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Èxit de la Fiesta Rociera

La segona edició de la
Fiesta Rociera del barri del
Firal aplega molt de públic
durant les dues jornades
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Programa Proder 2002-2005
Els 19 municipis de la
Noguera baixa podran
acollir-se al programa
Proder dajudes a la
promoció

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

Sant Lluís, 47

Tel. 973 45 11 05

BALAGUER

Viladegut torna a la banqueta

Carles Viladegut i Catalino
Tenorio tornen a liderar un
nou projecte del CF
Balaguer de cara a la
propera temporada
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Lestiu, lepoca ideal per a lorganització
dactivitats lúdiques i festives
Els mesos destiu són aquells en que des
de les diferents associacions i institucions,
saprofita per organitzar i programar tot tipus
dactivitats lúdiques, festives i culturals,
per tal de fer més agradables les
hores doci de la població.
La Noguera en té una bona
mostra, ja que és una de les
comarques de Ponent amb
més activitats programades,
ja que, a més de les
conegudes activitats
que sorganitzen a
Balaguer, cada cop són
més els municipis que
programen les seves
activitats
estiuenques.
Vallfogona de Balaguer,
Térmens i La Sentiu, entre
daltres, shan apuntat a
aquesta dinàmica lúdicocultural, amb programacions de molta qualitat,
a la vegada que distretes i

Què en penseu?...
Opinió --------------------- 18-19
Oci: Firal Desfile torna el
dissabte 22 de juny----------- 20
Oci: Vallfogona de Balaguer
organitza una nova edició del
Concurs de Pastissos -------- 21
Breus ------------------------- 22
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De nou, la calor. I amb la calor, les vacances.
I després, ens trobarem amb una tardor que
auguro moguda. És fàcil deduir-ho: sencetarà
el curs polític que conduirà a les eleccions
municipals. Els articles que ja shan anat
publicant, han estat tan sols un preàmbul dallò
que sapropa. La classe política aprofitarà
aquest període estival també per carregar piles.
Tant de bo que, a més a més , fos capaç de
generar noves idees per revitalitzar i agençar

refrescants. Concursos, conferències,
sortides culturals, sessions de ball i de
cinema, tallers i cursets de
tota mena, omplen el
temps doci de petis i
grans i per a tots els gustos durant els mesos de juliol
i agost.
Però si una daquestes
activitats té una forta
repercussió a la seva
localitat, aquest és el
concurs de pastissos de
Vallfogona de Balaguer.
Una activitat molt dolça que
a més sempre aporta algun
personatge conegut entre
els seus membres del jurat.
Si lany passat eren alguns
dels protagonistes de la
sèrie de TV3, «el cor de la
ciutat», enguany assistirà el
popular home del temps,
Toni Nadal.
aquesta ciutat que, dit de passada, ni
està tan enfonsada, com uns la pinten, ni tan ufana, com altres la presenten. Com desitjo un joc net per a
Balaguer. No el de la campanya de
neteja que, com la majoria delles,
passa amb més pena que glòria, sinó
un amb clara i sincera voluntat de
millora col·lectiva. Així ho espero.
Bones vacances!
Josep M. Simón i Auberni

Escola de Natura Sant Josep del Molí - Tartareu
TORNS DE COLÒNIES
De 7 a 13 anys
del 3 al 14 de juliol
RUTA DE 3 DIES

Places limitades - Monitors/es professionals
Contactes: Oficina 973 451207 - Mòbils 609 723130
Jocs, pìscina, excursions, orientació, vivac, tallers de natura, esports daventura...
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La Fiesta Rociera del Barri
del Firal reuneix tots els
amants de les sevillanes

LAssociació de veïns del Casc antic i
lIMPIC organitzen la Festa del Riu
4

El darrer cap de setmana daquest mes
de juny, Balaguer celebrarà la Festa del riu,
coorganitzada per lAssociació de Veïns del
Casc Antic i lInstitut Municipal Progrés i Cultura, amb tot un seguit dactivitats lúdiques al
voltant de laigua i del riu.
LAssociació del Casc Antic, que en els
darrers anys sha caracteritzat per la recuperació de les festes tradicionals, vol, aquesta
vegada, iniciar una nova festa, dedicada a
petits i grans, al voltant del riu Segre al seu
pas per la ciutat. Esports daventura, música,
ball, jocs i demostracions seran els elements
unificadors de la festa, que començarà el dissabte 29 amb una jornada técnica sobre la
recerca de lor a la Sala dActes de lAjuntament, i una posterior demostració pràctica al
parc de la Transsegre. Piràgües, kayacs, tir

amb arc i un rocòdrom estaran preparats
per a que petits i grans puguin gaudir durant el dissabte a la tarda i el diumenge al
matí. La revetlla de la nit estarà protagonitzada pel grup dhavaneres Mariners de
terra endins i ball amb el grup La Vanda,
tot regat amb un bon rom cremat, elaborat per lAssociació del Casc Antic.
El diumenge al matí actuarà el grup
danimació La Troca, acabant la festa amb
un gran bany descuma, i una demostració dels Bombers de Balaguer, així com
un taller de recerca dor per als més joves.
Daltra banda, durant el cap de setmana, es fundarà lAssociació catalana de
cercadors dor, de la qual en serà el President dHonor, lalcalde de Balaguer, Miquel Aguilà.

Els grups Alma y Compás de Lleida i Aires de Triana
de Cornellà van ser els protagonistes de la segona Fiesta
Rociera organitzada pel Bar Pineda al barri del Firal de
Balaguer.
Durant tot el cap de setmana, les sevillanes i la música flamenca van estar presents al barri, reuninit un bon
grup de balaguerins que no vulgueren perdres loportunitat de viure en directe, una festa, que de ban segur anirà
consolidant-se en els propers anys.
LAssociació Amics dels Cavalls de Balaguer també
van col·laborar amb la festa, amb una festa equina.

Iniciades les obres durbanització
de lentrada de Balaguer per la
carretera de Gerb

Les obres que sestan duent a terme suposen una
inversió de 40 milions, finançats per la Diputació de
Lleida i lAjuntament de Balaguer
Les obres durbanització de lentrada de Balaguer per la carretera
de Gerb, van iniciar-se ara fa unes setmanes, i serviran per donar una
entrada digna a la capital de la Noguera, per una carretera local, molt
utilitzada, ja que dóna accés a les poblacions de Gerb i Sant Llorenç.
Les obres suposen una inversió de més de 40 milions de pessetes,
les quals estan
finançades per la
Diputació de
Lleida, en uns 35
milions i la resta
per lAjuntament
de Balaguer.
Les obres
durbanització, a
més
de
larranjament i
ampliació del
ferm de la carretera, també com-

porten la construcció duna vorera, en el
tram en el que shi troben els habitatges.
Daltra
banda,
les
obres
durbanització del Pla Especial de la Miranda continuen a bon ritme, i ben aviat,
Balaguer podrà comptar amb una nova
entrada per la carretera que ve de
Menàrguens, conectant amb la variant, i
amb el Centre Històric a través de
lAvinguda Francesc Macià.

Les obres milloraran
considerablement lentrada a
Balaguer, per la carretera de Gerb

Les obres del Pla de la Miranda
donaran una nova entrada a
Balaguer, per la carretera de Corbins
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XAVIER RÚBIES RÚBIES
A.E.P.I. n. 300
CORREDOR DE FINQUES

Jacint Verdaguer, 19 baixos Tel.

PISOS EN VENDA
- Pis al C/ Ramon Llull, amb ascensor i
calefacció
- Àtic reformat al c/d’Avall a estrenar
- Pis al c/ Pare Sanahuja. Tot reformat
- Àtic al c/Barcelona nou a estrenar.
- Pis a l’Av. Pere III, de 4 habitacions
- Pis al C/ Montroig moblat
- Pis al c/ Urgell
- Pis al C/ Sant Lluís, davant cases barates.
- Pis al c/ Dr. Flèming, 13
PISOS DE LLOGUER
- c/ Gaspar de Portolà (nous)
- Av. Pere III, 5 hab.
- C/ Barcelona xamfrà C/ Almatà
- C/ Cardenal Benlloch, 8. Calef. i
ascensor
- C/ Sant Crist, 4 hab.
- C/ Ramon Llull, sense moblar.
- c/ Barcelona xanfrà c/La Plana
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973 44 79 58 - Fax 973 45 07 97 - BALAGUER

ALTELL EN LLOGUER
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacin Verdaguer
- C/ Barcelona
- Av. Pere III
MAGATZEMS EN LLOGUER
- C/ Sant Crist.
- Botiga al Passatge Gaspar de Portolà
- Magatzem al c/ Barcelona.
- 2 magatzems al c/ S Crist, un de 125 m2.
- C/ St. Lluís xanfrà c/ Sant Crist
- Locals comercials al c/ Gaspar de Portolà.
- c/ St. Lluís xamfrà c/ Josep Calasanç

PISOS NOUS EN VENDA
2
AL C/ BALMES DE 90m .
TOTALMENT EQUIPATS.
FINANCIACIÓ AL 100%
PÀRQUINGS
- Venda c/ Sanahuja, tancat 1.600.000
- Venda/lloguer al c/ Urgell.
- Venda de pàrquings a Viella

MAGATZEMS EN VENDA
-C/ Montroig
- ALTELL en venda a la Pl. de l’Alguer.
- Altells en venda a Lleida, al c/ del Carme.
- Naus en venda a Boldú de fins a 6000 m2
- Altell de 150 m2 a l’Av. Madrid de Lleida.
- Baixos al c/ Montroig.
2
- C/ Girona, 100m
- c/ Pere III

CASES EN VENDA
BALAGUER
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes
negociables.
- Casa barata al c/ Diagonal
- Casa al C/ Pi i Margall
BELLCAIRE
- Pis en lloguer
SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
LA SENTIU
- Parcel·les en venda
ALGERRI
- Casa moblada amb baixos i boardilla
al c/ Andaní. 5.000.000 ptes.
- Casa moblada a la Pl. Andaní.
10.000.000 ptes.

Degut a la gran demanda de vivendes
de lloguer, sol.licitem als propietaris que posseeixin pisos desocupats
als qui els interessi tenir una
rendabilitat en lloguer o en venda,
es dirigeixin a les nostres oficines,
on se'ls informarà ampliament del
sistema d'arrendament o financiació.

CAMARASA
- Garatge doble amb possibilitat de
construir a sobre. Bona situació.
- Parcel·la per construcció de 144 m2.
FONTLLONGA
- OPORTUNITAT. Gran casa totalment nova, excel·lents vistes.
21.000.000.CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa per 6.500.000 ptes.
- Casa totalment moblada.
VILALLÉ
- Pis moblat amb 3 hab., calefacció
11.000.000 ptes. OPORTUNITAT.
LINYOLA
- Casa pairal de 505 m2.
- Casa centre del poble. A 3 carrers
LA RÀPITA
- Parcel·les edificables amb projecte
bàsic
ARTESA DE SEGRE
- Casa de 3 plantes amb garatge al c/
Balaguer. Preu: 15.000.000 ptes
TORREDEMBARRA
- Es lloga pis x setmanes

La festa de Sant Cristòfol
serà en benefici de lEscola
i el taller de lEstel
LAssociació de Veïns del Casc Antic de Balaguer
organitza, un any més, els actes de celebració de la
Festa de Sant Cristòfol, que enguany començaran el
dissabte 6 de juliol amb la revetlla a la Plaça del Mercadal, a partir de les 22,30 hores, amb el Duo Ramis, i
durant la qual es sortejaran dues toies obsequi del
comerç Pere Solduga i de la pròpia Associació de
Veïns del Casc Antic.
Els actes continuaran el diumenge 14 de juliol amb
la celebració de la Missa a lesglésia de Sant Josep, a
partir de les 12 del migdia, en honor a Sant Salvador i
tot seguit, a la Plaça del Jutge tindrà lloc la tradicional
benedicció dels vehicles.
A partir de les 14,30 hores, es celebrarà un dinar a
lHotel Balaguer, obert a tothom, pel preu de 20 euros.
Els tiquets poden retirar-se al Forn Inalba i al mateix
Hotel Balaguer.
Tots els beneficis daquesta festa seran per lEscola i Taller de lEstel de Balaguer, igual que lany passat.

Departament
de
Recursos
Humans

Representants de lAjuntament de Flix
visiten Balaguer i la partida que porta el
mateix nom que la ciutat tarragonina
Encapçalats per lalcalde de Flix, Antoni Sabaté, van visitar diferents
equipaments i els principals monuments de la ciutat

Representants de lAjuntament de Flix,
encapçalats per lalcalde daquesta ciutat tarragonina, Antoni Sabaté, van visitar Balaguer
el passat divendres 14 de juny.
La comitiva de Flix iniciava, daquesta manera, un intercanvi amb la capital de la Noguera, per tal de conéixer la nostra ciutat, els
seus equipaments i monuments, i
bàsicament, la partida que porta el nom de
Flix, que es troba ubicada entre els municipis
de La Sentiu i Montgai, propietat de la família
Porcioles, tot i que és terme municipal de
Balaguer.
Durant el matí, els membres de lAjunta-

V. X. ADSUAR
Agència Oficial
Mercedes-Benz

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

ment de Flix van visitar equipaments com
el Teatre Municipal, la Piscina Coberta, lEscola de Música, i van fer una visita turísitca
per la ciutat, visitant la passarel·la de les
muralles medievals, lesglésia gòtica de
Santa Maria i el Santuari del Sant Crist.
Posteriorment van visitar la partida de
Flix, i totes les seves finques i instal·lacions,
i la visita va finalitzar amb un dinar a la mateixa partida.
Els representants de la nostra ciutat,
tornaran la visita a la ciutat de Flix, tot i que
encara no hi ha una data concreta per a
realitzar-la.

Venda de vehicles nous i usats

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

Doctora

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

Ps. de lestació, 10
Tel. 973448113 · BALAGUER
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Àger inaugura la restauració
del sarcòfag romà provinent
de la col·legiata de Sant Pere
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Un treball sobre el mercat laboral
dArtesa de Segre, guanyador del
tercer Premi de Recerca educativa
El treball El mercat laboral dArtesa
de Segre de Noemí Moreno, alumna de
lIES Els Planells i sota la tutoria de la professora Dolors Vidal, ha estat el guanyador
del tercer Premi Comarcal de recerca educativa, convocat pel Consell Comarcal de
la Noguera, dins del Pla Comarcal de Dinàmica educativa.
En total shi han peresentat 18 treballs,
dels quals van arribar a la final, el guanyador, juntament amb Anàlisi daigües (el riu
Segre) de Mireia Blanch Codó de lIES Ciutat de Balaguer dirigida per Ignasi Gros,
que va guanyar el segon premi, mentre que
el tercer premi va ser per Anna Porta
Fondevila, de lIES Els Planells dArtesa de

Segre, dirigida per la professora Carme Barril
i amb el treball Artesa i comarca des del
Paleolític fins als Ibers.
En lacte del lliurament dels premis, el
membre del jurat i Director del Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera, Joan
Arjona va destacar la gran qualitat de tots les
treballs presentants, i per tant la dificultat dels
membres del jurat per decidir quins eren els
millors treballs.
Per la seva banda, el President del Consell Comarcal de la Noguera, Marcel·lí
Guillaumet va animar als joves estudiants que
han participat al Concurs, a seguir investigant i treballant en el món de la recerca educativa.

El passat diumenge 9 de juny, va inaugurar-se la
restauració del sarcòfag romà dÀger, de marbre de
nexus, i que ha estat reubicat al temple en una de les
capelles properes a lentrada de lesglésia de Sant
Vicenç.
La restauració ha estat realitzada durant els darrers mesos per lespecialista en pedra, Ramon Solé.
La peça data del segle III i va realitzar-se als tallers
de Roma, i procedeix de la col·legiata de Sant Pere,
tot i que en els darrers anys shavia utilitzat com a pila
baptismal.

Acabada lobra del camí que
uneix Castelló de Farfanya
amb la carretera dÀger
Les obres de pavimentació del camí que uneix la C26 i la C-12, des del poble de Castelló de Farfanya fins
a la carretera dÀger, ja estan realitzades, després del
conveni que van signar lAjuntament de Castelló i el
Consell Comarcal, davant les reivindicacions dels
municipis afectats, bombers i Mossos dEsquadra. En
total shan pavimentat 2,5 qm, amb un pressupost de
48.000 euros, finançat per la Diputació, el Consell Comarcal, el DARP i el propi Ajuntament de Castelló.

El Proder de la Noguera comptarà amb
un total de 3,6 milions deuros
La comarca de la Noguera comptarà
amb un total de 3,6 milions deuros del programa Proder, que afecta als municipis de
la Noguera Baixa, i que suposarà una inversió total de 10,7 milions deuros fins a lany
2005, en que els diferents municipis podran
sol·licitar les ajudes, presentant els seus pro-

jectes al Grup dAcció Local que serà lencarregat de gestionar aquests diners, que
venen finançats per la Unió Europea, el Ministeri dAgricultura i el Departament dAgricultura de la Generalitat de Catalunya.
El programa va estar presentant pel Delegat del Departament dAgricultura a Lleida.
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El foc de Sant Joan dóna la benvinguda al
Solstici destiu, la nit més curta de lany

La Troca, els Diables de Balaguer i lorquestra Titanics protagonistes
de la revetlla denguany de la capital de la Noguera
Aquest diumenge 23 de juny, es
celebrarà a Balaguer la revetlla de
Sant Joan. Un any més el foc, els
petards, la música i laigua seran els
protagonistes per donar la
benvinguda al Solstici destiu, la nit
més curta de lany.
La festa siniciarà a les 7 de la
tarda, amb lactuació de La Troca, i
un gran bany descuma a la Plaça
del Mercadal.
La revetlla nocturna correrà a
càrrec del grup Titanics, al parc de
la Transsegre, i posteriorment, els
Diables de Balaguer seran els
protagoinstes del correfoc que
recorrerà els principals carrers i
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http://www.mentor.mec.es
El programa Mentor ofereix a través daquesta web
el cursos que oferta cada comunitat autònoma.
http://www.toprural.com
Aquesta web et permet reservar albergs, cabanyes,
monestirs o cases rurals per tal de passar unes
bones vacances en contacte amb la natura.

places del Centre Històric, amb sortida i arribada a la
Plaça del Mercadal. La festa compta amb la
col·laboració de lAgrupament Escolta Balaquí.

Antoni Ollé Pinell exposa les seves fotografies al
Museu de la Noguera fins al 7 de juliol
Desenes de persones van
assistir el passat 7 de juny a lacte
inaugural de lexposició de les
Fotografies dAntoni Ollé Pinell, al
Museu de la Noguera, amb la
presència de la filla de lartista
balaguerí, conegut pels seus
gravats, i de lalcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà.
Lexposició pot veures a la Sala
dExposicions temporals fins el
proper 7 de juliol.

http://www.msn.mundiales.net
El canal mundial de fútbol de MSM ofereix en temps
real notícies i marcadors de tots els partits en joc.

http://www.edreams.es
Guanyadora del premi Best a la millor pàgina web
de turisme 2001, aquest portal ofereix 20.000
allotjaments en règim dapartaments i 50.000 hotels
darreu del món.

Primer concurs internacional
de Cant Germans Pla
LAssociació Cultural Grup dArt 4 organitza el 1r
Concurs i 1r curs internacional de Cant Germans Pla, els
quals tindran lloc al llarg de la primera setmana de juliol, a
la seu de la Fundació Margarida de Montferrato.
Lacte inaugural serà el diumenge 30 de juny a les
21,30 hores amb un concert a càrrec de Ramon Andreu i
Keiko Asamo.
El dimarts 2 de juliol es celebrarà el concert de clausura a càrrec dels finalistes del concurs i lliurament de
premis i diplomes, mentre que el divendres 5 de juliol
tindrà lloc el concert de clausura dels alumnes del curs,
impartit per Enriqueta Tarrés. Tots els actes són gratuits.

Alumnes de lEscola dArts Plàstiques
exposen els seus treballs de curs
Des del 7 al 16 de juny, la Sala dExposicions de lAjuntament de Balaguer ha acollit
lexposició de pintures, plàstica, ceràmiques
i escultures realitzades al llarg del curs escolar, pels alumnes de lEscola Municipal
dArts Plàstiques.
Lexposició va ser inaugurada per lAl-

FINANÇAMENT 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 útils. 5 hab., calef.,
garatges 2 places, celler de
50 m2, porxo, magatzem,
terreny de 2400 m2
Preu 115.193 E

CASTELLÓ
REF. 56
Magnífica casa al centre del
poble amb garatge per a
4 cotxes i pati posterior d’uns
100 m2, 4 hab. dobles, salómenjador amb llar de foc,
2 banys complets i cuina reformada.
Entrada 3005 E
Al mes 448 E

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

BALAGUER
REF. 40

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

calde de Balaguer, Miquel Aguilà i la regidora de Cultura, Teresa Bernat, en un acte
en el que van participar la major part dels
alumnes que exposaven la seva obra.
Lexposició ha sorprés gratament als
visitants per la quantitat i la qualitat de les
obres exposades.

MENÀRGUENS
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BALAGUER

REF. 52
Segon pis de 90 m2, 4 hab.,
semireformat, calef. gas natural, molt assolellat.
No pagui més lloguers.
Vingui i informi’s!

REF. 2
Magnífica casa pairal de
190 m2. 4 hab., calef., parquet,
garatge 2 places, jardí de
600 m2
De prestigi!
Vingui a veure-la!

BALAGUER

BALAGUER

REF. 16
Pis de 93 m 2 totalment
reformat, zona cèntrica,
3 hab. dobles, galeria
tancada, calef., ext. alumini,
molt assolellat!
Entrada 601 E
Al mes tant sols 289 E

REF. 34
Gran pis de 115 m2. 4 hab.,
cuina americana reformada,
bany complet i lavabo,
traster.
Preu molt interessant!

BALAGUER

REF. 66
Àtic amb meravelloses vistes al Casc Antic de 150 m2,
reformat, 5 hab., calef. gran
terrassa, bona zona.
Preu 45.076E

LA RÀPITA

CUBELLS

JP sica BUSCA

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!

REF. 3
Acollidora casa al centre del
poble., 60 m2, 2 hab., bany
complet, terrassa.
Ideal per segona
residència.
Preu ajustadíssim!

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

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

LA SENTIU

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

REF. 7
Pis nou de 95 m2, gran cuina
office, terrassa de 15 m2,
banys complets, calef. ascensor, traster i pàrking
inclòs.
Zona molt tranquil·la!

REF. 23
Gran pis de 130 m2. 4 hab.
cuina reformada, 2 banys
complets, ascensor i
calefacció.
Ideal per zona!

REF. 42
Cèntric i ampli pis de 4 hab.
dobles, 2 banys complets,
ref. de prestigi, gran terrassa,
traster, ascenor, calef. i
rentador.
Moltes possibilitats!

REF. 63
Gran casa de 200 m2, saló
menjador amb llar de foc, 2
banys complets, altell,
calefacció, pati posterior,
pàrking opcional.
Centre poble!
Li agradarà

VALLFOGONA

ALGERRI

REF. 22

REF. 47

Casa afilerada semi
nova de 175 m2, 3hab.
dobles, calef., garatge,
2 terrasses, acabats
de primera qualitat.
Preu a negociar!

Parcel·la de terreny
rústic de 2 hectàrees i
mitja, conreu d’oliveres.
Preu 18.031 E

Balaguer ofereix una àmplia oferta dactivitats
esportives i doci als més joves

Estades infantils, cursos de música i arts plàstiques, estiuesport,
campaments, colònies i escoles de bàsquet i tennis omplen el cartell
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Quan arriba lestiu, arriben les vacances
escolars dels nostres joves, i en molts casos, el problema a moltes famílies en les
que treballen tots els seus membres, i per
tant, tenen dificultats en atendre els més
petits durant el seu horari laboral.
Cada cop més, és necessari que des
de ladministració pública i des de les diferents associacions i clubs, es creï una àmplia oferta dactivitats, per tal de que els nois
i noies puguin gaudir de les seves vacances estiuenques, practicant aquells esports
que més els agraden, o simplement aquells
que no pot practicar durant lany, o fent cursets darts plàstiques, música, natació, per
tal daprendre quelcom, tot passant-sho
bé.
En els darrers anys, Balaguer, com la
resta de ciutats catalanes, han ampliat considerablement aquell ventall de possibilitats,
que fins fa pocs anys, es limitava a anar de
colònies o campaments durant deu o quinze dies, o els tradicionals cursets de natació que venen celebrant-se des de fa vàries
dècades. Amb els anys, loferta va anar incorporant noves iniciatives promogudes

pels diferents ajuntaments. En el cas de la capital de la Noguera, la iniciativa dEstiuesport,
ha cuallat força entre els més joves, i cada any
són vora dos-cents els nois i noies dentre 6 i
16 anys que participen dunes activitats esportives i culturals, amb monitors especialitzats,
cada dia des de les 9 del matí fins a les 7 de la
tarda.
Anys més tard va afegir-se a loferta les
estades infantils, per nens d1 a 5 anys i que
venia a suplir la manca dactivitats per aquesta
franja dedat. Des de lInstitut Municipal Progrés i Cultura sofereix la possibilitat de que els
més petits puguin assistir durant la segona
quinzena de juliol i tot el mes dagost, a les
estades infantils a la llar dinfants Patufet, tots
els matins de 9 a 1.
Des del mateix IMPIC també sens ofereix
la possibilitat de realitzar diferents cursos dac-

Cada cop més, és necessari que des de
ladministració pública i des de les diferents
associacions i clubs, es crei una àmplia oferta
dactivitats, per tal de que els nois i noies puguin
gaudir de les seves vacances estiuenques

En el cas de la capital de la Noguera, la iniciativa
dEstiuesport, ha cuallat força entre els més joves, i
cada any són vora dos-cents els nois i noies dentre 6
i 16 anys que participen dunes activitats esportives i
culturals, amb monitors especialitzats

Des de lInstitut Municipal Progrés i Cultura sofereix
la possibilitat de que els més petits puguin assistir
durant la segona quinzena de juliol i tot el mes
dagost, a les estades infantils a la llar dinfants
Patufet, tots els matins de 9 a 1

Però els clubs de la ciutat
també ens ofereixen els
seus serveis per tal de
cobrir les vacances
estiuenques. Aquest és el
cas del Club Bàsquet
Balaguer, amb
lorganització de la seva
Escola dEstiu durant tot
el mes de juliol per a nois
i noies a partir dels 5
anys, i que durant tot
el matí comparteixen
la pràctica del bàsquet
amb la natació a la
piscina del Poliesportiu,
de la mà de monitors
especialitzats en
ambdós esports.

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

A lEscola de Música
sofereixen uns tallers
musicals adreçats
als nens i nenes de 3 a
11 anys, per tal
dapropar-los al món
musical, a través de
jocs musicals, cançons
i danses, durant la
primera quinzena de
juliol. Mentre, a
lEscola dArts
Plàstiques, sofereixen
cursos dexpressió
plàstica per a infants,
tècniques pictòriques
i un curs de terrisseria
per a adults, en
dos torns de l1 al
12 de juliol i del 15
al 26 del mateix mes.

tivitats artístiques i musicals.
A lEscola de Música sofereixen uns
tallers musicals adreçats als nens i nenes de 3 a 11 anys, per tal daproparlos al món musical, a través de jocs
musicals, cançons i danses, durant la
primera quinzena de juliol. Mentre, a lEscola dArts Plàstiques, sofereixen cursos dexpressió plàstica per a infants,
tècniques pictòriques i un curs de terrisseria per a adults, en dos torns de l1 al
12 de juliol i del 15 al 26 del mateix mes.
Les piscines municipals de
Balaguer, les del barri del Secà i les del
Poliesportiu, també acolliran els cursets
de natació de petits i grans durant els
mesos de juliol i agost, sense oblidar
que les piscines estan obertes a tothom des del passat dissabte 15 de juny
les del barri del Secà, mentre que les
del Poliesportiu obriran les seves portes a finals daquest mes de juny, un
cop shagi acabat la temporada de la piscina co-

berta.
Per acabar loferta municipal, cal
destacar també el curs de futbol sala
que sinicia el 26 de juny i acaba el 10 de
juliol als pavellons de la Cros.
Però els clubs de la ciutat també
ens ofereixen els seus serveis per tal de
cobrir les vacances estiuenques. Aquest
és el cas del Club Bàsquet Balaguer,
amb lorganització de la seva Escola
dEstiu durant tot el mes de juliol per a
nois i noies a partir dels 5 anys, i que
durant tot el matí comparteixen la pràctica del bàsquet amb la natació a la piscina del Poliesportiu, de la mà de monitors especialitzats en ambdós esports.
El Club Tennis Balaguer també posa
a disposició dels joves balaguerins
les seves instal·lacions
per tal de po-

tenciar i promoure la pràctica de lesport
de la raqueta. Els nens i nenes de 4 a 13
anys poden assistir en dos torns, durant
tot el mes de juliol, cada dia de 9 a 1 del
matí a les estades esportives on podran
practicar esports tan diversos com el tennis, el futbol, la natació o el voleibol en
les magnífiques instal·lacions del club,
ubicades a la carretera de Camarasa.
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El VII Curs dEstiu «Comtat
dUrgell» debatrà les noves
perspectives del medievalisme
La Càtedra dEstudis Medievals Comtat dUrgell que
se celebrarà a Balaguer els dies 10,11 i 12 de juliol de
2002, debatrà les noves perpectives del medievalisme,
i comptarà, com cada any, amb els millors especialistes
dhistòria medieval a nivell mundial, com Paulino Iradiel,
S.R. Epstein, José Luis Martín, Carlos Barros, Adeline
Rucquoi, Joaquin Yarza, Alfio Cortonesi o Ivan Pini entre
molts daltres.

25 participants en el tast de formatges
dirigit per lespecialista Ignasi Rivadulla
El restaulrant Cal Morell de Balaguer va
acollir durant el mes de juny, un tast de formatges en el que hi van assistir uns 25 participants. Dirigit per lespecialista Ignasi
Rivadulla, el curs va presentar un total de 18
tipus de formatges diferents, i va explicar
als participants, els orígens, els seus pro-
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cessos, els formatges espanyols, la seva
conservació i altres curiositats sobre el mon
del formatge, que va fer que el curs fos molt
distret i sobretot, gustós.
Durant el curs va donar-se als participants una amplia bibliografia de llibres i pàgines web sobre ell tema.

Indesinenter
Broten els olivers
i em ve llampant tot un embruix
de saba viva, forta a dins
i el verd de la secla antiga
de curs sinuós, secla del Cup.
Del cotxe estant miro lestampa,
saba desperta del fred passat,
del llarg hivern, del gel de neu,
salud del tronc a la rama.
Cromàtics bruns perfan lentorn
de terra campa. Com un mirall
de tolls eteris, lasfalt llampega
ones de sol, guspires, vels,
espurnes com de misteri.
Al fons, vetustes Les Franqueses,
gerdors espesses i el mateix verd,
tot amb tot, regalen laire.
El curs de laigua, la secla
i el seu canyar,
dibuixen somnis i cicles.
Mesell a res,
les fulles mortes o vives,
gerdors i laigua i els verds,
tot això pot ser la vida.
Miquel Trilla

- 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

Recomanacions de la Biblioteca Domènec
Carrové. Què llegim a lestiu?
M. Àngels Regué

De ben segur que quan sacaba el curs
escolar, tots estem cansats de
matemàtiques, llengua o socials. Cal deixar
descansar aquestes assignatures que
durant tot lany hem treballat i ocupar-nos
de llibres que
ens vinguin
de gust com
els dunes
aventures
b
e
n
divertides que
ens ofereix la
col·lecció El
clan
dels
marcians, escrita
per
Andreu Martin
i Jaume Ribera. La Mar, el
Jota Jota, la
Clara, lÀlex i el
Martí de Mart, el dibuixant de còmics, són
els integrants daquest clan que tenen com
a missió salvar la terra de diverses amenaces.
Una altra col·lecció que resulta força
divertida és la de Pablo Diablo, escrita per
Francesca Simon i il·lustrada per Tony Ros.
Aquest personatge és el terror de casa seva
i del col·legi i com podeu suposar, amb ell
no savorreix ningú.
A més de les col·leccions de llibres
daventures, també hi ha llibres per
distreurens i treballar una estona com el
de David Evans 300 activitats científiques
per als més petits , llibres per conèixer

món sense mourens de casa. Les 100
meravelles del món de Russell Ash o llibres de
poesia per llegir, on les paraules salten, ballen
i fan acrobàcies per fer-nos-ho passar dallò
més bé com en Temps de poesia de Roser
Ros.
Per als nois i noies més grans no hi ha res com
conèixer
històries
d  a l t r e s
èpoques com
en Naus drac al
mediterrani de
X a v i e r
Guillamon, on
es parla del s.
IX,
o
bé
Fantasmes al
crepuscle de
Magdalen
Nabb, on una
noia viu en una
família
del
segle passat.
També hi ha històries fantàstiques i misterioses
com en El secret de les paraules de Guillem
Rosselló, on les paraules de tres èpoques
diferents aconsegueixen que els personatges
visquin una autèntica aventura, i a Jocs de
Robin Klein en la qual una sessió desperitisme
esdevé linici dun seguit de misteris. I ja per
acabar hi ha també històries actuals i reals que
ens fan reflexionar sobre el món que ens
envolta com podem trobar en els Setze contes
de M. Mercè Roca i a Germans i amics de
Klaus Kordon.
Bé, esperem que aquest estiu us sigui força
profitós i ja sabeu que en un bon llibre sempre
tindreu una bona companyia.

MAITE-PETIT

Consulta
Visites a domicili

TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA
CONSULTAS EN
CAMARASA Y
BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 420178 - 609 135472

Vacunacions
Cirurgia

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

Anàlisis
Aliments i complements
Servei de perruqueria

URGÈNCIES:
Tel. 617 910071
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El poliesportiu acull la festa
fi de curs del Consell
Esportiu de la Noguera amb
la final de futbol-5
Van lliurar-se els diplomes i trofeus als
millors esportistes comarcals
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El tandem Catalino Tenorio i Carles
Viladegut tornen a liderar un nou
projecte del Club Futbol Balaguer
Durant aquesta darrera setmana shan ultimat els detalls per encetar un nou projecte
esportiu del Club de Futbol Balaguer, amb
lanunci del retorn de Catalino Tenorio com a
President duna nova Junta Directiva, i el fitxatge de Carles Viladegut com a entrenador
daquest nou projecte que té com a únic objectiu el poder portar lequip a Segona B.
Viladegut retorna al club de la Noguera
després dun any a la Unió Esportiva Lleida,
i després dhaver convertit el Balaguer en flamant Camió de Catalunya, en la temporada
2000-2001. Aquesta serà la tercera etapa de
lentrenador lleidatà al front de lequip vermell,
amb el que sempre ha conseguit resultats

importants.
Carles Viladegut ja està treballant des
de fa dies en la confecció duna nova plantilla que pugui garantir els èxits esperats
en aquest nou projecte que comença ara,
després de la desfeta esportiva de la passada temporada, en que lequip va estar
a punt de perdre la categoria, de mans
de Josep Maria Gonzalvo.
Carles Viladegut que recomença
aquesta nova etapa amb molta il·lusió, ja
ha anunciat que els entrenaments siniciaran a finals del mes de juliol, i que la
pretemporada es planificarà un cop es
conegui el calendari de la lliga 2002-2003.

El passat divendres 7 de juny, el pavelló
poliesportiu de Balaguer va acollir la festa de final de
curs del Consell Esportiu de la Noguera.
La festa va començar amb la disputa de la final de
futbol-5 Prebenjamí entre els equips representants del
col·legi Nostra Sra. del Carme i el CEIP Gaspar de
Portolà, ambdós de Balaguer. Al final, els representants
del Nostra Sra. del Carme, entrenats per Juanjo Tenorio van imposar-se per un ajustat 3-2, en un emocionant
i igualat partit.
Un cop finalitzat lencontre de futbol-5, els
representants del Consell Esportiu de la Noguera,
presidit per Josep Batalla, van fer el lliurament de
diplomes i guardons a tots els representants de la
Noguera a la fase territorial. Es va lliurar un diploma a
tots els nens i nenes que han quedat finalistes en la
fase comarcal i han representat a la comarca de la
Noguera en la Fase territorial i un trofeu a tots els
equips campions de la comarca.

Sis clubs de gimnàstica rítmica de
les comarques de Lleida, participen
en la presentació del club balaguerí

El Club de Gimnàstica rítmica de Balaguer es
presenta davant dun nombrós públic al Poliesportiu
La celebració del Primer Festival de Gimnàstica Rítimica de Balaguer,
amb la participació de sis clubs daquesta especialitat de les
comarques
de
Lleida, van servir
com a presentació
del
Club
de
Gimnàstica Rítmica
de Balaguer, el
passat dissabte 8
de
juny,
al
poliesportiu municipal de la capital de
la Noguera.
L
e
s
gimnastes del Club
Patricia Veet de
Lleida, lAnnabel
Serra dAgramunt, el
Stil de Mollerussa, el
Silvia
Sans
dArbeca,
el

Munigims dAlmacelles i lAnnabel
Serra de Balaguer, van lluir les seves
millors armes davant dun entusiasta
i nombrós públic assistent que
omplia el pavelló esportiu.
Acabat el festival, la regidora de
lAjuntament de Balaguer, Montserrat
Serra va ser lencarregada del
lliurament de trofeus a les joves
gimnastes participants en el festival
de Balaguer.

Un total de sis clubs de gimnàstica
rítmica de la província participaren
en el festival de Balaguer

El públic assistent no va sortir
defraudat de la qualitat i categoria
de les gimnastes participants
17

Ha mort un poeta
Misses i Parenostres
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Pel que he tingut ocasió de comprovar,
molta gent no estava assabentada de la
mort de la Montserrat, potser al no saber de
lenfermetat, i clar de la nostra edat encara
som molts per sort. Encara que sha de
reconèixer que estem a prop de la primera
línia de foc, per entendrens ja podem dir
que tenim més gent coneguda i estimada a
laltre barri que en aquest. I de passar no
passa res(?).
Laltre dia una vella amiga em deia que
es nota que em faig vell, ja que escric en un
to amarguent i nostàlgic. Ni li vaig respondre, perquè vaig entendre per on anava. Segurament ella, per la feina que té ha de complir amb el paper doptimista i vitalista. Jo
en canvi, en la meva independència puc
escriure el que honestament a mi em sembla. No he de donar gràcies a ningú per la
feina que desenvolupo, ni he daplaudir el
que a mi em sembla que no és mereixedor
de cap manifestació dassentiment. Ella sí.
Així de ras i clar.
També és cert que el seu vitalisme està
arrelat a la seva manera désser, però no vull
que em superi, ni en un centímetre escadusser en aquesta virtut. La seva història és
molt diferent a la meva, per començar, ella
porta un carnet de partit, i jo cap.
Jo escric el que vull i ella no ho pot fer
sense el temor de què li toquin el crostó.
Ella no té fills i la meva senyora me nha
donat, amb la meva col·laboració, cinc. En
aquests casos la persona que pugui viure
dun sou, sense vendre ni hipotecar, com a
mínim, sha de considerar que té una determinada capacitat per a la jovialitat i... per
pensar. Sense oblidar a laltre membre de
lequip matrimonial que demostra un saber
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fer innegable. No vull creure que no pugui
veure aquestes paleses diferències.
En una cosa tenia raó, sóc nostàlgic
de mena amb molta honra, com deia
Neruda sóc un home tranquil amb un cor
inquiet. I en un encís que és consell li vull
dir; mai tiris per terra al veí per enlairar-te tu
mateix, et poden rebolcar. I com que diu
que no llegeix el Groc, me naprofito per
dir, una altra vegada el que penso.
La vida en el seu degoteig et va fent
perdre. És com una enfermetat daquestes que en diuen al seu curs progressiva i
irreversible. Crec que és lúnic moment en
què el comunisme és autèntic, perquè el
final ens fa a tots iguals.
Ara amb la mort de la Montserrat, sembla que he de valorar amb el seu just valor,
el que la nostra joventut ens va deixar fruir.
Jo en particular, tinc amics que mels estimo com a germans, i amigues en què la
franquesa, la broma i la unió es noten
profones com unes bones arrels. Nestic
cofoi i orgullós. Això ens podria portar en
una simple meditació, del poc que en
treurem de la tossuderia per viure de portes enfora per satisfer la nostra vanitat.
En un gest ben al contrari, per recordar la seva senzillesa, per reviure la seva
presència i donar-li gràcies per haver-la conegut, les amigues de la Montserrat li fan
fer una missa a lesglésia del Miracle el dia
27 a dos quarts de vuit de la tarda.
I fent el darrer descans en terres llunyanes, rebrà la caloreta dun parenostre
de la gent que la recorda del Balaguer
que tant va estimar.
C.G.A
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Guardarem de tu el record
que no les cendres,
que les cendres darem al vent
i així podràs volar eternament
per la terra que tan estimes.
Buscarem però un bell indret
solejat, tranquil i net
i no, el que com a mi
hagués embrutat lhome
tot i dient, pare,
una paraula afable
i una pregaria breu
mentre, pensant en tu desfullarem
una rosa vermella
símbol de lamor, que ara
més que mai, podrem donar-nos
sense el destorb de la carn.
Guardarem de tu el record
que no les cendres
que res mort, acaba ni desapareix
mentre perduris en la memòria
de qui testima.
Josep Serra

Antònia Folguera, Josep Serra i més família dóna les gràcies a totes i cadascuna de les persones que aquestes
dies han pres interès per a ell i nosaltres.
Us preguem, si us plau, una oració pel seu descans Etern.
Gràcies.

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

Volem un Balaguer Sostenible?
Algun cop algú sha preguntat per a què serveixen les senyals de tràfic que hi ha a les voreres dels
carrers de Balaguer?
I també us heu preguntat per a què shan pintat totes aquelles senyals
ratllades de blanc que hi ha a terra, o aquelles de
pintura groga lluminosa que posen a les vorades dels
carrers, principalment a les quatre cantonades duna
cruïlla?
Jo crec que aquestes dues preguntes tan fàcils
de contestar, ni els mateixos que les van posar ni
aquells que tenen la obligació cívico-política de ferles col·locar per a ser complides, les podrien contestar.
Hem dit infinitat de vegades que els carrers de la
ciutat són un caos, que els vehicles campen per on
els rota, que les senyals posades no tenen efectivitat perquè els que haurien de vetllar per que així sigui,
no hi tenen interès.
I un es pregunta: Potser han posat les senyals per
fer bonic?
I les pintades a terra, les hauran posat per no embrutir les parets?
I els obligats a fer complir lordre, perquè no ho
fan? serà per allò de no quedar malament amb el
personal?
I els usuaris, perquè no compleixen amb els seus
deures i procuren que els diners que la Casa de tots
(lAjuntament) es gasta amb pintura i senyals, siguin
ben aprofitats?

A Francesc Serra

Si un dia al llevar-vos de llit us trobeu bé, esteu
eufòrics i creieu que la vida val la pena viure-la perquè no dura més que quatre dies, us aconsello que
no se us acudeixi donar un vol per la ciutat, val més
que us quedeu a casa o seguts davant el caixó de
TV, doncs si sortiu a passejar us entrarà un malestar en veure tant, desgavell, tantes barbaritats urbanístiques, tantes ganes de no complir amb els seus
deures, i tan poc civisme per part dels que com
contribuents a les despeses municipals, sembla que
haurien destar interessats en que tot anés bé, que
hom, no entén per a què shan editat unes Ordenances Municipals, si ni el mateix artífex que les va editar
sap perquè ho va fer.
Creieu que alguns balaguerins, i molts altres que
hi viuen som conscients del que vol dir viure en una
ciutat? Creieu també que lAjuntament és coneixedor dels nostres Drets i Deures, o els tractes que
ens donen són els que mereixem? No creieu que
podríem esforçar-nos tots en ésser més conscients
de què Balaguer mereix una altre classe de tracte?
Volem o preferim mal viure com fins ara, en una
ciutat on cadascú campa per on vol, o volem una
ciutat on imperi una Llei ben aplicada i un Ordre ben
entès?

Ens ha deixat el Sr. Francesc Serra, on
anat? serra amunt, amunt! fins on? sens
dubte fins al cel. Poc fa que jo el conec,
parlar dell i recollir les poesies que sortien
al Groc sí ho feia sempre que podia.
Al venir a la Residència, com són les
coses, hem estat quasi veïns de cambra,
jo gastant-li bromes, ell agraïm-les. Sempre tindré present la seva fas somrient quant
li cantava Cumpleaños Feliz. No ho podré tornar a fer, però si resaré per ell.
Ara senyor Serra, fills i esposa, quan
mirarant cap al cel, veuran un estel que brilla més que els altres, serà vostè, i ara té
una tasca a fer, des de dalt la Carena, ajudils a suportar la pena i lespera, sobretot
a la seva esposa que ,entre cometes o dic,
sola es queda.
Sempre el recordaré

Carme Torres

Emili Monge i Gili

19

La moda balaguerina torna amb una nova edició
de Firal Desfile, el proper 22 de juny

BAGUETES · TORRADES · PIZZES
AMANIDES · PATATES XIPS

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

☎

973 450529

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER
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Organitzada per lAssociació de veïns
del barri del Firal, aquest dissabte 22 de juny,
a partir de les 10 del vespre, arriba la quarta
edició de «Firal Desfile», una desfilada de
moda, que presentarà les noves tendències
en roba masculina, femenina i infantil de la
propera temporada.
Amb la participació de Cadena 22,
Boutique Infantil, Somnis, Llenceria roba infantil Candi, en moda infantil, i Llenceria
Anna, Radical Interesport, Newstore, Xanfrà,
Confeccions Numa, Adea, Nazalis, Punt 28,

La Argentina, Efedra i Ca la Lluna, en moda
masculina i femenina, i amb els pentinats a
càrrec de Perruqueria Conchi, els i les models
mostraran tot el seu art per damunt la
passarel·la que sinstal·larà per locasió al
mateix barri del Firal.
La desfilada està patrocinada per
lAjuntament de Balaguer i lInstitut Municipal
Progrés i Cultura (IMPIC), i compta amb la
col·laboració de diferents institucions,
associacions i cases comercials de la capital
de la Noguera.

LOCO-DANCE-CLUB
Ps. Estació
BALAGUER

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

Què fer? Què fer? Què fer?

MERCANTIL
CUBATERA
SALA
PLANETA

Dissabte 22 i diumenge 23, Disfrutarem d’unes sessions de Foc per celebrar la nit màgica
de Sant Joan. Vine a comprovar el què et podem donar.

Diumenge 23 de juny Actuació Performance by Hipotetic Group, i gaudeix del nostre festival
Epoque. Tot això a Sala Planeta.

SALA CATS Dissabte 22 de juny, tancat. I Diumenge 23 de juny vine a fer la última farra amb
nosaltres, despedida de Sala Cats amb una gran nit de foc.
MUNDO Dissabte 22 de juny Vine a veure el preludi de la nit de Sant Joan, la nit més llarga de l’any.
CANÍBAL Festa del foc, Drac Queen’s, Go-go’s, pirotècnia, Kabuki show, espectacle de foc, regals i
SALA UBBE moltes sorpreses més.
Diumenge 23 de juny Nit de Sant Joan. Party Loco Dance Club, música revival per una nit
plena de disbauxa. Festa Cutty Sark, Festa Power Horse, el combinat més explosiu de la nit.
Dissabte 29 de juny Diversió, festa, disbauxa, bojeria, bon rotllo i la millot gent.

Passeig

de

l'estació,

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

Ps. lEstació, 35
BALAGUER

Vallfogona organitza el IXè Concurs de
Pastissos amb la presència de Toni Nadal

El popular Home del temps de TV3, juntament amb Ramon Artigues,
Jaquelin Planes, Eva Pelegrí, Jose Carlos Miranda i Toni Alcántara,
formarà part del jurat qualificador, el proper 29 de juny

La població noguerenca de Vallfogona
de Balaguer està ultimant els detalls de
lorganització del IXè Concurs de Pastissos,
dins de la programació Estiu i Cultura 2002,
per al proper dissabte 29 de juny, a partir
de les 6 de la tarda, al pavelló poliesportiu
de la població.
El concurs està destinat a mestresses
de casa i afeccionats a la pastisseria
artesana, a partir dels 12 anys. Cada
concursant pot presentar un sol pastís, i
cal dir que ni les mousses ni els flams poden entrar en aquest concurs.
El millor pastís semportarà un premi
de 90,15 Euros i un trofeu, el segon premi
serà de 60,10 eurosi trofeu i el tercer premi
42, 07 euros i el merescut trofeu.
La millor presentació també tindrà un
premi de 30,05 euros, igual que el més

original, mentre que pel sol fet de presentarse, tots els participants rebran una
compensació de 6,01 euros.
El jurat del concurs estarà format, entre
daltres pel popular «home del temps» de TV3,
Toni Nadal, acompanyat del mestre pastisser
Ramon Artigues, la cap de direcció de
pastisseries Jaquelin, Jaquelin Planes, la presentadora de Lleida TV, Eva Pelegrí, el cap de
redacció del diari Segre, Josep Carlos Miranda i el cap de fotografia del diari La Mañana,
Toni Alcantara.
Daltra banda, el proper dimecres 3 de
juliol, la Sala dActes de lAjuntament de
Vallfogona acollirà una xerrada sobre
reflexologia podal, a partir de les 7 de la tarda,
a càrrec de Mn. Miquel Moset, amb una
conferència que porta per títol «La salut
comença pels peus»

XV Campionat de Billar
Americà del bar Fleming

F. Quintilla es retira del campionat per
impossibilitat de poder disputar les partides

La nota més important daquesta darrera
quinzena ha estat la baixa de F. Quintilla al no
poder disputar cap partida.
Daquesta manera
el campionat es queda
amb 18 jugadors, mantenint-se en els primers
llocs els mateixos de la
passada quinzena.
Desprérs daquests
quinze dies, la classificació actual queda de
la següent manera:

LLOC

PUNTS J. JUG

1. C. ALCANTARA ... 4 5 ......... 2 6
2. J. OLIVES ............ 4 1 ......... 2 8
3. JM. MARQUES .... 3 4 ......... 2 2
4. P. ESTRUCH ........ 3 3 ......... 2 4
5. P. ESTRUCH JR. .. 2 6 ......... 2 1
6. A. OLARTE ........... 2 6 ......... 2 6
7. M. LIZASO ........... 2 5 ......... 2 5
8. O. SALVADÓ ........ 1 5 ......... 2 2
9. S. MUÑOZ ........... 1 3 ......... 1 5
10. M. MATEU ......... 1 0 ......... 1 4
11. P. ARAN ............ 1 0 ......... 1 4
12. R. CALVETE ......... 6 ............ 8
13. X. GARCIA .......... 5 ......... 1 2
14. C. BRUFAL .......... 5 ......... 1 2
15. X. ESTRUCH ....... 4 ......... 1 5
16. JM. BRUFAL ....... 4 ............ 2
17. V. GARCIA ........... 2 ......... 1 0
18. JM. RUERA ......... 0 ............ 6
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ES NECESSITA ajudant de
cambrera a mitja jornada. Raó
al tel. 696 646108.

SE VENDE pàrking tancat a la
Pl. lAlguer. Raó al tel. 973
447769.

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

ES NECESSITA noia per cantar en una orquestra els caps
de setmana. Raó al tel. 629
787147 - 609 723130.

ES LLOGUEN pàrkings edifici
HP Sanahuja, 36. Ref. Gestoria
Cudós. Raó al tel. 973 450555.
Montse.

EN VENTA parcela de 400 m 2
en la urbanización Sant Miquel
de
La
Sentiu.
Piscina
comunitaria, tenis, minigolf...
Razón al tel. 609 720584.

HAMBURGUESERIA Anagrama. Venta de negocio con local incluido. Razón Torcuato
Ruíz al tel. 973 445337.
ES VEN pis al c/Barcelona, 54
amb o sense mobles. També
es venen places de pàrking a
la Pl. lAlguer. Raó al tel. 973
445963.
VALLFOGONA DE B. Bar 3
Creus. Venda de negoci. Raó
al tel 973 432229.
ES NECESSITA personal masculí per a treballs de manteniment. Raó al tel. 659 499393.
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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 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 NECESSITA perruquer/a
amb experiència. Raó al tel.
973 447820.
ES VEN forn de convecció industrial, cafetera semiautomàtica de 2 braços amb molinet,
1 fregidora de 2 cosos i 8 litres,
i 1 talladora dembotits. Raó al
tel. 686 473026.
BUSCO senyora per a neteja
de casa pels matins de dilluns
a dissabte. Imprescindibles referències. Raó al tel. 620
263926.

ES VENEN dues escopetes:
Repitidora semi nova i una plana. Raó als tels. 973 445259 973 446339.
SOFEREIX senyora per cuidar
nens de 0 a 3 anys. Inclòs festius. Amb experiència. Raó al
tel. 615 323732 Trucar de 2 a
11 nit.
ES LLOGA bar-local social de
Castelló de Farfanya. Molt bones condicions. Raó a lAjuntament de Castelló o al tel. 973
428007.
ES NECESSITEN ajudants de
cuina avançats i ajudants de
cambrers avançats. Caps de
setmana. Raó a la BrasseriaAnagrama o al tel. 973 445337.
SELECCIONAMOS operarios
para fábrica, trabajo continuado
todo el año. Altos ingresos
segun valia. Razón al tel. 973
432197.
ES BUSCA cambrer/a per Restaurant. Caps de setmana. Raó
al tel. 616 959916.
ES VEN skoda Felicia combi
1.4i, color blanc. 21.000 km 4
anys. Perfecte estat. Preu
600.000.-. També es ven Fiat
Uno 1.1 Bon estat. Preu
150.000 ptes. Raó al tel. 973
180138.
ES VEN Renault 19 Chamade
1.4. color gris fosc. Raó al tel.
973 180276.
ES VEN Derby Variant 49cc.
Bon estat. Raó al tel. 629
476973.
ESTETICISTA amb experiència
es necessita per treballar a
Balaguer. Raó al tel. 973
445920.
SE VENDE huerto en el camino de la Safyc de 650 m2 aprox.
Luy y agua. Razón al tel. 625
537653.

SE ALQUILA piso amueblado
en la c/Urgell. 3 hab., bomba
de calor, 2 baños, cocina, sala
de estar. Precio interesante.
Razón al tel. 678 430246 de 8
a 10 de la noche.
SE VENDE máquina de coser
en buen funcionamiento.
También se vende cachorro de
Pastor Alemán con guia
sanitaria. Razón al tel. 973
450886.
ES BUSQUEN pisos de lloguer
i habitacions amb dret a cuina
per estudiants. Raó a lEscola
de Capacitació Agrária o al tel.
973 445188.
ES LLOGA habitació amb dret
a cuina a Balaguer. Preferiblement una noia. Interessats trucar a partir de divendres a la
tarda o el cap de setmana al
tel. 620 328216.
SE VENDE coche Savel con
solo 47 km. Totalment nuevo.
No necessita carnet de
conducir y una moto Piaggio
49 cc. Razón al tel. 630
791751.
ES VEN SUZUKI GSX 600, any
91. Perfecte estat. Preu
2163.64E negociables. Raó al
tel. 619 402915. Trucar a partir
de les 21 hores.
SOFEREIX senyora per fer
feines de casa o cuidar nens.
a lestiu. Raó al tel. 973 448879.
ES VEN 4t pis de 98 m2. Molt
cèntric i assolellat. Recent reformat. Galeria tancada, ascensor, 3 hab., bany i aseo.
Opció a pàrking. Preu raonable. Raó al tel. 620 531150 nits.
ES FAN classes de repàs dinformàtica,
mecanografia,
manualitats. Raó al c/
Sanahuja, 35 altell (damunt
Xamfrà) o als tels. 666 264459
- 973 445134.
ES BUSCA casa de poble o
masia. Raó al tel. 973 454234.
ES VEN CASA a la Ràpita de
160m2, amplia terrassa i pati.
Totalment reformada. Planta
baixa + primer pis. 4 hab., 2
banys. Raó als tels. 973417022
i 973402107.

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

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

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

H O R A R I O D E O T R E N S
A Balaguer es necessita
NOUS HORARIS DE TRENS
elèctric i/o electrònic
per motius dampliació
de serveis, que disposi
HORARIOD'AUTOBUSOS
de carnet de conduir i
que li agradi el món de
lespectacle.
Raó tel. 973 447268
F
A
R
M
À
C
I
E
S
SORTIDES
BALAGUER
07.50
14 .17
19.45

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

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

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

SORTIDES
BALAGUER
09.15
14.20
21.15

SORT.
13.30
15.15
17.50
09.50
16.30
14.06

14.06
17.09
13.15

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

BELLCAIRE D'URGELL
973455060 BRUFAU TUDELA, J.I.
973586466
CAMARASA
973450214 TRIBÓ ALCOBÉ, M.
973420200
973445384 CASTELLÓ DE FARFANYA
973445280 ARASA PLA, G.
973428070
973445087

SORTIDES
LLEIDA
8.45
13.45
20.45

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

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 20 de juny
De les 8 de la tarda del 27 de juny
De les 8 de la tarda del 30 de juny

a les 8 de la tarda del 27 de juny
a les 8 de la tarda del 30 de juny
a les 8 de la tarda del 4 de juliol

MARCH
ALDAVÓ
CLAVER

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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