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Residència Santa Maria

La Residència geriàtrica
Santa Maria celebra la seva
festa anual amb els residents
i els seus familiars

Josep Roig, president

Lalcalde de Cubells, Josep
Roig, ha estat elegit nou
president del Consell
Comarcal de la Noguera

Comença el campionat de lliga
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El proper diumenge 7 de
setembre comença el
campionat de Primera
Catalana amb un interessant
Balaguer-Sants

1

2

En portada:
Fira dEntitats

sumari
BALAGUER

Isidre Gavín presidirà els
actes de la Diada Nacional de
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comiat dels 80 nens
saharauis de Lleida
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La comarca continua de festa
a Bellcaire, Montgai, Térmens
i Menàrguens
El proper 11 de setembre es
lliurarà el XIVè Premi Jaume
dUrgell

REPORTATGE

Lalberg dÀger, despres dun
any en funcionament sha
convertit en un dels punts
importants per al
coneixement de la Vall on es
poden practicar tot tipus
desports daventura

ESPORTS

El Bellcaire celebra el seu
75è aniversari amb un partit
contra el Balaguer
El Club Tennis Balaguer
organitza les 24 hores de
tennis i botifarra
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Presa de tensió arterial
Injeccions (Consulta o domicili)

Tot torna a la normalitat
Per fi ha arribat el mes de
setembre, i amb ell la normalitat
esperada després dels dos
mesos destiu, que per postre, han
estat els més calurosos dels
darrers 50 anys segons han
explicat tots els serveis
metereològics haguts i per haver,
que en la darrera temporada shan
convertit en els artistes més
esperats de la sobretaula dels
catalans.
Daquí a pocs dies, el 15 de
setembre, els escolars dels
nostres pobles tornaran als
respectius centres educatius amb
linici del curs escolar, deixant respirar una mica als pares i padrins,
mentre que els caps de setmana
retornarà lactivitat esportiva, amb
el futbol, el bàsquet, el futbol sala,
entre molts daltres esports; els
teatres recuperaran la seva
programació estable, i tots els
serveis, públics i privats recuperaran els seus equips humans per
fer que la ferina torni a sortir com
cal.
Tot torna a la normalitat?, No.
Els polítics encara no hi tornen. Encara no han superat la resaca de
les darreres eleccions municipals,
del passat mes de maig que ja es
troben enfrascats en uns nous
comicis que, tot i que encara no
tenen data, sestà parlant del 9 o
el 16 de novembre com a dates
més possibles. Amb la nova

precampanya i campanya ens queda un parell de
mesos més de promeses, insults, retrets duns i altres
que tornaran a distreure-ns a través dels diferents mitjans
de comunicació.
Però, tornant a la possible data de les properes
eleccions autonòmiques, aquesta podria molt ben ser,
el 9 de novembre, festivitat del Sant Crist. Una jornada
sagrada pels balaguerins, que fins i tot, quan la jornada
cau en dissabte, no se celebra el seu prestigiós mercat
setmanal, però de les eleccions si que no ens en
escaparem. El que està clar, que, guanyi qui guanyi les
eleccions, a partir de les 8 de la tarda del diumenge,
quan tanquin els col·legis electorals
a tot Catalunya, a Balaguer ho
celebrarem amb un Castell de Focs.
Tal com marca la normalitat de la
nostra Festa Major.
Bon retorn a la normalitat.
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Balaguer sacomiada dels
nens i nenes sahrauís

Amb una festa mab la presència dels
80 nens que han estat a Lleida

Isidre Gavín presidirà els actes
institucionals de l11 de setembre
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Una ballada de sardanes i una actuació de lEsbart Lleidatà de
Dansaires conformaran les activitats culturals de la Diada
El president de la Diputació de Lleida, Isidre Gavín serà
qui presidirà els actes institucionals de la Diada Nacional
de Catalunya, el proper dijous
11 de setembre, a Balaguer,
organitzats conjuntament per
lAjuntament de Balaguer i el
Consell Comarcal de la Noguera.
Els actes programats
siniciaran a 2/4 d1 del migdia amb una ballada de sardanes a la Plaça del Mercadal
a càrrec de la Cobla Principal
de Ponent.
A partir de 2/4 de 7 de la

tarda, i davant de lescultura
lEscull, a lAvinguda Països
Catalans, dedicada als pobles de parla catalana, tindrà
lloc lacte institucional amb els
parlaments de les autoritats,
presidit per Isidre Gavín, president de la Diputació de

Els actes
institucionals se
celebraran davant de
lescultura lEscull a
lAvda Països Catalans

Lleida, i amb la presència del
President del Consell Comarcal de la Noguera, Josep
Roig i de lAlcalde de la ciutat de Balaguer, Miquel
Aguilà.
A continuació dels parlaments institucionals, tindrà
lloc lactuació de lEsbart Lleidatà de Dansaires, mentre
que els actes es tancaran a
partir de 2/4 de 9 del vespre,
a la seu del Consell Comarcal de la Noguera amb el lliurament del XIVè Premi Jaume
dUrgell a la Sala dActes de
lens comarcal.

La capital de la Noguera va ser la ciutat escollida
per acomiadar, un any més, els vuitanta nens i nenes
sahrauís que han estat convivint els dos mesos destiu amb diferents famílies de les comarques lleidatanes, per tal de fer més agradable aquest període
calorós daquests joves de lestat àrab de la RASD.
La Festa de comiat, organitzada per lACAPS (Associació Catalana dAmics del Poble Sahrauí, va aplegar un total de 200 persones entre els nens i les famílies dacollida, i va comptar amb lactuació del grup
Alaigua Teatre al carrer, per tal damenitzar els diferents jocs dels més joves, veritables protagonistes
de la festa, posant punt i final a la seva estada a les
comarques de Ponent.
A més dels jocs, els assistents a la festa van
gaudir dun berenar gratuït a base de coca de recapte, xocolata desfeta i el típic té sahrauí així com duna
petita mostra dartesania pròpia del Sahara.
La finalitat daquesta festa, a més dacomiadar
els joves, era la de recaptar fons per lAssociació per
tal de col·laborar en els diferents projectes en que
lACAPS treballa conjuntament amb el Polisari, per tal
de fer més confortable, si es pot, la seva estada als
camps de refugiats.

El Mercadal acollirà, el 7 de setembre,
la tercera edició de la Fira dEntitats
Comptarà amb la participació de més de 40 entitats culturals

El proper diumenge 7 de setembre, la Plaça del
Mercadal acollirà una nova edició, la tercera, de la Fira
dEntitats, organitzada per lAssociació de Dones
dAlmatà i lAssociació Amics de Sant Josep del Molí.
Des de 2/4 d11 del matí i fins a les 9 del vespre,
unes 40 entitats culturals de Balaguer i comarca exposaran les seves activitats i els seus productes , donant informació sobre lentitat, en diferents estants
repartits per la Plaça del Mercadal.
A més, durant tota la jornada, està previst que hi

hagi diferents actuacions, amb una
xaranga a partir de les 12 del migdia i una ballada de gegants a la 1
del migdia. A la tarda, a les 6 hi haurà un conta contes, mentre que a
les 7 de la tarda hi haurà lactuació
de lEscola de Dansa de Balaguer
seguida dun concert de música tradicional.
En aquesta edició, per primera
vegada sha obert la iniciativa a la
resta de poblacions de la comarca, i comptarà amb la participació
de lAssociació Cultural Terres del
Marquesat i diferents associacions
de dones de Bellcaire, Cubells,
Albesa i Térmens entre daltres associacions comarcals.
Els pastissers Pepe Daza i Fino
Puig oferiran un berenar per a tots
els nens i nenes presents a la Fira
dEntitats que serà clausurada per
Josep Lluís Cleries.

La Residència Santa Maria
celebra la seva festa
El passat dissabte 15 dagost, la Residència Santa Maria va celebrar la seva Festa anual amb tot un
seguit dactes als que hi van participar els residents i
llurs familiars.
Els actes van iniciar-se amb una visita dels residents i familiars al Museu de la Noguera, i tot seguit
van assistir a una Missa a lesglésia gòtica de Santa
Maria de Balaguer.
Els actes festius van acabar amb un dinar de tots
els presents i una sessió de ball.
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«Nueva Etapa» a la Festa
Major de Menàrguens

La Festa Major se celebra del divendres
5 al diumenge 7 de setembre

Del 5 al 8 de setembre, Montgai celebra
la seva Festa Major destiu
6

Actes musicals, esportius i lúdics estaran acompanyats duna
exposició de vestits de núvia durant tots els dies de la festa

La localitat noguerenca de Montgai celebra la seva Festa Major destiu a partir del
divendres 5 de setembre i fins el proper dilluns dia 8, amb una programació plena dactivitats per a tots els gustos i edats.
La Festa començarà el divendres 5 amb
un sopar popular a la Plaça Major, seguit de
la gresca que oferirà el grup musical La Marxa dels Nois.
El dissabte 6 de setembre continuaran
els actes amb la convocatòria del concurs
de dibuix, mentre que durant tota la tarda
sinstal·larà el parc infantil Divertijocs, amb
molts jocs populars.
A partir de les 16,30 hores començarà la
tirada de bitlles, mentre que les sessions de
ball de tarda i nit estaran amenitzades per
lorquestra Amarcord, sense oblidar el festival Scala en Hi Fi a la Sala Ateneu, a partir de
les 11 de la nit.

El diumenge 7, i després de la Missa
cantada per la coral «Els cims de Montgai»,
es farà una ballada de sardanes amb la
Cobla «11 de setembre» mentre que a la
tarda es jugarà el partit de futbol entre el
Miralcamp i el Butsènit. Lorquestra Gerunda
serà la responsable del ball de tarda i nit.
El dilluns 8 de setembre finalitzarà la Festa
Major de Montgai amb un festival infantil, i
una llarga sessió de ball a partir de les 8 de
la tarda, amb Montse & Joe Transfer, i una
llongonissada popular a la mitja part del ball.
Durant tota la festa hi haurà una exposició
de vestits de núvia.

Amarcord, Gerunda i Montse &Joe
Transfer, responsables de les
diferents sessions de ball

Menàrguens celebra la seva Festa Major a partir
daquest divendres 5 de setembre amb la celebració
duna Missa i una Festa dhomenatge als Avis, al Casal
«Joan Baptista Xuriguera» amb lactuació del Mariachi
«Beto Vega». Durant tota la tarda, hi haurà diferents
activitats a les piscines municipals, amb un parc aquàtic, lactuació dun grup de titelles al Poliesportiu i un
partit de futbol de la semifinal del primer torneig de
Futbol-7. A 2/4 de 12 de la nit lorquestra Aquarel·la
amenitzarà el ball, i de matinada hi haurà la Disco mòbil
amb el Grup Musical Blau.
El dissabte, a partir de les 18,30 hores, el poliesportiu
acollirà lactuació dun grup de música Country per a
petits i grans, mentre que el Concert, a partir de les 8
de la tarda, i la sessió de ball de nit, a partir de 2/4 de
12, estarà amenitzada per lorquestra Nueva Etapa.
La Festa acabarà el diumenge 7 de setembre amb
la tirada local de bitlles, un cercavila pels carrers del
poble amb els grallers i els geganters de Balaguer,
mentre que la sessió de ball fi de festa correrà a càrrec
del grup Montse&Joe.

Lorquestra Nueva Etapa

L’Ajuntament de la
Vila de Menàrguens
us desitja

Bona Festa Major

L’Ajuntament de Montgai
convida a tothom a la seva Festa Major

El grup La Boira presenta
lobra Stop al matrimoni
El dijous 11 de setembre a partir de les
21,30 al Pavelló de Térmens

Les actuacions musicals protagonistes
de la Festa Major de Térmens

La Festa siniciarà el proper dimecres 10 de setembre i es perllongarà
fins al diumenge 14 amb diferents actes per totes les edats i gustos
Del 10 al 14 de setembre,
Térmens celebra la seva Festa
Major, amb la participació, el
primer dia del grup La Marxa
dels Nois i la primera edició
del Festival Party després del
sopar pel jovent.
El dijous es dedica als
actes més populars com la
cursa, el concurs de botifarra,
el dinar i la cercavila amb els
gegants dAlcarràs.
El divendres 12 continuen

els actes amb la Cobla
Orquestra Selvatana com a
protagonista amb sardanes,
concert i sessions de ball de
tarda i nit.
El dissabte 13 destaca per

Les orquestres
Selvatana i Costa Brava
presents a la Festa
Major de Térmens

la primera cursa dartefactes
sobre rodes i la presència
de lOrquestra Costa Brava
amenitzant els balls de tarda i nit, així com la presència
del correfocs amb els
diables dAlcarràs.
La festa sacaba el
diumenge amb un parc infantil, la tirada de bitlles, una
exposició de motos
dèpoca i un festival Escala
en Hi Fi.

Per la Festa Major de Térmens, el grup de teatre La
Boira presentarà lobra «Stop al matrimoni», una
comèdia de Nicasi Camps i Pinós, que ens explica la
història dun taller de reparació dautomòbils amb una
sèrie de personatges ben significatius. És una obra
senzilla que intenta fer riure i fer passar una bona estona
al públic assistent, i al mateix temps aporta un
contrapunt emotiu per emocionar una mica al
respectable, en determinats moments. Com totes les
obres daquest autor, ens trobem davant dun text fluid,
sense complicacions i ben entenedor.
Lobra està dirigida per Joan Ramon Balagué i
compta amb la participació de Maria Teresa Batanero,
Agueda Rufet, Maria Josefa Balagué, Marian Altisent,
Víctor Forcada, Joan Balcells, Ramon Charles, Jordi
Oronich i Josep Pascual.

LAjuntament de Térmens
convida a tots els veïns de la
comarca a la seva Festa Major
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Josep Roig, proclamat president del
Consell Comarcal de la Noguera

LAlcalde de Cubells va ser elegit amb els vots a favor dels 10
consellers de la coalició de Convergència i Unió

Lliurament del XIVè Premi
Jaume dUrgell
Al balaguerí Josep Espart i Ticó i a la
revista infantil i juvenil Cavall Fort
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El passat dimecres 6 dagost, lalcalde
de la localitat noguerenca de Cubells, Josep
Roig, va ser proclamat nou President del
Consell Comarcal de la Noguera, recuperant
per a la coalició de CiU aquest càrrec que
havien perdut durant els darrers anys, en mans
de tots els grups de loposició i els dos
consellers dUnió que van ser expulsats del
partit.
Josep Roig, que ja havia ocupat el càrrec
anys enrera va ser elegit amb els vots a favor
dels 10 consellers de CiU, mentre que els
consellers socialistes van votar en blanc, els

dEsquerra Republicana de Catalunya van
votar el seu candidat Vicent Font i el conseller
popular es va abstenir en la votació.
Josep Roig manté tres vicepresidències
en mans de Domènec París, alcalde dArtesa
de Segre, Maria Antonia Pubill, regidora de
lAjuntament de Ponts i Natalia Clotet,
regidora de Balaguer. El portanveu de la
institució serà Pere Prat, mentre que els
portanveus de loposició són Vicent Font,
Pau Forns i Fidel Pascual per ERC, PSC i PP,
respectivament. Restitut Vilajoliu ha estat
nomenat Gerent del Consell Comarcal.

El proper 11 de setembre, dins els actes de
celebració de la Diada Nacional de Catalunya, després
dels actes institucionals, la Sala dActes del Consell
Comarcal de la Noguera acollirà el lliurament del XIVè
Premi Jaume dUrgell que, cada any, lens comarcal,
atorga a aquelles persones, entitats o institucions que
més han destacat al llarg de la seva vida o història en
el treball en pro de la llengua catalana.
En ledició denguany els escollits pel Jurat han
estat el balaguerí, Josep Espar i Ticó ja que al llarg de
la seva vida sha destacat en nombrosos projectes
editorials favorables a la llengua i la cultura catalana, i a
la revista Cavall Fort, després de 42 anys sortint, cada
quinze dies, en català, arreu dels Països Catalans
difonent la cultura i llengua catalana.

La localitat de Bellcaire dUrgell
inicia la seva Festa Major amb
un sopar popular

Els actes de les Festes es repartiran entre els
dies 12, 13, 14 i 15 de setembre
La localitat noguerenca
de Bellcaire dUrgell inicia la
seva Festa Major destiu el
proper 12 de setembre i es
perllongarà fins el dilluns 15
amb tota una programació
dactes per a tots els gustos i
edats.
Els actes començaran el
dia 12 a les 10 de la nit amb
un sopar popular i una sessió
de ball amb el grup Coral, al
Poliesportiu municipal. A partir de les 12, a la pista

descoberta del camp
desports, «La banda del Drac»
posarà la marxa per als més
joves.
El dissabte 13 de
setembre continuarà la festa
amb tres partits de futbol del
futbol base de lEscola de
Futbol Urgell en les categories
pre-benjamí, benjamí i aleví,
enfrontant-se els dos primers
contra Les Garrigues mentre
que el tercer ho farà amb
lEscola de Futbol La Noguera.

LOrquestra Marina

Durant tot el dia, la prestigiosa
Orquestra Marina serà la responsable
defectuar el concert i les sessions de ball
de tarda i nit al poliesportiu, tot i que abans
del ball de nit hi haurà un Scala en Hi Fi
organitzat pel C.F. Bellcairenc.
A la pista descoberta de Bellcaire, hi
haurà una festa Hawaiana pel jovent amb
Djs, go-gos, pirotècnia, espectacle i
moltes sorpreses, amenitzada per la discoteca Mobimusic.
El diumenge 14 de setembre, els actes
siniciaran amb la Missa Major

Lorquestra Marina, Atalaia i
Montse & Joe Transfer seran els
responsables de les diferents
sessions de ball

acompanyada per la coral de Bellcaire,
autoritats, pubilla, hereu, damisel·les i
cabalers, i a continuació gran cercavila amb
el grup de grallers i genganters de lIES
Bellcaire «Xerinola» que finalitzarà amb el ball
de vermut a les piscines municipals amb el
grup musical Montse &Joe Transfer.
A partir de les 6 de la tarda tindrà lloc el
partit de futbol entre el Bellcairenc i el
Tornabous, del campionat de Segona Regional, i la jornada sacabarà amb una llarga
sessió de ball amb lOrquestra Atalaia.
El dilluns 15 de setembre, es donarà
per finalitzada la Festa Major 2003 amb una
serie de jocs de cucanya per a tothom i per
acabar una gran Festa de lEscuma a la pista descoberta del camp desports.
Durant els dies 13 i 14 de 19 a 20,30
hores restarà oberta lexposició del 75è
aniversari del C.F. Bellcairenc.

ESTANC-PINTURES
REVELAT DE FOTOGRAFIA
EMMARCACIÓ
LLIBRERIA
PREMSA

Eva Sánchez Munuera

Us desitja una Bona
Festa Major

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

LAjuntament de Bellcaire dUrgell convida a
tothom a gaudir dels seus dies de Festa Major
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El Teatre Negre de Praga i Teatre de
Guerrilla obren el cicle de tardor
Els diumenges 21 i 28 de setembre, amb la representació de les
obres Gulliver i Eeuuropa, respectivament

LAcadèmia Serra celebra
el seu 50 aniversari
Amb una exposició fotogràfica i una
trobada dexalumnes el proper dia 26

Des del passat dimarts 2 de setembre, els
passadissos de lAcadèmia Serra mostren una
exposició fotogràfica i de treballs acadèmics en motiu
de la celebració del 50è aniversari del centre educactiu,
la qual restarà oberta durant tot el curs escolar.
Daltra banda el proper 26 de setembre es realitzarà
una Trobada dexalumnes amb un acte acadèmic i un
sopar amb sessió de ball inclosa als pavellons firals.
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El proper diumenge 21 de
setembre, a partir de les 7 de
la tarda, el Teatre Municipal de
Balaguer aixecarà el teló,
novament,
amb
la
representació de lobra
«Gulliver» de la COmpanyia Ta
Fantastika Praha, el Teatre
Negre de Praga, sota la
direcció de Petr Kratochvil i
Pavel Marek, donat inici al cicle
de tardor del Municipal.
Gulliver es una producció
organitzada per la cadena
Cope i que vot visionar-se al
Teatre de Balaguer gràcies alc
conveni de col.laboració en-

tre lemissora i lIMPIC.
Daltra
banda,
el
diumenge 28 de setembre,
també a partir de les 7 de la
tarda, serà la companyia
Teatre de Guerrilla que
estrenarà lobra «Eeuuropa»
escrita i dirigida per Quim

La qualitat torna a
primar en les obres del
cicle de tardor del
Teatre Municipal de
Balaguer

Masferrer i interpretada per
Fatel Faixedas, Carles
Xuriguera,
Elisabet
Cauchetiez, Sue Flack i
Hans Fichter. Eeuuropa es
un espectacle irònic, crític i
coorosiu sobre el nou panorama europeu que sestà
gestant. la introducció de
nous actors i actrius
europeus suposa un pas
endavant en la companyia i
alhora una nova forma de
treballar i un nou format teatral.
Els abonaments es posaran a la venda el dia 15.

PIGOT-DIS, S.L.
CENTRE PROFESSIONAL MAJORISTA

PRECISA
Xòfer Repartidor Carnet B
Xòfer Repartidor Carnet C
Reponedor/es
Preparadors de Comandes
Caixers/res
Dependents/es
Promotors/res

S’OFEREIX

Dra. MERCEDES ROMAN
OBESIDAD-CELULITIS

Nueva consulta en Balaguer
C/ Molí del Comte, 13 altell  Telf. 678 609 797  BALAGUER

Lloc de treball estable,
incorporació immediata,
remuneració econòmica d’acord amb les
seves aptituds.
Interessats enviar Currículum Vitae amb
fotografia recent a
l’apartat de Correus N. 72,
25600 Balaguer (Lleida)

Lescola dArts Plàstiques ofereix un
taller de jocs amb materials de rebuig

El taller es realitzarà de l1 doctubre al 19 de desembre i soferirà en
tres torns per alumnes de 6 a 9 anys, de 10 a 12 anys i adults

Exposició dEster Besolí:
Víctimes del maltractament
LEscola Municipal dArts Plàstiques de
Balaguer ofereix, com a novetat, un taller trimestral de jocs i joguines elaborats amb
materials de rebuig.
El taller de jocs i joguines que es realitzarà de l1 doctubre al 19 de desembre a
les aules de lEscola Municipal dArts Plàstiques es desenvoluparà en tres torns segons ledat dels alumnes. Un curs per alumnes de 6 a 9 anys, un altre per alumnes de

10 a 12 anys i un tercer curs per adults. El curs
de jocs i joguines amb tot tipus de materials
de rebuig consistirà en una sessió setmanal
dun parell dhores.
Aquest curs estarà dirigit per leducadora
ambiental i tallerista plàstica Marta Masana,
amb molta experiència en la realització
daquests cursos i els interessats en participar en el curs poden inscriures a les oficines
de lInstitut Municipal Progrés i Cultura (IMPIC)
a partir del proper dilluns 8 de setembre.
Daltra banda, el proper 15 de setembre
sinaugurarà el curs 2003-2004 de lEscola
Municipal dArts Plàstiques que sota la direcció de Meritxell Rodés i les professores Mercè Solsona i Gemma Barbé oferiran els cursos de plàstica per a infants, dibuix artístic,
tècniques pictòriques, restauració de mobles
i modelat i ceràmica.
Les inscripcions pel curs escolar ja poden fer-se a les oficines de lImpic des del
passat 1 de setembre.

Víctimes del maltractament és una exposició
documental que planteja el problema de les dones
maltractades en forma de denúncia social, a través de
limpacte visual produït per imatges cruels. Els quadres mostren la crueltat que utilitzen els maltractadors
i violadors, tal i com és, sense edulcorants.
Lexposició consta de 30 obres de petit format
realitzades sobre paper en tècniques molt diverses , i
de 8 obres a loli de gran format.
Durant lacte inaugural la companyia de teatre RARS
escenificarà el contingut de lexposició.
Lexposició està patrocinada per la Caja de Ahorros del Mediterráneo i sinaugurarà el proper 10 de
setembre a la Sala dExposicions de lAjuntament.

AGRAÏMENT
Des daquest espai volem agraïr a la
Direcció de lHOSPITAL JAUME
DURGELL daquesta ciutat, al personal
metge i a tota la plantilla dinfermeria i
auxiliars, que durant anys han atès els
nostres pares, la seva simpatia,
generositat, tendresa i eficàcia.
Per a tots ells, un ferm i agradable
record, que sempre guardarem.
Família TRILLA FELIU
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Lalberg dÀger, un lloc ideal per passar uns
dies i conviure amb la natura de la Noguera

Lalberg, ubicat al poble dÀger es troba al cor del Montsec, una zona
que permet la pràctica de molts esports daventura
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Des de fa uns mesos, la localitat dÀger,
al nord de la comarca de la Noguera, en ple
Montsec, té oberta les portes del seu alberg,
que des dun principi ha ofert tot tipus
dactivitats relacionades amb el turisme rural i lesport daventura, aprofitant que es
troba en una de les zones més belles de la
nostra comarca i de la geografia de Ponent.
Pocs llocs com el dÀger i el Montsec,
combinen amb tanta destresa la natura amb
els esports i laventura. La mateixa població
dÀger ens mostra tot el seu encant,
destacant els seus carrerons i sobretot, la
magestuositat de la col·legiata de Sant Pere.
Les excursions per la Vall dÀger fan que
el visitant pugui gaudir dun paisatge
impressionant, en un entorn típic de la
serralada prepirinenca, on lerosió dels rius
Noguera Ribagorçana i Noguera Pallaresa
dóna lloc a la formació del Congost de
Terradets i de Mont-Rebei, dos excel·lents
miradors de la fortalesa de la mare natura.
Al pantà de Canyelles, a la mateixa Vall
dÀger shi poden practicar tot tipus
desports aquàtics, mentre que tota la Vall
és una pista esportiva per tot tipus desports

daventura, destacant la hípica, el parapent,
lala delta, els vols amb ultralleuger i globus,
lescalada, el barranquisme, lespeleologia,
tot tipus dexcursions, sortides amb Cayacs,
entre molts altres esports.
Lalberg, ubicat al centre del poble dÀger,
té un total de 46 places, amb habitacions de
4, 6 i 8 llits i una habitació comunitària de 19
places per grans grups.
També té una sala de reunions, una sala
dactes municipal, un pati polivalent, sala de
televisió i video, infermeria, menjador, i servei
de bugaderia.
Lalbert també ofereix diferents paquets i
ofertes per a escoles de primaria, secundària
i crèdits per a lESO, durant els mesos del
curs escolar.

Pocs llocs com el dÀger i el Montsec, combinen amb
tanta destresa la natura amb els esports i laventura. La
mateixa població ens mostra tot el seu encant,
destacant la magestuositat de la col·legiata

Al pantà de Canyelles, a la Vall dÀger shi poden
practicar tot tipus desports aquàtics, mentre que tota
la Vall és unlloc ideal per tot tipus desports daventura,
destacant la hípica, el parapent, lala delta, etc.

Lalberg, ubicat al centre del poble dÀger, té un total
de 46 places, amb habitacions de 4, 6 i 8 llits i una
habitació comunitària de 19 places per grans grups,
entre tot tipus de serveis per als usuaris

Veniu a Balaguer celebra
laniversari del naixement
de Pere el Cerimoniós

Amb una sèrie dactes que es celebraran el
divendres 5 i el dissabte 13 de setembre
LAssociació Veniu a
Balaguer, un any més,
organitza tot un seguit dactes
per tal de rememorar i
commemorar el passat
històric de la ciutat de
Balaguer.
Els actes començaran el
5 de setembre, aniversari del
naixement del rei Pere III el
Cerimoniós al Castell Formós
de Balaguer, amb la
conferència a càrrec de
lescriptor balaguerí Francesc
Puigpelat, guanyador del
Premi Josep Pla 1999, i Pin i
Soler 2002 entre daltres
premis, que parlarà sobre
«Pere III, Duc dAtenes» a partir
de les 9 del vespre a la Sala
dActes de lAjuntament de
Balaguer.
Pere III el Cerimoniós,

també conegut com el del
Punyalet, va néixer al Castell
Formós de Balaguer el 5 de
setembre del 1319, essent
lúnic rei nascut a la nostra ciutat
de Balaguer i que per aquest
fet tenia un gran afecte a la
ciutat, concedint, al seu dia,
30.000 sous barcelonesos per
a lobra de labsis de lesglésia
de Santa Maria que sestava
aixecant en aquell temps, tot
imposant la condició de que
fós dedicada a Sant Pere
Apòstol i que fossin esculpides
les armes de Catalunya i Aragó
a la clau de làbsis principal. Ni
lesglésia fou dedicada a Sant
Pere ni es troben per enlloc les
armes de Catalunya i Aragó.
Daltra banda, el dissabte
13 de setembre, en
rememoració del privilegi del

mercat dels dissabtes, atorgat a Balaguer
pel rei Pere I el Catòlic, lany 1211, es farà
una gran Festa Medieval, a partir de les 7
de la tarda, amb la desfilada de la comparsa dels Urgellencs de Moros i Cristians de
Lleida, amb diferents actuacions
medievals.
Per aquesta jornada, lAssociació
organitzadora, Veniu a Balaguer, convida a
tots els ciutadans de Balaguer a guarnir els
balcons amb la senyera catalana o amb la
bandera dels Comtes dUrgell.
La bandera amb els escacs dUrgell
es podrà adquirir el mateix divendres 5 de
setembre després de la conferència, o a la
parada del mercat del dissabte 6 de
setembre o a lestand de lAssociació Veniu

Francesc Puigpelat oferirà una
conferència sobre «Pere III, duc
dAtenes» a la Sala dActes de
lAjuntament de Balaguer

a Balaguer durant la Fira dEntitats del
diumenge 7 de setembre, a la Plaça del
Mercadal.
En la primera edició de la Festa celebrada lany passat va escenificar-se el
naixement del rei Pere per actors i actrius de
la ciutat, amb el suport de diferents entitats.
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La Biblioteca celebra el seu primer
aniversari amb moltes activitats

El cantant Gerard Quintana estarà amb els lectors de la Margarida de
Montferrat el dia 29 de setembre, parlant de llibres i de música
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Després duns mesos de
juliol i agost extremadament
calorosos, sembla ser que
lestiu està a punt darribar a
la seva fi. Malgrat això, la biblioteca ha aprofitat aquests
mesos per recuperar
energies i carregar piles.
Efectivament, aquest mes de
setembre ve farçit dactivitats.
Avui, us en volem fer un petit
avanç informatiu.
Com tots recordareu, el
passat any es va inaugurar el
nou edifici de la Biblioteca
Margarida de Montferrat.
Enguany, doncs, en volem
celebrar el primer aniversari al

nou emplaçament. No heu
doblidar, però, que la Biblioteca porta vint-i-tres anys
donant suport i servei a la
ciutat de Balaguer i als
habitants de la comarca. Així
doncs, sota leslògan: 1 any
al nou edifici 23 anys al teu
costat shan preparat les
activitats commemoratives
daquest primer aniversari al
carrer del Miracle.
El dijous 25 de setembre
tindrà lloc lactivitat Temps
de poetes. Aquesta activitat
patrocinada per Fundació la
Caixa és ja habitual a la
nostra biblioteca i any rera

any es va portant a terme.
Aquesta vegada, sota el títol
Viatge a vol docell, farem un
viatge màgic per lobra de
Joan Brossa. Els encarregats de dur a terme aquest
espectacle seran lactriu Teresa Puig, lactor Albert
Corominas i la música la
posarà la violoncel·lista Ema
Díaz.
Abans diniciar aquesta
activitat, el mateix dia 25, es
farà la presentació dun punt
del llibre dissenyat exclusivament per aquesta
celebració.
Per al proper dilluns 29
de setembre està preparat
una xerrada amb un
personatge que de ben segur us agradarà. Es tracta
del component del ja
desaparegut grup de rock
català Sopa de Cabra. Ens
referim com ja haureu
esbrinat a Gerard Quintana.
Sota el títol Parlem de llibres
amb a les 8 del vespre en
Gerard Quintana ens parlarà
de llibres, de música, de cinema i de tot allò que li
vulgueu preguntar. No hi
falteu!!

El Casal Pere III acull lúltim
llibre de Daniel Camon
Un Únic camí, aproximació a la realitat
dels Països Catalans, el proper dia 10
Per tal de commemorar la Diada de l11 de
setembre, la vigília, dimecres dia 10, el Casal Pere III,
Atenenu de Balaguer acollirà la presentació del llibre
de Daniel Camon «Un únic camí, Aproximació a la realitat
dels Països Catalans», a partir de les 9 del vespre, al
casal ubicat al carrer Santa Anna de Balaguer.
Daniel Camon és llicenciat en periodisme i postgrau
en realització de cinema i televisió i escriu en diverses
publicacions periòdiques, i actualment realitza programes al Departament de Cultura Popular de Televisió de
Catalunya.
Aquest llibre és un manual que explica el què i el
perquè de lobjecte de lindependentisme català. Narrat
en un llenguatge planer, i està farcit dil·lustracions. És
en definitiva, lexposció segons lautor, de lúnica via
possible cap a una plena sobirania.
En acabar-se lacte de la presentació del llibre i el
col·loqui, el Casal oferirà a tots els assistents beure,
música i gresca catalana.
Daltra banda, ja sestà treballant en la segona edició
del Correllengua pel proper 11 doctubre.

- 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

MAITE-PETIT

TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA
CONSULTAS EN
BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974
Telf. 609 135472

Inici de curs del club de
gimnàstica rítmica

El Club Annabel Serra va iniciar el curs
el passat 2 de setembre al poliesportiu
El passat dimarts 2 de setembre, el Club de Gimnàstica Rítmica Annabel Serra va iniciar les classes
daquest esport amb un nombrós grup de gimnastes
que en els darrers anys han anat evolucionant fins arribar a un nivell molt digne en els darrers cursos.
Les classes es realitzen al Pavelló Municipal, de
dilluns a dijous de 6 a 8 de la tarda, i els dirigents del
club esperen que la 2003-2004 sigui una temporada
de molts èxits, ja que les gimnastes de competició
shan estat preparant durant tot lestiu per tal de poder
iniciar el curs amb perfectes condicions físiques.
Totes les nenes interessades en la pràctica
daquest esport poden informar-se durant tot el mes
de setembre, al pavelló municipal de 6 a 8 de la tarda,
de dilluns a dijous, o al Servei dEsports de lAjuntament de Balaguer.
Cal recordar, que lequip competitiu del Club de
Gimnàstica rítmica Annabel Serra de Balaguer va classificar-se en segona posició en la Copa Catalana de la
passada temporada.

El Club Futbol Bellcairenc celebra el
75è aniversari de la seva fundació

Ho han celebrat amb diferents actes organitzats per lentitat esportiva
i celebrats durant els dies 29, 30 i 31 dagost a Bellcaire dUrgell
Ara fa tot just 75 anys, lany 1928, uns
quants veïns de Bellcaire dUrgell, presidits i
encoratjats per Virgili Folch, van decidir
emprendre laventura de crear un equip de
futbol, fundant lAssociació CulturalEsportiva Futbol Club Bellcaire.
Des de llavors ençà, han passat molts
anys, i pel camí hi ha hagut triomfs i alegries,
i també moltes persones que han treballat
per a que el Club tirés endavant, malgrat els
problemes que durant tots aquests anys,

també hi ha hagut.
Els actes per celebrar aquest 75è
aniversari han consistit amb una xerrada
col·loqui a càrrec de Josep Maria Fusté, la
inauguració dun monòlit commemoratiu,
una exposició «Història del Club Futbol
Bellcairenc» amb diferents fotografies i
trofeus, la celebració dun sopar de
germanor, mentre que els actes finalitzaren
el diumenge 31 dagost amb un partit entre
el Bellcairenc i un combinat del C.F. Balaguer.

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 lhora de la veritat pel primer
equip del Club Futbol Balaguer
Linici serà al Camp Municipal dEsports, el proper 7 de setembre

Lassemblea de socis es
celebra el 19 de setembre
En la que es presentarà la nova Junta
Directiva, i el pressupost per aquest any
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Comença lhora de la veritat pel Balaguer,
ja que el proper diumenge 7 de setembre
començarà el Campionat de Lliga de la Primera Catalana, amb un partit que lenfrontarà,
a casa, davant un dels equips històrics del
futbol català, com és el Sants. El partit es
disputarà a partir de les 18,30 hores.
El segon partit de lliga es disputarà el
dijous 11 de setembre, i els balaguerins es

desplaçaran al camp del Premià, mentre que
tres dies després, el 14 de setembre, tornaran a jugar a casa davant la Unió Esportiva
Horta, a la mateixa hora.
La nova Junta Gestora ha recordat als
socis que poden recollir els carnets per les
oficines del club, cada dia de 8 a 10 del
vespre, o a les taquilles del camp de futbol,
els dies de partit.

La Junta Gestora del C.F. Balaguer ha convocat
una Assemblea General de Socis pel proper divendres
19 de setembre per tal de presentar-se públicament, i
fer-ho com a Junta Directiva per als propers quatre
anys, presentant el seu projecte per a les properes
temporades, així com el pressupost per enguany, tant
del primer equip com pel futbol base.
LAssemblea sha convocat per les 10 del vespre,
i sespera la participació dun bon nombre de socis.
Áquest any hi ha un total de 12 jugadors formats als
equips base del futbol balaguerí, mentre que la resta
són de la comarca de la Noguera i de les comarques
lleidatanes.

Els escaquistes del Club Escacs Balaguer
demostren el seu bon nivell de joc
El passat diumenge 24 els
escaquistes del Balaguer van donar
mostres una vegada més del seu gran
nivell de joc: Aitor Ramoneda, campió
juvenil provincial, sadjudicà el
campionat lleidatà amb un total de 8.5
punts de 9. Cosme Barrera quedà
campió del grup B, i en Marc Guirao,
sotscampió del mateix grup.
Destacar que Cosme Barrera va ser
medalla dor per equips a les
Olimpiades de Polícies i Bombers, i
Josep M. Marqués va ser medalla de
bronze en el campionat de Billar de les
mateixes olimpiades.
El jove jugador de la cantera del
Balaguer, en Jordi Coll, campió benjamí
de Catalunya, i quart classificat en el

XVI edició del campionat de
Billar Americà
A la meitat dels participants tant sols els
hi manca 4 jornades per lacabament

Campionat dEspanya, va obtenir el tercer lloc de la
classificació en el Grup 1700-1800 ELO.Cal destacar un altre cop el gran nombre de participants
balaguerins en la competició, fet que els encoratja a
seguir treballant en la línia formativa i de
perfeccionament de joc.

El Club Tennis Balaguer celebra, un any més les
XXIV Hores de Tennis, Botifarra i Natació
Els propers dies 6 i 7 de setembre, el Club de
Tennis Balaguer organitza, la 24ena edició de les
XXIV Hores de Tennis, botifarra i natació del club,
que començaran el dissabte dia 6 a partir de les 12
del migdia i acabaran el diumenge 7 de setembre a

les 12 del migdia.
Un cop acabades les activitats es
procedirà al lliurament de trofeus a tots
els equips participants en cadascuna
de les modalitats, comptant amb la
presència de lAlcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà i el regidor desports,
Juanjo Tenorio.
Daltra banda, cal dir que el passat
1 de setembre va iniciar-se lEscola de
Tennis, tant a nivell de competició, com
a nivell social i de classes particulars, a
les que també poden inscriures
jugadors que no siguin socis del club.
Tots els interessats en participar en
aquests cursos o a lEscola cal que us
poseu en contacte als telefons 696 614
490 (Sixto) o al 625 521 521 (Albert).

Als set primers
classificats tant sols els
falta per disputar, com
a molt, 4 jornades. A la
resta els hi falta un
mica més, però
sespera que amb el
començament de la
tador, es pugui arribar
a disputar les jornades
que falten per acabar
el campionat.
De moment J.
Olives continua al cap
amb 43 punts.

LLOC

PUNTS J. JUG

1. J. OLIVES ............ 4 3 ....... 3 0
2. C. ALCANTARA ... 4 2 ....... 2 8
3. JM. MARQUES .... 4 1 ....... 2 8
4. P. ESTRUCH JR. .. 3 9 ....... 2 8
5. P. ESTRUCH ........ 3 2 ....... 2 6
6. M. LIZASO ........... 2 4 ....... 2 6
7. M. ALARCÓN ...... 2 2 ....... 2 6
8. X. ESTRUCH ....... 1 9 ....... 2 0
9. S. MUÑOZ ........... 1 7 ....... 1 7
10. O. SALVADÓ ...... 1 7 ....... 2 6
11. A. OLARTE ........ 1 5 ....... 2 0
12. J. PLANES ........ 1 3 ....... 2 1
13. M. MATEU ........... 7 ....... 1 2
14. R. CALVETE ......... 6 ....... 1 4
15. L. VILARDELL ..... 6 ....... 1 2
16. M. VALLVERDÚ ... 1 ....... 1 0
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LEsbart dAmics
Eleccions i arbres

18

Amb molta calor shan passat els dies
dagost i alguns de juliol, és cert, dintre de
poc ens queixarem de les pluges, de les
boires i de tot allò que no ens complagui o
alteri la nostra voluntat i els nostres plans.
També dintre de poc ens tornaran a invitar
per anar a votar. No res, dintre de quatre
dies!. Els senyors polítics, ara junt amb ferse la bronzejada i apagar incendis, estan
esmolant les eines destripar a ladversari.
Els dos protagonistes arxi coneguts, el Sr.
Artur Mas com a hereu -sinó del patrimoni
del Sr. Pujol-, sí del partit. Partit que tots
coneixem com a CiU. Que un dia o altre es
mereixerà una història molt llarga i
emocionant, i donarà llum a un volum tipus
Espasa i potser no nhi haurà prou. Laltre
el Pasqual Maragall, brillant, accessible,
despentinat, un xic familiar de tots, confós
moltes vegades i obligat a ésser
contradictori per lobediència que deu als
del PSOE de Madrid. Sempre he pensat
que els socialistes alemanys van fer un flac
favor al socialisme català, a lobligar-lo a
perdre molt de la seva identitat, unint-se al
fandanguero PSOE, i cadascú que pensi
el que vulgui.
Els dos es juguen molt. El Sr. Más, si
perd el poder el seu partit corre risc de
desfer-se. Aquesta unitat purament
econòmica rau en el poder, i quasi
matreveria a dir qui li fotrà la primera
mossegada dins el seu entorn. Per altra
banda el Maragall si torna a perde, ja pot
fer les maletes i anar-sen a Roma un altre
cop.
Mentrestant un va guanyant punts, laltre
al no explicar bé les coses va perdent. I
aquell avantatge inicial ha desaparegut.
Amb el «No a la guerra» i les seves
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espelmes, es veien catapultats quasi al balcó
del Sant Jordi, i les eleccions municipals els
van dir que perdien quatre punts perceptuals,
mentre CiU només en perdida dos. Van desitjar
confondre lesperit festiu que tots portem dintre
amb la intenció de vot, el PP entretant va
aguantar molt bé, més del que sesperaven, la
prova. La próxima vegada es podrà provar
sort amb: «No a la Guerra sí a lescudella».
Serà més català i sense cap dubte més
igualitari.
I jo em pregunto; voleu dir que al final no
es donaran la mà? On mengen dos no nhi
caben dos més? Linfortuni fa concertar
voluntats per extranyes que siguin. Ja veurem.
Quan una ciutat vol demostrar ser
capdevantera en lestudi del preuat metall que
és lor, un ha de pensar en mines o curs daigua.
I aquest és el cas de Balaguer, tot el projecte
ens parla daigua, però quelcom falla; si un
estudiós esperant lhora damorrar-se al riu dóna
un tomb per la plaça més gran de Catalunya,
hi veurà uns arbres morts de sed i de plagues.
És vergonyós lestat daquests testimonis de
la nostra història, i és per fer plorar, lesporga
primerenca que sels fa per tapar la vergonya,
restant la pobra reserva que podrien acumular
amb les poques fulles que els queden vives.
La motoserra és lúnic remei que saplica amb
diligència. Aquí no sacaba, le acàcies de
lavinguda dels Països Catalans cal mirar-les
per no caldre parlar. I amb un termini més recent
les de La Miranda, ja nhi ha set de mortes, i
laigua que porta lor no pot portar vida a uns
arbres que no la veuen.
C.G.A.
PD: Lexemplar per anar a veure, esta situat
davant de lAjuntament.
Santa Llucia, beneïda siau!
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En aquest calorós estiu de lany 2003 vull retre un homenatge a una entitat que finalitza la seva trajectòria després de més
de trenta anys dhistòria; lentitat cultural i recreativa que més ha
durat fins ara a Bellcaire, lEsbart dAmics.
La seva història comença fa molts anys, en les acaballes
duna dictadura llarga i ofegadora de llibertats en la qual un
grup de joves inquiets del qual formava part, emprenguérem
un camí que ara sacaba. LEsbart dAmics va néixer a la vora
de lEsglésia, com tantes altres entitats daquells temps que
shavien daixoplugar a recer dentitats que els fessin de parallamps.
Intentar reflectir totes les activitats dutes a terme per lEsbart
durant aquests anys és una tasca molt complicada, ara bé,
podem destacar-ne les més significatives: Es feren conferències en les quals participaren lescriptor Jaume Fuster, Domènec
de Bellmunt, historiadors com Jaume Barrull, Manel Lladonosa,
Josep Guia o Fèlix Cucurull; polítics com Lluís Maria Xirinacs,
Empar Pineda, Felip Soler Sabarís, Robert Surroca, Rafael
Castellanos, Víctor Torres; Crítics de cinema com Josep Ma
López Llaví; Periodistes com Humbert Roma, Xavier Garcia,
Núria Cadenes... i un llarg etcètera.
Des de lEsbart es va promoure la creació de premis literaris i premis infantils i juvenils; sincentivaren nombroses taules
rodones sobre molts temes com el no a la OTAN, el Pantà de
Rialb, etc. Publicacions de llarga vida com Coses Nostres o
LEnllaç, sempre puntuals en notícies del poble, amb la voluntat de fer país, crítiques i de defensa de la llengua en moments
en què prouta falta feia.
Cursos de català, primer damagat i posteriorment públics,
es crearen les colles de sardanistes Flama Catalana i Esbart
Dansaire i moltes més que portaren el nom de Bellcaire per tota
Catalunya i el deixaren ben alt. També són destacables els
cursos de cuina, manualitats, gimnàstica rítmica, la creació
dun grup dexcursionisme i la discoteca lUP, les sessions de
cinema fòrum, vídeo, els recitals de Cançó Catalana, el teatre...
LEsbart va acollir a les seves sales, tan al costat de lEsglésia com a la del cinema Sport -que també ho fou de lagrupació Republicana dels anys de la II República- reunions de
partits i sindicats com la Unió de Pagesos, celebracions de
l11 de setembre i del 15 doctubre, exposicions de manualitats,
fotografies i obres de pintors locals.
Pel que fa a la part lúdico-gastronòmica i festiva, part que
en els últims anys prengué una importància rellevant, cal no
oblidar que lEsbart va organitzar diverses Festes Majors, Carnestoltes, Castanyades, festes de Fi dAny, Revetlles... amb
ressò comarcal.
Totes aquestes activitats i moltes altres que em deixo pel
camí són patrimoni importat del poble de Bellcaire; Aquest
escrit, que és un comiat, vol ser alhora un homenatge. Un
homenatge a totes les persones que amb el seu esforç, treball, voluntat i tenacitat feren que totes aquestes activitats es
poguessin dur a terme.
A tota aquella gent que no anomeno perquè em mancaria
espai però que tots vosaltres lectors i lectores bellcairencs
coneixeu molt bé; per a tots el meu homenatge i el de centenars de bellcairencs i bellcairenques. També us voldria dir que
la història és irrepetible però el camí fet per lEsbart, les vivències i els bons moments, segur que no els oblidarem mai i
formaran part importat dels nostres records.
Vicent Font i Bernaus

Vacances municipals
Alguns daquells personatges que no fa ni tres
mesos ens van prometre xerrant a tot pulmó que no
escatimarien esforços en treballar per Balaguer, encara no han començat.
Que els calors de lestiu no inviten a treballar és
un fet constatat, però lactivitat ciutadana en totes
les seves facetes, no shauria de veure interrompuda perquè els nostres polítics han de gaudir duns
dies de repòs.
Repòs de què?, un es pregunta, si molts dells
encara no han començat, ni han pres possessió del
seu escó o lloc de treball en lactivitat municipal.
Per a què doncs, donar-los-hi uns dies de relax?
Que és temps de vacances i tothom té dret a gaudir
duns dies desbarjo, és cert, però aquest sempre
ha de venir com premi a lesforç dun treball continuat, per tant, els ciutadans que aquell dia del mes de
maig vàrem donar suport als nostres polítics creient
els seus eslògans i prometences de que treballarien
sense escatimar esforços, esperem fets i resultats
tangibles, ara no ens poden decebre perquè hagin
de descansar.
Balaguer creix i creix contínuament, el que fa que
els problemes també cada dia siguin diferents i més
grans, els nostres representants polítics, han de prendre consciència de que entre els disset (i prescindint
dideologies) han de fer un tot homogeni, és im-

prescindible que des del Municipi es prenguin mesures per pal·liar molts daquests desgavells produïts, primer; per aquest creixement ciutadà, i segonament per la manca de disponibilitat econòmica, dificultat assumible si tots fan per mentalitzarse de quines són les prioritats ciutadanes.
Molts daquells polítics de campanya electoral van assumir uns compromisos, ens van dir el
molt que estimaven la ciutat i els habitants, i que
sempre estarien al seu costat.
Així doncs fent bona la dita que diu «a lestiu
tota cuca viu», mentre aquells polítics que ens estimaven tan, fan vacances, molts altres sense cobrar, ni tenir compromís polític, es belluguen per
aconseguir fer de Balaguer una ciutat oberta, creant i fent reviure activitats de tot tipus, aconseguint
que moltes delles hagin arrelat tant com per a ferse tradicionals.
Amb motiu daquests esdeveniments lúdics,
som molts els ciutadans de Balaguer que ens
hem adonat que ni a les manifestacions esportives, ni a les culturals i de lleure que shan celebrat
a la ciutat, shi ha vist alguns daquells polítics que
tan estimaven Balaguer, per això som molts els
que ens preguntem; lestimació es va acabar després de les eleccions?
Esperem que no sigui així, doncs Balaguer
necessita lesforç de tothom tan li fa que siguin
manaires que cobren, com els que tenim dobeïr
i a més pagar.

Indesinenter
Enyors em sovintejen. Bells enyors
de tu, parlen amb mi. Dialoguem.
No pas però de tu sola, no. Ell
també benigne em pren, el sento, i és
del dos que men deleixo.
Sovint el veig tenyint el vent, el vostre
i el meu alhora, el mateix que respirem,
lenyor que a mi vos apropa.
Esguards em tenen, diàfanes clarors
de belles hores,
encenen a la llar sempre que vens
lesclat del teu encís,
les tendres placideses que tu em portes.
Enyors em sovintejen. Bells enyors
de tu, parlen amb mi petita nostra.

Miquel Trilla

Emili Monge Gili
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La Companyia teatral Crisi Perpètua de Balaguer
participa a la Fira del Teatre de Tàrrega

Passeig

de

l'estació,

62

-

BALAGUER

Presentarà lobra anem de bolos el diumenge 14 de setembre
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La Companyia de Comèdies Crisi
Perpètua de Balaguer ha estat invitada a participar en la Fira de Teatre de Tàrrega que es
farà del 10 al 14 de setembre a la capital de la
comarca de lUrgell.
Presenten lobra «Anem de bolos», una
sèrie desquetxos sobre el teatre i sobre la
vida en general. És una obra còmica amb els
elements de crítica social i política habituals
en aquest grup de teatre de la nostra ciutat.
La Companyia Crisi Perpètua ja va participar lany passat formant part de
lImproshow que va presentar la Diputació
de Lleida.
Aquest any, però participen com a grup
independent.
Segons ens han dit estan molt il·lusionats
amb aquesta participació perquè és una
mena de reconeixement al treball que han
estat fent tots aquests anys en una línia de
teatre poc habitual. Cal recordar que la
Companyia de Comèdies Crisi Perpètua
porta un bagatge de més de vint anys amb
un teatre irònic i de crítica social.

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

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

En la representació de «Anem de bolos»
hi participen Maribel Andreo, J.J. Carbonell,
David Taranilla, Lluisa Vicente i Francesc Vilalta,
amb la col·laboració dAlbert Bonet i Gemma
Castell, sota la direcció de Rafel Molina.
Lactuació tindrà lloc el diumenge 14 de
setembre a les 8 de la tarda a lespai Ara
Lleida de Tàrrega.
Daltra banda, cal recordar també, que
lobra «Anem de bolos» es representarà el
proper 29 de novembre al Teatre Municipal
de Balaguer, dins del cicle de tardor del Teatre
Municipal.

Ps. lEstació, 35
BALAGUER

C H I C A G O
BAR MUSICAL

NOVA DIRECCIÓ
Obert de dimarts a diumenge a partir de les 6 de la tarda

La seva participació a la Fira del
Teatre de Tàrrega és un
reconeixement a la seva trajectòria
teatral en els darrers 20 anys

Què fer? Què fer? Què fer?
MERCANTIL CUBATERA Qui ha dit que s’ha acabat l’estiu? nosaltres contimuem tan frescos com mai
SALA PLANETA Ja preparem la nova temporada. T’informarem
MUNDO CANÍBAL Aviat tindreu notícies nostres.
SALA CATS Una manera diferent de gaudir dle cap de setmana. Vine a veure’ns.
COYOTE Gaudeix de la bona música i el bon ambient.

C/ Sant Lluís, 58 - BALAGUER

LOCO-DANCE-CLUB
PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER
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BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

CASTELLO

BALAGUER

BALAGUER

REF. 022545
Acollidor pis de 2 hab.
totalment reformat, bany
complet, terra de gres, calef.
gas-oil, traster, possibilitat
de garatge tancat.
IMPECABLE!!

REF. 022544
Magnífica casa de 100 m2,
terreny de 1.100 m2, 3 hab.
dobles, bany complet, cuina
office, molt bon estat,
moblada.
Vistes Immillorables!!

REF.000823
OPORTUNITAT
Acollidor segon pis de 3
hab.,bany complet reformat.
Preu: 33.100 euros

REF.000851
Gran pis de 120 m2, ascensor, calefaccio, traster. Molt
assolellat.
Vistes
immillorables
FINANÇAMENT AL 100%

REF. 018934
Casa al centre del poble, 100
m2 a reformar al seu gust, 4
hab. dobles, cuina affice,
terrassa.
Preu: 31.300 euros

REF: 22538
Casa de 78 m2 amb terreny
edificable de 500 m 2 als
afores de Balaguer.
PREU IMMILLORABLE!!

REF.22516
OBRA NOVA
Apartament de 51 m2, 2 hab.,
bany amb plat de dutxa,
cuina americana, parquet,
acabats de 1a qualitat. Opció
de parquing.
MAGNÍFIQUES VISTES.

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

Si no aconsegueix la
seva
hipoteca,
vingui a veuren’s.
C o n d i c i o n s
b a n c a r i e s
immillorables! ENCARA QUE NO
COMPRI A TRAVÉS
NOSTRE

REF. 022540
Impecable pis semi nou de
3 hab., bany complet, ascensor, calef. gas nat.,
immillorable per zona.
FINANÁMENT AL 100%

REF. 022534
Magnífic pis de 90m2, 4 hab.,
1 bany, lavabo, calef. individual, parking tancat opcional.
Grans vistes.
Llest per entrar a viure!

REF.22510
Gran pis de 150 m2, 4 hab.,
cuina office, 2 banys
complets, terra de gres,
terrassa de 45 m2 i calefacció
de gas oil.
VISQUI AMB QUALITAT!!

ARTESA DE S.
REF.022542
Magnífic pis de 150 m2 seminou,
3 hab. dobles, 2 banys compl.,
cuina office, 2 terrasses 77 m2 ,
ascensor, calef. gas oil,
parquing 2 places, terra de parquet i marbre, A.C. de luxe
NO SE’L DEIXI ESCAPAR!!

BALAGUER
REF.000825
Pis amb possibilitat de
duplex al casc antic, 6
dormitoris, 2 banys,
semimoblat.
Preu: 27.060 e MOLTES
POSSIBILITATS

SI TÉ EL SEU PIS O
CASA A LA VENDA
AQUEST
ESPAI
GRATÜIT ÉS PER
VOSTÉ. VINGUI I
INFORMIS!!

HOSTAL NOU

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

LA SENTIU

LA SENTIU

REF. 022539
Acollidora casa de 3 hab.,
bany complet, cuina office,
terrassa, calef. gas oil, terra
de gres.
ZONA TRANQUILA!!

REF. 022543
Gran casa, zona casc antic,
117 m2 a reformar al seu gust,
garatge, pati de 108 m2.
Moltes possibilitats.
VINGUI I INFORMI’S!!

REF. 022520
Ampli pis de 4 hab., bany
complet i lavabo, calef. i
A.A, tot reformat. Llest per
entrar a viure.
VINGUI A VEURE’L!!

REF. 22527
OPORTUNITAT!!
Magnífic altell comercial de
105 m 2 en molt bona zona,
ascensor i calefacció.
Preu: 54.000 euros

REF. 022537
Gran àtic zona casc antic,
148 m2, 5 hab., bany complet
i lavabo, tot reformat, terrassa
de 45 m 2, magnifiques vistes.
MOLT BON PREU!!

REF.21920
Casa rústica de 135 m2, reformada, 4 hab., bany
complet, en perfecte estat.
Preu: 72.200 E
No se la deixi escapar

REF. 020873
Terreny de 12.000 m2, casa
de 80 m2 semi nova, 4 hab.,
bany i lavabo, cuina americana, salo menjador amb llar
de foc, garatge.
GRAN INVERSIÓ!!

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958
ES LLOGUEN parking a ledifici
HP Sanahuja, 36. Ref. Gestoria
Cudós. Raó al tel. 973450555,
Montse.

Senyor de 68 anys, bona
presència, busca senyora per
formar parella. Raó al tel.
667823702.

HABITACIÓ doble i simple.
Bona situacó econòmica. Raó
als
tels.
973446172973190021.

ES LLOGA local comercial de
115m 2, (obra nova) al c/
Barcelona. Raó DCASA tel.
973448273.

COMPRO POSTALS de
Balaguer, programes de Festa
Major i Grocs. Raó als tels.
973445403-676803205. Preguntar per Josep.

PUNT DE CREU voldria tenir
un bon record del dia del
naixement, bateig, comunió,
casament, etc. dels vostres
familiars o amics, tot fet amb
punt de creu i amb dibuix inclós.
Raó al tel. 617292594.

ES VEN Yamaha Neos de
50cc, homologada dos
passatgsrs, pràcticament nova.
3500 quilòmetres. Raó tel.
973447297, migdies o nits. Preguntar per Raquel.
ES LLOGUEN places de
parquings tancats al c/
Barcelona. Raó DCASA, tel.
973448273.
ES BUSCA casa de poble o
masia. Raó al tel. 973454234.
ES NECESSITA muntador de
mobles de cuina. Raó al tel.
973450841.
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ES VEN mobiliari de perruqueria
totalment nou. Preu interessant.
Facilitats de pagament. Raó al
tel. 661238271.
ES VEN pis al c/ Fedreric Solé,
8 (Firal). 3 hab., amb altell. Preu:
7.000.000 ptes. Raó als tels.
977351425 -606135203.
Empresario catalán soltero, busca amiga para salir. Formalidad.
Razón al telf. 659635779.
ES LLOGA plaça de parking
amb línia al portalet, sortida a
peu al c/ Miracle. Raó al tel.
650399551.
190 m2, pis setè al c/ Barcelona. Es ven. Directe del
propietari. Raó tel. 629725009.
SELECCIONAMOS operarios
masculinos para fábrica, trabajo continuado todo el año. Altos
ingresos según valía. Tel.
973432197.

ES LLOGA botiga equipada al
c/ Avall, 23. Raó al tel.
973450369 a partir del migdia.
SE TRASPASA Bar -Restaurant
en Balaguer. Raó al tel.
615420226.
VENDA/LLOGUER de parkings
tancats al c/ Jaume Balmes, 11
de Balaguer. Raó als tels.
973446161-629310479.
OFICIALA DE PERRUQUERIA
es necessita jornada completa.
Sou a convenir. Raó als tels.
973448313-973449256.
AJUDANT DE PERRUQUERIA
es necessita per a caps de
setmana. Sou a convenir. Raó
als
tels.
973448313973449256

ES LLOGA pis per a estudiants
a Lleida. Zona universitaria 4
hab., bany i aseo. Moblat i
totalment equipat. Raó al tel.
973390694.
ES VEN moto Suzuki Lido 50
cc. Molt bon estat. Raó al tel.
647745892, Manel.
ES BUSCA noia per compartir
pis a Barcelona. Trucar migdies
i nits a partir de les 10. Raó al
tel. 934414390.
ES NECESITA personal per a
hosteleria. Imprescindible
experiència. Interesats trucar als
tels. 606954775-630936643.

SE ALQUILA apartamento en
la Pineda-Salou. Apto para 5
personas, con piscina. Cerca
playa. Zona tranquila. Razón al
tel. 656975053.

APARELLADORA a temps parcial, es necesita a Balaguer per
a redacció de projectes
darquitectura, imprescindible
experiència en CAD i càlcul
destructures. Truqueu al
620221680.

ES BUSCA naturòpata,
podòleg o similar, que vulgui
compartir local de naturopatía i
massatges. Interessats trucar al
tel. 973447776.

ES PRECISEN cambreres per
a caps de setmana i per jornada sencera a Balaguer. Raó al
tel. 635656303 de 9 a 11 de la
nit.

ES BUSQUEN cambreres per
a pub de Balaguer els caps de
setmana. Raó tel. 686473026.

EMPRESA ubicada al polígon
de Balaguer precisa personal
amb responsabilitat diversa per
a la seva planta densamblatge.
Raó tel. 973443564.

ES VEN pis de 90 m2 , 4 hab.,
traster, ascensor i calefacció individual. De particular a particular. Raó al tel. 973424131,
migdia i vespre.

ES TRASPASSA botiga molt
ben situada al c/ Barcelona.
Totalment equipada. Raó
667597850.

De particular a particular, compro terrenys, urbanístics i rústics
a la zona de Balaguer,
Mollerussa i Tàrrega. Raó al tel.
679186005.

ES LLOGA pis al Passeig de
lEstació, edifici Caixa Penedés,
2 hab. Raó 600932155.

SE TRASPASA Bar -Restaurante en Balaguer. Razón
615420226.

ES LLOGA plaça de parking al
Passeig de lestació. Interesats
trucar al tel. 600932155
COMPRO PISO en Balaguer
de segunda mano, preferible
parte nueva. De particular a particular. Razón 660222997 656902746, Roberto de 16 a
20 h.

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

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

NOUS HORARIS DE TRENS
SORTIDES
BALAGUER
07.50
14 .17
19.45

ARRIBADES
LLEIDA
08.20
14..47
20..15

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
09.15
14.20
21.15

HORARIOD'AUTOBUSOS
SORT.
06.10
18.50
07.30
12.00
15.00
19.30
07.45
07.48
07.52
09.15
10.45
13.30

DESTINACIÓ
CALENDARI
BARCELONA
feiners
"
diumenges
TÀRREGA
feiners
"
feiners
"
de dill. a div. feiners
"
feiners
LLEIDA diari excepte diumenge
"
feiners
"
feiners

feiners
LLEIDA
diumenges
"
calendari escolar

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

Miquel A. Gil
PICAPEDRER

Canteria · Escuts heràldics
Restauració façanes de pedra
Tot tipus de treballs en pedra
Tel. 615 862 981

A

SORT.
15.18
17.55
09.50
16.35
13.38
16.35
13.38
19.50
17.09
13.17
19.47

DESTINACIÓ
CALENDARI
LLEIDA
de dill. a div. feiners

diari
SEU D'UR-PUIGERDÀ
diari
"
diari
SOLSONA
dilluns, dimarts
dijous, dissabtes feiners
 divendres, calend. escolar
PONS
feiners
PONTS
de dill. a div. feiners
ESTERRI D'ÀNEU
feiners
AGRAMUNT
feiners
AGRAMUNT de dill. a div. feiners

R

M

À

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

14.00
17.00
08.00
09.30
SORT.
09.15
11.00
12.30
13.30
16.00
16.30
19.00

C

ÀGER
feiners excepte
dill., dmart. i dij. calen. escolar
"dill., dmart. i dij. calen. escolar
ANDORRA
dis, dium i festius
ANDORRA
feiners de dill a div.
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
Ctra. C-13, km. 24,7 · BALAGUER
Tel. 973 446 868

De les 8 de la tarda del 4 de setembre
De les 8 de la tarda del 11 de setembre
De les 8 de la tarda del 18 de setembre

a les 8 de la tarda de l11 de setembre
a les 8 de la tarda del 18 de setembre
a les 8 de la tarda del 25 de setembre

MARCH
ALDAVÓ
CLAVER

INSTAL·LACIONS

DANI ALBURQUERQUE

Instal·lacions
Toni Figuera Mestres
Electricitat · Fontaneria · Gas
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

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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