
quinzena d’expositors, majoritàriament de
Balaguer i de la comarca de la Noguera, però
que també n’hi ha de les comarques veïnes,
de l’Urgell i el Segrià.

Organitzat pel Patronat Municipal de
Promoció i Projecció de Balaguer, Firauto
obrirà les seves portes el dissabte 20
d’octubre a partir de les 10 del matí i les
tancarà el diumenge 21, a les 9 del vespre.

L’horari d’obertura al públic serà de 10 a
14 h. i de 17 a 21 hores, i l’entrada serà
totalment gratuïta. La Fira compta amb
seguretat privada i servei de bar.
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L’Ajuntament subhasta 16
parcel·les de la urbanització
residencial del Roca Pallissa

Les parcel·les, totalment urbanitzades, van
des dels 250 fins als 700 metres quadrats

L’Ajuntament de Balaguer ha tret a subhasta les 16 parcel·-
les de la seva propietat, de la urbanització residencial del Pla
Especial del Roca Pallissa, al barri del Secà, a la vora de les
piscines municipals i de la nova zona esportiva.

El Pla Especial del Roca Pallissa ha estat urbanitzat re-
centment, i les parcel·les que se subhasten estan totalment
urbanitzades i tenen tots els serveis a peu de parcel·la (llum,

El proper dia 9 d’octubre s’acaba el
termini per poder adquirir una de les 16
parcel·les, mitjançant subhasta, del Pla
Especial del Roca Pallissa, al barri del

Secà de Balaguer

aigua, clavegueram i telèfon). En total són
16 parcel·les, 8 de les quals estan ubica-
des al mateix carrer Roca Pallissa i que van
des dels 250 fins als 700 metres quadrats,
mentre que les altres vuit estan repartides
entre els carrers Pompeu Fabra i el Mercè
Rodoreda, totes elles de 300 metres qua-
drats.

El preu de les parcel·les oscila entre
els 3,5 milions de pessetes la més barata
als 7,5 milions de pessetes la més cara.

Tots els interessats en participar en

aquesta subhasta poden fer-ho abans del 9 d’octu-
bre a l’Ajuntament de Balaguer.  Per més informació
podeu trucar al Negociat d’atenció al públic de l’Ajun-
tament de Balaguer.

BALAGUER

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

BALAGUER
REF. 17
Magnífica casa amb jardí, saló
menjador de 30 m2.
Sostres de fusta, calefacció, bo-
dega de 50 m2, pàrking. Gran
construcció anexa com a
magatzem
Visqui amb qualitat!
Li agradarà!

OS DE BALAGUER

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

BALAGUER
REF. 46
Gran pis de 120m2. 4 hab., 2
banys, saló menjador, molt
lluminós, ascensor, calef.,
traster i pàrking opcional-
Molt  cèntric!
No paguis més lloguers

BALAGUER

GERB

BALAGUER

REF. 11
Pis a la zona del Firal.
Totalment exterior, terrassa,
terra de gres, 3 hab., i bany
complet..
Per tan sols 26.300.- al mes

REF. 25
Pis molt assolellat de 70 m2,
cuina office, bany, galeria
tancada, mínimes despeses
d’escala.
Entrada 100.000.-
Al mes 30.000.-

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.-

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!.

CUBELLS
REF. 20
Casa de 385 m2. Calef. de
gas-oil, 5 hab., 1 bany i 1
aseo, vidres de càmera, 2
terrasses, golfes, moblada.
Llesta per entrar-hi a
viure!

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!

REF. 55
Casa de planta baixa a refor-
mar al seu gust amb
possibilitats d’ampliar-la
amb una planta superior.
Zona tranquil·la.
Molt be de preu!

BALAGUER

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

BALAGUER

REF. 33
Pis en zona molt cèntrica, 3
hab., cuina equipada, bany
reformat, exteriors d’alumini,
traster.
Entrada 100.000.-
Al mes 34.600.-

BALAGUER BALAGUER
REF. 15
Pis de 3 hab en bona zona,
calef., ascensor, traster,
galeria tancada. Tot  reformat.
Entrada 100.000.-
Al mes 50.000.-

BALAGUER
REF. 23
Pis de 130 m2, cuina office
totalment reformada, gran
saló menjador, 2 banys, 4
hab., traster, calef. central,
ascensor.
Zona immillorable!
Vistes panoràmiques.

REF. 54
Apartament de dos hab. do-
bles, bomba de calor, gran
menjador amb parquet i
exteriors d’alumini.
Sense despeses de
comunitat
Vingui i informi’s!

BALAGUER
REF. 42
Primer pis de 80 m2, situat al
Casc Antic. 4 hab. Totalment
exterior.
Preu assequible!
No perdi l’oportunitat,
sigui propietari!

BALAGUER
REF. 3
Gran pis de 132 m2, cuina
amb mobiliari de fusta, 4 hab.,
2 banys, calef., ascensor,
galeria tancada, mosquiters,
tendals, mobles opcionals.
Finançat al 100%

BALAGUER
REF. 24
Segon pis a la zona del Secà.
3 hab., cuina, bany, traster,
preparat pel gas natural.
Entrada 100.000.-
Preu per a totes les
butxaques!.
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CURSOS
DE FORMACIÓ
PER A ADULTS
Ara és el moment d’apuntar-s’hi!

GRADUAT ESCOLAR. ÚLTIM CURS!!

AULA DE FORMACIÓ D’ACULTS. BALAGUER
Àngel Guimerà, s/n - Tel. 973 445172 - BALAGUER

ALFABETITZACIÓ · NEOLECTORS · CERTIFICATALFABETITZACIÓ · NEOLECTORS · CERTIFICATALFABETITZACIÓ · NEOLECTORS · CERTIFICATALFABETITZACIÓ · NEOLECTORS · CERTIFICATALFABETITZACIÓ · NEOLECTORS · CERTIFICAT
CATALÀ I CASTELLÀ PER A IMMIGRANTSCATALÀ I CASTELLÀ PER A IMMIGRANTSCATALÀ I CASTELLÀ PER A IMMIGRANTSCATALÀ I CASTELLÀ PER A IMMIGRANTSCATALÀ I CASTELLÀ PER A IMMIGRANTS

PREPARACIÓ PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀPREPARACIÓ PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀPREPARACIÓ PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀPREPARACIÓ PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀPREPARACIÓ PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Horari: de 3 a 8 de la tarda

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
Direcció General de Formació d’Adults

SUBASTA INMOBILIARIA
Notaria de don Luís Prados. Pg. Estació, núm. 12, BALAGUER

Subasta en acto público el próximo día 19 de octubre de 2001 a las 13 horas.
Descripción: Finca urbana de 38616 m2, situada en Sant Josep de Fontdepou
(Àger), inscrita en el R. Propiedad de Balaguer núm. 3494. Libre de cargas.
Tipo de subasta = 33.000.000.-pta.
Las condiciones que han de regir la enajenación, así como las características
de la finca pueden ser consultadas en la Notaria.

Més de tres mil signatures
per evitar la marxa dels
franciscans de Balaguer
El grup de treball creat per evitar la

marxa de l’ordre religiosa, recull 3.000
firmes i envia un dossier a Roma

El grup de treball format a la capital de la Noguera
per tal d’evitar la marxa de l’ordre religiosa franciscana
de Balaguer, tal i com ho havia anunciat el pare pro-
vincial de l’ordre Francesc Vilà, ha recollit més de tres
mil signatures en contra d’aquesta marxa, i ha redactat
un dossier, que ha estat tramés a la direcció de l’ordre
a Catalunya i una còpia al representant de l’ordre
franciscana de Roma.

Els fransciscans deixaran Balaguer a principis del
proper mes de novembre, després de més de 120
anys de convivència entre els balaguerins, ajudant
als més desvalguts.

La piscina coberta climatitzada de Balaguer inicia
la nova temporada amb més d’un miler d’usuaris,

superant la xifra de l’any passat
La nova temporada va iniciar-se el passat dilluns 1 d’octubre, després

de la temporada d’estiu, en que la piscina ha estat descoberta

De molt positiva, pot considerar-se
la resposta dels balaguerins, a la nova
temporada de la piscina coberta
climatitzada, que va obrir les seves por-
tes el passat dilluns 1 d’octubre, i en la
que s’han inscrit més d’un miler d’usuaris
en les diferents modalitats que ofereix
l’equipament municipal.

En total s’han abonat 120 persones
a la modalitat de bany lliure, 236 s’han
inscrit als diferents cursos de natació in-
fantil, 193 ho han fet en els cursos
d’adults, mentre que 42 persones s’han
inscrit a la modalitat de natació
terapèutica.

La modalitat de waterpolo compta
amb 18 inscrits, mentre que la modalitat
de aquagym, gimnàstica dins l’aigua té
20 inscrits.

A nivell professional cal dir que

continuen utilitzant la piscina els cent nedadors
del Club Natació Balaguer i enguany també s’ha
inscrit el Club Natació Tàrrega, amb 50 nedadors.

A tots aquests usuaris cal sumar-hi a partir
dels propers dies a tots els escolars que hi prac-
ticaran les diferents activitats extraescolars, a tra-
vés de les activitats organitzades per les diferents
AMPAS dels centres escolars de Balaguer i co-
marca.
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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

TEL. RESERVES 973 180 129

De dilluns a dissabte, de 8 del matí a 12 de la nit
Diumenges obert, i dilluns sense servei de cartaHORARI

C/ Bons Aires, 3 - 25139 Menàrguens - Tel. 973 180 129

B a r R e s t a u r a n t

Els carrers Tarragona i
Mollerussa passen a ser

d’un sol sentit
La nova ordenació va entrar en

funcionament el passat dilluns 1 d’octubre

Per tal de donar més fluïdesa a la circulació de
vehicles de la zona, i guanyar en seguretat viària,
l’Ajuntament de Balaguer va posar en funcionament una
nova ordenació de la circulació en els carrers Mollerussa
i Tarragona, en la zona de l’Eixample.

La nova ordenació va posar-se en funcionament el
passat dilluns 1 d’octubre.

El carrer Tarragona passa a ser d’un sol sentit, des
del carrer Noguera Pallaresa i /o carrer Tàrrega, en sentit
cap al carrer Barcelona i Av. Països Catalans, mentre
que el carrer Mollerussa és d’un sol sentit des del carrer
Tàrrega en sentit cap al carrer Barcelona.

Aquests canvis completen la reorganització viària
d’aquesta zona, iniciada fa uns anys amb el sentit únic
de tota una sèrie de carrers.

Una vintena de comerciants fan un curs per
millorar el servei cap als seus clients

Comencen les classes del curs 2001-2002 de
l’Escola d’Arts Plàstiques i l’Escola de Música

Organitzat conjuntament per la
delegació a la Noguera de la
Cambra Oficial de Comerç i la
Indústria de Lleida i l’Associació de
Comerciants 2021 de Balaguer,
durant les dues darreres setmanes
s’ha portat a terme un curs per a
dependents d’establiments
comerciants que ha impartit el pro-
fesor Filibert Maeso, expert en
formació de venedors i personal
comercial.

Al curs hi han participat un toal
d’una vintena de comerciants de la
capital de la Noguera, que han valorat
molt positivament l’aprofitament del
curs, donada la qualitat dels
coneixments del professor, així com
de les matèries impartides que de
ben segur posaran a la pràctica en

els seus respectius establiments comercials en benefici
dels seus clients.

El curs, de vint hores de durada s’ha impartit al local
social de l’Associació de Comerciants 2021, i tots els
participants han rebut un diploma acreditatiu, a la
finalització del curs.

Durant aquesta primera setmana
d’octubre, han començat els
diferents cursos de l’Escola Munici-
pal d’Arts Plàstiques i de l’Escola
Municipal de Música.

L’Escola Municipal d’Arts
Plàstiques ofereix cursos de plàstica
per a infants, dibuix artístic,
tècniques pictòriques, restauració
de mobles, modelat, ceràmica, al
mateix temps que prepara pels
examens d’ingrès a Belles Arts i als
Estudis d’Arts i Oficis i Batxillerat
Artístic.

D’altra banda, l’Escola Munici-
pal de Música ofereix classes
d’Informàtica muiscal, conjunt coral

i instrumental, audició,i  cursos d’instrument de bateria,
trompeta, trombó, clarinet, saxofon, flauta travessera,
violí, viola, violoncel, contrabaix, guitarra i piano.
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El consell organitza un curs
de gestió d’associacions

El Consell Comarcal organitza, conjuntament amb la
FVB-Escola de l’Esplai de Lleida, un curs de gestió d’as-
sociacions que es celebrarà els dissabtes 6, 13 i 20 d’oc-
tubre de 9,30 a 14,30 i de 16 a 20 hores. El curs és total-
ment gratuït i compta amb tres crèdits de lliure elecció de
la Universitat de Lleida.

El curs ha superat amb escreix les expectatives crea-
des ja que dels 25 alumnes permesos, el Consell ha
hagut de negociar amb l’Escola de l’Esplai per tal de
poder encabir els 32 alumnes inscrits.

Aquesta activitat, s’emmarca dins del Pla Nacional de
Joventut, ja que un dels objectius bàsics del Pla és el
permetre i encoratjar la participació activa dels joves en
totes les esferes de la societat i en els processos de
pressa de decisions.

El Consell presenta el Premi Jove emprenedor,
com a experiència pionera a tot Catalunya

El premi vol fomentar l’esperit d’empresa entre els joves de la
comarca de la Noguera, i estimular i promoure els valors que

distingeixen les empreses i activitats econòmiques

El Consell Comarcal de la Noguera ha
presentat com a experiència pionera a tot
Catalunya, el Premi Jove Emprenedor, destinat
al projectes d’autoocupació més innovadors
i amb més potencialitat de creixement de
negoci i creació de riquesa i de llocs de treball.
Al premi s’hi podran presentar tots aquells
projectes d’autoocupació, realitzats per
menors de 35 anys, que van presentar-se al
Consell Comarcal durant l’any 2000, i que en
total són una vintena.

El premi tindrà un valor econòmic de
300.000 pessetes, i estarà atorgat per un jurat
format pel President del Consell Comarcal, el
conseller de joventut del Consell, un

El premi està dotat amb tres-centes
mil pessetes per al guanyador

representant de la Secretaria General de la
Joventut, un representant del Patronat de
Promoció Econòmica de la Diputació de
Lleida, un representant de la CP’AC, el pro-
motor laboral del Consell, un representant
de la Cambra de Comerç i el responsable de
l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal.

L’objectiu és fomentar l’esperit
d’empresa entre els joves i estimular i
promoure els valors que distingeixen les
empreses i activitats econòmiques.
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El Consell presenta l’estudi sobre
la millora d’abastament d’aigua

a 12 pobles de la comarca
L’estudi també podria afectar a d’altres

poblacions del Segrià, l’Urgell i el Pla d’Urgell

El consell comarcal de la Noguera ha presentant, recentment,
l’estudi de millora d’abastament d’aigua, als alcaldes de les 12
poblacions de la Noguera que podrien beneficar-se, com són
Camarasa, Cubells, Preixens, Montgai, La Sentiu de Sió, Bellmunt
d’Urgell, Penelles, Bellcaire d’Urgell, Balaguer, Vallfogona de
Balaguer, Térmens i Menàrguens, així com als representants dels
ajuntaments de Castellserà i La Fuliola de la comarca de l’Urgell,
Linyola i Ivars d’Urgell del Pla d’Urgell i  Vilanova de la Barca del
Segrià.

L’estudi veu viable la portada d’aigua des del Noguera Palla-
resa cap a totes aquestes poblacions, que engloben un total de
30.000 habitants, ja que el cost del metre cúbic de l’aigua, seria
en la major part dels municipis, molt més barat que l’actual, a part
de que també es guanyaria en la qualitat de l’aigua, ja que, el riu
Noguera Pallaresa està considerat el menys contaminat de l’Es-
tat, i per tant el cost de cloració estaria al voltant de les 4 pessetes
per metre cúbic, molt menys que el que costa clorar qualsevol
aigua de les que avui s’utilitzen en aquestes poblacions.

Segons l’estudi, totes aquestes poblacions necessiten una
dotació de 16.175 m3/dia, el que representa una inversió estima-
da de 2.500 milions i un cost de manteniment i explotació de 35

milions de pessetes anuals.
Generalment, aquest tipus de projec-

tes estan subvencionats al 50 per cent
per la Comunitat Europea i una part per la
Generalitat de Catalunya, amb el que el
projecte calcula que la financiació a càr-
rec dels usuaris rondaria els 750 milions
de pessetes, a 25 anys. Amb tot, el preu
del metre cúbic seria de 13,55 pessetes
durant els primers 25 anys i un cop amor-
titzada l’inversió, el cost de l’aigua seria
de 6 pessetes per metre cúbic, molt més
barat del que es paga actualment, que

per exemple, a Balaguer ronda les 50 pesse-
tes per m3, i en d’altres d’aquestes poblaci-
ons, supera les cent pessetes per metre cú-
bic.

Per tal de tirar endavant aquest projecte,
s’ha nomenat una comissió formada pels re-
presentants dels ajuntaments de Balaguer,
Vallfogona i Menàrguens, i a partir d’ara es re-
dactaran els Estatuts i es crearà una Manco-
munitat.

Properament hi haurà una reunió amb els
tècnics redactors del projecte i tècnics de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
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· 1 o 2 places
· Màximes facilitats
· Finançament
   a la seva mida

Promotora:
F.J. AGUILÀ, SL

VENDA O LLOGUER DE
PÀRQUINGS TANCATS

El Consell organitza la II
Trobada de Corals de la
Noguera, el 6 d’octubre
El proper dissabte 6 d’octubre, a partir de les 6 de

la tarda, el Consell Comarcal de la Noguera organitza la
segona edició de la Trobada de Corals de la Noguera,
que comptarà amb la participació d’un total de nou
corals al Claustre del Consell.

Representant a Balaguer hi haurà la Coral de la Gent
Gran de Balaguer, que cantaran les cançons, «Ay linda
amiga» i la dansa de l’amor, mentre que l’Orfeó balaguerí
interpretarà Al pla de l’Empordà i el negre espiritual No
tinc temps de morir. La coral de Bellcaire cantarà Dolç el
nuvol i Balaio, mentre que l’Orfeó artesenc ho farà amb
Good News i Bullerengue.

La Coral Vallfogonina cantarà Cançó de beure i
Deixa’m venir, mentre que la pontsicana interpretarà Sant
Ferriol i l’Hereu Riera. Els representants de Penelles can-
taran El clar país i la sardana dels muntanyencs; la coral
Els cims de Montgai cantaran Samba Lelê i l’Empordà
i la Coral de Camarasa interpretarà l’Emigrant i Mariner
de terra endins.

Creen una Comissió per coordinar els usos
esportius de l’embassament de Canelles

Josep Grau anuncia el reg de Castelló,
Menàrguens i Torrelameu per l’any 2004

El passat 5 de setembre van
reunir-se representants del
Consorci del Montsec, de la Man-
comunidad de la Ribagorza
Oriental, de la Confederación
Hidrogràfica del Ebro, de Endesa
i d’Amics del Montsec, davant la
preocupació de les
administracions i entitats
representades davant l’afluència
de visitants i l’ increment
d’activitats a l’embassament de
Canelles, circumstàncies que
comporten i comportaran una
forta pressió sobre el territori.

Els assistents van acordar
constituir-se en Grup per la
coordinació i seguiment dels
usos esportius i recreatius a
l’embassament de Canelles,
amb la finalitat de fer una
proposta consensuada entre

El Conseller del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
de la Generalitat de Catalunya,
Josep Grau, va anunciar, el passat
dijous 27 de setembre, que el
canal d’Algerri-Balaguer regarà les
finques de Castelló, Menàrguens
i Torrelameu el proper mes de juny
de l’any 2004, ja que les obres
s’adjudicaran abans de que acabi
aquest any. Aquestes
declaracions va fer-les en el
decurs de la inauguració del tram
de regadiu del terme municipal
d’Albesa, amb 2.200 noves
hectàrees en regadiu.

Les concentracions
parcel·làries dels municipis de
Menàrguens i Torrelameu ja estan
acabades i ara queda pendent la

totes les parts sobre els usos i activitats a la ribera i a la
làmina d’aigua, la qual sigui un marc de consulta i referència
per la CHE com a ens competent per l’atorgament de per-
misos de les activitats dins l’embassament i a Endesa com
a principal propietària dels terrenys que envolten el perímetre
de l’embassament.

La presentació de l’esborrany d’aquesta proposta es
farà abans del proper 31 de desembre.

de Castelló de Farfanya que s’iniciarà el mes de juny de
l’any que ve, després de la campanya agrícola.

Ara només quedarà pendent la concentració parcel·laria
a Balaguer i la construcció del canal, en un municipi que
segons Grau «ha estat complicat fer entendre a Balaguer
que el projecte és important».
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El Consell Comarcal de la
Noguera posa en funcionament
el servei «el bus de la marxa»
Començarà a funcionar el proper dissabte
20 d’octubre, i ho farà tots els dissabtes

de l’any entre Ponts i Balaguer

“El bus de la marxa” és el nom que rebrà el nou servei del
Consell Comarcal de la Noguera a partir del proper dissabte
20 d’octubre, les nits de tots els dissabtes de l’any per tal de
que els joves no hagin d’agafar els seus vehicles per sortir de
marxa cap a la capital de la Noguera.

En una primera fase experimental, el bus de la marxa
sortirà a partir de les 11 de la nit de Ponts, i passarà per Artesa
de Segre, Foradada, Cubells, Montgai, la Sentiu, arribant a
Balaguer a les 23,45 hores, i sortirà altre cop de Balaguer a
partir de les 4 de la matinada, fent el mateix recorregut a l’inver-
sa.

Segons el president del Consell Comarcal de la Nogue-
ra, Marcel·lí Guillaumet, “la peculiaritat geogràfica de la nostra
comarca fa que cada cap de setmana centenars de joves
utilitzin el cotxe com a mitjà de locomoció per tal de traslladar-
se als locals de moda, i amb l’objectiu de vetllar per la segu-
retat d’aquests joves, el Consell Comarcal, dins el Pla comar-
cal de joventut, hem cregut oportú crear un itinerari, gratuït, de
transport nocturn”.

Segons Guillaumet, si aquest primer bus
funciona, no es descarta que properament
es puguin crear noves rutes repartides per
tota la comarca, i fins i tot es poden plantejar
el crear un servei intercomarcal, juntament
amb d’altres consells comarcals veïns.

El president de l’ens comarcal, va voler
matissar que “amb aquesta mesura no pre-
tenem concentrar tots els joves de la comar-
ca a Balaguer, solament donar un servei als
que habitualment es desplacen, donant aque-
lla tranquilitat necessària als pares”.

El cost del nou servei comarcal, està pre-

vist al voltant dels 2,2 milions de pessetes anu-
als.

El nou servei s’anunciarà a tots els munici-
pis afectats en aquesta fase experimental, i s’es-
pera que el seu servei l’utilitzin molts joves, evi-
tant d’aquesta manera molts accidents que ge-
neralment es produeixen les nits del cap de set-
mana.

El bus de la marxa sortirà de Ponts a
les 11 de la nit i tornarà a partir de les

4 de la matinada
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La companyia La SudaTeatre torna als escenaris
amb l’obra “Ai, Joan que descarriles” en

benefici de les obres del Sant Crist
Aquest diumenge 7 d’octubre, a partir de les 7 de la tarda, al

Teatre Municipal de Balaguer

La companyia teatral La SudaTeatre torna
a l’escenari del Teatre Municipal, representant,
novament, l’obra “Ai, Joan que descarriles” di-
rigida per Dolors Tribó i interpretada pel grup
balaguerí.

Aquesta nova representació tindrà lloc

La recaptació de l’obra, a mil pessetes
l’entrada, serà en benefici de

l’Associació pro-obres del Santuari
del Sant Crist de Balaguer

aquest diumenge 7 d’octubre, a partir de
les 7 de la tarda, i la recaptació que es faci
anirà en benefici de l’Associació pro-obres
del Santuari del Sant Crist.

L’obra ens situa a la primavera de
l’any 1970, quan la Cinta i el Benet, un
matrimoni que formen part d’una família
benestant, vieuen, amb la seva filla Mercè,
i el seu gendre, en Joan...

Tot sembla tranquil però un bon dia
reben unes visites que els canviarà total-
ment la seva rutina diària. El preu de l’en-
trada és de mil pessetes i la durada és de
105 minuts.

http://www.ciudadfutura.com/creetelo
En aquesta web pots trobar algunes notícies curioses
que han estat publicades en diferents medis de
comunicació.

http://moon.inf.uji.es/~nelo/nom.htm
Si encara no saps com posar-li al teu futur fill/a, visita
aquesta web on hi trobaràs infinitat de noms ordenats
alfabèticament.

http://www.e-oftalmologia.com
La web ens mostra moltes curiositats al voltant dels ulls.
Està dividida en quatre grans apartats: comunicació
(informació general), formació (anatomia de l’ull) i atenció
(malalties...)

http://www.quecurioso.com.ar
Vols saber dades curioses, sense cap valor, visita
aquesta web.

http://www.sitges.com/cinema
Si vols conèixer el programa del del festival fantàstic de
Sitges visita aquesta web.
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L’Associació de Veïns del Casc Antic, lliura
250.000 pessetes a l’Associació l’Estel,

recollides durant les festes d’aquest estiu

El passat dimecres 19 de setembre,
membres de la Junta de l’Associació de
Veïns del Casc Antic ,encapçalats per la seva
presidenta, Rosa Amorós, van lliurar un taló
de 250 mil pessetes a l’Associació l’Estel
de Balaguer, presidida per Josep Roca.

Els diners lliurats han estat aconseguits

l’Associació «Veniu a
Balaguer, coneixereu la seva

història» organitza una
representació teatral

El proper diumenge 14 d’octubre a partir
de les 7 de la tarda amb la companyia

Pecats teatrals de Castellserà

L’Associació “Veniu a Balaguer, coneixereu la seva
història” organitza pel proper diumenge 14 de d’octubre
una representació teatral al Teatre Municipal, a partir de les
7 de la tarda, per tal de recollir fons per les seves activitats.

L’obra que es representarà  serà “Quan ell és ell .... i
ella” a càrrec de la companyia Pecats teatrals de la pobla-
ció de Castellserà.

El preu de les entrades és de mil pessetes, mentre
que l’anticipada és de 900 pessetes. Els nens fins a dot-
ze anys, tenen l’entrada gratuïta.

Podeu fer les reserves de les entrades al telèfon 973
44 56 78, i podeu adquirir les entrades anticipades als
establiments de Teresa Planes i Llibreria Magda, i també a
l’Ajuntament de Balaguer.

durant les diferents festes d’estiu que
l’Associació de Veïns del Casc Antic ha
organitzat, especialment durant la Festa de
Sant Cristòfol en que tots els diners reunits en
la benedicció dels vehicles i en el dinar, eren
per l’Associació l’Estel.

La presidenta de l’Associació, Rosa
Amorós va agrair a tots els col·laboradors,
particulars i establiments comercials de
Balaguer que han col·laborat, i va anunciar que
a partir d’ara, cada any, els diners que es
recaptin aniran per aquesta assocació educa-
tiva.

L’acte de lliurament del taló va fer-se en el
taller que l’Associació l’Estel té al carrer Barrinou,
amb la presència de molts dels joves
treballadors del taller i de membres de la Jun-
ta de l’Estel.

En nom de l’Estel, Josep Roca va agrair la
donació tot indicant que «els diners ens aniran
molt bé per tirar endavant els nostres projectes».

CONSORCI PER A
LA NORMALITZACIÓ

LINGÜÍSTICA

Ajuntament de
Balaguer

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS A
L’AJUNTAMENT DE BALAGUER
· OBTENCIÓ DE TITULACIONS OFICIALS
· PREINSCRIPCIONS i MATRÍCULES de l’1 al 23 d’octubre al Servei Comarcal de Català de la Noguera,
  passeig d’Àngel Guimerà, s/n. Tel. 973 448933
· INICI DE CURS: 12 DE NOVEMBRE
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ES PRECISSA
XÒFER

Interessats trucar al Tel. 973 108108,
preguntar per Irene

V. X. ADSUAR

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

Agència Oficial
Venda de vehicles nous i usats

Mercedes-Benz

L’AMPA de l’IES “Ciutat de Balaguer” organitza el
cicle “dissabtes lúdics”, ple d’activitats culturals

i festives per a pares i alumnes
Les activitats s’iniciaran aquest dissabte 6 d’octubre amb una tertúlia

d’actualitat a l’Emissora Municipal, Ràdio Balaguer

L’AMPA de l’Institut “Ciutat de Balaguer”
inicia aquest dissabte 6 d’octubre, el cicle “Dis-
sabtes lúdics”, amb una tertúlia radiofònica
d’actualitat a les ones de Ràdio Balaguer, que
serà emés entre 11 i 1 del matí, i dirigit per Joan
Condemines.

L’AMPA de l’IES “Ciutat de Balaguer”
organitza tot un seguit d’activitats

obert a tot el personal del centre i als
socis de l’AMPA

La biblioteca Domènec
Carrové acull l’exposició

«Micra: la poesia»
Des del passat 1 d’octubre i fins al proper

dia 26, obert de 17 a 20,30 hores

La biblioteca Domènec Carrové acull des del passat
1 d’octubre l’exposició “Micra: la poesia” dedicada a la
figura de Pere Quart, Joan Oliver.

Es tracta d’un muntatge senzill, on a partir de les se-
ves poesies més conegudes “Tirallonga dels monosíl·-
labs del llibre Circumstàncies, es fa un recorregut per la
vida, la personalitat i l’obra d’aquest escriptor. L’exposi-
ció estarà oberta fins el proper 26 d’octubre, de 5 a 8,30
de la tarda.

Les activitats continuaran el dissabte 20
d’octubre amb un curs de Primers Auxilis a
càrrec d’ Imma Montoliu de Creu Roja Jo-
ventut.

Les activitats continuaran el 17 de no-
vembre amb la projecció d’una pel·lícula se-
guida de forum. Es projectarà “Rebeldes del
Swing” i el forum estarà dirigit per Anna Gaya.

El dissabte 1 de desembre, es realitza-
rà un taller de plàstica on es faran centres de
taula i decoració nadalenca a càrrec de Gem-
ma Rufach i les activitats del primer trimestre
s’acabaran el 15 de desembre amb una ex-
cursió a Lleida amb una visita guiada.
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 La piscina coberta climatitzada, un equipament que
vetlla per l’esport i la salut dels balaguerins

Més d’un miler d’usuaris utilitzen els diferents serveis que ofereix la
piscina climatitzada des de l’1 d’octubre fins al 15 de juny

Des de que el 23 d’octubre de l’any
passat obrís les seves portes la nova pisci-
na coberta climatitzada de Balaguer, aquest
ha estat un dels equipaments més utilitzats
pels veïns de la ciutat i de les poblacions
veïnes, amb més d’un miler d’usuaris set-
manals entre les diferents modalitats d’ús
que la regidoria d’Esports de l’Ajuntament
de Balaguer ofereix i organitza.

Usuaris de 3 fins a 90 anys, van
diariàment a la piscina coberta, ja sigui per
aprendre a nedar, per millorar i perfecionar
el seu estil, o ja sigui per milorar la seva
salut, com és el cas dels usuaris amb pro-
blemes d’esquena que fan reeducació
postural, o fan natació per millorar els seus
problemes de varius o diferents tipus de
recuperacions mèdiques; o els més espor-
tistes que practiquen esports com el water-
polo o la gimnàstica dins l’aigua,
l’aquagym.

Per últim cal destacar la forta incidència
que ha tingut la piscina dins dels diferents
centres escolars de la ciutat, que ofereixen
aquest servei entre les seves activitats
extraescolars, amb una gran acollida per
part dels més petits.

En el curs que va iniciar-se el passat 1 d’oc-
tubre, després de la fase estiuenca en que la
piscina ha estat descoberta,  ja s’han superat
totes les previsions i els inscrits de la primera
temporada, ja que abans d’iniciar-se el curs ja
hi havia 120 persones abonades per la moda-
litat de bany lliure, 236 persones inscrites en
les diferents modalitats de cursos d’inciciació,
millora i perfeccionament de natació infantil,
193 persones inscrites en els diferents cursos
d’adults i gent gran.

Actualment, són més de 40 usuaris els
que assisteixen dos o tres cops a la setmana
per tal de millorar la seva salut amb diferents
programes de natació terapèutica, 18 perso-
nes que practiquen l’esport del waterpolo, i
una vintena que assisteixien als cursos de gim-
nàstica Aquagym.

També cal destacar el gran servei que la
nova instal·lació esportiva fa al Club Natació

Quadre de preus
BANY LLIURE

(5-15 anys) (+15 anys)
Entrada ................................... 316.- ................. 532.-
tiquet 10 entrades .................. 2.496.- ............... 4.160.-
abonament trimestre .............. 4.576.- ............... 7.604.-
abonament temporada ......... 9.567.- .............. 16.123.-

PARVULARI
1 dia/setmana ................................. 5.208 ptes/trimestre
2 dies/setmana ............................... 7.121 ptes/trimestre

INICIACIÓ I MILLORA INFANTIL
1 dia/setmana ................................. 5.208 ptes/trimestre
2 dies/setmana ............................... 7.121 ptes/trimestre

INICIACIÓ, MILLORA i PERFECC.  ADULTS
1 dia/setmana ................................. 7.121 ptes/trimestre
2 dies /setmana............................... 9.368 ptes/trimestre
3 dies/setmana ............................. 12.479 ptes/trimestre

GENT GRAN
2 dies/setmana ............................... 9.368 ptes/trimestre

NATACIÓ TERAPÈUTICA
1 dia/setmana ................................... 7.121 ptes/trimestre
2 dies/setmana ............................... 9.368 ptes/trimestre
3 dies/setmana ............................. 12.479 ptes/trimestre

WATERPOLO
1 dia/setmana ................................. 5.208 ptes/trimestre
2 dies/setmana ............................... 9.368 ptes/trimestre

AQUAGYM
1 dia/setmana ................................. 7.121 ptes/trimestre
2 dies/setmana ............................... 9.368 ptes/trimestre
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La piscina coberta
climatitzada, a part
ofereix d’altres serveis,
com la Natació a la carta,
que consisteixen en
sessions personalitzades
per a cada ususari, que
escull una taula
d’exercicis; la zona
lúdica, que s’ofereix els
dissabtes a partir de les
12 del migdia i tots les
diumenges, consistent
en pilotes, cistelles,
màrfegues, etc, i la zona
de solàrium, amb més de
2.000 metres de gespa
per poder prendre el sol.

En el curs que va
iniciar-se el passat 1
d’octubre,  ja s’han
superat totes les
previsions i els inscrits
de la primera temporada,
ja que abans d’iniciar-se
el curs ja hi havia 120
persones abonades per la
modalitat de bany lliure,
236 persones inscrites
en les diferents
modalitats de cursos
d’inciciació, millora i
perfeccionament de
natació infantil, 193
persones inscrites en els
diferents cursos d’adults i
gent gran.

Balaguer que compta amb un centenar
de nedadors, que fins l’any passat s’ha-
via de desplaçar a Mollerussa per tal de
poder entrenar, havent d’adaptar-se a
un horari i uns dies molt estrictes. Amb
la nova piscina coberta, el Club  de la
Noguera ha vist incrementades les se-
ves possibilitats, guanyant en qualitat i
facilitats, havent millorat considerable-
ment els seus resultats en les diferents
competicions en que ha participat du-
rant aquesta temporada 2000-2001, i
que s’espera que continuin i es superin
en la temporada que tot just acaba d’ini-
ciar-se.

A més, enguany ja s’ha arribat a un
acord amb el Club Natació Tàrrega per
a que faci els seus entrenaments a la
piscina de Balaguer, amb una assis-
tència setmanal de 50 nedadors.

Quan als escolars que practiquen
la natació dins de les activitats
extraescolars, es calcula
que superaran els 300
alumnes trimes-

trals, amb el que es pot assegurar que la
rentabilitat social i esportiva de l’equipa-
ment és clara.

La piscina coberta climatitzada, a part
ofereix d’altres serveis, com la Natació a
la carta, que consisteixen en sessions
personalitzades per a cada ususari, que
escull una taula d’exercicis; la zona lúdi-
ca, que s’ofereix els dissabtes a partir
de les 12 del migdia i tots els diumen-
ges, consistent en pilotes, cistelles, màr-
fegues, etc, i la zona de solàrium, amb
més de 2.000 metres de gespa per po-
der prendre el sol.

L’horari de la piscina és de dilluns a
divendres de 6,45 a 22,30 hores, els dis-
sabtes de 8 a 20 hores i els diumenges
de 9 a 14 hores.

En el recinte de la piscina coberta és
obligatori l’ús de banyador, gorra i sabati-
lles de bany, totes les activitats tenen pla-
ces limitades, així com un mínim de partici-
pants.
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Propera construcció y venda de cases
unifamiliars a la Cudosa

RAFAEL ESPEJO, S.L.
CONSTRUCCIONS

I N F O R M A C I Ó

Tel. 973 447752

SEGONA FASE

I després de les vacances d’estiu...

Per Núria Arbós i Palau

Després de les
vacances d’estiu la
Secció Infantil de la Biblio-
teca Margarida de
Montferrat torna a la
normalitat i la millor ma-
nera de fer-ho és
presentant-vos una
selecció de les novetats
que ens han arribat
durant les vacances.

De 0 a 6 anys: per als
més petits recomanem
un llibre molt divertit que
els ensenyarà a comptar
ajudats per unes
marietes molt simpà-
tiques. És de Laura
Huliska-Beith i preci-
sament es titula Deu
marietes. I sense deixar
els contes d’animals
trobem una col·lecció de
llibres on els prota-
gonistes són una família
de llops: els Bum-Bum,
que ajudaran els menuts
de casa a aprendre les
seves primeres paraules.

De 7 a 10 anys: us
recomanem una
col·lecció de 10 llibres de
diferents autors sobre els
drets dels infants edita-
da per Unicef i Alfaguara.
Aquesta col·lecció

Comença una nova temporada
de l’Hora del Conte a la

Biblioteca Domènec Carrové
Amb la lectura del conte “Winnie, la

bruixa” a càrrec de M. Rosa Mata

Aquest divendres 5 d’octubre, torna la temporada de
l’Hora del Conte, amb la lectura de “Winnie, la bruixa”, a
càrrec de Maria Rosa Mata, a partir de dos quarts de set
de la tarda, a la Biblioteca Domènec Carrové, ubicada a la
carretera de Camarasa.

L’Hora del Conte pretén acostar les històries infantils
als més menuts, explicades per persones adultes, en un
marc com és la biblioteca, acostumant als més petits a la
utilització d’aquest equipament cultural i educatiu.

L’Hora del Conte s’organitza durant el curs escolar, a
les biblioteques Domènec Carrové i a la secció infantil de
la Biblioteca Margarida de Montferrat, a l’edifici de la Casa
Consistorial.

ajudarà els nens i nenes a
conèixer els seus drets i
saber com aconseguir un
món més solidari i just. A
més també us oferim la
col·lecció de contes so-
bre en Rovelló, el famós
gosset creat per Josep
Vallverdú en l’obra que
duia el mateix nom, i que
ara s’ha adaptat per a la
sèrie de dibuixos animats
de TV3.

De 10 a 13 anys: per
als que ja sabeu llegir de
valent us recomanem un
recull de contes curts
molt divertits de Luis M.
Pescetti, El pulpo está
crudo. I per recordar
aquell meravellós estiu
que vau anar de
campaments res millor
que el ll ibre de Núria
Pradas Diaris de
campaments.

A partir de 14 anys:
per als més grans us
recomanem dos títols:
Bicicletas blancas de
Marisa López Soria i
Quan es cremen els
gira-sols de Dolors
Garcia Cornellà.

Si voleu saber de què
tracten no dubteu en ve-
nir a llegir-los perquè se-
gur que us agradaran!
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- 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
cicles formatiu de grau mitjà i superior

GRUPS REDUÏTS
PROFESSORS LLICENCIATS

C/ Barcelona, 36 entresol 1a
Tel. 973 447911 - BALAGUERBALAGUERBALAGUERBALAGUERBALAGUER

Centre de Reforç EscolarCentre de Reforç EscolarCentre de Reforç EscolarCentre de Reforç EscolarCentre de Reforç Escolar

El Departament d’Ensenyament atorga el distintiu
d’Escola Verda al col·legi La Noguera de Balaguer

El Departament d’Ensenyament ha ator-
gat el distintiu d’Escola Verda al CEIP La
Noguera pel seu projecte sobre medi am-
bient que va presentar en una convocatòria
el passat mes de març. Fins ara el centre ha
coordinat un projecte educatiu europeu so-
bre medi ambient, en que hi participaven
centres de França, Grècia i Finlàndia, que ha
donat lloc a la celebració d’activitats com la

tria selectiva de les deixalles del centre; elabora-
ció de compost; taller de reciclatge de plàstics,
taller de l’aigua, plantada d’arbres, gravació d’un
CD de cançons populars relacionades amb la
natura, etc.

Aquest projecte es desenvoluparà durant
els propers tres cursos escolars i contempla
diferents actuacions. El coordinador del pro-
jecte és el professor del centre, F. Xavier Plana.

Indesinenter
Frondositat humana,
dona ufana que et saps la teva bellesa
però la mostres amb por.
Fes-te veure. Posa-hi cara.
No pensis que ja tens temps.
Després, quan del tot t’adonis
de tot allò que ara tens,
poqueta cosa tindràs de tot allò que tens ara.
Valora’t perquè et valorin.
Que sàpiguin que en tu hi ha pell.
Que és patent la teva química
quan tu vols per tot arreu.
Si tinc un moment, buscaré el moment,
quan sigui el moment, per dir-te que vals.
Compara: Hi ha massa llot enganxat i greix
a les barques velles perquè llisquin soles.
Defuig la por, que res és allò que sembla.
Com una ombra afantasmada
que no deixa de ser ombra,
per més que sembli un fantasma.
Per a creure-ho, només cal tenir suara,
la mica aquella de nen
que tots bressolem a dins
per més que ens creixi la barba.

Miquel Trilla
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El Balaguer va camí de fer història, ja

que compta amb cinc victòries i una sola
derrota, els partits de la present temporada.
L’equip de Josep Maria Gonzalvo ha sumat
15 punts en les sis primeres jornades,
sorprenent a propis i estranys, ja que, ben
pocs, haurien apostat per trobar-se en
aquesta situació, a finals del passat mes de
juliol, quan ni tant sols es sabia si hi hauria
equip per la present temporada.

En els dos darrers partits, els homes de
Josep Maria Gonzalvo han demostrat que
a més de jugar bé, també saben patir i sa-
ben ser pràctics. En el partit que va enfrontar
l’equip vermell al Palafrugell, tot i no jugar
massa bé, l’equip va saber aguantar la
pressió i aprofitar la seva oportunitat de

L’equip que entrena Josep Maria Gonzalvo fa
història en un fulgurant inici de lliga

El Balaguer aconsegueix guanyar en els cinc primers partits,
aconseguint el liderat, tot i la derrota davant el Guíxols

1.Aldrich ................ 4
2.Viladegut.................. 2
3.Tenorio ..................... 2
4.Sanchez Jara ........... 1
5.Juanjo ...................... 1
6.Sergio Ruiz ............... 1
7.Mayoral .................... 1
8.Abel ......................... 1

GOLEJADORS DEL F.C. BALAGUER

1. Balaguer........... 15
2. Gavà ...................... 13
3. Barcelona............... 13
4. Cornellà ................. 12
5. Europa ................... 11
6. Palamós ................. 11
7. Reus....................... 11
8. Guíxols ................... 11
9. Manresa ................... 9
10. Gramenet ............... 8

11. Andorra .................. 8
12. Girona .................... 8
13. Vilassar ................... 7
14. Badaloní ................. 7
15. Tàrrega .................. 7
16. Manlleu................... 6
17. Júpiter ................... 4
18. Palafrugell .............. 3
19. Premià ................... 3
20. Sant Andreu ........... 3

CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ

Oscar Aldrich

Després de les sis
primeres jornades, el da-
vanter Òscar Aldrich és el
nou pitxitxi del F.C.
Balaguer, autor de quatre
dels tretze gols aconse-
guits per l’equip de Josep
Maria Gonzalvo, que el
converteixen en l’equip
més golejador de la ter-
cera divisió catalana.

La derrota del passat
diumenge al camp del
Guíxols va trencar la ratxa
de cinc victòries sense
conéixer la derrota, i man-
tenint la porteria
imbatuda.

En total han estat 520
minuts sense que el
Balaguer hagués de treu-
re la pilota de dins de la
seva porteria. Sens dub-
te una ratxa difícil de su-
perar, obra de la bona

defensa de l’equip i del sa-
ber fer del porter de l’equip
vermell, Raul Ojeda.

Malgrat la derrota, l’equip
continua líder en solitari amb
15 punts, i té devant seu un
mes d’octubre atractiu, ja
que després d’enfrentar-se
davant el Girona a casa, i vi-
sitar el camp del cuer, Sant
Andreu, l’equip de Josep
Maria Gonzalvo jugarà els
dos derbis lleidatans davant
el Tàrrega al Municipal, el diu-
menge 21 d’octubre, men-
tre que el 28 es desplaçarà a
Andorra on jugarà contra el
representant del Principat.

marcar, deixant els tres punts a casa. El passat
diumenge, al camp del Guíxols, l’equip no
va poder aguantar la pressió dels gironins, i
malgrat avançar-se en el marcador tot just
començar la segona part, amb un gol
d’Aldrich, a passe de Goyo, va veure com
l’equip local es creixia, i amb vint minuts
fulgurants, van marcar quatre gols que
destrossaven les estadístiques de l’equip de
Josep Maria Gonzalvo, que portava 520
minuts sense encaixar un gol.

En aquesta propera quinzena, el Balaguer
pot afiançar-se en el liderat, ja que té dos
partits que, a priori, no han de suposar cap
problema pels de la Noguera, ja que rebran
al Girona al Municipal, i visitaran el camp del
cuer, el Sant Andreu, el  14 d’octubre.
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El Club Futbol Sala Vipla Balaguer
inicia la temporada amb dues

derrotes consecutives
L’equip jva perdre per 3-0 davant el Industrias

Romero i per 5-6 contra l’Escuraxemeneies Milà

El Vipla Balaguer va caure derrotat a la pista de l’Industrias
Romero de Santfeliu de Llobregat per 3 gols a 0, en partit corres-
ponent a la 1a jornada de la 1a Nacional “B”. L’equip balaguerí va
viatjar amb la baixa coneguda d’Àngel, a la qual es va afegir la de
David a darrera hora, el qual va marcar el partit, al tractar-se de dos
jugadors importants per la seva experiència en la categoria en
una temporada en que l’equip de la capital de la Noguera ha
apostat per jugadors joves provinents del filial.

L’inici del partit va ser de domini barceloní davant un Vipla
que no movia amb fluïdesa la pilota i que no creava perill. Als 10
minuts un error defensiu va propiciar el primer gol local. Aquest fet
va fer reaccionar els de Balaguer que van passar a controlar el
partit i aproximar-se a l’àrea rival. Ja a la segona part el Vipla va
perdonar dos clars contracops i va xutar dues pilotes al pal que
podien haver canviat el signe de l’encontre. L’industrias Romero,
que va quedar en segona posició la passada temporada i princi-
pal candidat a l’ascens en la present, va aprofitar en el tram final
dos noves errades del Vipla i va sentenciar el partit.

En la segona jornada, el Vipla es presentava davant la seva
afició amb partit oficial perdent contra l’Escuraxemenies Milà de
Manlleu per 5 a 6 en un partit espectacular i que es podia haver

L’Hospitalet i el Natació Sabadell
seran els dos propers rivals del Club

Futbol Sala Vipla Balaguer

El Club que entrena José Luis Torres
no ha començat amb bon peu la nova

temporada, amb dues derrotes

decantat per qualsevol dels dos equips.
El Vipla, que comptava amb les baixes

de Marcos, Àngel, Joan i David, va ser el
primer en marcar, al minut 1, però de segui-
da, els barcelonins van empatar. El joc era
molt igualat i es va arribar al minut 10 amb
empat a dos gols. A partir d’aquí el Manlleu
va aprofitar 3 errades defensives per anar-
se’n en el marcador amb un clar 2 a 5 a la
mitja part. Semblava que el partit estava sen-
tenciat, però els balaguerins van reaccionar
i en quatre minuts van tornar a empatar el
partit a cinc gols. Quedaven encara 16 mi-
nuts per finalitzar l’encontre i ambdós equips
no es conformaren amb l’empat i les opor-
tunitats s’alternaren en les dues àrees però
sense concretar-se.

Dissortadament, i a manca de només
10 segons, el Manlleu va aprofitar una erra-
da de concentració local a la sortida d’un

servei de banda i va emportar-se els tres punts
davant la desesperació dels jugadors del Vipla.

Pels balaguerins van marcar Cristian, autor
de dos gols, i Cholo, que en va marcar tres i
que va ser el protagonista del partit.

Aquest dissabte el Vipla torna a jugar a
casa davant l’Hospitalet, mentre que el diumen-
ge 14 d’octubre s’enfrontarà al Natació Sabadell
Club, a la pista de l’equip barceloní.
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Doctora
Laura Lacueva

· Dermatologia
· Dermocosmètica
· Rejoveniment facial
· Implants
· Acné - Cicatrius
· Taques solars

Ps. de l’estació, 10 · Tel. 973 448113 · 25600 BALAGUER

El Club Tennis Taula
Balaguer obre la

temporada amb bons
resultats

Després d’haver aconseguit grans resultats a les
24 hores de Cassà de la Selva (Girona), el Club Tennis
Taula Balaguer comença la lliga amb dues victòries, una
en lliga infantil i l’altra a segona provincial absoluta, davant
dos equips del mateix club, el C.T.T. Borges. L’equip
infantil, format per Marta Gatnau, Adrianna Sanz, Lluc
Piqué i Laia Torregrossa es va imposar al C.T.T. Borges
per 4-1 al camp contrari, mentre que l’equip absolut del
Balaguer, que comptava amb Ferran Galiano, Anna
Biscarri, David Picoy i Paco Ruíz no va cedir cap dels
partits i va guanyar per un contundent 4-0 davant el
Borges B. Pel que fa a campionats, el proper diumenge
dia 7, el C.T.T. Balaguer participarà al Campionat de
Catalunya per equips, que es disputa al Poliesportiu
Reina Elisenda, a Barcelona, i, en el mateix local, també
es jugarà el dia 12, la primera fase de l’Open Catalunya
femení.

El C. B. Balaguer suma una victòria i una derrota
en l’inici del campionat de Primera Catalana

L’Equip que entrena Eduard Barachina va guanyar per 72-71 al Santa
Coloma i va perdre 97-49 a la pista del C. N. Terrassa

El Club Bàsquet Balaguer, entrenat per
Eduard Barachina va iniciar el campionat
de Primera Catalana amb bon peu, en el
primer partit de lliga disputat al Pavelló
Poliesportiu de Balaguer, guanyant al San-
ta Coloma, per un ajustat 72-71. En aquest
partit, les baixes dels locals, juntament
amb les faltes acumulades al final del
partit van fer que els sis punts d’avantatge
a menys d’un minut pel final, es reduissin
a només un punt.

Per part del Balaguer van jugar: Fuen-
tes (16), Marvà (20), Gonzàlez, Companys
(5), Rúbies (15) - cinc inicial, Estrada,
Betbesé (14), Santana (2), Rodríguez.
Parcials: 21-13; 38-34; 52-47; 72-71.

D’altra banda, l’equip balaguerí va
sofrir una contundent derrota en la
segona jornada, contra el Club Natació
Terrassa per 97-49. les nombroses baixes
dels visitants van marcar les diferències
que es van anar incrementant a mesura

que passaven els minuts.
Els de la Noguera van començar guanyant el

partit, però desseguida es va girar el marcador i
els ànims, cedint als contratacs locals després
de les nombroses errades del C.B. Balaguer.

Pel Balaguer van jugar: Fuentes (16), Marvà
(6), Castillo, Companys (5), Rúbies (10)- cinc ini-
cial- Estrada (3), Pastor, Santana (4), Rodríguez
(5).
Parcials.- 21-13; 49-20; 77-38; 97-49.
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MAITE-PETITMAITE-PETITMAITE-PETITMAITE-PETITMAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA
C/ Sant Antoni, 5 - CAMARASACAMARASACAMARASACAMARASACAMARASA
Para consultas horas convenidas

Telf. 973 420178 - 609 135472

OFERTA DE CARTA
ASTRAL NATAL

Restaurant
“Casa Mercè”

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

El IX Campionat d’Escacs Actius
organitzat pel Club d’Escacs Vallfogona,
disputat els passats dies 29 i 30 de
setembre, va batre tots els rècords de
participació, ja que va comptar amb 127
escaquistes d’arreu del món, davant dels
110 de la passada edició del campionat.

L’alta participació i la qualitat dels
jugadors fa que el campionat de Vallfogona
de Balaguer estigui considerat com un dels
millors de la modalitat d’arreu de l’Estat
espanyol, en el qual es van repartir prop de
cinc-centes mil pessetes en premis.

El guanyador del IX Campionat
d’Escacs Actius de Vallfogona va ser el Gran
Mestre David García, amb un total de 9
punts, mentre que la segona plaça va ser
per Antoaneta Stefanova amb 8,5 punts, els
mateixos que el tercer classificat Javier Cam-
pos, i que el quart i el cinquè Michael
Oratovsky i Miguel Angel Muñoz.

Com a novetat del Campionat
escaquista de Vallfogona de Balaguer, va

El campionat d’Escacs Actius de Vallfogona
supera les previsions amb 127 participants

David Garcia, amb 9 punts, Antoaneta Stefanova i Javier Campos, amb
8,5 punts cadascú, van ser els tres primers classificats

Tot és a punt per la
celebració del Primer Raid

de la Noguera
Durant aquest cap de setmana del 6 i 7

d’octubre a diferents indrets de la
comarca de la Noguera

Durant aquest cap de setmana del 6 i 7 d’octubre, es
celebrarà el primer Raid de la Noguera, una manifestació
esportiva en la que es practiquen tota una sèrie d’esports
de muntanya, que posen a prova l’esforç i habilitat dels
participants.

Aquests ho faran amb equips de quatre persones,
tres concursants i un de suport que concursaran per les
zones de l’entorn de Sant Llorenç de Montgai, Vilanova
de la Sal, Camarasa i Alòs de Balaguer.

El raid constarà de dues etapes, una el dissabte i
l’altra el diumenge. Les proves seran tipus marató en que
s’alternaran diferents esports de muntanya com la bici-
cleta de muntanya, treking-orientació, natació, canoa, tir
amb arc i rappel entre d’altres.

Cadascun dels equips ha pagat 14.000 pessetes per
inscriure’s al Raid de la Noguera, que compta amb el
suport del Consell Comarcal de la Noguera i dels Ajunta-
ments de Balaguer, Camarasa, Les Avellanes-Santa Linya
i Alòs de Balaguer, entre d’altres establiments comercials
de Balaguer i comarca.

La celebració per primera vegada del
Campionat de Ràpides va ser tot un
èxit, comptant amb un total de 69

participants, El guanyador també va
ser el Mestre David Garcia

celebrar-se, en horari nocturn, el Primer
Campionat de Ràpides amb la participació
d’un total de 69 jugadors.

El guanyador d’aquest campionat, també
va ser David Garcia amb 7,5 punts, empatat
amb Jordi Moreno, David Monell i Miquel An-
gel Muñoz.

Durant el Cap de setmana, l’ organitzador
del Campionat d’Escacs Actius, el Club Escacs
Vallfogona,  va ampliar la seva oferta lúdica
amb la celebració d’un sopar de germanor
entre tots els participants amb la participació
d’unes 90 persones.

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

HORARI:
diari de 9h a 11h.

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

Infermera

NÚRIA TRIBÓ
Presa de tensió arterial

Injeccions (Consulta o domicili)
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La prova de BTT “Ermitanyos 2001” es consolida
i torna el proper diumenge 28 d’octubre

Organitzada pel Club Radical Interesport BTT, la prova de 88
quilòmetres passa per tres de les ermites de la comarca de la Noguera,

com són les de Cérvoles, Montalegre i Sant Jordi

Després de l’èxit de la primera edició
de la prova de BTT «Ermitanyos», el proper
diumenge 28 d’octubre arriba la segona
edició, organitzada pel Club Radical
Interesport BTT amb el suport de la
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de
Balaguer i el Consell Comarcal de la
Noguera. La prova consisteix en un
recorregut de 88 quilòmetres per la co-
marca de la Noguera, que surt de
Balaguer i recorre tres de les ermites de
la comarca, com són la de Cérvoles al
terme d’Os de Balaguer, la de Montalegre
a Vilanova de la Sal i la de Sant Jordi a
Camarasa, amb controls i
aprovisionament per als participants a les
tres ermites, i retorn cap a Balaguer.

La prova està oberta a tots els que hi
vulguin participar, tot i que s’hauran
d’inscriure abans del 25 d’octubre a
l’establiment Interesport del carrer Barce-

Una ruta de vora noranta
quilòmetres amb 3 ports, a

les tres ermites de l’itinerari
S’espera superar la xifra de participants
de l’any passat que va ser d’un centenar
de ciclistes de les comarques de Ponent

En l’edició de l’any passat de la prova “Ermitanyos” hi
van participar un centenar d’amants de la BTT d’arreu de
les comarques lleidatanes, tot i que predominaven els
participants de Balaguer i comarca.

Tots els particpants sortiran del seu punt d’origen a
l’hora que vulguin, amb la condició de ser a les 10 del
matí a l’ermita de Cérvoles, a 23 quilòmetres de pista de
Balaguer, i que es troba a 770 metres d’alçada.

A l’ermita de Cérvoles, esmorzaran tots els partici-
pants, i des d’allí es dirigiran cap a Vilanova de la Sal,
passant per Os de Balaguer i el Monestir de Santa Maria
de Bellpuig de les Avellanes, des d’on pujaran a la sego-
na ermita, la de Montalegre, al quilòmetre 46 de la ruta, i
que es troba a 860 metres d’alçada, punt més alt de la
prova.

Seguidament, els participants retornaran cap a
Vilanova de la Sal des d’on es dirigiran cap a Camarasa,
passant per Sant Llorenç i en direcció cap a la tercera i
última de les ermites, Sant Jordi a 660 metres d’alçada, al
quilòmetre 67 de l’itinerari.

A l’ermita de Sant Jordi, els organitzadors oferiran un
dinar als que hi arribin, i posteriorment tots els participants
retornaran cap al seu punt d’origen.

lona de Balaguer o trucant al teléfon 973 448960,
per tal de poder fer les previsions de
l’aprovisionament de tots els participants. La
inscripció a la prova és totalment gratuïta.

Els participants tenen sortida lliure des dels
seus llocs d’origen, tot i que la única norma és
que a les 10 del matí s’ha de ser a l’ermita de
Cérvoles pel primer control, i per esmorzar, des
d’on es sortirà cap a l’ermita de Montalegre, i
després cap a Sant Jordi on es dinarà.
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Seria molt estrany que avui no us parlés
dels fets que el dia onze de setembre ens
van deixar sense parla. Uns edificis emble-
màtics a tot el món, se’n van anar a terra
com si estiguessin fetes de tàpia. La catàs-
trofe va aparèixer de repent i amb mil visions
diferents davant dels nostres ulls. Amb els
dies es van concretant tot l’horror i els de-
talls que fan pensar on pot arribar l’home
quan en el seu cervell malaltís es barregen
religió i nacionalisme. Martiri i redenció. No-
més caldrà afegir-li una determinada tècnica
i el concepte de territori per a què l’explosiu
es fabriqui.

Ara, jo no creia possible al segle XXI que
es puguessin arreplegar en un objectiu i destí
comú, una colla de quinze a divuit homes.
Un animal sol, bord i boig el comprèn, sigui
de la raça que vulgui i del color que sigui,
però jo creia que kamikazes amb quantitat
era impossible arreplegar-los avui. Estava
equivocat, ho confeso.

També sorprèn que el senyor que diuen
és el culpable es quedi a casa, i els corders
que hi deixen la pell no li reclamin que predi-
qui amb l’exemple. Una vegada més es veu
clar que el problema  dels dirigents no és el
mateix que el dels dirigits.

Com és lògic de tot el llegit fins ara dia
20-9-01, s’ha de deduir que pagaran inno-
cents enlloc dels vertaders culpables, però
a les Torres Bessones també hi havia gent
que només volia treballar i passar-ho bé fent
turisme. També és cert que la prudència que
pugui tenir el president dels EEUU ha que-
dat esmicolada davant de l’envergadura del
cop, i per tant se l’imposa colpejar fort i d’una
manera sense pietat a tot aquell que tingui
desitjos de fer guerres basades en el terro-
risme.

Petites però necessàries
Fa uns mesos van començar les obres del vial que se-

gueix paral·lel al riu, on abans hi havia la Miranda i tots aquells
horts que per una banda donaven a l’Avinguda d’Àngel
Guimerà i per l’altra al riu.

Havent vist el plantejament de l’obra, ningú s’explica per-
què es fan unes voreres de més de cinc metres d’amplària i
un vial de trànsit tan estret, doncs no supera gaire els vuit
metres, males llengües han dit que la vorera la faran servir per
aparcar-hi cotxes.

El ritme de l’obra ens fa suposar que durarà molt de
temps, doncs s’hi veu pocs operaris treballant. Serà per
manca de diners?, o perquè interessa que les obres es per-
llonguin fins que es puguin inaugurar per la propera baralla
electoral?

El que sí que podem dir amb no massa satisfacció que
per unes coses i altres, tenim l’entrada a Balaguer per aquell
indret fetes lo que en castella se’n diu “unos zorros”, l’avin-
guda Àngel Guimerà cada dos per tres hi ha embussos de
trànsit, ja que hi ha cotxes aparcats a les voreres, el tros de
sota la muralla que també serveix com aparcament, està fet
un merder, pols, fullaraca i brutícia a dojo, (quants milions
costaria al municipi fer-hi un reg asfàltic i que els veïns s’ar-
rangessin la Muralla?), i l’entrada a la plaça pel passatge
Portolà, tampoc té massa gràcia, doncs les parets, de la
casa de l’esquerra és bruta, vella i gens cuidada, el que
propicia que l’Ajuntament prengui mesures per aconseguir
dignificar l’entrada al recinte porticat més gran de Catalunya.

Sembla que des del Municipi tinguin alguna inquietud
vers el Casc Antic, sembla que algú hi posi interès amb que
alguna cosa canviï, per això s’hauria de tenir cura que el
material urbà estigués degudament condicionat, repintar els
bancs de la plaça, i els de la passarel·la, les baranes del riu,
i il·luminar el Portalet que és zona d’aparcament per sota la
muralla. També caldria que esperonats pel municipi, els pro-
pietaris de cases del Casc Antic, principalment les que tenen
façanes al riu, les dignifiquessin pintant-les amb colors es-
caients, arrangessin els balcons i finestrals, les portalades al
carrer i tot allò que dóna sensació de deixadesa i abandó.

Per altra banda des de l’Ajuntament haurien de prendre el
compromís formal de que des d’ara fins a la propera con-
frontació política, s’hauria d’acabar totes aquelles petites
obres d’embelliment del Casc Antic que van posar com a
fita de campanya, i ja que com obra gran hi ha la carretera de
la Miranda i els vials adjacents, com obres de menys enver-
gadura però també de molta utilitat, són aquelles considera-
des petites, i que fan bona la dita de que “moltes de petites,
en fan una de gran”, amb el condicionant que hi ha molta
més gent contenta, i es pot traduir en VOTS útils.

Emili Monge i Gili

Solament pot passar pels caps esquer-
rans -Llamazares and company-, parlar de
justícia i de mesura en la resposta, jo penso
que quan a un l’ataconen el que ha de fer és
defensar-se i no parlar de drets. Quan hagi
picat i guanyat ja parlarem. I és que clar als
senyors de l’esquerra espanyola -que mai
manarà-, qualsevol cacau que s’armi al país
del dòlar els hi va bé, més convendria que
ens parlessin de perquè ells no prediquen
amb l’exemple de l’austeritat.

Tots els països que han estat quelcom
en l’història del món han fet excessos, i és
així mal ens plagui. Sigui la pacífica Holanda,
com els astuts anglesos, com l’imperial Es-
panya, la xovinista França i el japó diví, per no
citar-ne més, en els seus xenits de poder
n’han fet de verdes i de madures. Avui toca
estar al cap els americans i prevec per molts
anys, i en faran tantes com vulguin i nosaltres
hem elegit estar al costat del capital, que per
cert ben anhelosets el busquem. Per tant es-
tem al seu costat.

No fa gaire vaig llegir un llibre de Manuel
Leguineche i Ma Antonia Velasco, que d’una
forma palesa van explicant com als 900 anys
de la  Primera Creuada, impulsada pel Papa
Urbà 11 i acabades al 1291. Després de pa-
tir-ne vuit d’aquestes gamberrades, els àrabs
mai oblidaran. L’occidental sempre serà un
descendent d’aquell Godofred de Bouillon
que va entrar a Jerusalem a sang i foc en
nom del Déu, de l’amor i la pau.

D’una altra forma, amb uns altres mitjans,
el Laden ens ho torna. Només ha canviat el
temps, perquè l’home continua essent home
a la minutera de la història, i les Creuades no
s’han acabat mai.

C.G.A.

L’onze de setembre de 2001
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D’un temps de silenci Excuses per veure
“Excuses!”

Sr. Director, som vuit joves de Balaguer que es-
crivim aquesta carta per donar a conèixer la nostra
indignació vers el funcionament del teatre de
Balaguer.

Els fets van esdevenir de la següent manera: El
dia 12 de setembre es van posar a la venda les
entrades de l’obra “Excuses!”. Aquell mateix dia
ens vam dirigir al teatre per comprar vuit entrades,
mitja hora després d’obrir la guixeta.

La primera sorpresa va arribar quan en ser allí
ens diuen que encara no tenen les entrades i que
s’han de reservar. Així ho vam fer i l’encarregat del
teatre, tot assegurant-nos que tindríem lloc (la mei-
tat del teatre estava lliure), ens va demanar nom i
telèfon per avisar-nos de la recollida de les entra-
des.

Passada una setmana ens vam assabentar per
altres fonts que els entrades ja s’havien repartit i que
nosaltres no en teníem. Sabent això ens van dirigir al
teatre per demanar explicacions.

En arribar-hi el simpàtic encarregat ens va dir
que ja ens havia trucat (-Sí que t’he trucat. Com et
dius?); que mai ens havia assegurat que tindríem
lloc; i ens va tractar d’incultes dient-nos: -Voleu dir
que heu anat mai al teatre vosaltres? Això no és
“Plats Bruts”. A més a més ens vam quedar admira-
des de l’atenció que va prestar vers nosaltres, ja
que després de la seva suposada explicació, va
acotar la vista ignorant la nostra presència.

Afirmant el seu error d’haver venut entrades
majoritàriament al seu cercle social, va assegurar
neguitós: -”A la pròxima obra no tindré ni amics ni
familiars”, referint-se a l’obra del dia 26 de novem-
bre. Finalment el dia 22 de setembre no vam poder
veure l’obra com molts d’altres “no amics” de l’en-
carregat.

Sr. Alcalde, sabem que potser aquest escrit no
anirà més enllà dels comentaris populars. Malgrat
això matenim l’esperança que no per ser joves ni
pertànyer a un determinat estatus social, puguem
accedir al teatre com la resta dels ciutadans. Com
vol que el jovent participi en les activitats de Balaguer
si ens tanquen les portes d’aquesta manera?

8 joves indignats

De ben segur que hi haurà opinions per a
tots els gustos, quan un bon nombre de
balaguerins i altres, llegeixin amb una certa sor-
presa aquest inesperat article, signat per una
persona  que s’ha mantingut voluntàriament  en
un silenci polític prudent durant els darrers  sis
anys,  però que no fa pas gaire temps va ésser
un dels protagonistes de la vida política local i
comarcal.

Ni jo mateix en aquests moments, estic se-
gur del perquè d’aquest article i del motiu d’haver
trencat aquesta curta etapa d’anonimat,  en
referència  a la participació i opinió pública dels
assumptes i de les qüestions que més preocu-
pen als ciutadans de Balaguer, i sobretot en
referència al present i futur de la nostra ciutat.

Perquè és evident que el que ara es faci o es
deixi de fer, bé o malament, no solament és
important per a intentar resoldre els problemes
quotidians que són molts, sinó que molt sovint
són tremendament importants de cara al futur
d’aquells ciutadans nascuts a Balaguer o vinguts
de fòra, i que han decidit fer de Balaguer la seva
ciutat de futur, per a ells i pels seus fills.
No precisament una ciutat qualsevol, d’anar fent,
sense gran imaginació i amb un ajuntament
sense estratègia i poc decidit per enfrontar-se
amb eficàcia i solidaritat als problemes que pre-
ocupen als ciutadans. Tots volem una ciutat amb
un gran desenvolupament econòmic, on
tothom s´hi pugui guanyar la vida honestament,
que tingui un important nivell  educatiu, cultural i
social en tots els sentits, i que sigui un model
d’una cordial i autèntica vida ciutadana, viscuda
amb prudència, respecte i tolerància.

Però hi ha lamentablement molta
desinformació, i una gran part de la ciutadania
viu d’esquena als acords i mesures que des de
l’ajuntament es decideixen diàriament o
periòdicament, i no s’adona de la importància
de certes decissions, o de la manca d’encert, o
de la nul·la imaginació. De massa bona fe, la
majoria es refia de les informacions que facilita
oficialment l’ajuntament i en moltes ocasions fa
poc cas de l’oposició. I en canvi massa sovint
fa cas dels comentaris de certes persones
teledirigides i poc documentades que fan co-
rrer les notícies de la forma que a ells, o certs
grups, famílies, o partits els interessa
políticament.

Aquesta manera de procedir manipulant

certes informacions, amagant les pròpies
incapacitats, donant sempre i  per sistema la cul-
pa als altres dels errors comesos, en democràcia
i en justícia no es pot tolerar.

D’aquí que després d’escoltar gairebé
diàriament, les preguntes, opinions i
manifestacions d’un bon nombre de balaguerins
interessats en la meva persona, del motiu veritable
del meu silenci, i del meu allunyament de la vida
política local, és perquè m’he decidit a donar per
acabada aquesta  actual etapa,  però que m’ha
servit  personalment per a reflexionar
profundament en molts aspectes amb serenitat i
preocupació, però amb rigor, tolerància, i sobretot
discreció.

Per això crec que ha arribat el moment
d’expressar públicament amb una sèrie d’articles
el que penso sobre el futur de Balaguer, de
l’actuació de l’ajuntament i del que més pugui
convenir als balaguerins, segons la meva mo-
desta opinió.

Crec honestament que encara tinc molt que
dir, que hi ha molta gent que així ho creu, i que
encara puc aportar positivament molta fortalesa
personal, integritat, convicció, imaginació,
experiència i maduresa personal, perquè la ciutat
de Balaguer tingui un nivell molt superior a l’actual.

És un escàndol que la ciutat visqui de renda
encara de les iniciatives i de les obres realitzades
quan CiU va governar durant el període 1991-1995.

Penso que quan una persona té aquestes
inquietuds, que no té res que avergonyir-se, que
actúa  sempre amb una gran noblesa d’esperit i
d’equitat, i que malgrat haver tingut algun entrebanc
ben comprensible en la seva nítida trajectòria po-
lítica, té un deure íntim i personal envers els seus
conciutadans de no abandonar i tirar la tovallola
fàcilment. Almenys per aquells que encara confien
plenament en ell. Voldria pensar sincerament que
són una important majoria de ciutadans.

A tots ens passa, de vegades només
apreciem a les persones quan han desaparegut i
ja no les tenim,  i què no faríem al nostre interior
per a poder-les recuperar i manifestar-los els nostre
suport i reconeixement. Segur que els donaríem
una altra oportunitat.

Tots ens podem equivocar i diuen que rectifi-
car és de savis. Jo més que ningú.

Josep Borràs i Gené.
Ex-Alcalde de Balaguer (1991-1995)
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www.salaplaneta.com
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LOCO-DANCE-CLUB

PLAÇA PAU CASALS, s/n
BALAGUER

MERCANTIL
CUBATERA

SALA PLANETA

SALA CATS

MUNDO CANÍBAL
SALA UBBE

Què fer? Què fer? Què fer?
Dissabte 13 d’octubre FESTA DE LA VACA 2. Torna la vacamania a la Mer-
cantil Cubatera, amb regals, sorpreses i molt més

Dissabte 6 d’octubre ESPECIAL PERFORMANCE, FESTIVAL SEX, BODY
COLOURS. Una nit plena de color i màgia.
Diumenge 7 d’octubre XUPITOS BAJA BEACH. Per continuar amb la gres-
ca del dissabte, vine i et trobaràs amb una sorpresa.

Tots els divendres nit FESTA SALSA, per gaudir d’una nit caribenya amb
Jorge La Suerte i el seu equip de cubanes que et faran ballar als ritmes més
calents per aquesta tardor.

Dissabte 6 d’octubre, REOBERTURA MUNDO CANÍBAL-SALA UBBE.
Espectacle ambientació amb la companyia DECOLIFLOR ARTS, el boom
aquest estiu a Eivissa i a la Love Parade de BCN amb les seves performances.
Espectaculars Go-Gos acompanyaran la nit, amb una gran Festa Cutty
Sark amb més de 400 regals. I als primers 300 assistents, obsequi de
xupitos.

La Sala Cats obra les seves portes a la música
salsa, tots els divendres a partir del 5 d’octubre

de la mà del cantant cubà Jorge Lasuerte
A partir del proper divendres 5 d’octu-

bre, la Sala Cats al Passeig  de l’Estació, 62
de Balaguer, amplia l’oferta lúdica de la capi-
tal de la Noguera, amb les seves festes de
música salsa. Tots els divendres, a partir de
les 11 de la nit i fins a la matinada, podràs
gaudir de la música més calenta del mo-
ment, amb la presència del cantant cubà
Jorge Lasuerte, autor de la cançó “la vaca
loca” del treball discogràfic “Caribe 2001”
acompanyat de tres ballarines cubanes i bra-
sileres, que durant la festa ensenyaran els
millors passos de ball per a tots els amants
de la música salsa.

Durant les festes salseres,la direcció de
la Sala Cats organitzarà concursos, sortejos
i no et perdís les festes caribenyes que
s’anunciaran oportunament.

Tot i que tot just acabem d’entrar a la
tardor, a Sala Cats augmenta la temperatura
totes les nits dels divendres amb les festes
de música salsa. T’hi esperem!!
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XIVè campionat de Billar
Americà al bar Fleming

Després de vàries jornades en què la classificació no
havia tingut moviment, ara s’han disputat diferents partides
que han fet bellugar-se considerablement els llocs de la
classificació del mig de la taula.

BAGUETES · TORRADES · PIZZESBAGUETES · TORRADES · PIZZESBAGUETES · TORRADES · PIZZESBAGUETES · TORRADES · PIZZESBAGUETES · TORRADES · PIZZES
AMANIDES · PATATES XIPSAMANIDES · PATATES XIPSAMANIDES · PATATES XIPSAMANIDES · PATATES XIPSAMANIDES · PATATES XIPS

Passeig de l'estació, 47-49 Balaguer

    973 450529

TOT PER ENDUR

☎

www.infocomarca.com

La Mercantil Cubatera organitza una nova edició
de la “Festa de la vaca”

La sala Mercantil Cubatera de la
capital de la Noguera continua amb
la seva promoció lúdico-festiva,
organitzant la segona edició de la
«Festa de la Vaca»que se celebrarà
el proper dissabte 13 d’octubre.

Des de fa mesos, aquest local
de la nit balaguerina, ha ornamentat
part del seu local amb símbols i
decorats referents a la vaca, i ara,
ens presenta una segona edició
d’aquesta divertida i original festa,
en la que no hi faltaran les go-go’s
per animar la vetllada i un ampli
repartiment de regals i sorpreses per
tal d’engrescar a tots els que
assisteixin a la festa.

Tant els cambrers, cambreres
com go-go’s i animadors de la
festa, i la mateixa barra de la sala es
disfressaran amb les típiques
taques blanques i negres de les
lleteres, creant un ambient únic que
durarà tota la vetllada, i que de ben
segur que recordaran els assistents
de la festa de l’any passat que van
gaudir durant més de cinc hores de
bona música i bon ambient amb «les
vaques cubateres».

Després d’un any, no et perdis
la millor festa de la tardor. És única!!

La segona edició d’aquesta original festa es celebrarà el proper
dissabte 13 d’octubre, amb la presència de go-go’s
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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.

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

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.

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.

C/JAUME BALAMES - Ctra.
Camarasa, es ven pis de 90
m2 nou a estrenar, baixos, 2
hab., Preu 10.900.000.- Raó
al tel. 649 434344 - 93
3524749.

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.

EN VENDA 3er pis al c/St.
Didac de Califòrnia, 9 amb as-
censor, 2 terrases, traster. Raó
als tels. 605 882299 - 973
447702. Preguntar per Josep
Ma.

ES VEN Suzuki  GSX 600,
50000 km. Preu 350.000.- Raó
al tel. 655 924255.

SE VENDE 1er piso en el Se-
cano al lado de las piscinas.
4 hab., terraza, trastero gran-
de. Muy soleado. Totalmente
reformado. Razón al tel. 973
447689.

A BALAGUER es traspassa
pub en ple funcionament. Raó
al tel. 686 473027.

PERRUQUERIA per canvi de
residència es traspassa.
Perruqueria de senyores en ple
funcionament. Raó al tel. 696
530893.

HAMBURGUESERIA ANA-
GRAMA Venta de negocio
con local incluido. Opción de
traspaso y alquiler. Razón
Torcuato Ruíz, tel. 973 445337.

OCASIÓ: Es ven a bon preu
una caldera de gas-oil i un ter-
mo. Pràcticament nou. Raó al
tel. 973 448085.

SE NECESITAN camareros
y ayudantes de camarero para
hamburgueseria Anagrama y
la Braseria. Razón al tel. 973
445337.

ES LLOGUEN places de
pàrking amb ratlla al c/Àngel
Guimerà, 8 al costat del jutjat.
Raó al tel. 973 445959.

EN BALAGUER se necesita
persona dinámica para tareas
administrativas. Media maña-
na. Razón al tel. 973 180163.

HIPOTECAS banco. Cance-
lación de deudas, cancelación
de embargos, refinanciamos
su hipoteca. No importa Rai.
No ponga en peligro su patri-
monio. Obtenga liquidez.
Consúltenos al 678 605814.
Créditos personales.

SE VENDE moto Kawasaki
125 cc de cross. Año 96. Ex-
tras. Impecable. Cilindro y pis-
tón J. Cross. Escape HI-TEC.
Precio 400.000.-. Razón al telf.
973 446104.

SE VENDE Renault Laguna
2.2 Diesel. Muy buen precio.
Climatizador, doble airbag y
todos los extras. 105.000
Kms. Perfecto estado. Razón
a los telfs. 649 059898- 973
446470.

ES TRASPASSA merceria
Fina al c/Urgell en ple
rendiment. Canvi de
residència. Raó als tels. 973
450801 - 696 787032.

ES VEN amplificador per baix
CARLSBRO Bassline 50. 50 w.
Nou a estrenar. També es ven
amplificador per baix JAMICK
BA80 80 w. Nou a estrenar. Raó
al tel. 973 447887.

ES VEN pis de 155 m2 al Ps.
de l’Estació. Trucar de 10 a
13,30 i de 17 a 20,30 al tel. 973
450043 i partir de les 20h. al 93
4536880.

S’OFEREIX noia per fer
neteges de la llar als matins.
Raó al tel. 696 291665.

SE VENDE piso en la c/St.
Diego de California, 10, 1-1.
Razon al tel. 699 750789 lla-
mar de 14.00 a 16.00h. i de
20.30h a 23.00h.

BUSCO mujeres que dispon-
gan de tiempo libre para ga-
nar un dinero extra vendiendo
cosméticos de Avon y joyas
de Cristian Lay. Razón al tel.
647 633839. Grego.

SE OFRECE chica joven para
trabajar, con carnet de
cunducir. Limpieza de casas,
tareas del hogar, cuidar niños,
limpieza de comercios... Ra-
zón al tel. 600 879054.

ES LLOGA pis al c/Barcelona
de 60 m2. En perfecte estat. 3
hab., menjador, cuina i bany.
Sense despeses
comunitaries. Ideal per a
consultori, oficina o vivenda.
Raó als tels. 93 7351717 - 676
515830

MERCERIA en pleno rendi-
miento hace liquidación total
o la traspasa por jubilación. Ra-
zón al tel. 649 007033.
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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

Pintor-Decorador

JosepJosepJosepJosepJosep
RosiñolRosiñolRosiñolRosiñolRosiñol

c/ Botera, 10    2n -2a - Tel. 973 443195
B A L A G U E R

INSTAL·LACIONS
DANI ALBURQUERQUE

ELECTRICITAT · FONTANERIA
CALEFACCIÓ

AUTOMATISMES
SISTEMES DE SEGURETAT

PORTERS AUTOMÀTICS

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

H O R A R I O D ' A U T O B U S O S
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

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
13.30 LLEIDA època i dies escolars
15.15 " feiners dissabtes NO
17.50 " diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.30 " diari
14.06 SOLSONA dilluns, dimarts

dijous, dissabtes  feiners
14.06 PONS dimecres i divendres
17.09 ESTERRI D'ÀNEU feiners
13.15 AGRAMUNT feiners

19.45 AGRAMUNT feiners, dissabtes, NO
14.00 ÀGER dill., dim., dij
17.00 " dimecres, div. diss.
SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
09.15 de dilluns a dissabte
11.00 de dilluns a dissabte
12.30 de dilluns a dissabte
13.30 de dilluns a divendres
16.00 de dilluns a diumenge
16.30 de dilluns a dissabte
19.00 de dilluns a divendres

H O R A R I O D E O T R E N S
SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
07.32 (1) 08.17
14 .13 14..58
19.37 20..22

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LA POBLA
09.25 (1) 11.03
10.20 (2) 11.58
14.15 16.03
21.30 (3) 23.08

(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

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
08.40 (1) 09.25
09.35 (2) 10.20
13.25 14.10
20.45 21.30

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

F A R M À C I E S O D E O T O R N

F A R M À C I E S
ÀGER
F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455060
BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384
F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280
F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

BELLCAIRE D'URGELL
BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466
CAMARASA
TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200
CASTELLÓ DE FARFANYA
ARASA PLA, G. 973428070

LA SENTIU DE SIÓ
MONTSERRAT MIRATS 973425051
MONTGAI
PERE SOLANS 973430110
OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT. NÚRIA 973438136
VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151

De les 8 de la tarda del 4 d’octubre a les 8 de la tarda de l’ 11 d’octubre SALA
De les 8 de la tarda de l’ 11 d’octubre a les 8 de la tarda del 18 d’octubre MARCH
De les 8 de la tarda del 18 d’octubre a les 8 de la tarda del 25 d’octubre ALDAVÓ

ESCACS. Acaba la partida
per Josep Oms, Mestre Internacional

PASSATEMPS

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

Partida disputada l’any 1900 entre Tietjen i Lomar. El
blanc d’una manera bastant senzilla, aconsegueix fer mat
en dos moviments.

SOLUCIONS  1. Df7+  1... Rh7   2.Th3+++
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