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Festa de la Coca

Més de 3.000 persones van
assistir a la 6a Festa de la
Coca, en la que van actuar
els Nens del Vendrell
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Pla comarcal de Joventut

LEns comarcal continuarà
promocionant les seves
polítiques a favor dels més
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

Fiesta Rociera al Firal

El barri del Firal de
Balaguer, acollirà els dies 8 i
9 de juny la segona Festa
Rociera

NEGOCIS EN TRASPÀS-VENDA LOCALS I/O LLOGUER
BALAGUER
VENDA de local de 100 m2 , situat amb xanfrà, ZONA CÈNTRICA. INFORMI’S sense compromís. PREU A NEGOCIAR.
BALAGUER
Es traspassa NEGOCI totalment equipat i en ple funcionament. Dedicat al món
de “Lacats i envarniçats”. MOLT BONES CONDICIONS. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS.
Disposem de locals per venda i/o lloguer per montar diferents negocis en
ZONES CÈNTRIQUES I COMERCIALS. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!
BALAGUER
OPORTUNITAT! Venda de NAU INDUSTRIAL NOVA al polígon Camp-Llong,
de 300 m2 edificats + 250 m2 de pati. IDEAL PER INVERSORS. MOLT BON
PREU.
Disposem de varis terrenys rústics, zona esbarjo, horts, etc., per reunions i
trobades familiars. INFORMI’S!
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BALAGUER
Venda d’un 2n pis totalment reformat i amb calefacció. Pis de 90 m2 amb galeria, balcó, i un finançament del 100%. Mínimes despeses d’escala.

CAMARASA
NOVA PROMOCIÓ D’APARTAMENTS A
CAMARASA. ZONA IMMILLORABLE. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!

Disposem de pisos de lloguer amb mobles i sense
en diferents zones de BALAGUER

BALAGUER
Venda de casa al carrer Molí del Comte.
Disposa de 3 habitacions, 2 banys, traster,
pàrking per a dos cotxes, jardí i calefacció. INFORMI’S!

NOVA PROMOCIÓ de pisos NOUS a l’Avinguda
Països Catalans de 2 i 4 habitacions. INFORMI’S.
HOSTAL NOU
Lloguer de nau a l’Hostal Nou de 1000 m2 amb
aigua, llum i oficines. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!
BALAGUER
Venda de pis al carrer Molí del Compte de 113 m2
útils, 4 habitacions, 2 banys, cuina semi-reformada,
calefacció individual amb gas natural, traster, terrassa, etc. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!

BALAGUER
Venda de pis de 130 m2 al carrer Molí del Comte, amb 4 habitacions, 2 banys, traster, foc a
terra al menjador, pàrking i calefacció individual. INFORMI’S SENSE COMPROMÍS!
BALAGUER
Venda de pis de 130 m2 al passeig de l’Estació.
Disposa de 4 habitacions, pàrking i calefacció
amb gas natural. ZONA CÈNTRICA. INFORMI’S!

En portada:
Església dAlgerri
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Infermera

NÚRIA TRIBÓ

Presa de tensió arterial
Injeccions (Consulta o domicili)

El programa Leader ha de liderar la promoció
econòmica i turística de la zona del Montsec
Durant les darreres setmanes hem rebut la grata
notícia de què serà lAcció
Local del Montsec la que
gestionarà els 3,8 milions
deuros que entre els anys
2002 i 2006 es repartiran entre els 16 municipis de la
zona del Consorci, destinats a aquells projectes públics o privats que tendeixin a la promoció econòmica i turística de la zona
del Montsec en tots els
seus àmbits.
És sens dubte, una
bona notícia que, a partir
dara, seguirem amb
interés, per veure tots
aquells projectes que es
presentaran per tal de millorar els serveis existents,
conservar, restaurar i
valoritzar el medi natural i el

patrimoni, i modernitzar i diversificar lactivitat econòmica. És
una oportunitat única per una zona que fins la moment ha
viscut sotmesa a loblit i despoblament. És per això que els
projectes han destar pensats i madurats, han de tenir una
viabilitat contrastada, i sobretot, han destar impulsats amb
les iniciatives de la gent de la zona. És clar que també són
necessàries les iniciatives i projectes dels diferents ajuntaments, però el Leader, sense la iniciativa privada quedaria
coix. Els interessats tenen quatre anys per el·laborar els seus
projectes, sense presses, ja que els diners es repartiran equitativament en les diferents anualitats del programa Leader.
Esperem que tots els anys doblit es tradueixin ara, en maduresa per a aprofitar aquests ajuts.

Què en penseu?...
Lany passat , per aquestes dates, volia fer
un prec, des daquí, als organitzadors de la
Festa de la Coca per a properes celebracions.
No era altre que demanar que tinguessin en
compte tota aquelles persones grans o petites
que no prenen cap tipus de beguda alcohòlica,
sigui, entre altres, per qüestions dedat, de gustos o per prescripció facultativa. Ho vaig comentar a algun daquests membres. A la vista
dels resultats de ledició denguany dedueixo

MAITE-PETIT

TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA
CONSULTAS EN
CAMARASA Y
BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 420178 - 609 135472

que potser no tenen massa en compte
les opinions dels altres. Espero que
ara la meva proposta tingui millor sort
o, ja que vivim en una societat on preval
lintercanvi dopinions, poden fer ús del
dret a rèplica, defensant la presència
única i exclusiva de la sangria com a
acompanyant del tast de coca de
samfaina. Com a mínim en alguna
cosa sha guanyat: al tiquet hi deia
beguda. Ara, sense especificar tipus.
Josep M. Simón i Auberni
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La Transsegre 2002 es
presenta amb una festa
musical amb la vanda

4

La Festa de la Coca 2002 supera els tres
mil visitants que van acabar-se els més
de tres cents quilos del popular producte
El passat diumenge 26 de maig, la plaça
del Mercadal de Balaguer va tornar a ser lescenari de la popular festa de la coca de samfaina, en la que va presentar-se al coca de
samfaina més gran del món, de 320 quilos
de pes, 60 metres de llargada i 80 centímetres damplada, servint per a unes dues mil
cinc-centes racions.
La festa denguany, la sisena, ha servit
per consolidar plenament una festa gastronòmica que any rera any ha anat superant
totes les previsions, fins arribar a la dengany,
en la que han estat més de tres mil persones
les que han assistit als actes, acabant-se en
la seva totalitat la coca de samfaina, en menys
duna hora.

Visitants de la major part de les poblacions de la comarca de la Noguera i de les
comarques veïnes, essent notable la presència de visitants de les comarques
barcelonines, on la coca de samfaina té
molta acceptació i molts adeptes
La festa organitzada per lInstitut Municipal Progrés i Cultura i amb la col·laboració
de la Societat Gastronòmica i Cultural del
Comtat dUrgell i Creu Roja Joventut, que
amb una vintena de membres voluntaris
van tallar i repartir la coca de samfaina amb
celeritat i bona organització.
Lacte va finalitzar amb lactuació de la
colla gegantera els Nens del Vendrell que
van aixecar un tres de 7.

La Transsegre 2002 va presentar-se en públic en el
passat dissabte 25 de maig, amb una revetlla al carrer
Noguera Pallaresa, amb lactuació dels grups musicals
Els sospirs dun pagès i el grup local La Vanda, davant
de centenars de joves balaguerins que no van voler perdre
loportunitat de col·laborar amb aquesta festa, comprant
la samarreta o senzillament fent un beure acompanyat dels
organitzadors, els membres de lAdmirals Cup Lights, que
un any més organitzaran la festa aquàtica per excel·lència
que es celebrarà els propers dies 13 i 14 de juliol al riu
Segre, entre les localitats de Camarasa i Balaguer.

Creu Roja de Balaguer inaugura un
esplai al bell mig del Centre Històric

El nou local, ubicat al carrer Pintor Borràs permetrà
que els nens i nenes del bari puguin gaudir duns
serveis educatius i de lleure
El passat diumenge 27 de maig, Creu Roja de Balaguer inaugura,
al carrer Pintor Borràs, un nou local on subica lesplai que dirigit pels
voluntaris de Creu Roja Joventut acull als nens i nenes del Centre
Històric balaguerí més necessitats, per tal de cobrir unes hores de
lleure i deducació daquests joves que difícilment ho poden trobar a
les seves llars. Un espai dedicat al joc, a la lectura, a la conversa, a la
presa de nous hàbits alimentaris, educatius i de comportament, o
senzillament per
veure una estona
la televisió. Un
espai on els joves
voluntaris de Creu
Roja Joventut dediquen part de les
seves hores a
aquests nens i
nenes per tal de
que adquireixin
nous valors i
aconseguir
daquesta manera, la seva plena

integració a la societat.
En lacte inaugural de nou local van
ser-hi presents el president de Creu Roja
de Balaguer, Àngel Viola, lAlcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà, el president provincial de Creu Roja, Emilià Estudillo, i la
presidenta de la associació Veïns del
Casc Antic, Rosa Amorós.
Durant els parlaments, Àngel Viola
va agrair lesforç de lAjuntament en el
lliurament dun altre local a la Plaça Sant

Salvador, per ubicar-hi els serveis de Creu
Roja, tot i que indicà que calen més ajudes
per poder fer les reformes necessàries al
local.

Creu Roja de Balaguer compta amb
un nou esplai al Centre Històric de
Balaguer, que està dirigit pels
volutnaris de Creu Roja Joventut
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LAjuntament repara el
paviment de diferents
carrers de la ciutat
La Regidoria dObres i Serveis de lAjuntament de
Balaguer ha coordinat, en els darrers dies, la reparació
del paviment de diferents carrers de la ciutat que es
trobaven amb un estat lamentable, entre el que cal
destacar el carrer Escoles, molt malmès pel trànsit
continu de camions, i molt necessària la seva reparació ja que dóna accés al col·legi Gaspar de Portolà i a
lEscola de Futbol.

Ajuntament i Consell reten homenatge al
Comte Jaume en el seu 569 aniversari
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El passat cap de setmana de l1 i 2 de
juny, lAjuntament i el Consell Comarcal de la
Noguera van retre un homenatge al Comte
Jaume dUrgell en motiu del 569 aniversari
de la seva mort. Els actes, organitzats per
Acció Cultural Jaume dUrgell van consistir
en la presentació del llibre Catalunya sense

límits de Josep Espar Ticó, el dissabte 1
de juny, mentre que els actes centrals van
celebrar-se el diumenge, amb una missa
al Castell Formós, una Ofrena floral al monument del comte Jaume dUrgell, un concert de lOrfeó de Tremp i un dinar de germanor.

Cubells sagermana amb la
població nicaragüenca de
Catarina
La població noguerenca de Cubells va agermanar-se
amb la població Catarina de Nicaràgua, el passat divendres, 30 de maig, en un acte presidit pels alcaldes de
Cubells, Josep Roig i l alcalde de Catarina Eddie Gallegos.
A lacte també hi va assistir el subdirector General de
Governació i Relacions Institucionals, Ramon Barniol. A
més, també hi van ser presents els membres de lAssociació Cultural Terres del Marquesat i membres de lAssociació de Dones de Cubells.
A partir dara, ambdues poblacions volen establir diferents llaços damistat i dintercanvis.
Està previst que ben aviat pugui haver-hi un intercanvi
de joves dambdues poblacions.
Catarina és una població de 8.500 habitants que té
com a base econòmica el turisme i lartesania.

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

El Consell Comarcal continua i potencia
les seves polítiques de suport al Pla
Comarcal de Joventut
El passat 3 de juny, la Secretaria General
de Joventut i el Consell Comarcal de la Noguera van signar el conveni de suport al Pla
Comarcal de Joventut per a lany 2002 i addenda al conveni sobre delegació de competències en materia de joventut.
Lany passat, la Secretaria General de
Joventut va concedir al Consell Comarcal de
la Noguera un total de 20.434 euros. Aquest
any la quantia sha augmentat a 22.337 euros
als quals shi ha dafegir 4.200 en concepte
de suport a plans locals de joventut (Balaguer,
Albesa, Vallfogona i Térmens). Així doncs, el
total dajuts per dinamització de les polítiques
de joventut a la comarca de la Noguera és de
26.437 euros.

En referència al Pla Comarcal de 2002,
hem de destacar que el Consell continuarà realitzant aquells programes que han tingut una bona acollida entre els joves i la
societat en general. Està previst convocar
el II Premi Jove Emprenedor, continuar la
campanya de la Copa Catalana, ara als
pubs de la comarca, reiniciar el trajecte del
Bus de la Marxa, fomentar la participació
dels joves vers el Consell Assessor de
Joventut, continuar les campanyes de prevenció en salut i convocar el II Premi de
Narrativa intergeneracional.
Entre les novetats al destacar un estudi sobre els nous filons docupació, i la
realització dun fòrum dentitats.
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Acció Local del Montsec serà
lencarregat de gestionar el Leader
El Grup dAcció Local Montsec Sostenible gestionarà els 3,8 milions deurosdel període 2002-2006

El Grup dAcció Local Montsec Sostenible serà lencarregat de
gestionar els 3,8 milions deuros del programa Leader pel període
comprés entre els 2002 i el 2006, destinats als projectes que es presentin a partir daquest mateix mes de juny pels 16 municipis que
formen part del Consorci del Montsec.
Alguns dels requisits que han d complir els projectes, són que
donin serveis a la població, inversions i activitats per a la valorització
del patrimoni natural i cultural, la valorització de productes locals, a
petites empreses
i a la vessant del
turisme.
A les subvencions shi poden
acollir qualsevol
persona física o
jurídica, petita
empresa
de
menys de cinquanta treballadors si realitza una
inversió al territori
de 16 municipis
en qüestió.
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Limport de les subvencions anirà
del 17 al 35 per cent de la inversió, sense sobrepassar en cap cas els 100.000
euros de subvenció per projecte.
Els diners daquestes subvencions
provenen en un cinquanta per cent de la
Unió Europea, i la resta altres parts iguals
entre el Ministerio de Agricultura, el Departament dAgricultura, Ramaderia i
Pesca i els Ajuntaments, Consells Comarcals i Diputació de Lleida.

El Grup dAcció Local actuarà com a
administrador del programa Leader a partir de les bases i la convocatòria pública,
predeterminada per la normativa.

En total es repartiran 3,8 milions
dEuros en el període comproès entre
el 2002 i el 2006, entre els
projectes dels 16 municipis afectats

Conferència sobre
la literatura en colors
de Francesc Infante
El Consell Comarcal de la Noguera organitza pel
proper 14 de juny a les 9 del vespre, una conferència
sobre la literatura e colors impartida pel reconegut
dibuixant, Francesc Infante, habitual col·laborador de
diferents editorials i mitjans de comunicació i autor de
diversos llibres i còmics.
Lacte el presentarà Jaume Montfort, a la Sala dActes de lEns Comarcal.

Castelló participa a la segona Trobada de
Castellons, a Castelló de la Plana
Representants de la localitat
noguerenca de Castelló de Farfanya van
assistir a Castelló de la Plana, en els actes
del 750 aniversari de la fundació daquella
ciutat, a la Segona Trobada de Castellons.
Aquesta trobada, iniciada lany passat a
Castelló de Ribera, vol unir, un cop a lany,

les poblacions que porten per nom Castelló,
del País Valencià, Catalunya, i la Franja
dAragó.
Els actes de la comarca van consistir en
diferents activitats socials, culturals i gastronòmiques. La Trobada tornarà a celebrar-se
daquí a dos anys en un altre Castelló.
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Les fotografies dAntoni Ollé Pinell al Museu de
la Noguera fins el proper 7 de juliol
La mostra semmarca dins la Primavera Fotogràfica 2002

Des del proper 7 de juny i fins
el 7 de juliol, es podrà veure al
Museu de la Noguera a Balaguer
lexposició Antoni Ollé Pinell, Fotografies.
La mostra semmarca dins la
Primavera Fotogràfica 2002 que
organitza el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
i ja es va poder veure a la Biblioteca Pública de Lleida durant el mes
de maig. A Balaguer però sha ampliat amb una quarantena més de
fotografies amb temes de la ciutat
i els seus volants realitzades entre
els anys 1920 i 1950.
Antoni Ollé, fou u artista polifacètic, molt vinculat a Balaguer.
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A la ret hi pots trobar des danuncis a curt metratges.
Des de trailers a acudits visuals.
http://www.members.lycos.fr/videostv/
En aquesta pàgina hi trobaràs alguns dels fragments
més divertits de vídeos que shan emès per televisió
durant lany en qualsevol cadena de televisió.
http://www.guasa.ya.com/webvideos/
Aquí hi trobaràs els vídeos que reflecteixen situacions
impossibles o que es burlen dels últims fets socials.

Més conegut com a gravador especialitzat en xilografies, realitzà una intensa activitat fotogràfica durant tota
la seva vida. Les primeres fotografies les realitzà a
Balaguer experimentant amb plaques estereoscòpiques durant les primeres dècades del segle XX.

Marcelo Mercadante & Quinteto Porteño
porten el seu Tango al Teatre Municipal

El proper dissabte 15 de juny, a partir de 2/4 d11 de la nit, dins del
cicle de música estable de la capital de la Noguera
Marcelo Mercadante i el Quinteto
Ponteño actuaran el proper dissabte
15 de juny, a partir de 2/4 d11 de la nit
al Teatre Municipal de Balaguer, dins el
cicle de música organitzada per
lIMPIC, on presentaran Tango.
Marcelo Mercadante lidera aquesta formació amb una estructura clàssica, que li permet abordar el tango a
la seva manera i recrear des dantigues milongas fins al tango previsat
de Piazzolla o les seves pròpies composicions musicals.

Videos a Internet

http://www.portalmix.com/videos/
En aquesta web hi trobaràs tots els vídeos que vulguis,
anuncis televisius, trailers cinematogràfics, acudits
etc
http://www.raro.net/video-clips.html
Aquí pots trobar lúltim vídeo musical del teu grup
predilecte.

El proper 16 de juny es
celebrarà el Dia Universal
de la Sardana
Organitzats per lAssociació Sardanista Barres i Escacs de Balaguer, el Santuari del Sant Crist acollirà, el
proper diumenge 16 de juny, els actes de celebració en
motiu del Dia Universal de La Sardana.
A partir de els 10 del matí es celebrarà una Missa
amb diferents ofrenes sardanistes, seguida dun esmorzar de germanor.
A partir de les 11 del matí, tindrà lloc una ballada de
sardanes amb la Cobla Juvenívola dAgramunt.

Els alumnes de lEscola dArts Plàstiques
exposen les seves obres

Els alumnes de lEscola dArts Plàstiques de Balaguer exposaran les obres realitzades durant el curs escolar 2001-2002,
que acaba de finalitzar, a la Sala dExposicions de lAjuntament de Balaguer, des del 7
al 16 de juny.

La inauguració de lexposició tindrà lloc
el proper divendres 7 de juny a partir de 2/4
de 9 del vespre, i lexposició podrà visitar-se
tots els dies feiners de 6 a 8 de la tarda i els
dissabtes i festius d11 a 1 del migdia i de 7
a 9 del vespre.
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Algerri: un nou paisatge agrícola amb
larribada de laigua del canal

La població dAlgerri ha sofert un canvi sense precedents amb la
construcció del canal, tot i que aquest ha arribat una mica tard
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El municipi dAlgerri ha sofert, en els
darrers anys, un dels canvis més importats
de la seva història, gràcies a la reconversió
dunes dues mil hectàrees de secà en regadiu, amb la construcció del canal Algerri
Balaguer, després de dècades de peticions, lluites i projectes duna obra, que semblava mai arribaria a bon terme.
Amb larribada de laigua, la fisonomia
del poble ha canviat força. Els fruiters, els
sembrats, la mateixa configuració de les finques, gràcies a la concentració parcel·laria,
els nous sistemes de regadiu, conformen
un nou paisatge que ja el van somniar els
nostres avis, però que en malauradament
només en poden gaudir els néts. És cert
però, que més val tard que mai, tot i que
són molts els pagesos de secà, que en els
darrers anys han hagut de deixar les terres
per dedicar-se a daltres oficis , i que, de
ben segur, que si el canal hagués arribat
abans, avui encara treballarien la terra, com
ho havien fet els seus avantpassats.
El municipi dAlgerri, de 53,97 quilòmetres quadrats dextensió, és situat al ponent
de Balaguer i sestén a lesquerra de la Noguera Ribagorçana, que és el seu límit po-

nentí amb els municipis dAlfarràs i Almenar, ja
a la comarca del Segrià.
Algerri comprén dos sectors separats per
la Serra Llarga.
La seva principal activitat econòmica és
lagricultura i en els darrers anys els conreus
més importants han estat els cereals, sobretot
blat i ordi, els ametllers i les oliveres. Ara aquests
han canviat trobant-hi fruiters, alfals, panís i productes més típics de les zones de regadiu.
A nivell històric, les primeres notícies que
tenim del castell dAlgerri daten de lany 1105,
quan encara no havia estat conquerit als musulmans, i no ho fou fins lany 1130 quan fou
recuperat juntament amb Castelló de Farfanya.
Posteriorment en la liquidació del comtat
dUrgell per Ferran dAntequera, aquest donà
al cavaller aragonès Juan de Luna les questies,
pesqueres i altres drets que tenia a Algerri.

Amb larribada de laigua, la fesonomia del poble ha
canviat força. Els fruiters, els sembrats, la mateixa
configuració de les finques, gràcies a la concentració
parcelaria, els nous sistemes de regadiu, conformen
un nou paisatge

El municipi dAlgerri, de 53,97 kilometres
quadrats dextensió, és situat a ponent de Balaguer i
sestén a lesquerra de la Noguera Ribagorçana, que
és el seu límit ponentí amb els municipis dAlfarràs i
Almenar, ja a la comarca del Segrià.

A nivell històric, les primeres noticies que tenim del
castell dAlgerri daten de lany 1105, quan encara no
havia estat conquerit als musulmans, i no ho fou
fins lany 1130 quan fou recuperat juntament amb
Castelló de Farfanya.

Actualment podem gaudir
de lesglésia parroquial de
Santa Maria, gòtica, que
fou reformada el 1773.
És de tres naus, cobertes
amb voltes darestes, i
sobre el creuer hi ha
una cúpula. la façana
ésbarroca, amb
coronament ondulat i
quatre grans pilastres,
dordre compost, que
emmarquen la porta.
És una de les més belles
façanes de la regió de
Lleida. Laltar major és
barroc i als laterals hi
ha pintures.
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El 1541 la senyoria del
castell dAlgerri era de
Joan de Comallonga,
funcionari reial, que fou
nomenat Baró dAlgerrí,
tot i que, poc després
Algerri fou adquirit per
labat de Poblet, Pere
Boquers, amb el producte
que obtingué de la venda
de la granja de Cérvoles.
La senyoria dAlgerri va
estar en mans de labadia
de Poblet fins a la
desamortització. Fins
aleshores constituía la
baronia dAlgerri, a més
dAlgerri, els pobles
dAlmenara, Penal i
Llunell.

El 1451 la senyoria del castell
dAlgerri era de Joan de Comallonga,
funcionari reial, que fou nomenat Baró
dAlgerri, tot i que, poc després Algerri
fou adquirit per labat de Poblet, Pere
Boquers, amb el producte que obtingué de la venda de la granja de Cérvoles.
La senyoria dAlgerri va estar en mans
de labadia de Poblet fins a la desamortització. Fins aleshores constituïa la baronia dAlgerri, a més dAlgerri, els pobles dAlmenara, Penal i Llunell.
El títol de barons dAlgerri fou rehabilitat el 1931 per la família Camps.
Algerri està situat a 345 metres dalçada entre els contraforts de la Serra
Llarga i la carretera de Balaguer, al peu
del tossal on hi ha les restes del castell
dAlgerri, del que en queden diversos
murs, amb contraforts atalussats, una
torre escapçada i vestigis de fonaments,
i de la capella de Sant Miquel del castell.
Antigament el poble estava emmurallat

Actualment podem gaudir de lesglésia parroquial de Santa Maria, gòtica, que
fou reformada el 1773. És de tres naus,
cobertes amb voltes darestes i sobre el
creuer hi ha cúpula.
La façana és barroca, amb coronament ondulat i quatre grans pilastres, dordre compost, que emmarquen la porta.
És una de les més belles façanes de la
regió de Lleida. Laltar major és barroc i
als laterals hi ha pintures.
En la part de tramuntana, sota el serrat de lÀliga, hi ha lantic poble de la Figuera, que el 1970 encara tenia dos habitants i que en lactualitat es troba totalment despoblat, tot i que les seves terres encara es conreen. El poble té laspecte de via closa, amb un portal rodó
que dóna accés a un carrer estret que

puja fins al roc sobre el qual hi ha les
restes del castell de la figuera al qual shi
accedeix per unes escales excavades a
la pedra. Prop seu hi ha lesglésia romànica de Sant Josep, dedicada abans a
Sant Antoni Abat, que des del 1852 depenia de la parròquia de la població dOs
de Balaguer. Daquesta església encara
sen conserva la volta apuntada, sota la
qual hi ha algunes sepultures.
La sagristia de lesglésia és del segle
XVIII, i fou bastida aprofitant carreus antics del castell.
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Indesinenter
Canvis a la biblioteca Margarida de Montferrat
M. Núria Arbós
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Com heu pogut comprovar
els usuaris habituals de la Biblioteca Margarida de Montferrat
estem de canvis. El motiu és el
trasllat a un nou local la inauguració del qual està prevista per
al proper mes de setembre. Un
canvi daquestes característiques suposa molta feina de
preparació per adequar el fons
de què disposem actualment a
les noves necessitats i ja hi estem treballant des de fa mesos.
Però aquest canvi us afecta directament ja que cal tancar la
biblioteca per a poder fer el trasllat pròpiament dit i ho farem poc
a poc per intentar perjudicar el
mínim possible el funcionament
del servei. Així la Fonoteca serà
la primera en tancar les seves
portes el dilluns 3 de juny, seguida de la Secció Infantil que
ho farà a partir del dimarts 25
del mateix mes. La més tardanera serà la Secció dAdults que
tancarà les portes el dilluns 1
de juliol. Cal dir que és necessari un mínim de temps per preparar-ho tot de cara a la inauguració del nou edifici, però també ho fem conscients que no
us deixem sense servei ja que
la Biblioteca Domènec Carrové

estarà oberta fins el divendres 26 de juliol i, després de les
vacances, tornarà a obrir les portes el dijous 29 dagost,
de dilluns a divendres de 5 a 2/4 de 9 del vespre.
I parlant de canvis: des del dia 21 de maig i fins el
proper 21 de juny la Biblioteca obre de 9 del vespre a les
2 de la matinada (Biblioteca de nit, o per als més joves i
segons la premsa local, biblioafter) per tal de facilitar als
estudiants un lloc on preparar-se els exàmens i estudiar a
fons per acabar el curs de la millor manera possible i
poder gaudir lestiu.
Després dhaver-vos posat al corrent de les darreres
notícies pel que fa a la nostra Biblioteca ens acomiadem
de tots vosaltres desitjant que passeu un bon estiu. Recordeu que a partir del mes de setembre ens trobareu al
carrer Miracle núm. 23. Bones vacances i a reveure!
Daltra banda, cal dir que el proper divendres 14 de
juny, la Biblioteca Doménec Carrové , ubicada a la carretera de Camarasa, acollirà la darrera Hoa del COnte
daquest curs escolar, amb lexplicació del conte el soldat de plom, a càrrec de Maria Rosa Mata, a partir de 2/
4 de 7 de la tarda.

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

Si em deixés anar,
parlaria de somnis, sempre somnis,
la bellesa, lart, genialitats,
Maragall, Gaudí, Beethoven.
Nítids espais, aires galàctics,
vermellor de mar, velles campanes.
De tant en tant, apareix un ser únic
que assoleix linfinit,
les passions profundes, la bondat,
allò que guia el món,
allò que fa que duri.
Si entenguéssim lorquestra
emmudiríem tots o sonaria més fort.
Són tant plurals els parers,
que allò que potser és dol,
per algú pot ser la gresca.
Si em deixés anar,
parlaria de somnis, sempre somnis.
La il·lusió però
també perfà grans coses.
Miquel Trilla

Doctora

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

Del 25 de maig al 25 de juny de 2002
Ps. de lestació, 10
Tel. 973448113 · BALAGUER

Ponts va acollir 600 alumnes
de la Trobada dEscoles
Rurals denguany

Uns 600 alumnes de les escoles rurals dÀger, Os,
les Avellanes, Tatareu, Gerb, Montgai, La Sentiu,
Cubells, Vilanova de Meià, Bellmunt, Penelles,
Camarasa, Vallfogona, la Ràpita, Menàrguens, Albesa,
Bellcaire i Castellserà van participar en una nova edició
de la Trobada dEscoles Rurals que enguany va celebrar-se a la localitat de Ponts, dins del Pla Comarcal
de Dinàmica Educativa.
Acompanyats per un centenar de professors, els
alumnes van conéixer daprop la capital del Mig Segre
i el seu entorn, així com lestabliment duna relació
entre els alumnes i mestres de les diferents escoles
amb lobjectiu de trencar laillament i permetre
linterncanvi dexperiències.

- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells
- Tècniques destudi i de redacció
-Preparació per a les Proves dAptitud per a
lAccés a la Universitat
(Selectivitat, majors 25 anys)
- Preparació per a les proves daccés al
Centre de Reforç Escolar
cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
C/ Barcelona, 36 entresol 1a
GRUPS REDUÏTS
Tel. 973 447911 - BALAGUER
PROFESSORS LLICENCIATS
EINA ESTUDIS 2002, SCP

Mestres de Menàrguens viatgen a la localitat
finlandesa de Kuohu
Dos representants del CEIP «Joan Ros
Porta» de Menàrguens i quatre
representants de la Primary School de
Lindow (Polònia) shan desplaçat a Kuohu
(Finlàndia) per a reunir-se amb el Claustre
de mestres de Kuohu Koulun (Finlàndia),
els passats dies 23, 24, 25 i 26 de maig per
assistir a unes jornades de treball i intercanvi
dins del projecte europeu SòcratesComenius (Socrates programme,
comenius action 1) amb el tema «El diner:
ahir, avui i demà (Money: yesterday, today
and tomorrow)» i que té com a objectius:
establir contacte i nexes dunió amb altres
escoles dEducació Primària de la
Comunitat Europea; establir acords

comuns relatius al projecte que es porta a
terme amb les altres escoles; introduir, utilitzar
i potenciar lús de forma progressiva de les
noves eines tecnològiques i de comunicació;
intercanviar informació de lorganització
escolars, experiències educacionals,
metodologies i curriculars; conéixer i comparar aspectes de la vida social i cultural dels
països que integren el projecte, etc
Les jornades han consistit en revisar i
avaluar el desenvolupament del projecte
iniciat, i programar les actuacions conjuntes
per al curs vinent.
Les properes jornades de treball es
celebraran a Menàrguens durant el mes de
maig de lany 2.003.
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Festival de Gimàstica
Rítmica en la presentació
del Club de Balaguer

16

Marina Vergés i Xavier Pané, del C.E.N.
Balaguer, a la final dels Campionats de
Catalunya de natació
Dos nedadors del C.E.N. Balaguer shan
classificat per disputar la final dels Campionats de Catalunya de natació que es realitzaran els dies 29 i 30 de juny a les instal·lacions
del C.N. Manresa en piscina olímpica de 50
metres de longitud.
Marina Vergés Rulló en categoria benjamí
i Xavier Pané Seall en categoria prebenjamí.
Tots dos shan classificat mitjançant la suma
de temps de quatre estils com són papallona, esquena, braça i lliure, disputats en les
diferents jornades de la Lliga Catalana de
Clubs.
A diferència daltres esports més
amateurs, en la disciplina de la natació és
molt complicat aconseguir la mínima per par-

ticipar en un esdevaniment com aquest, ja
que el nombre de participants està limitat
als millors per marques, i la pràctica a
Catalunya segueix sent molt alta, sobretot a
les comarques de Barcelona on el ritme
dentrenaments és molt superior a les
possiblitats que tenen les comarques de
Lleida. Només pel fet de classificar-se, ja
és un gran èxit pels nostres nedadors.
Esperem que només sigui el començament, i que molts altres nedadors del nostre club puguin classificar-se per disputar
aquesta i altres competicions importants i
ajudi a decidir als més joves de Balaguer a
practicar aquest esport de la natació, com
la Marina i el Xavier. Felicitats i sort.

El proper dissabte 8 de juny, a partir de les 7 de la
tarda, el Pavelló Municipal acollirà la presentació del
Club de Gimnàstica Rítmica de Balaguer, amb la
participació del Club Patricia Veet de Lleida, el Club de
Gimnàstica Annabel Serra dAgramunt, el Club Stil de
Mollerussa, el Club Sílvia Sans dArbeca, el Club
Munigims dAlmacelles i el Club de Gimnàstica
Annabel Serra de Balaguer.
Daltra banda, a partir del passat 3 de juny, es
celebrà al Poliesportiu el 19è Torneig de Futbol sala
«Ciutat de Balaguer». Els partits es disputen cada dia
de dilluns a divendres amb dos partits diaris, un a les
9 i un altre a les 10 del vespre.
En aquesta edició hi participen un total de vuit
equips, els quals disputen una lliga a una sola volta i
els quatre primers classificats disputaran un play-off
per decidir el guanyador.

Èxit de participació en la
tercera edició del Trial
Ciutat de Balaguer
El passat diumenge 2 de juny, la capital de la
Noguera va acollir la celebració de la tercera edició del
Trial Ciutat de Balaguer, vàlid pel Campionat Provincial
de Trial.
Els esportistes participants van mostrar la seva
habilitat sobre les motos, en el circuit marcat a la zona
del Secà de Balaguer, a la vora de la carretera entre
Balaguer i Àger, aprop del Cementiri Nou.

Els equips infantils i júnior del C. Bàsquet
Balaguer són rebuts per lAjuntament
Els equips infantil i júnior del Club Bàsquet Balaguer, flamants guanyadors de les
seves respectives lligues provincials, van ser
rebuts el passat dissabte 25 de maig, per
lAlcalde de la ciutat, Miquel Aguilà i pel regidor desports, Miquel Quílez, a la Sala dAc-

tes de lAjuntament on van rebre un homenatge pels seus èxits esportius.
Els joves esportistes del Club Bàsquet
Balaguer estaven acompanyats pel president de lentitat, Jordi Ribalta i altres membres de la seva Junta Directiva.
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BALAGUER
REF. 32
Pis d’origen magníficament
conservat de 96 m2 en zona
immillorable, 4 hab., 1 bany
complet, 1 aseo, cuina office
reformada.
Entrada 601 E
Al mes 256 E

BALAGUER

CASTELLÓ

REF. 56

Magnífica casa al centre del
poble, amb garatge per
4 cotxes i pati posterior d’uns
100 m2 , 4 hab. dobles, salómenjador amb llar de foc, 2
banys complets i cuina reformada.
Entrada 3005E
Al mes 448 E

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

REF. 49
Pis de 90 m 2 totalment
reformat en zona molt
cèntrica. 4 hab., galeria
tancada, calef. gas natural,
semi moblat.
Entrada 601 E.
Li financem al 100%

REF. 40
Assolellat pis de 4 hab., bany
complet i lavabo, calef. ind.
gas natural, ascensor, opció
a mobles. Zona centre.
Preu a negociar!

BALAGUER

TÉRMENS

BALAGUER

REF. 1
Pis de 70 m 2. 3 hab., bany
complet, cuina office amb
electrodomèstic, ext.
alumini de doble càmera,
moblat.
Molt cèntric!

REF. 70
Cases afilerades d’obra
nova, 150 m2, 4 hab., 1 bany,
1 aseo, cuina office, terrassa,
jardí posterior de 50 m2, gran
soterrani i garatge de 75 m2
Acabats de 1a qualitat.

REF. 26
Pis en zona tranquil·la de
4 hab., terrassa de 10 m2, gran

REF. 38
Molt econòmic. Primer pis
de 70 m2 al Casc Antic, bany
complet, cuina office, traster.
Entrada 601 E
Al mes 135 E
Millor que un lloguer!

REF. 60
Parcel·la rústica de 650 m2
a les afores de Balaguer.
Servei de llum i clavegueram. Aigua de pou
Vingui i informi’s sense
compromís!

BALAGUER

BUTSENIT

JP sica BUSCA

FINANÇAMENT AL
100%

REF. 44
Primer pis en molt bona
zona de 85 m2. 4 hab., bany
complet, bomba de calor,
2 terrasses.
Vingui i informi’s sense
cap compromís

REF. 51
Magnífica casa al centre del
poble de 175 m2 útils, 7 hab.,
2 banys complets, gran saló
menjador amb llar de foc,
calef. de gas-oil, garatge.
Precioses
vistes
panoràmiques!

ASSESSORA COMERCIAL
REQUISITS: CV I FOTO RECENT
Residents a Balaguer, Tàrrega o rodalies, Disponibilitat de
vehicle propi, Coneixements d’informàtica, Bona presència i
caràcter agradable
OFERIM
Alta a la S.Social, Sou Fixe
Molt bon ambient de treball

Si vol comprar
obra nova, però
no disposa de
paga i senyal, no
s’amoïni, vingui
a veure’ns,
nosal-tres
l’acon-sellarem!

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

REF. 9
Econòmic pis en zona molt
cèntrica de 3 hab., rebost,
bany complet i cuina
semireformada, traster.
Millor que un lloguer!

REF. 58
Cèntric pis totalment
reformat i moblat de 1a
qualitat, 3 hab., calef. gas
natural.
Entrada 601 E (100.000.-)
Al mes tant sols 243.24 E

REF. 29
Primer pis de 3 hab., molt ben
conservat, semireformat,
cuina a vitro, gran traster.
Entrada tant sols 601 E
Li financem al 100%

Si no aconsegueix la seva hipoteca, vingui a vuere’ns.
Li donem totes les facilitats.
Condicions
bancaries
immillorables!
Encara que no compri
através nostres!

GERB
REF. 17
Gran xalet d’estil rústic de
170 m2. 5 hab., calef., garatge
2 places, celler de 50 m2,
porxo, magatzem, terreny de
2400 m2.
Preu 115.193 E

traster. Molt econòmic
Vingui l’informarem!

BALAGUER

REF. 35

Pis semi nou de 90 m2
en zona ideal, ascensor, calef. de gas natural, terrassa.
Vingui a veure’l!

LA RÀPITA
REF. 68
Casa semireformada de
160 m2. 4 hab. dobles, bany
complet i lavabo, acollidor
jardí, ext. alumini, amplia
terrassa, galeria tancada.
Vingui a veure-la!
No se la deixi escapar!

Balaguer: ciutat de futur

Latractiu comercial i la integració de les
dues parts de la ciutat

Recordada Montserrat

18

Avui fa tres divendres que em varen dir
que te nhavies anat. Amb tot el que comporta de llibertat el dir adéu, jo em sento en
lobligació de recordar-te. Amb tu marxen
bona part dels anys de ladolescència.
Marxen els primers diferencials que vam
notar, nosaltres xavalots i vosaltres noietes.
No recordo com ens vam començar a
tractar.
Potser a casa del Paco Vilalta, recuperant-se duna enfermetat? Potser al carrer
dAvall?, que tots recordem un lloc de cita
obligat per acabar els diumenges hivernals.
No ho recordo, però sí sé que vam tenir
una llarga amistat.
La teva bellesa lànguida i un xic trista,
feia resaltar lempenta violenta dels nostres quinze anys amb més notorietat. La
teva humilitat era un estímul per la
xulangueria de la nostra edat del pavo.
El teu saber estar era el revers de la nostra
inestabilitat. Com un llampec, en ve el record del teu preciós cabell que donava
per fer aquelles esplèndides trenes juvenils.
En aquells anys de somnis en què
podíem assaltar el cel i somiar canviar el
món, vas ser suau com una posta de sol
amb silenci, que promet un demà millor.
Els dies al passar fan caure el temps, i
davant dun desil·lusionant present i un
imprevisible futur, vares marxar de Balaguer,
malgrat ésser la filla del Pepe Rocaspana,
figura inseparable de la ciutat dahir que
tots recordem per ser el nostre passat.
Ai Montserrat!. Ara en aquest paradís
on ets nou arribada i que comences a conèixer, tinguis present a tots els teus inclo-
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sos nosaltres, i sempre podrem arribar a
pensar que el darrer adéu no valia la pena,
perquè en els records hi ha un etern hola. I
tu viuràs mentrestant tots els teus amics i
amigues et recordem.
La vida en el seu degoteig ens farà testimonis de la setena vaga general a Espanya sencera. El govern del PP haurà de
saber el que costa complir lobligació de
tenir iniciatives. Que el PER era i és un xollo
mandonguero que solament el tenia
Andalucia i Extremadura, a tots ens constava. Que el subsidi de latur per alguns
virtuosos de la picardia podia ésser una
forma de viure, també ens constava, i que,
la vaga prescindeix de la llibertat del veí
també ho veiem ara a Barcelona i altres
vegades ben a prop de casa nostra. No
vull dir amb això que el treballador hagi de
renunciar a drets que van costar suor i llàgrimes. Sempre he dit que la majoria dempresaris no poden pair que la nòmina que
paguen, hagi estat retallada del vassallatge que durant molt de temps va comportar. Amb el seu pragmatisme el capital,
farà com ha fet fins ara adaptar-se. Els seus
mitjans de pressió -infinits- tornaran a la
càrrega, per aconseguir el que potser
aquesta vegada no aconseguiran. I certament, han désser els sindicats que en el
nostre Estat tan poc afiliació tenen, els que
vetllin per les conquestes socials, i també
haurien désser ells els que denunciessin
els excessos dels carotes de torn. Potser
lerrada daquesta vaga és per linoportuna, i no perquè no hi hagi motius per fer-la.
C.G.A
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Balaguer ha estat de sempre un centre comercial i de
serveis important dins de les comarques de Lleida. Tanmateix, en els darrers anys ha sofert una important davallada a
favor daltres ciutats del territori.
Per recuperar latractiu comercial cal en primer lloc lesforç dels botiguers però també, i en un lloc molt preferent,
lesforç de lAjuntament, ja que una part important del futur
comercial es juga en el terreny urbanístic i és aquí on lAjuntament té un paper vital i decisiu.
Lactual Pla de Dinamització Comercial que tenim avui ja
va en aquesta línia i és una bona iniciativa per a la modernització del comerç minorista de la ciutat, però és insuficient.
Falta un projecte de ciutat que lAjuntament ha dimpulsar
com a principal responsable del futur de la ciutat. I el que és
més important, lAjuntament hi ha de creure.
És per això que hi ha una sèrie de mesures indispensables i urgents en què lAjuntament ha dactuar si volem recuperar latractiu comercial:
Cal que lAjuntament tingui una major sensibilitat de cara
als comercials tot incrementant les ajudes per rehabilitació o
ampliació de negocis.
Ha de millorar i amb escreix la imatge urbana del centre
històric per revitalitzar el comerç daquesta zona.
Ha de definir amb més claredat la zona comercial de la
part nova de la ciutat.
I és imprescindible millorar laccessibilitat entre les dues
parts de la ciutat per aconseguir que el comerç de Balaguer
funcioni com a una unitat.
Per aconseguir aquest darrer objectiu i trencar la barrera
natural del riu convindria la construcció dun nou pont o
passarel·la. Però abans de tot seria molt bo establir un diàleg
amb els ciutadans i amb els diversos grups polítics de la
ciutat per decidir dues qüestions.
Decidir si ha de ser un passarel·la solament per a vianants o potser un pont que permeti el trànsit rodat i també el
pas de vianants, i aconseguir, així una descongestió del pont
nou i facilitar lenllaç entre les dues àrees comercials de la
ciutat.
I finalment decidir la seva ubicació. Una alternativa seria
des de lEstació dAutobusos fins al xalet Montiu, però hi ha
altres opcions a tenir en compte, fins i tot matreviria a dir que
la més idònia i equilibrada seria a lalçada del carrer la Plana,
per enllaçar directament amb el CAP II i els altres equipaments.
Josep Lluís Bonet i Juárez
Regidor de CiU a lAjuntament de Balaguer

El temps i alguns polítics
Lhome és lúnic animal que ha estat capaç de donar
significat al temps. Per un gos, per una granota o per un
escarabat ni labans ni el després tenen sentit. Per a ells tot
és un etern present.
Darrerament ha sorgit una mutació en lespècie humana que ha fet aparèixer un espècimen humà al que tampoc
li afecta el temps: el polític. Una alteració en algun gen nha
transformat molts en atemporals.
Per a ells no hi ha abans: Això vaig prometre? No men
recordo. No hi ha després: Que ens endeutem i hipotequem el pervenir del poble, tan se val, guanyem vots avui.
Igual que per a les granotes, tot és ara. Viuen en un món
de tres dimensions: Einstein? Qui és aquest? El món només és llarg, ample i alt. Llarg el temps de permanència en
la poltrona, ample tal com es queden després de qualsevol
crítica, alt lincrement constant dimpostos i dels seus sous.
El temps, allò que surt a la tele després de les notícies.
Afortunadament, no tots són polítics mutants. Nhi ha
amb memòria, amb compromís i, sobretot, que saben retirar-se. Exemples notoris en tenim. Però, nhi ha daquests
darrers a les nostres terres o abunden els mutants? Quants
anys fa que veiem les mateixes cares? Per què sobstinen
en negar pas a gent nova? Per a quan noves idees, il·lusions i projectes?
Tan bé sestà a la cadira? No havíem quedat que es
posaven a la política per servir al poble? Segur que estan
cansats, farts dadulacions, de sentir-se semidéus, de no
tenir temps per les seves afeccions. Parlem-los-hi del temps.
Diguem-los-hi que els seu ha passat, que som ja al segle
XXI, que es reincorporin a la seva feina habitual, que també
es pot servir en la tasca diària, que ha de ser maco retornar
a la terra des dels espais siderals.
Tots els agrairem els serveis prestats, especialment lúltim: plegar.
Francisco Martí Fornés

Club de futbol Balaguer,
reflexions dun Soci-Gestor
Ja ha acabat aquesta temporada de
futbol i sembla ser que ens tornem a trobar com lany passat, sense ningú que
vulgui tirar endavant aquest vaixell anomenat Club de Futbol Balaguer.
Sha de viure daprop per entendre
què representa formar part dun equip de
persones que treballen tota la temporada per aquest esport tan capritxós del
futbol. Aquest any, com tots sabeu, gent
inexperta juntament amb daltres socis
experimentats vàrem aconseguir que la
nostra ciutat tornés a tenir futbol, encara
que els resultats esportius no hagin acomplert les expectatives inicials en aquesta
lliga de futbol tan apretada que hem tingut al nostre grup de la tercera divisió
nacional.
El que passi en un futur serà allò que
la massa social del nostre Club decideixi.
A hores dara, encara no sha fet públic
que ningú vulgui fer-se càrrec la propera
temporada de la gestió del nostre Club,
ni com a Junta Directiva, amb projecte a
mig i a llarg termini, ni com a nova Junta
Gestora, amb potser daltre tipus de projectes.
Els integrants de la Junta Gestora
denguany sembla ser que ja ho hem deixat prou clar tant al començament de la
temporada, amb declaracions públiques
en aquest sentit, com a les seves acaballes, amb una carta enviada personalment
a cadascun dels socis.
Des daquestes línies agraeixo personalment a tots els socis que han aju-

dat en primer termini retirant el seu carnet,
després participant en la rifa de Nadal, participant també en les rifes de les cistelles i
ajudant econòmicament al Club amb aportacions personals i desinteressades; agraeixo també a aquells ciutadans que, sense ser socis, han col·laborat comprant rifa;
agraeixo als comerciants de Balaguer i a
totes les empreses, tant de la nostra ciutat com de més enllà, que han col·laborat
participant en la publicitat tant dels rètols
que anuncien els partits com en les tanques del mateix camp de futbol; agraeixo
també a les institucions públiques que
també han col·laborat econòmicament i
molt especialment a lAjuntament de
Balaguer a qui, des daquestes línies invito a fer el possible i a fer-ho ràpid per tal
dajudar a trobar noves persones que
vulguin empènyer aquesta empresa amb
objectius de continuïtat o amb objectius
diferents, però amb la il·lusió i la capacitat
necessària.
Vull aprofitar lavinentesa per a recordar també al Senyor Alcalde del nostre
Ajuntament que la nostra ciutat necessita
quelcom més que diners per poder gaudir de futbol cada diumenge; necessita
infrastructures, necessita organització i
necessita especialment un seriós compromís dels governants per tal que hi hagi
gent interessada en lluitar.

Jordi Rodríguez Mestres
(soci n. 238)
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BAGUETES · TORRADES · PIZZES
AMANIDES · PATATES XIPS

Els Diables de Balaguer i lOrquestra Titanics
protagonistes de la revetlla de Sant Joan 2002

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

☎

973 450529

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER
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El proper diumenge 23 de juny, la
capital de la Noguera tornarà a celebrar
la tradicional festa del Solstici destiu, la
festivitat de Sant Joan, que començarà
a partir de les 7 de la tarda, amb lactuació danimació infantil del grup local La
Troca, a la Plaça del Mercadal.
Els actes continuaran a partir de dos
quarts de dotze de la nit, amb lencesa
de la gran foguera de Sant Joan, al marge esquerre del riu Segre, on minuts més
tard, començarà la revetlla a càrrec de
lorquestra Titanics.
Mentrestant, els membres de lAgrupament Escolta Balaquí repartiran coca
de Sant Joan i moscatell.
A partir de 2/4 d1 de la matinada,
els Diables de Balaguer iniciaran el seu
espectacle de foc i llum, amb un correfoc

pels diferents carrers del Centre Històric balaguerí, amb sortida i arribada de la Plaça del
Mercadal.

Què fer? Què fer? Què fer?

MERCANTIL Divendres, dissabtes i diumenges, tots els caps de setmana tenim una festa especial.
CUBATERA
SALA Dissabte 11 de maig Vine a passar una nit diferent amb nosaltres i les nostres go-gos
PLANETA animadores.
Els caps de setmana la bona música i el bon rotllo el trobaràs amb nosaltres. No deixis de
SALA CATS visitar-nos.
MUNDO L’Estiu ja ha arribat a Sala Ubbe-Mundo Caníbal, vine a refrescar els teus caps de setmana
CANÍBAL amb nosaltres. La distracció la tens assegurada.
SALA UBBE

LOCO-DANCE-CLUB
Ps. Estació
BALAGUER

Passeig

de

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

l'estació,

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

62

-

BALAGUER

Ps. lEstació, 35
BALAGUER

Les sevillanes i els cavalls tornaran a ser
protagonistes de la Fiesta Rociera del proper
cap de setmana al barri del Firal

Els dies 8 i 9 de juny, el barri del Firal serà lescenari de la segona
edició de la Fiesta Rociera amb la participació del grup de sevillanes
Alma y Compás i una demostració hípica

Els dies 8 i 9 de juny, les sevillanes i la
música flamenca seràn les protagonistes
de la segona edició de la Fiesta Rociera
que es celebrarà al barri del Firal,
organitzada pel bar Pineda, i que
començarà el dissabte a partir de 2/4 d11
de la nit amb lactuació del grup de
sevillanes de Lleida, «Alma y Compás».
El diumenge a la tarda, a partir de les
17 hores, els Amics dels Cavalls de
Balaguer participaran en una demostració
hípica amb els seus cavalls i carruatges
engalanats per locasió, i que donaran
vistositat als actes del cap de setmana,
que finalitzaran a partir de 2 /4 de 7 de la
tarda, amb lactuació del grup de música
flamenca de Cornellà «Aires de Triana»,

que oferirà el seu quadre de ball flamenc a tots
els assistents a la festa.

XV Campionat de Billar
Americà del bar Fleming

Poques variacions en la classificació
després duna nova quinzena

Destacar la pujada
de J. Olives al segon lloc
de la taula, després de
disputar 26 jornades,
prenent-li el lloc a Josep
M. Marqués.
La part baixa continua sense canvis, malgrat les 6 jornades disputades per JM. Ruera,
i no haver pogut puntuar.
Desprérs daaeusts
quinze dies, la classificació actual queda de
la següent manera:

LLOC

PUNTS J. JUG

1. C. ALCANTARA ... 4 1 ......... 2 4
2. J. OLIVES ............ 3 7 ......... 2 6
3. JM. MARQUES .... 3 4 ......... 2 2
4. P. ESTRUCH ........ 3 3 ......... 2 4
5. P. ESTRUCH JR. .. 2 6 ......... 2 1
6. M. LIZASO ........... 2 5 ......... 2 5
7. A. OLARTE ........... 2 5 ......... 3 0
8. O. SALVADÓ ........ 1 5 ......... 2 2
9. S. MUÑOZ ........... 1 0 ......... 1 3
10. M. MATEU ......... 1 0 ......... 1 4
11. P. ARAN ............ 1 0 ......... 1 4
12. R. CALVETE ......... 6 ............ 8
13. X. GARCIA .......... 5 ......... 1 1
14. C. BRUFAL .......... 5 ......... 1 2
15. X. ESTRUCH ....... 4 ......... 1 5
16. JM. BRUFAL ....... 4 ............ 2
17. V. GARCIA ........... 2 ............ 6
18. F. QUINTILLA ...... 0 ............ 0
19. JM. RUERA ......... 0 ............ 6
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Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958
ES LLOGA XALET a la Pineda, capacitat per a 8 persones, Aire condicionat
i jacuzzi. Aparcament per a tres cotxes.
Raó Cal Davi, tel. 977351425 606135203.
EN VENDA CASA AMB JARDI al centre de Balaguer. Esplèndid terreny i casa
als quatre vents. Zona residencial del
Passeig de lEstació. Més de 190 metres construits. Raó BELLGEST, c/
Barcelona, 47. Tel. 973443524.
C/JAUME BALMES - Ctra Camarasa es
ven pis nou a estrenar, baixos. 2 hab.,
90 m2. Preu 10.900.000 ptes- Raó als
tels. 649434344 - 933524749.
ES TRASPASSA merceria Fina al c/
Urgell en ple rendiment per canvi de
residència. Raó als tels. 973450801 696787032.
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ES LLOGA botiga de 400m2 al c/Avall,
ideal per a supermercat o botiga de
mobles. Raó Cal Davi, tel. 977351425
- 606135203.
ES NECESSITA perruquer/a amb
experiència. Raó al tel. 973 447820.
SE VENDE habitación juvenil
compuesta de: armario rincón,
zapatero, escritorio, cama y mesita de
noche. Precio 1300E. Razón al tel.
973448152 - 616771071.
ES VEN forn de convecció industrial,
cafetera semiautomàtica de 2 braços
amb molinet, 1 fregidora de 2 cosos i 8
litres i una talladora dembotits. Raó al
tel. 686473026.
ES VEN pàrking tancat a la Pl. lAlguer.
Raó al tel. 973447769.

ES LLOGUEN pàrkings edifici HP
Sanahuja, 36. Ref. Gestoria Cudós. Raó
al tel. 973450555. Montse.

CAP D0BRES sofereix per empresa
de pintura industrial i aïllaments. Raó
al tel. 627378796.

HAMBURGUESERIA Anagrama. Venta de negocio con local incluido. Razón
Torcuato Ruíz al tel. 973445337.

ES NECESSITA noia per cantar en
una orquestra els caps de setmana.
Raó als tels. 629787147 - 609723130.

ES TRASPASSA empresa de electrònica i telecomunicacions amb contractes vigents en ple rendiment, per no
poder atendrel. Raó al tel. 609 909089.

ES VEN tenda de campanya amb carro
tipo comanche. Preu 1200 E. Raó al
tel. 973450675 (4 places).

ES VEN pis al c/Barcelona, 54. 4 hab.,
2 banys, traster, calef. central, moblat o
sense. Raó al el. 973445963.
ES VEN Ford Focus 2000 cc, 16v, 130
cv, 50.000 Km L-AF. 3 portes, AA, ··. Molt
ben equipat. Raó als tels. 973450124 973445718.
VALLFOGONA DE B. Bar 3 Creus. Venda de negoci. Raó al tel 973432229.
ES NECESSITA personal masculí per
a treballs de manteniment. Raó al tel.
659 499393.
SE TRASPASSA perruqueria. Raó al
tel. 627 328747.
LLEIDA particular ven 5è pis de 102 m2.
Ascensor, 3 hab., bany, aseo, AA, finestres dalumini amb doble vidre, calef.
central amb gas, solejat. Raó als tels.
973 239719 - 636 486704.
VENDA/LLOGUER de pàrkings tancats al c/Jaume Balmes, 11 de
Balaguer. Raó als tels. 629 310479 973 446161.

ES VEN pis de 80 m2 al c/St. Josep de
Calasanç, 10, 4 hab., acomuladors,
moblat, reformat, ascensor, galeria tancada. Raó al tel. 973450189.

ES PRECISA ajudant dentre 18 i 25
anys amb carnet de conduir. Amb do
de gent. Es valorarà coneixements en
el camp de les pintures. Raó al tel.
973443034.
SOFEREIX senyora per cuidar nens
de 0 a 3 anys. Inclòs festius. Amb experiència. Raó al tel. 615323732. Trucar de 2 a 11 de la nit.
ES VEN o es lloga 4rt. pis nou per estrenar al c/Barcelona. 90 m2. traster,
terrassa, opció a pàrking tancat. Raó
al tel. 629346565.
ES LLOGA bar-local social de
Castelló de Farfanya. Molt bones condicions. Raó Ajuntament de Castelló o
al tel. 973428007.
OFICIAL de 1a sofereix per empresa
de pintura decorativa. Raó al tel.
627378796.
ES NECESSITA ajudant de cambrera
pels caps de setmana. Raó al tel.
696646108.
ES VEN 2on pis al c/Avall, 28. Reformat. Amb acomuladors. Raó al tel.
973448271.
ES PRECISA dependenta per comerç.
Horari de matí de dilluns a diumenge.
Es requereix ser major de 30 anys. Bon
tracte. Es valorarà experiència. Interessats enviar CV amb fotografia a lApartat de Correos, 145 de Balaguer.

ES VEN segadora dherba tamany
estàndard per a arbres fruiters. Bon
estat. Raó al tel. 973 445043.

SE VENDE piso de 75 m2 . Recien
reformado. Galerias cerradas con
persianas nuevas, calef. a gas natural.
Precio muy razonable. Razón al tel.
973450187. Llamar de 9 a 11 de la
noche.

EN VENTA parcel·la de 400 m2 en la
urbanització Sant Miquel de La Sentiu. Piscina comunitària, tennis, minigolf... Raó al tel. 609720584.

SE VENDEN sofas de 3 y 2 plazas en
polipiel negro, nuevos + 2 recanvios
de fundas. Buen precio. Razón al tel.
649882278.

ES LLOGA pis moblat a Barcelona de
2 habitacions. A 15 minuts de la Universitat Diagonal. Metro Pubilla Cases.
Preu 300 E. Raó al tel. 973449036.

ES NECESSITEN ajudants de cuina
avançats i ajudants de cambrers avançats. Caps de setmana. Raó a BraseriaAnagrama o al tel. 973445337.

NUEVO EN LLEIDA Gran vidente
africano. No hay vida sin problemas,
pero no hay problemas sin soluciones.
Todo tipo de consultas: Amor, trabajo.
Importancia Drame. Alagia del diablo.
Resultado garantizado. Razón al tel.
636172412.

SOFEREIX dona de 45 anys per fer
feines de la llar o cuidar gent gran. Raó
al tel. 699 995377.

ES LLOGA plaça de pàrking al c/
Bellcaire. Raó al tel. 973238325.

SE OFRECE chica para trabajar en
peluqueria. Jornada completa. Razón
a los tels. 973448496 - 646748119.

ES LLOGA pàrkings tancat al c/St.
Diego de Califòrnia. Raó al tel. 973
450378.
ES LLOGA pis nou a Vallfogona de B.
3 hab., AA, calefacció, moblat o sense.
Tot exterior. Raó al tel. 609 375352.
ES LLOGA pàrking tancat al c/St. Diego
de Califòrnia. Raó al tel. 973450378.
PARTICULAR ven casa a Camarasa,
ben situada, tota reformada i moblada.
Raó Tel. 609 135472.

PRECISSEM 3 COMERCIALS PER
DEPARTAMENT DE VENDES
C.V. · CONTRACTE M. · ALTS INGRESSOS
Interessats trucar al tel. 973 443498, preguntar per Sr. Alòs o Sra. Dolors

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

VENDA DE PARCEL·LES
AMB TOTS ELS SERVEIS
i VIVENDES UNIFAMILIARS
A CAMARASA
Promotora
OBRAS MONEDERO, S.L.
Gestió i informació

Barcelona, 71 · 25600 BALAGUER · Tel.: 973 443 505
Fax.: 973 443 622 · E-mail: balaguer@attassessors.com

Departament
de
Recursos
Humans

Per ampliació de la nostra fàbrica, ubicada a Artesa
de Segre, es necessiten per a cobrir els següents
llocs de treball:

10 oficials maquinistes per a fusteria
10 peons per a fusteria
3 toreros per al Dep. de logística

Les persones interessades poden trucar de 8 a 13h.
del matí i de 15 a 18h de la tarda al telèfon
973 400329 i demanar pel Sr.. Xuclà

T E L È F O N S O Ú T I L S
BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES)
088
MOSSOS DESQUADRA
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 - 629 447113 -973 390862
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
TÉRMENS
AJUNTA M E N T973 180010 / 973 180041

CASA DEL METGE
973 180213
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 438004
METGE
973 438003
A.T.S.
973 438062
ESCOLES
973 438061
RESIDÈNCIA
973 438169
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC
973 420003
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
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 432008
CASA DEL METGE
973 432055

SORTIDES
BALAGUER
07.50
14 .17
19.45

SORTIDES
BALAGUER
09.15
14.20
21.15

SORTIDES
LLEIDA
8.45
13.45
20.45

A Balaguer es necessita
elèctric i/o electrònic
H O R A R I O D E O T R E N S
per motius dampliació
NOUS HORARIS DE TRENS
de serveis, que disposi
de carnet de conduir i
que li agradi el món de
HORARIOD'AUTOBUSOS
lespectacle.
Raó tel. 973 447268
EN VENDA CASA AMB JARDI al centre de Balaguer.
Esplèndid terreny i casa als quatre vents. Zona residencial
del Passeig de lEstació. Més de 190 metres construits. Raó
BELLGEST, c/ Barcelona, 47. Tel. 973443524.

Instal·lacions
Toni Figuera Mestres
Electricitat · Fontaneria
Calefacció · Aire condicionat
C/ Urgell, 105, 1r - 1a

BALAGUER

Tel. 973 445820 - Mòbil 616 449820

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

Josep
Rosiñol

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

ARRIBADES
LLEIDA
08.20
14..47
20..15

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

SORT.
13.30
15.15
17.50
09.50
16.30
14.06

14.06
17.09
13.15

A
973455060
973450214
973445384
973445280
973445087

ARRIBADES
LA POBLA
10.50
15.55
22.50

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

R

M

À

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

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

ARRIBADES
BALAGUER
9015
14.20
21.15

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

C

I

E

S

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

FARMÀCIESODEOTORN
De les 8 de la tarda del 6 de juny
De les 8 de la tarda del 13 de juny
De les 8 de la tarda del 20 de juny

a les 8 de la tarda del 13 de juny
a les 8 de la tarda del 20 de juny
a les 8 de la tarda del 27 de juny

CLAVER
SALA
MARCH

INSTAL·LACIONS

DANI ALBURQUERQUE
ELECTRICITAT · FONTANERIA
CALEFACCIÓ
AUTOMATISMES
SISTEMES DE SEGURETAT
PORTERS AUTOMÀTICS
Pl. Pere Casaldàliga, 4 1-2 · Balaguer
Tels. 973 448061 · 626 323459
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