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II Fira dentitats a Balaguer

Centenars de balaguerins
van gaudir el passat 8 de
setembre de la Fira
dentitats de la ciutat
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Festes de Sant Miquel

Os de Balaguer, Vallfogona,
Tartareu i La Sentiu celebren
la festivitat de Sant Miquel
amb diferents actes culturals i
lúdics
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BALAGUER

Obre de nou la piscina coberta
El proper 30 de setembre
sinaugura la nova
temporada de la piscina
climatitzada de Balaguer
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Salud Automoció, S.L.
des de 1931

C/ Hostal Nou, 19 · Tel. 973 445438 · BALAGUER

El preu danar a escola

En portada:
Margarida de Montferrat
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Quan arriba el mes de setembre, tot
just després de les vacances destiu, la
majoria de les famílies, amb membres
en edat escolar, pateixen un daltabaix
econòmic alhora dadquirir tot allò que
fa falta per a que els nens i nenes, nois i
noies iniciïn un nou curs escolar amb
condicions.
Comencem pels llibres. El cost dun
lot de llibres pot anar des dels 120 euros,
els més petits, fins a ls 240 euros els
més grans. A aquesta quantitat, que
aquest any suposa un 6,8 per cent més
que lany passat, cal afegir-hi el material
escolar, que pot suposar una mitjana de
50 euros per cap, més el material de gimnàstica, com el xandall o lequipatge,
amb un cost superior als 60 euros, la
bata o uniforme amb un cost dentre els
20 i els 30 euros, la motxilla de moda del
moment, etc, etc.
També és habitual, que durant
aquests primers dies de setembre, sorgeixin veus i declaracions de diferents
representants de col·lectius de pares,
de mestres, de sindicats, reivindicant i
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proposant noves fòrmules, per tal de que els
llibres surtin més econòmics, i fins i tot gratuïts
per als nostres estudiants. Les fòrmules són
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La solidaritat i la pau, eixos reivindicatius de la
Diada Nacional de Catalunya a Balaguer
Els actes organitzats per lAjuntament i el Consell Comarcal van
comptar amb el Director General de Treball , Manuel Romero

Els accessos a Balaguer
des de la carretera de
Menàrguens, estaran en
marxa lany 2003

Així ho va confirmar el Director General
de Carreteres a lAlcalde Miquel Aguilà

4
El Director General de Treball i Economia Associada i Cooperatives, Manuel
Romero va presidir els actes de lOnze de
Setembre a Balaguer, juntament amb lAlcalde de Balaguer, Miquel Aguilà i el President del Consell Comarcal de la Noguera,
Marcel·lí Guillaumet.
Aguilà, en el seu parlament va reivindicar més solidaritat i pau entre els diferents
països, i a la vegada va posar de manifest
al Director General de Treball sobre la necessitat dimpulsar nous llocs de treball de
Balaguer, «castigada pel tancament de la
factoria de Lear de Cervera.
Per la seva part, Marcel·lí Guillaumet va
recordar la manifestació multitudinària de fa

25 anys a Santboi, indicant el caràcter reivindicatiu de la Diada Nacional de Catalunya.
Lacte va finalitzar amb una actuació de
música popular a càrrec del grup Tocasons,
davant del públic assistent .

LAlcalde de Balaguer, Miquel Aguilà va reunir-se
el passat dijous 5 de setembre, amb el Director General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya,
Jordi Follia, el qual li va confirmar que els dos projectes daccés de la carretera de Lleida per Menàrguens,
estaran totalment aprovats a finals daquest any i que
les obres de construcció es realitzaran el proper any
2003.
Aquests accessos finalitzaran les obres daccés
a la ciutat, pel Centre Històric, unint la carretera de
Menàrguens amb la variant de Balaguer i amb la urbanització del Pla Especial de la Miranda que sestà
realitzant actualment.
Daltra banda, lalcalde de Balaguer va reiterar la
necessitat de construir una variant oest cap a la C-12,
connectant la variant amb la carretera dÀger, així com
la necessitat urgent de convertir les carreteres de
Balaguer-Tàrrega i Balaguer-Lleida en autovies per tal
de facilitar un accés ràpid des de Balaguer cap a
Lleida i cap a la N-II.
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Bona acollida de la Segona
edició de la Fira dEntitats per part
dels balaguerins
celebrada el passat diumenge 8 de setembre

La Segona Fira dEntitats de Balaguer va celebrar-se el passat
diumenge 8 de setembre, amb la presència de més duna trentena
dassociacions, entitats culturals, esportives, lúdiques i socials de la
nostra ciutat, tot i que també cal destacar la presència dalguna entitat
de la comarca de la Noguera, que han volgut participar en aquesta
iniciativa que va sorgir lany passat de la mà de lAssociació de Dones
Almatà i Els Amics de Sant Josep del Molí, amb lobjectiu de que
durant una jornada, es trobin totes
les associacions
que es dediquen a
lorganització
dactivitats per tal
de potenciar i donar a conèixer els
actes i activitats
que organitzen i
celebren durant
lany.
Lacte inaugural va celebrar-se a

les 10 del matí amb la presència de
lAlcalde de Balaguer, Miquel Aguilà i
del president de la Diputació de
Lleida, Josep Pont.
Durant tot el dia, la plaça del
Mercadal va ser el marc de diferents
actuacions entre les que destacaren
laudició de sardanes que va celebrar-se al migdia i la demostració de
diferents balls a càrrec de lEscola
de Dansa de Balaguer.

Centenars de balagueins van visitar
la Segona Fira dEntitats que va
celebrar-se el passat diumenge 8 de
setembre a la plaça Mercadal
Durant tota la jornada festiva, la Plaça
va acollir diferents actuacions
culturals com una audició de
sardanes i una demostració de dansa
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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
- Àtics reformats
al2c/d’Avall a estrenar,
2
de 110m i de 90m .
- Pis al c/ Pare Sanahuja. Tot reformat
- Pis a l’Av. Pere III, de 5 habitacions
- Pis al C/ Montroig moblat
- Pis al c/ Urgell
- Pis al C/ Sant Lluís, davant cases barates.
- Pis al c/ Dr. Flèming, 13
- Pis al C/ Lleida,1, 3r pis, 4 hab.
- Pis al C/ Lleida, 4, 4 hab., 54.091 euros.
PISOS DE LLOGUER
- c/ Gaspar de Portolà (nous)
- Av. Pere III, 5 hab.
- C/ Barcelona xamfrà C/ Almatà
- C/ Sant Crist, 4 hab.
- C/ Barcelona xanfrà c/La Plana
- C/ Montsec

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.

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.
- Altell de 150 m2 a l’Av. Madrid de Lleida.
- Baixos al c/ Montroig.
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- 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
- Casa al C/ La Sentiu
- Casa al C/ Torrent
BELLCAIRE
- Pis en lloguer
SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
CAMARASA
- Garatge doble amb possibilitat de
construir a sobre. Bona situació.
- Parcel·la per construcció de 144 m2.

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.

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.
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa per 8.000.000 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

Fira Balaguer 2003 es celebrarà de l1 al 4 de
maig, aprofitant la festivitat de l1 de maig

Les dates van ser aprovades per la majoria dels expositors daquest
certamen firal, segons lenquesta realitzada per Fira Balaguer

Una nova edició de Firauto es
celebrarà els propers dies
19 i 20 doctubre
La Fira acollirà, un any més, els millors
vehicles docasió de les comarques de
Lleida, exposats als pavellons de la Fira

Els propers dies 19 i 20 doctubre, els pavellons
firals de Balaguer acolliran una nova edició de la Fira
dautomòbils docasió, Firauto, organitzada per lInstitut Municipal Progrés i Cultura i que comptarà amb la
presència duna vintena dexpositors, amb més de
200 vehicles exposats en els tres pavellons, i en el
recinte exterior.
Després de 10 edicions realitzades, la fira pionera
dautomòbils docasió de les comarques de Lleida,
Firauto està plenament consolidada entre els diferents
concessionaris i punts de servei de les nostres comarques, que hi assisteixen any rera any, presentant
les seves millors ofertes. També està plenament consolidada entre els compradors, que, en molts casos,
esperen fidelment la celebració del certamen, per adquirir els vehicles docasió.

LInstitut Municipal Progrés i Cultura ha
decidit celebrar la propera edició de Fira
Balaguer, el certamen multisectorial de la
capital de la Noguera, de l1 al 4 de maig,
aprofitant la festivitat del Dia del Treball, i no
durant el darrer cap de setmana del mes
dabril, tal i com es venia celebrant els últims anys.
Aquesta possibilitat va plantejar-se en
una enquesta passada a tots els expositors de Fira Balaguer, els quals shan mostrat, en una àmplia majoria, favorables a
aquest canvi de dates.
Daltra banda, i segons es desprèn
daquesta enquesta, vora un 90 per cent
dels expositors van anunciar el seu interès
en repetir la seva presència en la Fira de
lany vinent, amb el mateix o més espai,

cosa que obliga als organitzadors a plantejarse una remodelació de lespai firal.
En aquest sentit cal destacar que Fira
Balaguer vol potenciar el monogràfic de moda
iniciat lany passat, així com el sector dels esports daventura, amb qui ja shan fet contactes força interessants, segons informen els
organitzadors del certamen.

Associació dAmics del Santuari i
la Muntanya del Sant Crist de Balaguer

REUNIÓ
EXTRAORDINÀRIA
El proper dissabte 5 doctubre
a les 9 del vespre
a la Sala dActes del Casal Parroquial
Balaguer, setembre de 2002
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Tartareu ja prepara el seu popular Aplec de
Sant Miquel pel proper 29 de setembre

Durant la jornada festiva destaca una conferència sobre les
excavacions arqueològiques que sestan duent a terme al Castell
El proper diumenge 29 de setembre, la
població noguerenca de Tartareu organitza una
nova edició del tradicional i popular Aplec de Sant
Miquel, que organitza el Patronat de Sant Miquel,
amb la col·laboració de lAjuntament de Les
Avellanes-Santa Linya, el Consell Comarcal, la
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Diputació, i el Departament de Cultura i
Benestar Social de la Generalitat.
Els actes començaran a les 11 del
matí amb una Missa a lermita de Sant
Miquel, i seguidament es repartirà coca
i moscatell entre tots els presents.
A partir de les 12,30, en el marc de
lesglésia parroquial hi haurà una
exposició de les troballes del castell,
acompanyada duna conferència de la
direcció arqueològica de les
excavacions al Castell de Tartareu, a
càrrec de Xavier Escuder, Jaume
Fernández i Marta Monjo, abans del dinar
de germanor.
Sacabarà la festa amb lactuació
musical de lOrquestra de lEscola
dAcordió de Lleida»

Les excavacions
arqueològiques mostren
lestructura del castell

Iniciades les obres dexcavació a
principis daquest mes de setembre
Les excavacions arqueològiques que van iniciarse el passat 2 de setembre al castell de Tartareu ja
mostren part de lestructura daquella edificació medieval, tot i que caldran més excavacions per analitzar la
importància de les restes arqueològiques.

Convocatòria ajuts PRODER de la Noguera
Període 2002-2006

REGULACIÓ
Ordre Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) ARP/
186/2002, de 3 de juny (DOGC núm. 3652 de 07-06-2002).
ASSIGNACIÓ AJUTS PERÍODE 2002-2006:
3.606.072,63 euros, la tercera part aportada per la Unió Europea
i la resta pel DARP i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
INVERSIÓ PREVISTA A GENERAR
PERÍODE 2002-2006
10.880.000 euros
ÀMBIT TERRITORIAL:
Les actuacions s’han de realitzar en els següents municipis de la
comarca de la Noguera: Albesa, Algerri, Balaguer, Bellcaire
d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Cabanabona, Castelló de
Farfanya, Cubells, Menàrguens, Montgai, Oliola, Penelles,
Preixens, La Sentiu de Sió, Térmens, Tiurana, Torrelameu,
Vallfogona de Balaguer i Vilanova de l’Aguda.
ENTITAT GESTORA
El programa PRODER el gestionarà el Consorci per a l’execució del PRODER de la Noguera, promogut pel Consell Comarcal de la Noguera, del que formen part com a membres els 19
ajuntaments abans esmentats, la Diputació de Lleida, la Universitat de Lleida, el Consell Comarcal, i 22 entitats privades representatives de la comarca.

INFORMACIÓ
En la seu del Consorci, situada en les dependències del Consell Comarcal, carrer Àngel Guimerà, s/n de Balaguer, telèfon
973 448933, s’atendran les consultes i sol·licituds d’informació.
FINALITATS DELS AJUTS:
Les actuacions han de tenir com a finalitat el foment i la
realització d’inversions, despeses i actuacions, per a
l’aplicació del programa de diversificació econòmica de
les zones rurals aprovats pel Consorci. En concret, han de
fer referència a una de les mesures següents:
Mesura m5) Foment de la comercialització de productes
agrícoles de qualitat i de l’artesania alimentària per tal de
mantenir, millorar i incrementar aquestes empreses a les zones rurals.
Mesura p) Diversificació de les activitats en l’àmbit agrari i afins, per a l’augment de les possibilitats de creació de llocs
de treball d’ingressos alternatius, amb la promoció de la creació de noves empreses i activitats en l’àmbit agrari, per tal
d’augmentar la possibilitat d’ocupació a les zones rurals.
Mesura s) foment del turisme i l’artesania mitjançant el
suport a les inversions turístiques en el medi rural, així com les
adreçades a la promoció del desenvolupament de les artesanies locals i comarcals, per a contribuir a complementar les
rendes en aquestes àrees.

BENEFICIARIS:
Seran beneficiàries, perceptores finals dels ajuts que
estableix aquest règim, les persones físiques o jurídiques, amb o sense ànim de lucre, que promoguin i realitzin inversions, despeses o actuacions adreçades a alguna de les finalitats relacionades en l’apartat anterior, i que dintre de les estratègies i les prioritats aprovades a les respectives programacions, siguin proposades pel grup d’acció local
Consorci per a l’execució del Proder de la Comarca de
la Noguera, i siguin aprovades per la Direcció general
de Desenvolupament Rural del DARP.
QUANTIA DELS AJUTS:
- Inversions productives: fins a un màxim del 35 %
del cost total subvencionable.
- Inversions no productives realitzades per entitats sense ànim de lucre: fins a un màxim del 50%
del cost total subvencionable.
L’ajut màxim per beneficiari no podrà ultrapassar en
cap cas els 100.000 euros en un període de tres anys.
PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
Es presentaran mitjançant imprès normalitzat, acompanyades de la documentació que es determini, al
Consorci per a l’execució del PRODER de la Noguera
fins al dia 30 de juny de 2005.
RESOLUCIÓ
La resolució de la concessió dels ajuts correspon al
director general de Desenvolupament Rural del
DARP, a proposta del Consorci, així com la notificació al sol·licitant.
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La Música i el ball, protagonistes de
la Festa Major dOs de Balaguer,
dedicada a Sant Miquel
Els grups musicals Glacé, Paris La Nuït i lOrquestra
Blanes seran els responsables damenitzar la festa
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Os de Balaguer ja prepara la seva Festa Major dedicada al seu
patró, Sant Miquel, els propers dies 27, 28 i 29 de setembre.
La programació dels actes festius començarà el divendres 27 de
setembre a partir de les 10 de la nit, amb un sopar de germanor en el
que shi espera un bon nombre de comensals per tal de donar inici a
una nova edició de
la Festa.
El sopar estarà seguit duna llarga sessió de ball, a partir de
les 12 de la nit, amenitzada pel fabulós
grup musical Glacé.
Els actes continuaran el dissabte 28 de
setembre, amb la
presència, durant tot
el dia, dun parc infantil que farà les delícies dels més petits, que podran
gaudir dun bon gra-

Lorquestra Blanes

pat datraccions infantils.
El grup musical Paris la Nuït serà el
responsable damenitzar les sessions
de ball de la tarda i la nit del dissabte, a
partir de les 8 i les 12 de la nit, respectivament.
El darrer dia de la Festa Major serà
el diumenge 29 de setembre, festivitat
de Sant Miquel, i que a partir de les 12
del migdia començarà els actes amb
la celebració de la Missa Major en honor del patró Sant Miquel, seguida del
tradicional Ball de Vermut, a la 1 del
migdia.
A partir de les 6 de la tarda, es cele-

brarà el concert de Festa Major amb la
Cobla Orquestra Internacional Vila de Blanes, que també serà lencarregada damenitzar una llarga sessió de ball fi de festa a
partir de les 7 de la tarda.
Tots els actes de la Festa Major són
gratuïts, a excepció del sopar de germanor. La Festa Major està organitzada per
lAssociació de Joves Sampitot, i patrocinada per lAjuntament dOs de Balaguer.

La presència dun parc infantil serà
ben rebut pels més petits del poble

LAjuntament dOs de Balaguer

convida a tothom a gaudir de la seva Festa Major

La Sentiu convida a la celebració de
la seva Festa Major de Sant Miquel
del 27 al 29 de setembre
Amb un seguit dactes culturals, festius, esportius
i lúdics per a tots els gustos i edats

La Sentiu celebrarà la seva Festa Major de Sant Miquel, del 27 al 29
de setembre, iniciant els actes el divendres 27 a partir de les 9 del
vespre amb el sopar popular que donarà el tret de sortida a la Festa,
que continuarà amb la Nit de Foc i Gresca, amb la lluentor dels coets,
lespetec de petards i el repic dels tambors dels Diables de Balaguer
acompanyaran el Correfocs de la Serp des de la Plaça de lEsglésia
per tal dacabar davant lAjuntament amb una espectacular traca final.
Tot seguit actuació del grup de rock K-MELOT i una Disco mòbil fins a
la matinada.
Daltra banda, els actes continuaran el dissabte 28 a partir de les 4
de la tarda, amb un partit de futbol sala mentre que mitja hora més tard
començarà una tarda divertida amb lespectacle del Màgic Xema. Tot
seguit la Gimcana de Bicicletes per tota
la mainada organitzada per
la Colla Ciclista entremig
de trons de
coets i pots
xinesos i una
pluja de caramels i regals
per tots els
Lorquestra Selvatana

participants, i com és de rebut, en acabar, berenar per tots plegats amb una
bona xocolatada amb coca.
A les 19,30 hores, començarà la
Sessió de Ball de Tarda amb la Gran
Orquestra Selvatana que serà lencarregada del concert i ball de nit a partir de
les 23,30 hores.
Per si de cas encara no nhi ha prou,
allargaran la nit o escurçaran el dia amb
una sessió de Disco Mòbil.
La festa sacabarà el diumenge 29
amb tot un seguit dactes festius que
començaran a les 11 del matí amb la
Missa Cantada en honor al Patró Sant

Miquel.
A la sortida, al Pavelló Esportiu, Acte
dhomenatge a la Gent Gran i interpretació en el seu honor de balls vuitcentistes
per part de la Cobla-Orquestra Marina.
A partir de les 6 de la tarda, tindrà lloc
el Concert a càrrec de lOrquestra Internacional Marina seguit duna sessió llarga de ball i fi de festa amenitzat per la
mateixa Orquestra Marina.

El Màgic Xema serà el protagonista
de lespectcle danimació infantil

C/ Balaguer, s/n
Tel. 973 424102
LA SENTIU DE SIÓ
C/ Pere de Gomar, s/n
Tel. 973 391674
AGRAMUNT

Us desitja
unes bones Festes
de Sant Miquel

Polígon Industrial El Eral
Tel. 973 108108
LA SENTIU DE SIÓ

Us desitja unes Bones Festes de Sant Miquel

BAR LOCAL SOCIO-CULTURAL ESPORTIU
Us desitja unes Bones Festes de Sant Miquel
C/ Les Escoles, 6 - Tel. 973 424 163 - LA SENTIU DE SIÓ

FUSTERIA i EBENISTERIA

Fernando Font Carbonell
Us desitja unes Bones Festes de Sant Miquel
DOMICILI PARTICULAR: C/ Riu Sió, 5 - Tel. 973424041
TALLER: C/ Joan Solsona, 5 - Tel. 973424041

LAjuntament de La Sentiu de Sió
convida a tothom a gaudir de la seva
Festa Major de Sant Miquel
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Molts actes culturals i lúdics a la Festa Major de
Sant Miquel de Vallfogona de Balaguer

Lorquestra Maravella

La Festa es prolongarà fins
el dia de Sant Miquel
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Vallfogona de Balaguer celebra la seva
Festa Major del 27 al 29 de setembre, dedicada a Sant Miquel amb tot un seguit dactes
que començaran el divendres 27 amb la Penjada de senyeres als carrers i balcons de la
vila anunciant la Festa Major. Acte seguit al
Carrer Major hi haurà el parc infantil Micky,
amb inflables, motos i carrilet mentre que a
la Sala d'Actes de l'Ajuntament, inauguració
d'una exposició de pintures d'Artistes Locals
de l'Escola de Pintura de Rosa Agustí, i exposició dels cartells de Festa Major.
Els actes continuaran al vespre amb el
Pregó de Festes al balcó de l'Ajuntament a
càrrec de Mercè Sanahuja Porta, relacionada
amb un fort i viu sentiment al poble de

Vallfogona. Tot seguit començarà la nit del
jovent amb el Correfocs i espectacle de
foc pel Grup de Diables de les Borges Blanques i la tradicional Tallada del Xop. A partir
de dos quarts duna de la nit molta canya
amb La Marxa dels Nois» seguida de la
Disco Mòbil Show Mobimusic.
La Festa continuarà el dissabte 28 a les
11 del matí amb animació infantil amb moltes sorpreses. Durant la tarda, i a la pista de
les piscines municipals sinstal·larà un Circuit de Pocket Bikes (motos petites) per a
joves i adults a partir de 10 anys.
LOrquestra Maravella serà la responsable damenitzar les sessions de ball de
tarda i nit, així com el concert.

Un torneig de Tennis Taula, la Missa en honor a Sant
Miquel acompanyada per la Coral Vallfogonina i l'Orquestra Marimba seran els actes del diumenge al matí.
En sortir de Missa, passejada dels Gegants i Gegantons,
acompanyats pels Grallers de Vallfogona i els Grallers
de Seròs.
A les 13,30 hores, començarà laudició de sardanes
a la Plaça de Sant Miquel amb la Cobla Orquestra
Marimba. El partit de futbol entre el Vallfogona i el Bellpuig
a partir de les 5 de la tarda, i el Gran Concert i gran Sessió
de ball Fi de Festa a partir de les 7 de la tarda, a càrrec de
lOrquestra Marimba, posaran el punt i final a la Festa.

CAFETERIA - BRASERIA

3 CREUS
Us desitja bona Festa Major
c/ Bellcaire, s/n - Tel. 973 432 229
Vallfogona de Balaguer

Restaurant
Cal Farré
C/ Major, 2
Tels. 973 432037
973432293
Vallfogona de Balaguer
e-mail: rest@calfarre.com
www.calfarre.com

Agraïm a tots els nostres
clients i amics la seva
participació en la celebració
del nostre 50è Aniversari

Us desitja bona
Festa Major

LAjuntament de Vallfogona
desitja que passeu uns dies inoblidables
gaudint de les seves Festes de Sant Miquel
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LEscola Municipal de Música de Balaguer va
iniciar les classes daquest curs 2002-2003 el
passat 16 de setembre, amb 160 alumnes
Les assignatures de piano, guitarra, flauta, i violí, entre les més
sol·licitades per part dels alumnes de lEscola de Música

LUnivers a casa
http://www.astronomia.deeuropa.net
En aquesta web hi trobaràs molts enllaços, que
van des de lorigen de lunivers a les últimes teories
sobre lunivers.
http://www.astrored.org/astronautica/
Aquí hi pots trobar tot
tipus de notícies,
articles i fotografies
dels astres més llunyans.
http://www.geoticies.com/CapeCarnaval/
1526/
Imatges del cosmos així com molts altres recursos com maquetes, programes, estalvia pantalles.
http://www.esa.int
Lagència espacial europea ESA també té la seva
web a internet. Visita-la.
http://.conae.gov.ar/other_agencies.html
Per conèixer les agències espacials que hi ha al
món, com la russa, argentina, brasilera, britànica o
japonesa entre altres, visita aquesta web.
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LEscola Municipal de Música de
Balaguer va iniciar la seva activitat
pedagògica daquest curs 2002-2003, el
passat dilluns 16 de setembre, avançant
daquesta manera les classes una
quinzena, ja que fins aquest any, les classes
sempre havien començat a principis del
mes doctubre.
En total shan matriculat a lEscola uns
160 alumnes, tot i que encara sespera la
matriculació de nous alumnes en els
instruments que encara no tenen la matrícula tancada.
Entre els instruments més sol·licitats

pels alumnes, destaquen els de piano, guitarra, flauta i violí, i el notable augment
dalumnes de làrea de percussió.
Lescola Municipal de Música de
Balaguer, dirigida per un equip directiu
format per Montserrat Cots com a directora, Isidor Rosich com a cap destudis i Àlex
Rosanes com a secretari, compta amb un
total de 14 professors que imparteixen les
diferents especialitats musicals que ofereix
lEscola com són bateria, trompeta,
trombó, clarinet, saxofon, flauta travessera,
violí, viola, violoncel, contrabaix, guitarra, piano, i cant.

EXPOSICIÓ
sobre motius franciscans, amb ocasió de l’homenatge que la nostra ciutat retrà a l’Ordre
Franciscana en reconeixement a la tasca realitzada durant més de cent anys a Balaguer

TOTHOM
qui tingui objectes, fotografies, llibres, estris de qualsevol tipus i motius franciscans en general,
agraïrem els dipositi al Museu Comarcal de Balaguer, on li serà entregat un resguard i una
vegada feta l’exposició, li seran retornats.
Ja des d’aquí els donem les gràcies per la seva col·laboració.
Per a més informació si els cal, truquin als tels. 606213671 - 639443516

http://www.ciudadfutura.com//spacesite/
astroweb/
Pàgina especial dels astronautes dedicada
exclusivament a aquesta professió.

AVÍS
La nova legislació obliga a les
explotacions ramaderes a tenir un
Pla de Gestió de Dejeccions,
i a les explotacions agrícoles un
Pla de Gestió de Fertilitzants
Nitrogenats.
Per a més informació sobre
obligatorietat i terminis:

PROGEA
Projectes, anàlisi i gestió ambiental
Plaça Mercadal, 7 · 25600 BALAGUER
Tels. 973 443 131 - 973 447 441 - 609 591 041

El cicle de teatre de tardor continua
amb lOrquestra de Cambra de la
Noguera i lactuació de Els Joglars

LOrquestra presentarà el seu nou programa musical
el proper 6 doctubre al Teatre Municipal
El cicle de tardor del Teatre Municipal de Balaguer presenta dues
actuacions pel proper mes doctubre, que es celebraran el 6 doctubre amb lactuació de la
Orquestra de Cambra
de la Noguera, dirigida
per Glòria Nogués, i que
presentaran el seu nou
programa musical amb
la interpretació de «La
flauta màgica» de Mozart
en la primera part del
concert, i «El amor brujo»
de Manuel de Falla en la
segona part. Aquest
concert servirà per presentar una nova etapa
daquesta formació musical de la nostra comarca, formada per 26 músics.
El cicle continuarà

amb un dels plats forts daquesta tardor al Teatre, com és la portada en
escena de lObra «Ubú president, o els
últims dies de Pompèia» de Els Joglars, que sintepretarà els dies 19 i 20
doctubre.
«Ubú president o els últims dies
de Pompèia» és una sàtira sobre el
mandat del president de la Generalitat
de Catalunya, Jordi Pujol. El personatge principal, Ubú Excels té seriosos

problemes depressius quan sen dóna
compte que el seu mandat de més de 20
anys sacaba. Té malsons amb Pasqual
Maremàgnum, un dels seus possibles substituts, amb el qual no acaba de confiar-hi del
tot.
La venda dentrades per ambdós espectacles culturals ja estan a la venda a les
taquilles del Teatre o al Telentrada de Caixa
Catalunya, nova modalitat posada en marxa pel Teatre de Balaguer.
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Balaguer acull amb èxit , els actes de celebració
de laniversari del naixement de Pere III
Els actes, organitzats per lAssociació Veniu a Balaguer van ser
seguits per un bon nombre de balaguerins durant tota la setmana
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LAssociació «Veniu a Balaguer, veureu
la història» ha estat la responsable de lorganització de tot un seguit dactes culturals
i lúdics, durant els primers dies del mes de
setembre, per tal de commemorar el naixement del Rei Pere III el Cerimoniós, el 5 de
setembre dara fa 683 anys, al Castell Formós de la capital de la Noguera.
Els actes commemoratius han estat,
conferències, exposicions, escenificacions
teatrals, tirada de banderes,
cercaviles, i han estat seguits
per centenars de balaguerins, que han aplaudit aquesta iniciativa que pretén tenir
continuïtat i anar creixent
paulatinament durant els propers anys, amb més actes i
representacions teatrals.
El primer acte que va realitzar-se va ser la tirada de
banderes el dijous 4 de setembre, amb la penjada de
banderes escacades i catalanes al campanar de Santa
Maria, al Castell Formós i a

les Muralles i als diferents carrers del Centre
Històric.
Durant tot el cap de setmana van celebrar-se diferents actuacions musicals i va presentar-se lexposició «Moros i Cristians» a la
Sala dExposicions de lAjuntament, tot i que
lOnze de setembre, el President de lAssociació Cultural Moros i Cristians de Lleida, Jaume
Aluja qui va explicar els motius i els secrets
daquesta popular i tradicional festa lleidatana.
Però lacte central i que va acollir més
balaguerins va ser la representació teatral del
naixement del Rei Pere III el Cerimoniós, a la
Plaça del Mercadal, amb una desfilada de
nobles i cavallers i un grup dactors locals
que van actuar magníficament.
Per tal danalitzar la festa, els organitzadors han convocat una reunió pel proper 26
de setembre a la Sala dActes de lAjuntament de Balaguer, a partir de les 10 de la nit,
per tots els socis i simpatitzants de lAssociació «Veniu a Balaguer...»

Els actes commemoratius han estat, conferències,
exposicions, escenificacions teatrals, tirada de
banderes, cercaviles, i han estat seguits per
centenars de balaguerins, que han aplaudit aquesta
iniciativa

Durant tot el cap de setmana van celebrar-se diferents
actuacions musicals i va presentar-se lexposció
«Moros i Cristians» a la Sala dExposcions de
lAjuntament amb la presència del president de
lentitat Jaume Aluja

Per tal danalitzar la festa, els organitzadors han
convocat una reunió pel proper 26 de setembre a la
Sala dActes de lAjuntament de Balaguer, a partir de
les 10 de la nit, per tots els socis i simpatitzants de
lAssociació «Veniu a Balaguer...»

LEquip «Evasió» de Sant
Cugat guanya el Primer
Trofeu «Ciutat de Balaguer»

Lequip barceloní va ser el millor de tots
els participants en les proves realitzades
a la capital de la comarca de la Noguera
Lequip de Sant Cugat del Vallés, «Evasió» va ser el
just guanyador del Primer Trofeu «Ciutat de Balaguer»
que es celebrava paral·lelament al II Raid de la Noguera.
Les proves van consistir en una etapa cronometrada, amb tot un seguit de maniobres i corda. Entre les
proves realitzades cal destacar el piragüisme, la tirolina,
el tir amb arc, lorientació pels carrers del Centre Històric, lescala de cable, el pont tibetà, lascensió i rappel
per cordes, etc.
Durant el cap de setmana, els participants van destacar la duresa de la prova, però també la gran bellesa
dels paratges de la nostra ciutat i la nostra comarca.

El II Raid de la Noguera reuneix un total de 19
equips darreu de les comarques catalanes

Lequip de Balaguer, Radical Extrem Interesport, va quedar classificat
en segon lloc de la classificació, pel darrera dels lleidatans Uka-Uka
Els lleidatans Uka-Uka van ser lequip
guanyador del II Raid de la Noguera celebrat el passat cap de setmana per diferents
poblacions noguerenques. Aquest segon
Raid, caracteritzat per la seva duresa, molt
més que les proves de lany passat, ha
comptat amb un total de 19 equips participants, dels quals 5 eren de Balaguer, 4 de
la resta de les comarques de Lleida, 8 de
les comarques de Barcelona i 2 de les de
Tarragona. Dels 19 equips, 5 equips eren
mixtes i un de femení, mentre que la resta
estaven formats per participants masculins.
El Raid va disputar-se en dues etapes,
una primera que va sortir de Les Avellanes,
va passar per Vilanova de la Sal i Santa Linya,
mentre que la etapa del diumenge va sortir

de Sant Llorenç, va passar per Camarasa, Alós
de Balaguer, i va retornar cap a Sant Llorenç de
Montgai.
Lequip balaguerí, Radical Extrem
Interesport va quedar classificat en segon lloc,
demostrant la seva experiència en orientació i
en les tècniques emprades.

17

Indesinenter
La nova biblioteca Margarida de Montferrat
obrirà les seves portes a finals de setembre

Ha quedat el vel
duna tarda grisa, enganxat al cel
fins a lhoritzó. Camino calmós
i engalzo qualsevol cosa
amb el teu record,
la vida dels arbres, la vida de tot,
són la paradoxa de la teva sort.
Ara la memòria tha guardat un tron
i un lloc per a sempre.
Composen les hores vives fins a tu
paisatges bellíssims.
Només del temps thas esvaït
que no del pensament.
El temps precís
perfent i refent franqueses
per marxar després
on la vista no hi arriba enllà de tot,
on el cel i lhoritzó senfervoreixen
amorosint linfinit.
Miquel Trilla
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El proper dissabte 28 de setembre, el
Conseller de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Vilajoana, presidirà lacte
inaugural de la nova Biblioteca Municipal
Margarida de Montferrat, a partir de 2/4 de 8
de la tarda, acompanyat de lAlcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà i del President de la
Diputació de Lleida, Josep Pont.
El nou equipament cultural compta amb
un total de 1.500 metres quadrats de superfície, a la segona planta i sota coberta de
ledifici socio-cultural del carrer Miracle, 23, a
lantiga Escola Pia, on hi ha ubicat les dependències del Departament de Benestar
Social a la planta baixa i lEscola Municipal
de Música de Balaguer en la primera planta
de ledifici.

La nova biblioteca, que substitueix a
la que fins ara estaba ubicada a la segona planta de ledifici consistorial, estarà
formada per una gran àrea dedicada a la
biblioteca infantil, seguida del servei de
música i cinema, que substitueix el que
fins ara era la fonoteca. Ambdues àrees,
ocupen lala del carrer Miracle, que conserva les encavallades originals de ledifici. Lala del carrer Germà Peralba està
ocupada per làrea de biblioteca dadults,
mentre que làrea que dóna a la Banqueta, està formada per un magnífic mirador
amb una àrea de lectura.
La planta sota coberta, acull làrea
dobres locals i els llibres de consulta
com són les enciclopèdies.

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS A
LAJUNTAMENT DE BALAGUER
· OBTENCIÓ DE TITULACIONS OFICIALS
· MATRÍCULES del 16 al 30 de setembre al Servei Comarcal de Català de la Noguera,
passeig dÀngel Guimerà, s/n. Tel. 973 448933, i d11 a 1 a la sala dactes de lAjuntament de Balaguer
· INICI DE CURS: 4 DE NOVEMBRE

CONSORCI PER A
LA NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA

Ajuntament de
Balaguer

Més de 3.500 alumnes de la comarca retornen
a les aules per iniciar un nou curs escolar
Curs per a lactualització de
lensenyament/aprenentatge
de la matemàtica
Celebrat durant els dies 10, 12 i 13
de setembre a Balaguer

Durant els matins dels dies 10, 12 i 13 de setembre, la Sala dActes de lAjuntament de Balaguer va
acollir un curs destinat als educadors dels centres de
la provincia de Lleida, sobre lactualització de lensenyament/ aprenentatge de la matemàtica, organitzat
per la Direcció General dOrdenació i Innovació Educativa.
La durada del curs va ser de 15 hores entre ponències i exposicions dexperiències didàctiques.

- 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

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball

El passat dilluns 16 de
setembre, més de 3.500 alumnes
de tota la comarca de la Noguera
van iniciar un nou curs escolar,
retornant a omplir les aules dels
diferents centres escolars.
Linici del nou curs no ha
comportat
cap
problema
destacable a la nostra comarca, tot
i que algunes associacions de pares dalumnes shan queixat de
laugment del preu dels llibres i del
material necessari per iniciar el curs.

LEscola Pública dAdults es trasllada a la seu
del Consell Comarcal de la Noguera
LEscola Pública dAdults de
Balaguer ha estat ubicada durant vint
anys a les aules cedides de lEscola
Àngel Guimerà, però aquest any es
trasllada al Consell Comarcal de la
Noguera. LHorari datenció al públic
durant aquest mes de setembre és
d11 a 13 hores.
Daltra banda, aquest any sinicia
un curs de preparació per la Prova
dAccés als Cicles Formatius de
Grau Mitjà, i un curs de català i
castellà per a estrangers.

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

ESCOLA PIA - BALAGUER
CURSOS SUBVENCIONATS

INTERNET: NAVEGACIÓ i PÀGINES WEB: 40 hores
Horari: dimarts i dijous de 19 a 20h. i 2 dissabtes alterns de 10 a 13h.
BIOÈTICA i ASSISTÈNCIA A LES PERSONES DEPENENTS: 30 hores
Horari: dimarts i dijous de 17,30 a 19,30h. i 2 dissabtes de 9,30 a 13h.
HÀBITS ALIMENTARIS EN LES PERSONES DEPENENTS: 30 hores
Horari: dimarts i dijous de 17,30 a 19,30h. i 2 dissabtes de 9,30 a 13h.

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

APLICACIONS EN OFFICE: 60 hores
Horari: dilluns i dimecres de 20 a 22h. i 2 dissabtes alterns de 9,30 a 13h.

Cursos de reciclatge dirigits a persones en actiu

AVALUACIÓ i PLANS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 30
hores
Horari: dimarts de 20 a 22h. i 3 dijous alterns de 20 a 22h.

Millora el teu futur

COMUNICACIÓ ORAL i ESCRITA EN ANGLÈS: 60 hores
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 15 a 17h.

Escola Pia
Balaguer

C/ Barcelona, núm. 73-87 · 25600 BALAGUER
Tel.: 973 445 727 · Fax: 973 450 474
Balaguer@escolapia.net - anna.mata@escolapia.net

DISSENYEM AMB CAD: 60 hores
Horari: dimarts i dijous de 20 a 22h. i 2 dissabtes alterns de 9,30 a 13h.
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CLASSIFICACIÓ DE 3a DIVISIÓ
1.Europa .................... 10
2.Sant Andreu .............. 9
3.Palafrugell ................. 9
4.Castelldefels .............. 8
5.Gramenet B ............... 7
6.Girona ....................... 7
7.Prat ........................... 7
8.Manresa .................... 5
9.Vilassar ..................... 5
10.Peralada ................. 5

11. Tarrega .................. 5
12. Badalona ................ 5
13. Barcelona C ........... 4
14. Tortosa ................... 4
15. Manlleu................... 4
16. Balaguer .......... 4
17. Vva. Geltrú ............. 3
18. Granollers ............... 3
19. Guíxols ................... 2
20. Premià ................... 1

GOLEJADORS DEL F.C. BALAGUER
1.Tenorio ............... 1
2.Juanjo ................. 1
3.Gomila ................ 1

El Balaguer suma un sol punt en els tres partits
disputats davant el Tàrrega, Manresa i Prat
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El Balaguer, després de guanyar en el
seu primer partit de la temporada davant el
Sant Andreu i daconseguir un valuós empat a zero gols al camp del Tàrrega, ha
perdut els dos darrers partits consecutius,
el primer davant el Manresa a casa, per un
escandalós 0-3, i el passat diumenge per
3-2 al camp del Prat, ambdós equips recent arribats a la categoria de la tercera
divisió.
Les dues derrotes han estat, sens dubte, dos gerros daigua freda per una plantilla i una afició que, tot i que els objectius
del club són el danar sumant punts partit
a partit, no oblida la possibilitat daconseguir una de les primeres quatre places que
donen accés als play-off dascens a Segona B.
Aquests resultats negatius no són insuperables, i segur que lequip remuntarà
el vol en les properes jornades, ja que la

plantilla té prouta entitat i qualitat com per
superar una petita crisi com la que està patint en aquests moments, i sempre és millor
passar-la a principis de temporada, que
sempre hi ha temps per corregir, que a finals
de la lliga.
Segurament, aquestes dues derrotes
consecutives, provocaran alguns canvis en
els plantejaments del tècnic vermell, poc
amant daquests si no són totalment necessaris.
El que està clar és que lequip no pot
tornar a fallar, hi ara té dues possibilitats consecutives de redimir-se davant la seva afició,
aquest diumenge davant el Guíxols, al Municipal de Balaguer, i el proper diumenge 29
de setembre al camp del Vilanova i la Geltrú.
Dues oportunitats per tornar a agafar la confiança necessària, i per recuperar punts davant dels seus rivals i pujar posicions en la
taula classificatoria.

El gran gol que va
marcar el davanter Juanjo
Alias al Prat, i que servia
per inaugurar el marcador
del partit del passat diumenge 15 de setembre,
no va servir per a que el
Balaguer de Carles
Viladegut entregués un resultat positiu, tot i que va
anar pel davant en el marcador dues vegades, i al
final va veure com els tres
punts en joc es quedaven
a Prat de Llobregat, després de que els locals
aconseguissin el 3-2 definitiu en el minut 90. El segon gol del Balaguer el va

Juanjo

marcar el defensa Gomila.
Els davanters balaguerins hauran dafinar la punteria en els propers partits, per
tal de sumar més punts, ja
que de moment, lequip que
entrena Carles Viladegut tant
sols ha aconseguit marcar
tres gols en quatre jornades,
i nha encaixat sis, tres davant el Manresa, a casa, i tres
més davant el Prat.
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El Vipla Balaguer perd el seu primer
partit al Poliesportiu davant la
Penya Barcelonista de Solsona
Lequip que entrena Rafa Martínez va caure per un
ajustat 3-4 amb gols de Alias, Ferran i Víctor

El Club Futbol Sala Vipla Balaguer va perdre per la mínima en el
primer partit que els de la capital de la Noguera jugaven al Poliesportiu
balaguerí, el passat dissabte 14 de setembre, davant la Penya
Barcelonista de Solsona,
que tot i jugar en una
categoria inferior, va
mostrar-se força ordenat
en defensa durant tot el
partit, i aquest ordre i una
gran solidesa com a
equip va comportar la
derrota per 3 gols a 4,
dels homes que entrena
Rafa Martínez, que es
troben
en
plena
pretemporada, abans
de linici de la temporada lliguera daquí a uns
dies, i que serà el
moment de valorar

lestat dels seus jugadors per afrontar una
nova temporada a Primera nacional B.
Per part del Club de Futbol Sala Vipla
Balaguer van marcar Alias, Ferran i Víctor,
mentre que en el partit, també van jugar Manolo, Cholo, Joan, Cristian, Genis, Marcos,
David i Carlos.
Per part del Solsona van jugar Albert,
Ramon (1), Climent (1), Xavier, Jordi (1), Alfons,
Pere i Javi (1).

El Vipla Balaguer començarà,
`properament, la lliga en la
Primera Nacional B

Lequip que entrena Rafa
Martínez té com a objectiu,
consolidar-se en la categoria
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BALAGUER
REF. 28
Pis de 98 m2, en perfecte
estat. 4 hab., ascensor, terra
de gres, terrassa i galeria.
Entrada 601 E
Al mes tant sols 372 E

BALAGUER

REF. 21.903
Gran pis de 120 m2. 4 hab.,
2 banys complets, calef. de
gas-oil, terrassa de 30 m2,
parket i traster.
Qualitat de vida!

BALAGUER
REF. 20.872
Pis de 93 m2 . totalment
reformat en zona immillorable, 3 hab., bany
complet, cuina office, balcó,
calef. el·lèctrica i galeria
tancada.
Entrada 601 E
Al mes 245 E

BALAGUER
REF. 21.948
Pis de 85 m2 en zona molt
cèntrica, 3 hab., bany
complet, cuina office,
terra de terratzo, calef. de
gas-oil.
Entrada 601 E
Al mes tan sols 269 E

BALAGUER
REF. 21.944

Cèntric pis de 130 m2.
4 hab., bany, aseo, ascensor, calef. de gas-oil,
armaris encastat, traster,
pàrking tancat opcional.
Entri i informi’s!

BALAGUER
REF. 18.946
Gran pis de 120 m2 en zona
immillorable, 4 hab., bany
complet i aseo, ascensor,
calefacció de gas-oil, galeria
tancada i gran cuina office.
Fantàstiques vistes!

CASTELLÓ
FINANÇAMET 100%
Si no aconsegueix la seva
hipoteca, vingui a veure’ns.
Condicions bancàries
immillorables!
Encara que no compri
através nostre!

REF. 21.942
Magnífica casa al centre del
poble, amb garatge per
4 cotxe si pati posterior d’uns
100 m2, 4 hab. dobles, salómenjador amb llar de foc,
2 banys complets i cuina
reformada.

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

ST LLORENÇ

MENÀRGUENS

REF. 21.908
Casa de 180 m 2 al Casc
Antic, 3 hab., cuina office,
2 banys complets, terrassa i
calef. de gas-oil.
Per tant sols 27.050E

REF. 813
Assolellat pis de 4 hab.,
bany complet i lavabo, calef.
individual a gas natural, ascensor i zona centre.
Tant sols 63.707 E

REF. 20.855
Pis de 75 m2 molt lluminós i
en molt bona zona. 4 hab.,
cuina office, 2 terrasses, terra
de gres i galeria.
Entrada 601 E
Al mes 285 E

REF. 20.852
Pis de 85 m2 en zona
tranquil·la, 3 hab., calef. de
gas-oil, terra de terratzo,
galeria tancada. Mínimes
despeses de comunitat.
Entrada 601 E
Al mes 195 E

REF. 21.905
Casa reformada de 130 m2.
3 hab. dobles, vestidor,
cuina office, rebost, calef. de
gas-oil, bany i aseo, terra de
gres, parket i garatge.
Materials de 1a qualitat!

Magnífica casa amb jardí de
600 m2 al centre del poble,
4 hab., garatge per a dos
cotxes, terra de parket, calef.
de propà, 2 banys complets i
gran terrassa.
Visqui amb qualitat a tan sols
15 minuts de Balaguer!

BALAGUER

BALAGUER

REF. 18.974
Pis nou de 95 m2 , gran
cuina office, terrassa de
15 m2, 2 banys complets,
calef., ascensor, traster i
pàrking inclòs
Zona molt tranquil·la!

REF. 19.023
Econòmic pis en zona molt
cèntrica de 3 hab., rebost,
bany complet i cuina
semireformats, traster.
Millor que un lloguer!

BALAGUER

BALAGUER

REF. 21.931

REF. 20.875

Pis de 90 m 2 totalment
reformat. Zona molt cèntrica.
4 hab., galeria tancada, calef.
gas natural, semi moblat.
Entrada 601 E
La resta li financem si és
necessari!

Pis de 70 m2 a la part
nova. 3 hab., cuina
office, galeria, exteriors d’alumini i amb
mobles.
Molt econòmic!

REF. 21.926

BALAGUER

LA RÀPITA

ST LLORENÇ

REF. 20.874
Pis seminou de 90 m2. Zona
ideal. Ascensor, calef. gas
natural, amplia terrassa.
Acabats de bona qualitat.
Vingui a veure’l!

REF. 21.950
Magnífica parcel·la de
400 m urbanitzable al mig
del poble. Consta de tots els
serveis: aigua, llum i
clavegueram.
Preu immillorable!

REF. 35
Gran xalet de 230 m2 en una
parcel·la de 1500 m2. 6 hab.,
saló-menjador amb llar de
foc, terrassa, piscina amb
depuradora i barbacoa.
Visqui envoltat de natura!

El Club de Gimnàstica
Rítmica Annabel Serra
inicia el curs
El passat dia 3 de setembre, el Club de gimnàstica
rítimica Annabel Serra va començar el curs amb un
nombrós grup de gimnastes. Aquesta activitat
organitzada per lAjuntament de Balaguer, es
desenvolupa al pavelló municipal els dimarts i
divendres, de 6 a 7 de la tarda, les nenes de 3 a 8 anys
i de 7 a 8 de la tarda, les nenes a partir de 8 anys.
El club treballa en dos nivells diferenciats:
gimnàstica rítmica diniciació i gimnàstica rítmica
federat de competició.
La gimnàstica rítmica és un esport femení que
aporta agilitat, ritme i coordinació, alhora que ajuda a
una bona formació del cos.
Lentrenadora, Annabel Serra, ha fixat com a
objectiu pel curs 2002-2003 fomentar el
companyerisme, mantenir lil·lusió per a practicar un
esport, aprendre a respectar unes normes dequip, i
aprendre que el més important és participar.

La regidoria desports promociona el Centre
dArts marcials de Balaguer
El Centre dArts Marcials de
Balaguer sorgeix amb el suport de
la Regidoria dEsports per cobrir
un buit en les activitats de les arts
marcials, amb un tarannà més
formatiu que competitiu. Formació
per gaudir, per millorar la condició
física i mental, la salut,
lautocontrol, etc. Les activitats es
desenvoluparan als pavellons de
la Cros, a partir del proper 7
doctubre. Per més informació
podeu trucar al telèfon 605454357.

Lescola del futbol base del C.F. Balaguer inicia
lactivitat el proper dilluns 23 de setembre
El proper dilluns 23 de
setembre, començarà lactivitat de
lescola del futbol base i dels equips
inferiors del C.F. Balaguer, al camp
conegut com Maracanà.
El coordinador del futbol base
serà, durant aquesta temporada, el
jugador del primer equip, Juanjo
Tenorio, i els equips del futbol base
comptaran amb un bon grapat de
jugadors del primer equip com a
entrenadors per tal de formar i pujar
nous jugadors de la base.
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Es precissa
cambrera per a
treballar els
caps de setmana
a Balaguer.
Abstenir-se
menors de
18 anys.
Raó al tel.
686473026

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
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Comença una nova temporada de la
piscina coberta climatitzada

Lequipament esportiu sobrirà el proper 30 de
setembre, tot i que les inscripcions poden fer-se des
del passat dijous 12 de setembre
El proper dilluns 30 de setembre, la piscina coberta climatitzada
iniciarà una nova temporada, tot i que tots els interessats en participar
en qualsevol de les modalitats que ofereix lequipament esportiu pot
inscriures des del passat dijous 12 de setembre a les Oficines de la
mateixa piscina coberta, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i de 18
a 21,30 hores.
Entre les activitats que ens brinda la piscina coberta, destaquen
els diferents cursos de natació en les modalitats infantils, a partir dels
2 anys, i els
dadults, en les
especialitats
diniciació, millora i perfeccionament, així
com
els
especialment
organitzats per
la gent gran.
A més dels
cursos de natació, i la natació
lliure, també
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sorganitzen altres activitats com la natació terapèutica, per aquelles persones
amb problemes desquena de varius, i
que necessiten una reeducació postural,
etc, les classes de waterpolo, a partir
dels 16 anys i lAquagym, la gimnàstica
de manteniment dins laigua.
A més, lequipament esportiu continuarà oferint els serveis com la natació a
la carta, la preparació per a la competició, una zona lúdica tots els dissabtes i

diumenges amb pilotes, cistelles, màrfegues, etc, i un ampli solàrium per prendre
el sol.
Daltra banda, els responsables de la
regidoria desports de lAjuntament de
Balaguer ja han anunciat la celebració dun
curs de Socorrista Aquàtic que siniciarà a
finals del proper mes de febrer o principis
del mes de març de 2003, i que serà impartit per la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme.
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Reflexions i onzes
La greu malaltia
del Casc Antic de Balaguer (III)
LAjuntament ha fet molt però sha equivocat
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Els darrers Ajuntaments de Balaguer,
conscients del procès de despoblament i del
de degradació socioeconòmica del Casc
Antic, han realitzat un gran esforç per intentar
aturar o pal·liar aquest procès regressiu, i en
aquest sentit han promogut conjuntament
amb la Generalitat, tota una sèrie important
dequipaments públics per donar-li més vida,
i també tot un conjunt important dobres
durbanització a fi de millorar i modernitzar tot
un seguit de carrers, places, monuments, i
despais específics de tota aquesta zona.
Crec que val la pena que les citi
detalladament, perquè la memòria ens falla
amb massa facilitat, i perquè són més de
dos mil milions de pessetes el que sha invertit
en els darrers 12 anys.
Així dequipaments culturals podriem citar el
Museu Comarcal de la Noguera, lArxiu Històric
Comarcal (en construcció), el Centre CívicoCultural de lAntiga Escola Pia, i el Teatre Municipal.
Institucionals i de serveis, com el Consell
Comarcal, el CAP II, lOficina de Correus, la
Comissaria del Mossos dEsquadra, i
ladequació de la piscina de lEscola Pia (avui
tancada).
En obres durbanització, la gran majoria
pagades íntegrament o subvencionades per
la Generalitat, com la Pl. Mercadal, Pl. Comtes
dUrgell, Pl. del Pou, Pl. de St. Salvador, Pl.
del Jutge. El c/ Arços, c/ Castell Formós, c/
Barrinou, c/ St. Josep, c/ Gaspar de Portolà,
c/ lEscala, c/ Pintor F. Borràs, c/ dAvall , c/
Major, c/ St. Jaume, c/ La Creu, c/ La Muralla,
c/Ponent, c/ la Giradeta, i tota una sèrie
dobres de pavimentació a la zona de la costa i a lentorn del castell. I ara recentment,
després de massa anys de retràs, la Zona de
La Miranda.
Com també les obres de restauració o
adequació del Barranc del Torrent, de la Muralla de la Botera., de la Muralla del Bombo,
del Castell Formós, de la nova canalització
de la Cèquia del Cup. I també de la
construcció dels nous habitatges socials per
la Generalitat, a la Pl. Mercadal, a la Pl. St.
Salvador, i al c/ Ponent.
Evidentment, tot el que sha fet és moltíssim,
i shavien de fer moltes daquestes actuacions
amb urgència, i encara jo diria que moltes
més de les que shan fet. Però a la vista dels

resultats, tot el que lAjuntament ha fet o ha
promogut ha servit lamentablement de ben
poc, perquè el procès de degradació
econòmica i social en general, no sha aturat
com calia esperar.
Perquè no hi ha hagut una distribució equilibrada de tots aquests equipaments
públics per a tota la zona del Casc Antic.
Ara tots es concentren al sud de la Plaça
Mercadal.
Perquè lAjuntament malgrat ladquisició
de bastantes cases en estat ruïnós, no ha
tingut la valentia i els recursos suficients per
adquirir moltes daquestes cases i
enderrocar-les tot seguit.
Perquè sobretot ha faltat una autèntica política municipal activa de rehabilitació o
restauració de cases i edificis amb
subvencions oficials.
Perquè tampoc lAjuntament no ha
tingut una política suficient encoratjadora a
favor de la promoció comercial del Casc
Antic.
Perquè tampoc sha fet un esforç important,
original i definitiu per tal de promocionar
turísticament tota aquesta zona del centre
històric.
I perquè en definitiva, malgrat els
importants esforços realitzats, ara tindrem
tres Balaguers ben definits: el de leixample,
al marge esquerra del riu Segre, i el del Casc
Antic a la dreta, però subdividit en dues
zones ben diferents: la zona al Sud de la
Plaça Mercadal, amb un nou i modern
eixample ple dequipaments, i la zona al
Nord de la Plaça Mercadal, la més gran, la
més poblada, però en canvi la més degradada i la més problemàtica en molts sentits.
I sabeu per què en gran part ha passat
tot això?
Perquè sobretot lAjuntament no sha
proposat, ni amb la valentia, i ni amb
lambició suficient, un autèntic Pla de
Transformació i de Recuperació Integral de
tot el Casc Antic.
Però denunciar o reconéixer els errors
comesos dels uns i dels altres, de què
serveix si no és rectifica a temps?
Però daixò i per finalitzar, ja en parlaré al
proper article.
Josep Borràs i Gené

Ja veieu que tornem a buscar la caloreta de la roba i la
tebior de la casa, lestiu està ferit de mort i la tardor es fa
present en la majoria de les hores. Els arbres van tintant les
seves fulles en una resistència cada cop més dèbil. Per a mi,
la vida ens dóna el temps més a propòsit per fruir. Sense
cap dubte, és el meu temps. Cada cop hi ha més foscor.
Mha agradat de sempre la nit. Potser perquè porta el silenci.
Potser perquè porta a casa als que han estat separats per
raons de treball. Et pots imaginar als fills que no estan amb
tu, descansant i a la seva llar. I així podríem anar desgranant
mil motius, per a mi, que sempre he estat un animal de nit, i
que a mesura danar-me fent gran he notat una agudització
involuntària daquesta costum, és quan noto que treballo
millor. En aquest silenci que pots escoltar, llegir, escriure o
pensar és molt més fàcil.
I pensant, pensant, recordo que he vist la Sagrada Família dos vegades. La primera de molt xicotet. La segona (que
podem dir va ser múltiple), ja un home fet. Mentiria si digués
la impressió que vaig rebre la primera vegada, no crec havernhi tingut cap. La segona, vaig creure com avui que és un
especatacular absurd, i ara voldria aclarir lo de múltiple. Tenint un treball que cobria la zona de lHospital de Sant Pau,
moltes vegades baixava per lavinguda Gaudí, i em sentava
en un banc i intentava entendre aquella obra, estic en ledat
que estic, i encara -ho confeso-, no he pogut fer-ho. No és
que no magradi, és que no lentenc. Ni el practicisme hi és
present, ni la senzillesa, ni lafany de glorificar a Déu. Lúnic
que es veu, solora, i hi és patent, és loriginalitat.
Avui no crec que es pogués portar a terme la majoria de
lobra de Gaudí, per la senzilla raó del cost. I vés per on,
perquè hem tingut de parlar daixò, potser ho he fet per totes
aquelles persones que han pensat igual que jo, però davant
daquesta febre gaudiniana callen perquè no els tractin de
brètols.
Volejant he llegit i he vist al senyor Carod-Rovira fent una
carallotada, que no li pot portar res de bo. Desconec si tot
lescrit i dit és cert, però sha desforçar a no tenir aquesta
neguitor per tocar guixa (poder). Poc a poc, sense presses
però sense pauses, només podrà agafar-se de la mà del
trio Ribó-Saura-Xirinachs, que no és precisament el trio
Los Panchos, que tan bons boleros ens canten. Aquests
ni el Rascayú.
Volejant també he vist una Plaça Mercadal, el dia 11-902, amb tant pocs sardanistes, que potser valdria la pena
considerar de què la lectura que es pugui treure sigui negativa, en lloc de la que suposo es pretén.
Una altra vegada, passats dos mesos exactes, el dia 11
la premsa ens donava la confirmació de la Sra. Pallé com a
candidata a lAjuntament. Ben fet o mal fet, està fet. Ara el
que toca als de CiU és estar junts i anar per totes per poder
aconseguir lobjectiu. El que lelectorat no perdona, és la
divisió. Les capelletes. El mal fer de tots els pressumptes
companys que esperaven el que no ha arribat, i la ganivetada per lespatlla és el seu somni.
Jo desitjo que sigui per a bé de Balaguer el que sha
decidit. Amb tota la sinceritat, voldria que la història de CiU a
la nostra ciutat canviés per a bé, encara que fos a canvi de
recollir carnets enlloc de donar-los.
C.G.A.

Perquè lhan triat?
Mhavia imposat lobligació de no voler parlar
dels candidats a lAlcaldia de Balaguer per a les
properes eleccions municipals que hi haurà lany
que ve, però he llegit als diaris provincials unes manifestacions duna candidata de CiU, que mhan
omplert denuig. Per lo que he de trencar el silenci.
Sóc un ciutadà que estima Balaguer, i qualsevol
que parli despectivament de la nostra Ciutat, em
molesta i minsulta, per tant no puc deixar passar les
desafortunades manifestacions que la Pallé ha proferit a Mollerussa amb motiu de la inauguració duna
fira i respecte a Balaguer.
Com pot ésser possible que una candidata que
aspira a lAlcaldia de Balaguer pugui davant destranys desprestigiar i menysprear la Ciutat dient que
sens fonen els ploms i soscavant el prestigi i el
procedir de la nostra primera autoritat a la Ciutat, pel
sol fet de ser militant dun altre partit polític diferent al
que ella representa?
No sap aquesta candidata que la roba bruta
abans dairejar-la sha de rentar i que això sha de fer
a casa?, mai en una població competidora nostra.
Per tant i després daquestes manifestacions
de la Pallé, donat que si tot hi faltant més dun any
per la campanya, ja comença amb les desqualificacions i els insults, per la confrontació haurem descoltar paraules malsonants i insults tant o més gruixuts per als candidats de les altres formacions, i
això ja de per sí, és un desprestigi per als consentidors.
Tenim referències de la Pallé, i sens diu que ha
estat o és la Directora General del Consell Català de
lEsport; un càrrec que honora la nostra ciutat pel fet
de què una balaguerina ostenti aquesta dignitat, però
crec no anar massa equivocat si dic que a lesport
ciutadà aquesta directora que sense perdre el capteniment hauria pogut fer quelcom, en poc lha afavorit.
Tothom recorda la Mollerussa den Grau com ha
president de la Diputació i Alcalde i ara com Cap del
Departament dAgricultura Ramaderia i Pesca. Hi ha
una dita que diu on vagis dels teus nhi hagi.
I un es pregunta la Pallé amb aquelles manifestacions que va fer a Mollerussa a qui pretenia agradar al Grau, i congratular-se amb aquella població,
o rebaixar la dignitat dels balaguerins i el seu Alcalde.
Emili Monge i Gili

Ídols del disseny
Tertulians abrandats ho proclamen,
editors i publicistes ho admeten resignats,
les lleis del mercat imposen
implacablement el seu dictat comercial als
creadors. I laudiència, complaguda, devora famolenca el menú que diàriament li
ofereix la pissarra. I, satisfeta, ofereix
incondicionalment la mà que sadolla el
seu desig, a la qual ret el més sincer
homenatge de gratitud.
Ens han ben domesticat. Com a
bons espectadors passius, engullim
dòcilment qualsevol subproducte que
sens presenti, això sí, hàbilment edulcorat
i impecablement embolicat per a regal
amb llacet inclòs.
En aquest idílic escenari de cartró
pedra, un autèntic paradís tenyit de rosa,
que afalaga lesperit i convida a viure
plàcidament a milions dinnocents que se
senten o es volen sentir actors. Empesos
per la vanitat, força motriu de la nostra
societat, segueixen decidits els cants de
sirena que els criden a la fama. La
temptació darribar a ser idolatrats per
grans multituds anònimes és directament
irrefrenable, alhora que inversament proporcional a la percepció de la realitat. Així,
daquesta manera és com somplen programes i programes de lalçada
dOperación Triumfo o Gran Hermano,
autèntics fenòmens sociològics del nostre

temps, paradigmes de la temeritat i
lexhibicionisme que ens aclapara.
Deliri de la societat per tal de generar com
més espectacle millor. Un sistema que creix dia
rere dia i del qual ningú no en queda exclòs,
debilitant en conseqüència la creació artística i
la sensibilitat general. Actualment a ningú no li
importa el missatge dun quadre, duna escultura, duna obra de teatre o dun poema.
Aclaparats per les masses, els nous ídols
de disseny com Bisbal, Bustamante o Chenoa,
són capaços de centrar latenció col·lectiva amb
una fermesa insòlita. I lespectador disciplinat i
obedient, consumeix entusiasmat tot el que li
és programat, amb absoluta indefinició per a
poder distingir entre la qualitat i la mediocritat.
Davant daquesta formidable onada populista, model de miopía de difícil superació, de
poca cosa serveix el mestratge de les grans
obres de Molière o Shakespeare o de les
sublims composicions de Mozart o Beethoven,
menystingudes i oblidades.
Fins i tot el propi Calderón de la Barca,
quedaria esmaperdut de com les seves
metafòriques paraules vivim en un gran escenari
en el qual tots som actors prenen avui en dia
tot el seu sentit, i és que una de les
característiques del nostre món, del nostre
present més immediat, és la posada en marxa
duna manera ineluctable de el gran teatre del
món.
Àlvar Llobet

Una ciutat cosmopolita II
Magradaria començar aquest escrit fent
una lloança a la llibertat dexpressió, a pesar
que això permeti sovint la manifestació de
la intolerància.
Aquest escrit és una crítica a larticle publicat en aquesta mateixa revista, en el número 365, pel senyor Emili Monge i Gili:
Jo sóc fill duna català de soc a arrel
com ell mateix diria i duna andalusa, i encara que ella no pertanyi als territoris que en el
seu dia sanomenaren la corona CatalanoAragonesa, em considero tant català com
el que més. Encara que hi ha gent que ho
trobi estrany, a mi se men fot que Balaguer
estigui ple de moros, negres, gitanos,...
perquè davant de tot jo veig éssers humans.
Com ja he dit no mimporta veure immigrants al meu país, magrada veure com
algun dells aconsegueix millorar el seu
status, malegra veure un matrimoni dimmigrants passejar per la meva ciutat gaudint de tota mena de comoditats que en els
seus territoris els hi resulta impossible.

És clar que la immigració ha de ser controlada i legal, per tal dassegurar una feina per
tothom i no veure així penoses situacions de
pobresa, responsables d ela delinqüència a la
que alguns dells són induïts per sobreviure.
Respecte a la conversa que vostè cita en el
seu article entre un nen musulmà i un daquí,
la qual en dubto la seva credibilitat, li faria una
pregunta: Què no és pas veritat?
A mi les veritats no mofenen, però sí em
molesten comentaris de caire xenòfob com els
seus. Un dia parlant amb un noi musulmà, li
vaig preguntar don era. Davant la meva sorpresa va dir que era francès. És que importa el
color de la pell dun català?
A vegades voldria entendre a aquest tipus
de gent que té una por ridícula a tot allò que és
diferent. És fruit duna profunda, encara que
massa corrent, incultura o és que existeix algun
complexe prou important que els fa afrontar la
vida amb aquesta inseguretat?
Moisés Solé Mantas
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Urban bar: un nou local de copes, càlid, intimista
on predomina la música dels anys 80

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

☎

973 450529

El local destaca per la seva senzillesa i per la qualitat de so i música.
Un lloc ideal per parlar escoltant música, tot prenent una copa.

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER
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LOCO-DANCE-CLUB
El polifacètic Alfonso Alba ens sorprén
novament, regentant la nova sala Urban Bar,
ubicada a la primera planta del Passeig de
lEstació, 62. Un local de copes, amb música molt variada, tot i que fa un especial ènfasi
a la música dels 80.
Especialment destinat a joves a partir
dels 20-25 anys, Urban és una sala de

dimensions reduides, que sorgeix com alternativa a les grans sales.
Duna acurada decoració, Urban és un
local càlid, que respira calma, on predomina la fusta com a material donant al local un
cert aire irlandés, amb una sensacional
qualitat del sò. Un lloc ideal per fer unes
copes, tranquilament.

Què fer? Què fer? Què fer?

MERCANTIL Divendres, dissabtes i diumenges El mite de la Cubatera continua, descobreix-lo el dia que
CUBATERA vulguis, això sí, només els caps de setmana.
SALA Divendres, dissabtes i diumenges Vine a gaudir del nostre particular món de sensacions,
PLANETA música, amics, copes... és Sala Planeta.
MUNDO A Mundo Caníbal-Sala Ubbe, passem l’estiu com a tu t’agrada. La música, l’ambient, l’especCANÍBAL tacle... tota la moguda que busques la trobaràs amb nosaltres.
SALA UBBE

Ps. Estació
BALAGUER

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

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

Ps. lEstació, 35
BALAGUER

El proper dissabte 5 doctubre, Balaguer
acollirà per primera vegada el Correllengua
El Correllengua és una iniciativa popular, sortida de la societat
civil, que intenta de conscienciar i
sensibilitzar sobre la importància
de la llengua catalana en tant que
llengua de cohesió social dels
Països Catalans. Des de fa mitja
dotzena danys, des dAlacant fins
a Perpinyà i des de Fraga a Maó,
aquesta iniciativa mobilitza milers
de persones amb actes
lúdicofestius de tot tipus que disposen del denominador comú de
linterès per la promoció, la defensa i la sensibilització de lús de la
llengua catalana, llengua d11 milions deuropeus, al llarg de tot el
seu territori i de la reivindicació del
lloc que li correspon en el context
social de la nostra nació.
El Correllengua, de fet, consisteix en el pas de la flama de la llengua per diverses poblacions de
tota la geografia dels Països Catalans, que -alhora- realitzen activitats que poden anar dels balls
populars a les cercaviles o festes
de qualsevol tipus, de les
botifarrades als concerts o -ja dins
dun àmbit més pedagògic- de
conferències a taules rodones, de
debats oberts al públic a exposicions.
En aquesta mitja dotzena
danys, és el primer cop que el
Correllengua tindrà lloc a la ciutat
de Balaguer. El programa del
Correllengua constarà de diversos
actes, en els quals sintentarà de

XV Campionat de Billar
Americà del bar Fleming
Torna el campionat després del
descans estiuenc

Després del descans estiuenc, es torna
ha disputar el campionat amb noves partides
per part dels participants.
Pocs han estat els
que ja nhan jugat alguna, i dentre ells la més
significativa ha estat en
la part de la cua de la
classificació, en la que
JM. Ruera ha deixat lúltim lloc, que ha passat
a mans de V. Garcia.
Els primers llocs no
shan mogut.
combinar allò que és la tradició amb les darreres tendències: perquè en lús de la llengua i en la reconstrucció dels Països Catalans hi ha de participar tothom. El 5 doctubre al vespre, al Passeig de lEstació, i després de passar per diversos carrers de la
ciutat, arribarà la flama de la llengua que, durant més
de tres setmanes, recorrerà totes les comarques de
Ponent. Posteriorment, es llegirà el manifest del
Correllengua 2002, hi haurà actuació de geganters i
grallers, soferirà moscatell a tots els assistents i es
distribuirà material gràfic gratuït de foment i ús de la
llengua. Encara, després, hi haurà una ballada de sardanes amb cobla. Acabat lacte al passeig, que es
clourà amb laudició de la Muixeranga i la sortida de la
flama cap a les terres de lEbre i del País Valencià,
tindrà lloc, durant tota la nit, en una de les sales de
Balaguer, una sessió de música dance a càrrec dun
Dj de la ciutat. Tots els actes seran gratuïts.

LLOC

PUNTS J. JUG

1. J. OLIVES ............ 4 7 ......... 3 2
2. C. ALCANTARA ... 4 5 ......... 2 6
3. P. ESTRUCH ........ 3 8 ......... 2 8
4. JM. MARQUES .... 3 5 ......... 2 3
5. P. ESTRUCH JR. .. 2 8 ......... 2 3
6. M. LIZASO ........... 2 6 ......... 2 7
7. A. OLARTE ........... 2 6 ......... 2 6
8. O. SALVADÓ ........ 1 7 ......... 2 3
9. M. MATEU ........... 1 4 ......... 1 6
10. S. MUÑOZ ........ 1 3 ......... 1 5
11. P. ARAN ............ 1 3 ......... 1 7
12. X. ESTRUCH ..... 1 1 ......... 2 2
13. R.CALVETE .......... 8 ............ 9
14. JM. BRUFAL ....... 7 ............ 4
15. C. BRUFAL .......... 6 ......... 1 6
16. X. GARCIA .......... 5 ......... 1 2
17. JM. RUERA ......... 3 ......... 1 1
18. V. GARCIA ........... 2 ......... 1 0
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Empresa de Serveis Industrials
situada a 5km de Balaguer
Selecciona professionals per a
DEPARTAMENT LOGÍSTICA
El seu lloc de treball consistirà en l’atenció telefònica i
administrativa per controlar les entrades i sortides dels
productes.
Imprescindible tenir experiència de tracte amb clients
i domini del telèfon.

DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ
Les seves funcions consistiran en treballar
conjuntament amb el D. Financer; en les àrees
comptables-fiscals.
Imprescindible experiència en lloc similar i tenir una
llicenciatura en econòmiques o diplomatura en
empresarials.

AMBDUES CANDIDATURES
Edat mínima 27 anys. I una forta voluntat d’assolir un
important creixement econòmic i professional.
Enviar C.V. amb foto a l’Ap. de Cor. 729. 25080 Lleida

SOFEREIX senyora per a
planxar i repàs de roba. Raó
al tel. 666 996989.

ES LLOGUEN pàrkings edifici HP Sanahuja, 36. Ref. Gestoria Cudós. Raó al tel. 973
450555. Montse.
HAMBURGUESERIA Anagrama. Venta de negocio con
local incluido. Razón Torcuato
Ruíz al tel. 973 445337.
VENDA/LLOGUER de pàrkings tancats al c/Jaume Balmes, 11 de Balaguer. Raó als
tels. 629 310479 - 973 446161.
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.
ES VEN pàrking tancat a la
Pl. lAlguer. Raó al tel. 973
447769.
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ES NECESSITEN ajudants
de cuina avançats i ajudants
de cambrers avançats. Caps
de setmana. Raó a Braseria Anagrama o al tel. 973 445337.
ES BUSCA casa de poble o
masia. Raó al tel. 973 454234.
ES VEN pis al c/Barcelona,
54 amb o sense mobles i places de pàrking a la Pl. lAlguer.
Raó al tel. 973 445963.
ES TRASPASSA peixateria a
Balaguer o venda de material
interior. Molt bones condicions. Raó al tel. 973 450810.
Trucar a les nits.
ES LLOGA botiga de 400 m2
al c/Avall de Balaguer. Ideal per
a supermercat o botiga de
mobles. Facilitats per càrrega
i descàrrega. Raó Cal Davi al
tel. 977 351425.

CAP-SALOU Apartamento
frente al mar con vistas
impresionantes. 3 hab., 2
baños, cocina, pàrking,
amueblado. Zona muy
tranquila. Precio 24.000.000.(144.243E). Razón al tel. 629
658927.
VENC Renault Laguna 2.0i.
Perfecte estat. Llantes
aleació. Climatitzador automàtic, ràdio per satèl·lit. Tots
els extres. Raó al tel. 647
745892. Manel.
ES PRECISA dependenta
per comerç els dissabtes
tot el dia i diumenges al
matí. Bon tracte. Es valorarà experiència. Interessats
enviar CV amb fotografia a
lApartat de Correos, 145
de Balaguer.
ES NECESSITA muntador
de mobles de cuina. Raó al
tel. 973 450841.
ES NECESSITEN dependentes per ampliació de plantilla per a botiga delectrodomèstics, il·luminació i complements de la llar. Raó al tel.
973 445963.
SELECCIONAMOS
operarios masculinos para
fábrica, trabajo continuado
todo el año. Altos ingresos
segun valua. Razón al tel. 973
432197.
CENTRE DESTÈTICA a
Balaguer necessita esteticista amb experiència. Jornada
completa. Interessats enviar
CV a lapartat de correos, 92.
Màxima discreció.

ES TRASPASSA peluqueria
en pleno rendimiento en
Balaguer. Razón al tel. 600
386255.
ES TRASPASSA botiga en
ple rendiment al c/Avall, 23.
Cèntrica. Per més informació
trucar al tel. 973 446924.
SEÑOR de 67 años, busca
señora para rehacer su vida.
Máxima seriedad. Razón al
tel. 667 823702.
SALOU piso nuevo de 3
hab., cocina, baño, pàrking,
piscina. A 15 minutos de la
playa. Impecable. Precio
26.500.000.- (159.268E).
Razón al tel. 629658927.
ES VEN
motocicleta
Scooter Aprilia 49cc. Raó al
tel. 659 387761.
IMPORTANT firma de perruqueria precisa estilista, ajudant i esteticient per a lobertura dun nou saló a Balaguer.
Discreció absoluta per a les
col·locades. Raó al tel. 678
552069.
ES NECESSITA ajudanta
de perruqueria a mitja jornada. Raó al tel. 973 448313.
MAGATZEM de 52 m2 en
venda o lloguer. Porta de ferro amb pany de seguretat,
llum i comptador al c/Barri
Nou, 56. Preu venda 11.420E.
Preu lloguer 91E/mes. Raó
cal Davi al tel. 977 351425.
ES VEN parcel·la al Camí
de la Safyc, amb caseta, llum
i aigua. Raó al tel. 625 537653.

SI QUIERE vender su piso se
lo compramos. Máxima
discreción. Razón al tel. 610
456836.
PÀRKING tancat es lloga al
c/Dr. Flèming. Fàcil accès.
48E/mes. Raó al tel. 973
450407.

ES PRECISA COMERCIAL PER A BALAGUER
Interessats enviar curriculum vitae al C/ Miracle, 1 de Balaguer
C.M. · ALTS INGRESSOS · EDAT A PARTIR DE 25 ANYS
C/ Miracle, 1 - Balaguer - Tels. 615 999920 - 973 443498

EMPRESARIO quarentón
soltero, busca pareja.
Formalidad. Razón al tel. 659
635779.
ES NECESSITA ajudanta
de cambrera per a Restaurant.
Raó al tel. 696 646108.
ES LLOGA pis de 80 m2 al c/
Marc Comes de Balaguer. Raó
al tel. 973 445813.
ES VEN scooter Yamaha
Axis de 50cc. Bon estat. Preu
550E. Raó al tel. 625 576813.
SE OFRECE señora para
cuidar personas mayores.
Experiéncia y referencias.
Razón al tel. 661 926784.
VILAFORTUNY
Chalet
adosado de 4 hab. grandes,
2baños, chimenea, garaje,
soleado, jardín, piscina. A 5
minutos de la playa. Precio
28.000.000 (168.283E). Razón
al tel. 629 658927.

PARTICULAR ven estudi de
40 m2 al c/Lluís Companys de
Lleida. Excel·lents acabats. Raó
al tel. 647 668812.
SOFEREIX senyora titulada i
amb experiència per cuidar persones grans, nens o disminuits
físics o psíquics. Raó al tel. 973
432355.
MOBLES DE CUINA i decoració Nieto-Torrent, SL. Precisa
oficial de 1a i 2a debanisteria o
fusteria. Raó al tel. 973 196115.
ES TRASPASSA pub Berlín de
Balaguer per no poder atendre.
Raó al tel. 650 399551.
SALOU céntrico piso de 3
hab., amueblado. A 10 minutos
de la playa. Precio 17.500.000.(105.177,12E). Razón al tel. 629
658927.
ES VEN pis de 140 m2 . 4 hab.,
2 banys, terrassa de 50 m 2 ,
calef. individual. Raó al tel. 679
245107. Trucar a partir de les 8h.
tarda.

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
VENDA DE PARCEL·LES
AMB TOTS ELS SERVEIS NOUS HORARIS DE TRENS
i VIVENDES UNIFAMILIARS
A CAMARASA
SORTIDES
BALAGUER
07.50
14 .17
19.45

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

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

ARRIBADES
LA POBLA
10.50
15.55
22.50

SORTIDES
LLEIDA
8.45
13.45
20.45

ARRIBADES
BALAGUER
9015
14.20
21.15

HORARIOD'AUTOBUSOS
SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
06.10
BARCELONA
feiners
18.50
"
diumenges
07.30
TÀRREGA
feiners*
12.00
"
dissabtes
15.00
"
feiners, dissabtes NO*
* enllaç amb Barcelona
07.48
LLEIDA
feiners
07.55
"feiners , festius no diumenge
09.15
"
feiners
10.45

diumenges

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

Instal·lacions
Toni Figuera Mestres

ARRIBADES
LLEIDA
08.20
14..47
20..15

A
973455060
973450214
973445384
973445280
973445087

SORT.
13.30
15.15
17.50
09.50
16.30
14.06
14.06
17.09
13.15

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

C

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

I

E

S

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 19 de setembre
De les 8 de la tarda del 26 de setembre
De les 8 de la tarda del 3 doctubre

a les 8 de la tarda del 26 de setembre
a les 8 de la tarda del 3 doctubre
a les 8 de la tarda del 10 doctubre

ALDAVÓ
CLAVER
MARCH

INSTAL·LACIONS

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