Segona quinzena
setembre · 2003

390

Diada Nacional de Catalunya
El president de la Diputació
de Lleida Isidre Gavín va
presidir els actes de l’11 de
setembre a Balaguer
1

Ballabriga visita la comarca
El Director General del DARP
Xavier Ballabriga va visitar
les instal·lacions de
l’empresa Pigot Dis en la
seva visita a la Noguera

III Raid de la Noguera
Durant el cap de setmana
del 20 i 21 de setembre la
vall d’Àger acollirà les proves
esportives del Raid de la
Noguera
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Salud Automoció, S.L.
des de 1931

C/ Hostal Nou, 19 · Tel. 973 445438 · BALAGUER
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«Víctimes del maltractament»
La Sala d’Exposicions de l’Ajuntament
de Balaguer contempla, aquests dies,
l’exposició de la pintora Ester Besolí sobre
el tema de les dones maltractades i que
porta per títol «Víctimes del maltractament».
En l’acte inaugural d’aquesta magnífica
exposició que pot contemplar-se fins a finals
de mes, una parella d’actors amateurs van
representar un maltractament. Una situació
que segons les dades es produeix en
moltes llars catalanes, i que obligà, a molts
dels presents a girar la vista cap a un altre
lloc per la duresa i la cruesa de les paraules
i de la situació en sí.
Molt s’ha escrit sobre el tema dels
maltractaments, però, sens dubte, encara és poc.
Els mitjans de comunicació
no tractem amb la suficient
importància aquest tema que,
malauradament s’ha convertit
en quotidià. Estem farts de llegir
en les portades dels diaris els
assassinats de terroristes, els
morts per accidents de trànsit,
els morts en catastrofes i guerres,
però poques vegades sobre la mort
d’una dona maltractada. Aquestes
notícies acostumen a venir en breus dins
de les pàgines de succesos, com si es
tractés d’un simple robadori o furt, o de la
detenció d’un conductor ebri o que circulava
a massa velocitat.
Durant els darrers anys, les dones
maltractades han anat sortint a la llum i poc
a poc, massa poc a poc, van atrevint-se a
denunciar els fets a la justícia ordinària, i
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aquesta, molt més poc a poc encara, intenta trobar solucions legals, sense sortirse’n per evitar que les denunciants rebin la
darrera de les tortures, que acostumen a
pagar amb la mort.
Des d’aquesta tribuna volem agrair
l’exposició a la seva autora, l’Ester Besolí i
a l’entitat patrocinadora, la CAM. Una
mostra de pintures d’imatges cruels, però
que com sempre, la realitat supera la ficció,
basades en fets reals, i la notícia apareguda
a la premsa, acompanya cada quadre de
manera gràfica.
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Balaguer recorda el seu passat
medieval amb una festa commemorativa
Organitzada per l’Associació “Veniu a Balaguer” va commemorar-se
l’otorgament del mercat setmanal dels dissabtes per Pere I el Catòlic

Milers de nens i nenes
inicien un nou curs escolar
El passat 15 de setembre, els centres
escolars van obrir les seves portes
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La capital de la Noguera
va celebrar un mercat medieval per tal de commemorar
una de les fites històriques de
la capital de la Noguera com
és l’atorgament del Mercat
Setmanal dels dissabtes per
Pere I el Catòlic, l’any 1211. El
centre històric de la ciutat va
omplir-se el passat dissabte
de joglars, malabars, moros i
cristians amb les seves tendes i actuacions i desfilades
de personatges històrics.
Durant la vesprada del
dissabte, els organitzadors
de la festa van preparar un

sopar medieval al centre de la
Plaça Mercadal, mentre que
les activitats van continuar el
diumenge al matí amb una
festa infantil i una xocolatada
amb actes infantils a mitja tarda.
El diumenge es va donar

Els actes medievals
han estat seguits per
un bon nombre de
públic durant tot el
cap de setmana

per finalitzat els actes iniciats
amb la conferència de l’escriptor balaguerí, Francesc
Puigpelat, i la visita guiada al
Xalet Montiu i a la Casa
Tarragona, durant la Diada
Nacional de Catalunya, el
passat 11 de setembre.
A més de la participació
d’una part dels Moros i Cristians de Lleida, la desfilada
va comptar amb veïns de la
ciutat de Balaguer que també van disfressar-se amb
vestimentes medievals i van
participar al cercavila del dissabte a la tarda.

Milers de nens i nenes de la comarca de la
Noguera van iniciar un nou curs escolar, el passat 15
de setembre, amb un increment important de nombre d’alumnes respecte al curs anterior.
El que també ha augmentat considerablement,
sobre un 8 per cent és el preu dels llibres i del material
escolar necessari per a un correcte inici de curs,
segons ha anunciat l’Associació de Consumidors,
tant per cent superior a l’IPC.
A la capital de la Noguera, a més dels centres
docents reglats, també van iniciar el nou curs 20032004, a l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques, que
comptarà amb una vuitantena d’alumnes, a l’Escola
Municipal de Música que comptarà amb uns 160
alumnes i a la llar d’Infants Patufet, amb 90 alumnes
de 0, 1 i 2 anys.

- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells
- Tècniques d’estudi i de redacció
-Preparació per a les Proves d’Aptitud per a
l’Accés a la Universitat
(Selectivitat, majors 25 anys)
- Preparació per a les proves d’accés 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

Isidre Gavín presideix els actes institucionals de
l’11 de Setembre a la capital de la Noguera
Acompanyant l’alcalde de l’Ajuntament de Balaguer, Miquel Aguilà
i el president del Consell Comarcal de la Noguera, Josep Roig

El president de la Diputació de Lleida, Isidre Gavín va
demanar, durant l’acte institucional de l’11 de setembre,
l’esforç de tothom per tal de
salvaguardar la llengua catalana, així com l’autogovern de
Catalunya, «ja que després de
25 anys de llibertats democrà-

tiques, Cata-lunya necessita
dotar-se d’un nou marc jurídic i d’una regeneració
generacional. Ca-talunya no
és una regió espanyola com
ho poden ser Castella o
Múrcia, entre d’altres. Nosaltres som una nació dins de
l’Estat espanyol».

En l’acte de celebració
de la Diada a Balaguer, van
assistir-hi l’Alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà i el
president del Consell Comarcal, Josep Roig. Aguilà, en el
seu parlament va fer esment
a la necessitat de la tolerància, respecte i justícia, per
evitar la violència.
L’acte, celebrat davant de
l’escultura l’Escull, a l’Avinguda dels Països Catalans i
dedicada als pobles de parla catalana, va finalitzar amb
la cantada de l’himne de
Catalunya, Els Segadors, per
part de tots els assistents a
l’acte, i l’actuació de l’Esbart
Dansaire Lleidatà que va oferir bona part del seu repertori
de balls i danses tradicionals
del nostre país.

Presència de molt públic a la
III Edició de la Fira d’Entitats
La Fira d’entitats 2003 celebrada el passat diumenge 7 de setembre a la Plaça del Mercadal de Balaguer
va tenir la presència d’un total de 42 associacions i
entitats de Balaguer donant entrada a entitats de la
comarca com les associacions de dones de Bellcaire,
Albesa o Cubells, o l’Associació Terres del Marquesat,
entre d’altres.
Tot i la pluja de les primeres hores del matí, que van
retardar el muntatge dels expositors, van ser nombroses les persones que van visitar la Fira.
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REF. 000823
OPORTUNITAT
Acollidor segon pis de 3
habitacions, bany complet
reformat.
Preu: 33.100 euros

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

BALAGUER

HOSTAL NOU

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

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

BELLCAIRE

BELLMUNT

REF. 22531
Magnífica casa seminova de
160 m2, 5 hab., bany complet,
calef. gas oil, gran garatge,
pati d’una hectarea
VINGUI I INFORMI’S!!

REF. 22532
Terreny de 2.000 m2, disposa
de tots els serveis. Ampli
magatzem
TRUQUI I INFORMI’S
SENSE COMPROMIS!!

FINANÇAMENT100%
Si no aconsegueix la seva
hipoteca, vingui a veure’ns.
Condicions bancaries
immillorables!!!!
ENCARA QUE NO COMPRI
A TRAVÉS NOSTRE.

BALAGUER

REF. 22534
Magnífic pis seminou de 90
m2, 4 hab. 1 bany, lavabo,
calefacció individual, A.C.,
mosquiteres, fil musical,
parking tancat opcional.
Grans vistes.
LLEST PER ENTRAR A
VIURE!!

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

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

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

BALAGUER

BALAGUER

CORBINS

REF. 021899
Acollidora casa de 70 m2
zona Firal. Pati posterior.
MOLT ECONOMICA,
VINGUI A VEURE-LA

REF. 022530
Acollidor pis tot reformat, 2
hab., ampli traster. Molt
assolejat. Zona molt tranquila.
FINANÇAT AL 100%

REF. 22533
Casa de planta baixa de
90m2, 3 hab., terra de gres,
terrassa posterior, calef. gas
oil.
Preu: 97.970 euros
NO SE LA DEIXI ESCAPAR!!

BALAGUER

REF. 000825
Pis amb possibilitat de
duplex al casc antic, 6
dormitoris, 2 banys,
semimoblat.
Preu: 27.060 euros
Moltes possibilitats!!

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

BALAGUER

ALGERRI

V. DE LA SAL

LA RAPITA

BALAGUER

REF. 22506
Pis seminou de 3 hab., ascensor,
calefacció,
totalment moblat i equipat.
DE PRESTIGI!!

REF. 22513
Casa a reformar al seu gust,
80 m2 per planta, pati posterior de 50 m2.
CENTRE POBLE.

REF. 21924
Gran casa de 300 m2 a reformar, 4 hab., terrassa de 25
m2, ampli garatge.
VISQUI ENVOLTAT DE
NATURA!!

REF. 21950
Terreny urbà de 400 m2, centre poble, disposa de tots els
serveis, aigua, llum i
clavegueram.
VINGUI I INFORMI’S!!!

REF. 022548
Acollidor pis de 3 hab., bany
complet, cuina office,
moblat.
MOLT BONA ZONA.

Vallfogona celebra la seva Festa Major
de Sant Miquel, del 26 al 29 de setembre
Antoni Salud Miret, Cap d’Area de Gestió Externa d’Adigsa, serà
l’encarregat de llegir el Pregó de festes, el dia 26 a les 10 del vespre
La poblacó de Vallfogona celebra una nova edició de la seva Festa Major dedicada al seu patró,
Sant Miquel, del 26 al 29 de setembre, amb una
programació plena d’actes culturals, esportius i lúdics, que començaran amb el tradicional repic de
campanes i la lectura del pregó de festes, que enguany correrà a càrrec d’Antoni Salud Miret, Cap
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d’Àrea de Gestió Externa, Relacions
Institucionals i Protocol d’Adigsa, el divendres 26 de setembre. Acte seguit
es farà la popular tallada del xop, ball
amb l’orquestra Contraband i en acabar sessió de disco-mobil fins a la
matinada
El dia 27 a la tarda, al circuit de darrera del camp de futbol hi haurà demostracions de poke-bike i motocross,
mentre que el ball de tarda i nit correrà a
càrrec dels grups Quartz i Tremendos.
El dia 28 començarà amb una tirada al plat, la missa, campionat de tennis taula i ball amb l’orquestra Juniors,
mentre que la Festa s’acabarà el dilluns
29 amb la Missa en honor a Sant Miquel i l’actuació musical de la Orquestra Emporium, amb una ballada de sardanes i la sessió de ball fi de festa.

Tartareu celebra l’Aplec de
Sant Miquel el dia 28
Organitzat pel Patronat de Sant Miquel
Tartareu celebra, el proper diumenge 28 de
setembre, una nova edició de l’Aplec de Sant Miquel,
que començarà a les 11 del matí amb la Missa a
l’ermita. A les 12,30, i a l’església parroquial es farà
una conferència-col·loqui a càrrec de Joan Bellmunt i
tot seguit es farà un dinar de germanor.
A la sobretaula, el grup Xaloc amenitzarà els
comensals amb una cantada d’havaneres, donant
per finalitzat l’Aplec de l’any 2003.
D’altra banda, durant el proper mes d’octubre, el
local social de Tartareu acollirà un curset de cuina, per
a tots els interessats.

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

Sala per a banaquets
Us desitja bona Festa Major

L’Ajuntament de Vallfogona
desitja que passeu uns dies inoblidables
gaudint de les seves Festes de Sant Miquel

CURS D’AUXILIAR D’OFICINA AMB INFORMÀTICA
Gratu
ACSER S.C.C.L.
C/ Sant Lluís, 50 - BALAGUER
Tel./Fax 973 445 912
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Possibilitat de preparar-se per la Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà

INICI: 1 octubre 2003
FINALITZACIÓ: 20 maig 2004
HORARI: MATINS

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme

FONS
SOCIAL
EUROPEU

Montse&Joe, Liberty i l’Orquestra
Blanes presents a la Festa Major d’Os
La Festa se celebrarà des del divendres 26 fins al dilluns 29 de
setembre, festivitat de Sant Miquel, patró de la població
La localitat noguerenca
d’Os de Balaguer celebra la
seva Festa Major dedicada a
Sant Miquel els dies 26, 27,
28 i 29 de setembre, amb tot
un seguit d’actes que s’iniciaran el divendres 26 amb un
sopar de germanor a 2/4 de
10 de la nit, seguit d’una cantada d’havaneres amb el grup
Arrels de Terra Ferma. A partir
de les 12 de la nit continuarà
la festa pel jovent.
El dissabte continuaran
els actes amb el popular concurs de botifarra a les 12 del
migdia, cucanyes i jocs per
als més petits a les 4 de la
tarda, i ball de tarda i nit amb
Montse& Joe Transfer, a les 8
i a les 12 de la nit respectivament.
El diumenge, durant tot el
dia hi haurà un parc infantil i a
les 12 del migdia es celebrarà el concurs de bitlles. A les

6 de la tarda es disputarà un entretingut encontre de futbol
entre Solteres contra Casades. El ball de tarda a les 8, i el de
la nit a les 12, estarà amenitzat per l’orquestra Liberty.
La festa s’acabarà el dilluns dia 29 amb un cercavila amb
els Grallers d’Os i la Missa Major en honor a Sant Miquel. A la
1 del migdia hi haurà el Ball de vermut, a les 6 de la tarda un
concert i a partir de 2/4 de 8 del vespre una sessió llarga de
ball, tot amenitzat per la Cobra Orquestra Internacional Vila de
Blanes.
Tots els actes de la Festa Major d’Os de Balaguer són
gratuïts, excepte el sopar, i estan organitzats per A.J. Sampitot.

Térmens organitza una
exposició sobre Cadaqués
I una altra exposició de bonsais
Térmens organitza un parell d’exposicions durant
aquest cap de setmana del 20 i 21 de setembre, de
temàtica força variada.
La primera de les mostres és una exposició
fotogràfica sobre la població de la Costa Brava de
Cadaqués. Fotografies de Joan Vehí, col·laborador
del pintor Salvador Dalí.
D’altra banda, el Club Bonsai Balaguer també
ofereix una mostra de la seva col·lecció de bonsais
amb l’objectiu de satisfer la curiositat dels molts
aficionats al conreu d’aquests petits arbres, que són
verdaderes obres d’art.

L’Ajuntament d’Os de Balaguer

convida a tothom a gaudir de la seva Festa Major
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Francesc Xavier Ballabriga visita les
instal·lacions de l’empresa Pigot Dis
El Director General de Desenvolupament Rural del DARP va visitar
diferents instal·lacions de la comarca de la Noguera

Josep Espar i Cavall Fort
reben el Jaume d’Urgell
Durant els actes de la Diada Nacional
de Catalunya, de l’11 de setembre
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El director General de Desenvolupament
Rural del DARP, Francesc Xavier Ballabriga, va
visitar la passada setmana les instal·lacions
de l’empresa Pigot Dis, ubicada recentment
al Polígon Industrial Campllong de Balaguer,
i que ha estat subvencionada pel programa
Proder de la comarca de la Noguera.
En aquest sentit, Ballabriga va indicar que
el programa Proder està funcionant molt bé
arreu de les comarques catalanes, i que a la

Noguera, s’han atès un total de 54 sol·licituds, de les quals 33 ja han estat aprovades.
Francesc Xavier Ballabriga va estar
acompanyat durant la visita pel president
del Consell Comarcal de la Noguera, Josep
Roig, pel gerent Resti Vilajoliu, pel responsable del Proder a la Noguera, Carles Profitós i pels propietaris de l’empresa balaguerina.
En el decurs de la visita, Ballabriga va
indicar que en un parell d’anys estarà enllestida la totalitat de l’obra del canal AlgerriBalaguer, termini en que s’acabarà el canal
en les zones de Castelló, Torrelameu i
Menàrguens, que estan en fase de construcció i es realitzarà la fase del terme de
Balaguer, actualment en redacció.
Ballabriga va visitar la cooperativa Sant
Roc d’Albesa que ha estrenat, recentment,
unes càmeres frigorífiques amb ajudes del
Pla de Desenvolupament Rural.

Josep Espar Ticó, i la revista Cavall Fort, de les
mans del seu president Manuel Subirà, van recollir els
premis de la XIV Edició del Jaume d’Urgell que
organitza, anualment, el Consell Comarcal de la
Noguera per aquelles persones o entitats que més
han destacat durant l’any o al llarg de la seva vida en
favor de la llengua catalana.
Josep Espar Ticó va rebre el premi pel seu
activisme cultural en temps de resistència, tal i com va
destacar el president de la Diputació Isisdre Gavín,
dient que «tant Espar com la revista Cavall Fort són fills
d’una època en la que les lleis no els eren favorables
per la seva tasca».
Durant les edicions passades han estat moltes les
persones i les entitats que han recollit el premi Jaume
d’Urgell.

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

La Sentiu celebra la seva Festa Major,
precedida de Setmana Cultural
Una programació repleta d’activitat cultural, esportiva i lúdica per a
tots els gustos i totes les edats, oberts a tota la comarca
La població noguerenca de La Sentiu celebra la seva Festa Major del 26 al 29 de
setembre, tot i que durant la setmana del 22 al
26 celebrarà la Setmana Cultural.
La Festa començarà el divendres 26 a partir de les 12 de la nit amb el Correfocs de la
Serp a càrrec del Diables de Balaguer amb una
Nit de foc i gresca que tancaran els grups
musicals Tremendos i Flaix Disco fins a altes
hores de la matinada.
El dissabte 27, a partir de les 4 de la tarda,
es disputarà un partit de futbol sala, i mitja hora
més tard, començarà la popular gimcama amb
bicicleta que la colla Ciclista de La Sentiu
organitza amb molts obsequis per a tothom, i
que s’acabarà amb una xocolatada per a tots
els presents.

A partir de 2/4 de 8 de la tarda, una
lluida sessió de ball a càrrec de l’Orquestra
Costa Brava, posarà els moments musicals
de la jornada. Després de sopar el tradicional concert i ball de nit a càrrec de la
mateixa orquestra Costa Brava. Tot seguit,
els més joves podran gaudir i continuar la
festa amb la marxa de la Flaix Disco fins a
l’hora d’esmorzar.
L’Esmorzar popular començarà el
diumenge a les 7,30 del matí amb frexinada
de peix acompanyada de fruits de la vinya.
Després d’esmorzar començarà la «Guerra de farina» abans d’anar a dormir.
A partir de les 12 del migdia, les
atraccions del parc infantil faran gaudir del
toro mecànic, d’un circuit de motos, els
inflables i un tren que circularà pels diferents
carrers del poble, a tots els més menuts
de la festa.
El concurs de botifarra començarà a
les 4 de la tarda seguit d’un Torneig de
Hoquei pista.
L’orquestra Tarantela posarà la música

L’espectacular Correfocs de la Serp
donararà l’inici de la Festa Major el
divendres dia 26

L’Orquesta Costa Brava amenitzarà
les sessions de ball de tarda i nit
del dissabte 27 de setembre

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

en una llarga sessió de ball.
El dilluns 29 de setembre, festivitat de Sant Miquel,
començarà amb la Missa Major celebrant la diada del Patró, a
partir de les 12 del migdia.
Havent dinat, a partir de 2/4 de 5 començarà el primer
Campionat de Scalextric amb el disseny i assessorament del
Club Scalextric de Balaguer.
La Tirada de Bitlles i un berenar popular, amb una sessió de
ball a càrrec del duet musical Ruben’s posaran el punt i final a
la Festa Major de La Sentiu.
Del 22 al 26 de setembre, se celebrarà la Setmana Cultural
amb diferents conferències i xerrades com «la nova legislació
de la PAC», «Iodur de plata, arma antigranís o contaminant?»,
«el testament vital», «un pla local de Joventut, Que és això?», i
l’exposció «A casa dels padrins» organitzada per l’Associació
de dones de la Guardiola.

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

Us desitja
unes bones Festes
de Sant Miquel

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

L’Ajuntament de La Sentiu de Sió
convida a tothom a gaudir de la seva
Festa Major de Sant Miquel
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Ester Besolí exposa amb duresa el
problema de les dones maltractades
Amb una exposició de pintures a la sala d’exposicions de
l’Ajuntament, patrocinada per la Caja de Ahorros del Mediterraneo

L’Acadèmia Serra celebra
l’acte central dels 50 anys
Un acte acadèmic i un sopar amb tots
els ex-alumnes del centre educatiu
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L’exposció “Víctimes del
maltractament” planteja el
problema de les dones
maltractades en forma de
denúncia social, a través de
l’impacte visual produït per
imatges cruels. Els quadres
mostren la crueltat que utilitzen
els maltractadors i violadors,
tal i com és, sense edulcorants.
L’exposició consta de 30

obres de petit format
realitzades sobre paper en
tècniques molt diverses: pastel, tinta, plàstica, etc., i de 8
obres a l’oli de gran format.
Ester Besolí és una jove
pintora del Baix Ebre, molt
compromesa en la lluita per la
igualtat de sexes.
L’exposició està patrocinada per la Caja de Ahorros
del Mediterráneo.

La mostra es podrà
veure entre el 10 i el 28 de
setembre, i va inaugurar-se
el passat dimecres 10 de
setembre .
Durant l’acte inaugural
de l’exposció va oferir-se
als assitents una representació teatral sobre un
maltractament a la dona,
com pot observar-se en la
fotografia.

L’Acadèmia Serra de Balaguer celebra enguany
els seus 50 anys entre els centres docents de la nostra
ciutat, amb un seguit d’actes que van iniciar-se el passat 2 de setembre amb una exposició de fotografies i
treballs dels darrers 50 anys i que pot observar-se en
els passadissos de l’acadèmia durant tot el curs, i
que s’acabaran amb un acte acadèmic i un gran sopar-festa que se celebrarà el proper 26 de setembre
als pavellons de la Cros i al que hi poden assistir tots
aquells ex-alumnes i actuals alumnes que durant els
50 anys d’història de l’Acadèmia Serra han cursat alguna de les especialitats i cursos que s’han impartit.
Els interessats en assistir-hi poden posar-se en contacte amb l’Acadèmia el més aviat possible.
L’Acadèmia Serra va fer un salt qualitatiu important
en els seus serveis a partir del curs 92-93 quan inicien
Cicles Formatius de Formació Professional, entrant a
l’Ensenyament Reglat, atorgant títols oficials en les
especialitats de Gestió Administrativa, Cures Auxiliars
d’Infermeria (Grau mitjà) i Administració i Finances (Grau
superior).

L’Escola d’Estiu de la Noguera acaba amb
una participació de 100 alumnes
L’Escola organitzada pelGrup de Mestres de la Noguera
arriba a la seva XVII edició amb un ampli ventall de cursos
Un centenar de professors han
assistit a la XVII ena. edició de la Escola
d’Estiu de la Noguera durant els dies 4,
5, 8 i 9 de setembre en la qual s’han
impartit diferents cursos de formació.
La participació ha estat força elevada malgrat les dates i les tasques de

preparació i organització d’aquest
inici de curs escolar.
L’esperit de la nostra Escola
d’Estiu sempre ha estat ser un punt
de retrobament, intercanvi d’experiències, actualització i renovació
pedagògica dels docents de les
nostres contrades.
L’Escola d’enguany presentava la possibilitat de realitzar diferents cursos per als docents de la
nostra comarca.
Cursos tan variats com els tallers de música d’altres ètnies, disseny i edició de pàgines web amb
dreamweaver, tallers de ceràmica
creativa, o les novetats de cursos
com la ciència divertida; foniatria i
educació de la veu, la cuina catalana aplicada a les festes tradicionals o l’observació astronòmica
entre d’altres cursos tècnics i di-

dàctics.
La dissetena edició de l’Escola d’Estiu de la Noguera, ha estat
organitzada pel Grup de Mestres i
el Centre de Recursos Pedagògics
i els diferents cursos s’han impartit
a les aules de l’IES Almatà de
Balaguer.
L’alta participació fa de l’Escola de la Noguera, una de les més
participades de les Escoles d’Estiu que se celebren arreu de les
comarques catalanes, especialment per la qualitat i novetat dels
seus cursos.

Les aules de l’IES Almatà han
acollit la 17ena Escola d’Estiu de
la Noguera amb la presència d’un
centenar d’alumnes

Cursos de temàtica molt variada i
novedosa han suposat que molts
docents de la comarca
s’inscriguin a l’Escola 2003
11

Sol·licita

TÈCNICS ADMINISTRATIUS
per incorporar-se a les Àrees LABORAL, JURÍDICA i ADMINISTRACIÓ
TITULACIÓ:

- Dret, Econòmiques, Graduat Social, Relacions Laborals, Ciències Empresarials,
Cicles Formatius o estudis equivalents.

VALORACIÓ:

-

Coneixements Informàtics (Word, Excel,...)
Capacitat de treball i iniciativa.
Orientació de servei al client.
Dots de comunicació.

OFERTA:

-

Incorporació immediata.
Contracte a temps indefinit i jornada completa.
Formació a càrrec del Gabinet.
Retribució negociable segons experiència i vàlua.
Es garantitza una estricta i absoluta confidencialitat.

Per raons operatives només es convocaran a les proves d’accés els candidats pre-seleccionats
d’acord amb el perfil requerit pels llocs de treball a cobrir.
Interessats enviar Currículum Vitae a:
Personalment o correu: Passeig de l’estació, 19 - CP. 25600-BALAGUER
E.mail: recursoshumans@teixidogabinet.es
Fax: 973.443.801

12

Classificació Primera Catalana
1.Pubilla Casas ............ 9
2.Rubí .......................... 7
3. Guíxols ..................... 7
4.Balaguer .............. 6
5.Hospitalet .................. 6
6.Pobla Mafumet .......... 6
7.Morell ........................ 4
8.Santboià ................... 4
9.Júpiter ...................... 4
10.Pomar ..................... 4

11. Ripollet ................... 4
12. Premià ................... 4
13. Masnou .................. 3
14. Tortosa ................... 3
15. Prat ........................ 2
16. Badalona ................ 1
17. Horta ...................... 1
19. Sants ...................... 1
19. Santa Eulàlia ........... 1
20. Poble Sec .............. 0

Golejadors del F.C. Balaguer
1.Tenorio ................. 2
2.Ermengol .............. 1

EL Balaguer no podia
iniciar de millor manera el
campionat, amb dues
victòries a casa davant el
Sants i l’Horta, tot i la derrota per la mínima que va
emportar-se del complicat
camp del Premià, el passat
11 de setembre.
Els homes de Emili Vicente han aconseguit sis
punts dels nou possibles,
amb 3 gols a favor i un sol
en contra.
Juanjo Tenorio que ha
marcat dos gols es situa al
capdavant
de
la
classificació de golejadors,
gràcies als gols marcats al

Sants el primer partit de
lliga, i el que va marcar a
l’Horta, que va servir per
emportar-se la victòria,
aquest de penal.
Aquest diumenge, el
Balaguer visita el camp del
Tortosa, on intentarà treure
un bon resultat.

Ermengol

El nou Balaguer d’Emili Vicente comença
de manera brillant la nova temporada
Amb dues victòries en els tres primers partits de la Primera Catalana,
l’equip vermell il·lusiona els socis de l’entitat amb un bon joc
El nou Balaguer, format
per jugadors de casa, en la
seva major part, ja il·lusiona
els socis de l’entitat
aconseguint dues victòries en
els tres primers partits.
Els homes que entrena
Emili Vicente aconseguiren
imposar-se al Sants per 2-0
en el primer partit de lliga, amb
gols d’Ermengol i de Juanjo
Tenorio, mentre que l’11 de
setembre, en la segona jornada van caure derrotats per
la mínima al camp del Premià,
en un partit en que els de la
Noguera van fer mèrits per
emportar-se un punt, però la
actuació arbitral, anulant un
gol totalment vàlid, va impedir-ho. Però tres dies més tard,
altre cop al Municipal, els
balaguerins van imposar-se a
l’històric Horta per un ajustat
1-0, amb gol de Juanjo Tenorio, el capità de l’equip, de

penal.
El Balaguer 2003-2004 ha aixecat força espectació entre
els socis i aficionats de la capital de la Noguera, que han
gaudit força en els dos partits disputats a casa.
Aquest diumenge el Balaguer es desplaça al complicat
camp del Tortosa, un dels gallets de la categoria, mentre que
una setmana després, serà el Santboià, un altre dels favorits
per l’ascens, qui visitarà el Municipal. D’altra banda, aquest
divendres 19 de setembre, es celebrarà una Assemblea General de Socis a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, en la que es
presentarà la nova Junta Directiva.
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El Futbol Sala Cristec Balaguer es
presenta davant de la seva afició
Amb un partit que enfrontà els homes de Rafa Martinez amb l’Andorra
de Divisió de plata, després de realitzar una bona pretemporada

Anna Biscarri fitxa pel C.D.
Santiago de Saragossa
Va proclamar-se campiona en l’Open
Internacional de Vic de Tennis Taula
Anna Biscarri, que la temporada passada militava al
Finques Ripollet de Divisió d’Honor, ha acceptat l’oferta
del C.D.Santiago Tenis de Mesa de Saragossa per jugar aquesta temporada a primera nacional. El passat 6
i 7 de setembre va obtenir la victòria a l’open B absout
femení en el marc del XVIIIè Open Internacional de Vic on
ja va participar com a integrant d’aquest club. D’altra
banda, Marta Gatnau, del C.T.T. Balaguer va aconseguir
una meritòria tercera posició.
Aquests bons resultats en la pretemporada s’uneixen
als aconseguits a les 24 hores de Cassà de la Selva
(Girona) celebrades el 30 i 31 d’agost, on el balaguerí
David Picoy va ser sots-campió en categoria infantil i
Biscarri va acabar 7a en absolut femení.
Destacar també l’actuació de Francesc Ramírez, el
jugador més jove de la província, al classificar-se entre
els 16 millors alevins.

El Cristec Balaguer de Futbol Sala, va
presentar-se el passat diumenge, a les 16,30
hores davant de la seva afició, amb la
presència de l’Alcalde de Balaguer, Miquel
Aguilà, el President del Consell Comarcal de
la Noguera, Josep Roig, el regidor d’esports,
Juanjo Tenorio, el president del Consell
Esportiu de la Noguera, Josep Batalla i el
Delegat d’Esports a Lleida, Josep Roi, els
quals van lliurar uns trofeus i medalles als
jugadors del Vipla, que l’any passat van
aconseguir un merescut ascens de

categoria, i enguany disputaran el campionat
de Primera Nacional A, que entrena Rafa
Martinez.
En el decurs de la presentació, les
autoritats locals van coincidir en destacar la
gran labor d’aquest equip, que en els darrers
anys ha portat el nom de la ciutat per arreu
de Catalunya. Un grup d’esportistes de
Balaguer que juguen sense cobrar ni cinc i
que han aconseguit molts èxits esportius.
L’acte va finalitzar amb un partit davant
l’Andorra de la Divisió de Plata.
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La tercera edició del Raid de la Noguera
se celebra aquest cap de setmana a Àger
Serà el primer Campionat de Raids de Catalunya i proposen constituir
la Copa Catalana de Raids de cara al proper any 2004
La Tercera eidció del Raid de la Noguera,
que se celebrarà els propers dies 20 i 21 de
setembre, que a la vegada serà el primer
Campionat de Raids de Catalunya, servirà com
a preludi i assaig de la futura Copa Catalana de
Raids, que es constituirà de cara al proper any
2004.
Tal i com ho va manifestar el cap de l’àrea
tècnica de la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC), Vicenç

Sánchez, en l’acte de presentació del
campionat que tindrà lloc a la zona de l’Alta
Noguera, a la Vall d’Àger, «la creació de la
Copa Catalana de Raids inclou la
constitució d’un comité de Raids, que
s’encarregarà de les tasques de
coordinació de les diverses proves,
l’elaboració d’un reglament i d’un calendari
de competicions, així com també la
selecció de les diferents proves».
El Centre de Promoció d’Activitats de
Muntanya de Balaguer, entitat que
s’encarrega d’organitzar la competició
(juntament amb la col·laboració de la FEEC,
de l’Ajuntament de Balaguer i del Consell
Comarcal de la Noguera), espera comptar
amb la participació d’una trentena d’equips
procedents de totes les comarques catalanes, en la competició que se celebrarà a
la Vall d’Àger.
El Raid de la Noguera, que se celebra
des de fa tres anys, inclou diferents disci-

plines esportives, totes elles dins del món dels esports
d’aventura i de muntanya.
Segons el Director del Raid de la Noguera, Marc Rocaspana,
la finalitat que persegueix aquesta prova i els esportistes que hi
participen no són altres que «la superació física, el repte tècnic
i l’autocontrol per part dels participants ja que les proves es
desenvolupen en un entorn geogràfic canviant».
En les anteriors edicions, el Raid de la Noguera ha reunit els
millors esportistes de l’especialitat, tot i que s’espera superar
el nivell en l’edició d’enguany en la que ja han anunciat la seva
participació diferents equips d’un alt nivell esportiu i competitiu
com es podrà veure aquest cap de setmana.
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El Club Bàsquet Balaguer afronta amb entusiame
la nova temporada a Primera Catalana
Dirigits per segona temporada consecutiva pel tècnic Sergi
Fernàndez, l’equip comptarà amb reforços joves i de qualitat

El C.B. Balaguer de 1a catalana afronta la temporada
2003/2004 amb un equip
força renovat i més jove respecte a la temporada anterior.
L’objectiu d’aquest any
és no passar els problemes
que es van produir la temporada passada i poder afron-

tar tots els partits amb
garanties i amb una plantilla
extensa i de qualitat
Aquesta temporada hi
han hagut quatre fitxatges
per poder compensar més
la plantilla i per poder rejovenir
l’equip. Aquest jugadors són
Roger Reguant; Aleix Targa;

Joel Galceran i Xavi Schelling.
Respecte a la temporada anterior, l’equip té les baixes
d’Edgar Fuentes i Ramon
Rúbies.
La plantilla complerta la
formen l’entrenador, Sergi
Fernández, els bases Xavi
Farran, Toni Palazón i Roger
Reguant, els escortes, Mario
Pastor i Xavi Schelling, els alers
Marc Betbesé i Manel Solís, els
pivots Xavi Solà, Jordi
Companys, Joel Galceran,
Aleix Targa i Guillermo Mesalles.
A més l’equip comptarà
amb la participació dels
jugadors del segon equip, i
que tan als entrenaments com
en els partits es podrà gaudir
d’un bon nombre de jugadors,
cosa que la temporada
passada no va succeir.

Una nova edició de la cursa
de la Diada de Térmens
La XVIIena Cursa de la Diada de Termens es consolida com la carrera de l’estiu a les Terres de Lleida,
gràcies a l’èxit massiu de participació en aquesta edició.
El bon temps va acompanyar la matinal atlètica que
aquest any estrenava un nou circuit de 5 quilòmetres.
La participació en la cursa fou d’uns 300 atletes
que juntament amb la celebració de la Primera Caminada Popular de la Diada que va comptar amb un
centenar de participants que tenien que fer el nou circuit
van convertir els carrers del poble en tota una festa
durant tot el matí.
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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 a l’Av. Pere III, de 5 habitacions
- Pis al C/ Montroig moblat
- Venda o canvi de gran pis i local a un
poble entre Fraga i Lleida, per pis o
casa a Saragossa, Pamplona o rodalies.
- Pis a Lleida de 3 habitacions.
2
- Pis al C/ Barcelona de 140m , parquing
i traster.
- Pis al c/ Balmes, 4 hab., bany, 2aseo,
balcó i terrassa de més de 100m .
- Pis a Lleida de 2 habitacions.
PISOS DE LLOGUER
- Av. Pere III, 5 hab.
2
- Àtics al 2c/d’Avall a estrenar, de 110m
i de 90m .
ALTELL EN LLOGUER
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacin Verdaguer
- Av. Pere III

973 44 79 58 - Fax 973 45 07 97 - BALAGUER

MAGATZEMS EN LLOGUER
- C/ Sant Crist.
- Magatzem al c/ Barcelona.
2
- 1 magatzems al c/ S Crist, un de 125 m .
- C/ St. Lluís xanfrà c/ Sant Crist
- Locals comercials al c/ Gaspar de Portolà.
- C/ Tarragona
- C/ Pare Sanahuja zamfrà Pere III
- C/ Alguer

PISOS NOUS EN VENDA
2
AL C/ BALMES DE 90m .
TOTALMENT EQUIPATS.
FINANCIACIÓ AL 100%
PROPERA PROMOCIÓ DE PISOS EN
VENDA AL CARRER URGELL
PÀRQUINGS
- Venda c/ Sanahuja, tancat 1.800.000
- Venda/lloguer al c/ Urgell.

MAGATZEMS EN VENDA

- ALTELL en venda a la Pl. de l’Alguer.
- C/ Pere III
2
- C/ Urgell de 170m .

CASES EN VENDA
BALAGUER
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes
negociables.
- Casa barata al c/ Diagonal
SANT LLORENÇ DE MONTGAI
- Parcel·les urbanes en venda.
CAMARASA
2
- Venda de parcel·la de 225m per 5
milions de pessetes.
- Garatge doble amb possibilitat de
construir a sobre. Bona situació. 2
- Parcel·la per construcció de 240 m .
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Gran garatge per 3.000.000 ptes
- Casa totalment moblada amb jardí.
LINYOLA
2
- Casa pairal de 505 m .
ALGERRI
- Parcel·les en venda

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.
- Casa moblada amb baixos i boardilla
al c/ Andaní. 5.500.000 ptes.
- Casa moblada a la Pl. Andaní.
10.000.000 ptes.
LA RÀPITA
- Parcel·les edificables amb projecte
bàsic
TORREDEMBARRA 2
- Pis en venda de 80m amb terrassa,
traster i parquing.
ELS MONJOS
- Casa adosada per 25 milions de ptes.
IBARS DE NOGUERA
2
- Casa de 120m amb pati.

El que diuen i diem
Tinc mala sort, el passat escrit no va agradar ni als uns
i als altres. De segur que vaig encertar en allò que no es vol
reconèixer. En fi que s’hi farà.
Ara es critica que una casa del casc antic, de planta
noble, s’hagi permès que la compressin persones foranes
i de no gaire bona fama. De qui és la culpa?, de l’Ajuntament
responen. I jo pregunto; així la propietària no hi té res a
veure? Vinga home, no vulgueu repartir cops sense veure la
classe de bastó que teniu. Amb un Ajuntament endeutat
fins al coll. Un poder recaptatori limitat. Un pagament
d’interessos que s’emporta bona part del recaptat. I un
programa d’obres a fer que es va prometre durant la
campanya, ara només faltaria que s’embarqués en una
restauració que ni la propietèria va atrevir-se. És ganes de
parlar. És una malaltia endèmica del país.
La veritat -una de les tres que sempre hi pot haver segons
el Cela- és que el deute de la ciutat no havia estat tema de
preocupació fins al moment que va aflorar públicament en
el debat televisiu Borràs-Aguilar. On segons un eren sis i
l’altre deia que eren dotze (números supostos). Fins al final
d’aquell mandat, que va ésser final de veritat per un dels
dos, el deute no va merèixer una especial atenció. Després
del pas del Sr. Borràs per l’Ajuntament com un catarsi res
no ha tornat a ser com era. I ara de deute es té el que és té.
La mateixa història de Balaguer ens diu que sempre hi ha
hagut bons gestors, però cars. Aquell en va esser un.
Per l’altra banda els propietaris -que no han estat ni un
ni deu- , quan han marxat del casc antic, desprès d’un poc
temps han venut a preu de saldo la seva casa, importantlos poc a qui venien, si venien a les seves mans les quatre
peles que valia. Per tant, deixem de costat el que interessa
dir, i per una vegada, mirem d’ajustar-nos a la realitat encara
que no sigui agradable.
He rebut no sé com un fulletó del Centre Històric que
volem. És encomiable tot el que volen, fins i tot el número
de compte. Jo voldria pensar que tindran prouta força per
fer adecentar l’única casa que fa vergonya a la Plaça.
L’objectiu tant si és comercial, turístic, centre de cultura
popular i tradiccional, lloc d’encontre de persones i cultures
diferents, és necessari tenir-lo amb la cara neta per presentar-se. I quan un propietari no ho fa, ha d’ésser l’Ajuntament
el que li exigeixi el compliment d’un mínim d’adecentament
que el propietari per educació i respecte als conciutadans
ha de fer, encara que dubto que tingui aquestes capacitats.
Anys i anys ens ho diuen.
També fa molts anys ja es va enviar als propietaris una
notificació dels pagaments que corrien el risc de tenir si no
adecentaven les façanes. Que espera l’Ajuntament per ferho complir? Per l’altre costat, seria bo que els funcionaris
del Servei Tècnic Municipal, enlloc de dificultar qualsevol
obra -i tenir-ho a títol d’honra-, servissin pel que cobren, es
suposa, per fer funcionar la ciutat.

Perspectives - Panorama electoral
En un context no preelectoral com el que
ara visquim, hom diria que Espanya és un país
convulsionat, inestable i amb un esdevenidor
d’allò més negre. No és així.
El resultat electoral de les passades eleccions municipals, en el conjunt de l’Estat espanyol ha sigut, si més no, sorprenent. Aquells
que anunciaven una debel·lada electoral del
Partit Popular van caure en l’errada de creure
que el poble és ignorant i no té memòria. Sabem que els partits polítics que no preveuen
un resultat electoral satisfactori diuen i prometen qualsevol cosa per tal d’evitar el fracàs
electoral, però es fa difícil d’entendre que un
partit, el Partit Socialista, que tenia totes les
enquestes electorals a favor, caigués en
amenaçes, agressions, desqualificacions personals i profecies absurdes. El sobre sorpresa se’l van trobar el 25 de maig en el conjunt
de l’Estat respecte de les eleccions municipals i, amb ridícol inclós, a les eleccions a la
Comunitat de Madrid. Per molt que diguin, jurin, perjurin i assegurin, per molt recolçament
mediàtic que tinguin per part de certa premsa
escrita i televisada, ni la comissió creada ad
hoc per investigar la suposada “trama” ni mil
comissions més, han pogut ni podran demostrar l’existència de cap trama immobiliaria
en la qual no hi fòs implicat almenys un constructor o promotor immobiliari lligat d’una forma o altra al Partit Socialista i, sobre tot, a la
Federación Socialista Madrileña. L’última ha
sigut la del diputat Luis Suárez, diputat de IU
(comunistes) que ha reconegut tenir un patrimoni immobiliari superior a 6 milions d’euros,
o 1.000 milions de pessetes. Per cert, també
ha reconegut que mai ha fet declaració de
patrimoni. La lluita interna de poder en el si del
Partit Socialista és origen i causa del ridícol del
Sr. Simancas i companyia. De fet era injust
que IU, amb un 6 per cent i escaig dels vots
dels madrilenys, administrés, a resultes de
l’acord amb el candidat Sr. Simancas, el 50
per cent del pressupost de la Comunitat de
Madrid. Estic parlant de dezenes de milions

C.G.A

P.D: Tornats de vacances tenim un Consell Comarcal que ja
funciona, amb un home honest i treballador al front. La seva
senzillesa ens fa tenir la seguretat de rebre un tracte agradós
i just.
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d’euros amb un 6 per cent de confiança de
l’electorat. Inacceptable perquè representa anar
totalment en contra d’allò que el poble va expressar a les urnes. Amb un 6 per cent de vots,
encara que fent coalició entrés al govern de la
Comunitat, atorgar-li l’administració del 50 per
cent del pressupost ha sigut una demostració
clara i fefahent que el Sr. Simancas volia governar sigui como sigui. El problema va sorgir quan
va traure quotes de poder a gent del seu propi
partit per tal d’atorgar-les als comunistes. L’altra
meitat del pressupost sembla ser, segons he
vist publicat en tres mitjans escrits diferents, que
se la reservava el Sr. Simancas per tal d’adjudicar l’edificació de 50.000 habitatges de protecció oficial a un selecte i elitista grup de promotors immobiliaris. Déu me’n guar.
Des de la perspectiva del ciutadà de a peu
la classe política és corrupta, voluble i infidel als
seus principis. No és veritat. A més del de Madrid
segur que n’hi ha més de Tamayos, però això
no vol dir que tota la classe política sigui corrupta. No fa gaire temps que hi estic en això però
puc afirmar sense reserves que he gaudit la satisfacció de conèixer polítics, de totes les tendències i partits, que poden exhibir amb orgull
la bandera de la honestedat. No és el moment
de la desqualificació injustificada, del menyspreu o l’escometiment; al contrari, ara els polítcs
tenen l’oportunitat de tornar a il·lusionar la gent
amb propostes reals, tocant de peus a terra.
Cadascú que faci recull dels seus mèrits, els
posi de manifest i faci propostes de solució
dels problemes que amoïnen la societat. És
obvi que si hom s’ha posat en política és perquè té el convenciment que ho farà més bé que
els actuals. Doncs ara és el moment d’aportar
les idees i les iniciatives necessàries per millorar
la qualitat de vida dels ciutadans als quals representem.
Balaguer, setembre/2003.
Joan Vicens Sampedro Cortés
Grup Municipal Partit Popular
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Les bones representacions tornen al Teatre
Municipal després del parèntesi de l’estiu

Passeig

de

l'estació,

62

-

BALAGUER

Amb Teatre de Guerrilla, Paco Moran i Joan Pera i The Chanclettes

20

Eeuuropa, el darrer espectacle
de Teatre de Guerrilla que ha triomfat
a la darrera Fira del Teatre de Tàrrega
i l’obra «Mamaaá», de Paco Moran i
Joan Pera, seran les obres estrella
del cicle de tardor al Teatre Municipal, que s’inicia aquest diumenge
21 de setembre amb la
representació de l’obra Gulliver, un
montatge de la companyia Ta
Fantastika de Praga, patrocinat per
la Cadena Cope.
Una setmana més tard, el 28
de setembre serà Teatre de Guerrilla qui retornarà a l’escenari del Municipal amb Eeuuropa.
El 12 d’octubre arriba la comedia «Pel Davant i pel darrera» de
Michael Frayn. Una obra divertida
amb versió de Paco Mir, i que

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

compta en el seu repartiment amb Abel Folk, Mercè
Comas, Enric Majó i Pep Planas.
Una de les obres que de ben segur omplirà el Municipal és «Mamaaá» amb Joan Pera i Paco Moran en
una de les seves comèdies que ens explica les feinades
que tenen dos germans per repartir-se el dot familiar
davant la possible mort de la seva mare malalta.
El 14 de desembre continuarà el cicle amb l’obra
RGB amb els populars The Chanclettes.
Les obres teatrals es tancaran amb el grup local,
Crisi Perpètua i la seva nova obra, estrenada a la Fira de
Tàrrega, «Anem de bolos».
Actuacions infantils i musicals completen aquesta
programació del darrer trimestre de l’any.

El cicle comença aquest diumenge 21 de
setembre amb l’obra Gulliver, i es tancarà durant
les festes de Nadal

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

Ps. l’Estació, 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
C/ Sant Lluís, 58 - BALAGUER

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 Dissabte 20 de setembre Els nostres Gogos-animadors et faran gaudir d’una magní-

fica nit d’aquest dissabte.
MUNDO CANÍBAL Aviat tindreu notícies nostres.
SALA CATS Divendres 19 de setembre Inaugurem el nostre HOUSE CATS CLUB, amb Dj. Javi

Berbis i Dj. Robert Hernando.
Dissabte 20 de setembre Des del programa de TV3 “Una altra cosa” arriba el
saxofonista Toni Solà.
Divendres 26 de setembre HOUSE CATS CLUB, amb Dj. Fu Conection
Dissabte 27 de setembre Continua la festa dels dissabtes
COYOTE Gaudeix de la bona música i el bon ambient.

LOCO-DANCE-CLUB
PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

Cal Farré, un local històric a Vallfogona,
referent de la millor cuina catalana
Les arrels del restaurant comencen l’agost del 1916, i sempre s’ha
caracteritzat per la seva cuina el·laborada i de qualitat

Les arrels de cal Farré es troben l´Agost
del 1916. Aquell any, Joan Prat i Dolors
Guasch, compren una casa a Vallfogona de
Balaguer. A la primera planta queda una sala
i una petita cuina on hi comencen a fer els
primers menjars, principalment per als
viatjants, comediants i pastors que
periòdicament passaven per la vila.
Posteriorment, es construeix la sala de
ball a la planta baixa. Fou el setembre de

1968 quan desapareix la ferreria i dóna pas
a una nova sala de ball molt més gran.
Una data important fou el casament, del
fill Joan Prat amb Ramona Cases al 1952,
del qual l’any passat van celebrar el 50
aniversari. La incorporació a la cuina
coincideix amb l’aparició damunt del mostrador del bar, d´unes quantes tapes
calentes: unes senzilles sípies, cassola de
cargols, panxa de porc, calamars a la romana, etc. Sens dubte, el plat més apreciat
i el que els dóna la popularitat són els cargols
a la llauna amb les seves tres salses.
Ens comenta el fill i actual director de
l’establiment, Ramon Prat que «durant tots
aquests anys hem intentat aconseguir la
satisfacció de milers d’amics i clients amb
tota mena de menjars:el menú, la carta de
cada dia passant pels sopars de colles
d’amics, revetlla de cap d’any fins tota mena
de celebracions de festes familiars , bateigs,
comunions, bodes, etc.».

XVI edició del campionat de
Billar Americà
Queden poques jornades a disputar per
arribar a la fi del cmapionat

Molt
pocs
mobiments durant
aquesta
darrera
quinzena en la
classificació provisional, però el cert és que,
a banda de cinc
jugadors, als restants
els hi manquen molt
poques jornades per
arribar a la fi del
campionat.
De
moment Olives continua líder i M. Vallverdúi
tanca la classificació.

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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ES LLOGUEN parking a
l’edifici HP Sanahuja, 36. Ref.
Gestoria Cudós. Raó al tel.
973450555, Montse.

190 m2, pis setè al c/ Barcelona. Es ven. Directe del
propietari.
Raó
tel.
629725009.

ES BUSCA persona interesada per portar un hort a
Balaguer. Interessats trucar al
Tel. 973 445908.

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

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

SE OFRECE señora para
cuidar niños. Sin límite de horario. Interesados 973 448720

ES VEN Yamaha Neo’s de
50cc, homologada dos
passatgsrs, pràcticament nova.
3500 quilòmetres. Raó tel.
973447297, migdies o nits. Preguntar per Raquel.

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

ES LLOGUEN places de
parquings tancats al c/
Barcelona. Raó DCASA, tel.
973448273.
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VENDA/LLOGUER de parkings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer. Raó
als tels. 973446161629310479.
ES BUSCA casa de poble o
masia. Raó al tel. 973454234.
ES NECESSITA muntador
de mobles de cuina. Raó al
tel. 973450841.
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.
Epresario catalán soltero,
busca amiga para salir. Formalidad. Razón al tel.
659635779.

COMPRO POSTALS de
Balaguer, programes de
Festa major i Grocs. Raó als
tels. 973445403-676803205.
Preguntar per Josep.
SE TRASPASA Bar -Restaurant en Balaguer. Raó al tel.
615420226.
PUNT DE CREU ¿voldrieu
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
inclos. Raó al tel. 617292594.
ES VEN moto Suzuki Lido 50
cc. Molt bon estat. Raó al tel.
647745892, Manel.
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.
EMPRESA
ubicada al
polígon de Balaguer precisa
personal amb responsabilitat
diversa per a la seva planta
d’ensamblatge. Raó tel.
973443564.

ES LLOGA plaça de parking
amb línia al portalet, sortida a
peu al c/ Miracle. Raó al tel.
650399551.

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

ES LLOGA botiga equipada
al c/ Avall. Raó al Tel. 973
450369 a partir del migdia.

ES VEN pàrking a la Plaça
de l’Alguer. Raó al tel.
636124043.

ES NECESITA personal
masculí dentre 18 a 30 anys
per magatzem tèxtil. Raó al Tel.
973 450212.
ES PRECISSA administrativa per a Balaguer. Raó al tel.
973 445235.

VIDRES CADÍ

ES LLOGA pis al passeig de
l’estació, edifici Caixa
Penedés, 2 hab. Raó al tel.
600932155.

personal per al taller de carpinteria
d’alumini.
Sou segons valua personal.
Es valorarà experiència.
Tel. 699 954 184

COMPSA ONLINE, S.L
precissa persona a mitja jornada per realitzar inicialment
feines auxiliars adm. i feines
comercials relacionades amb
informática. Raó al tel. 973
445752.
HABITACIÓ amb dret a
cuina. Bona situació. Raó als
Tels. 973 446172 - 973
190021.
FAIG REPASSOS d’anglès
a nens i nenes d’entre 6 i 12
anys. Interessats telefonar al
973 448530, preferible migdia
i vespres.
LOCAL COMERCIAL en lloguer, planta baixa més altell.
Gran façana. Raó DCASA tel.
973448273.

ES NECESSITEN operaris
de jardineria amb carnet de
conduir español (imprescindible). Interessats telefonar
973 451374 de 17 a 19h.
SE VENDE piso y garaje capacidad cuatro coches. Interesados 696974758 o
696796943.

PRECISA

T E L È F O N S O Ú T I L S

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

BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES)
088
MOSSOS D’ESQUADRA
973 450450
GUÀRDIA URBANA
973 450000
CONSELL COMARCAL
973 448933
BOMBERS
973 445080
CAP II
973 446028
SERVEI D'URGÈNCIES
973 447714
I.N.SEGURETAT SOCIAL
973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MÈDIC DE RECONEIXEMENTS 973 448113
CREU ROJA
973 445796
RENFE
973 445503
ALSINA GRAELLS
973 445476
TAXIS PÚBLICS
973 445022
CORREUS
973 445826
JUTJAT N.1 973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2 973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS 973 451177
DESPATX PARROQUIAL
973 445342

ESGLÉSIA EVAN. PENTECOSTAL
973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044
973 445786 - 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
AJUNTAMENT973 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

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 18 de setembre
De les 8 de la tarda del 25 de setembre
De les 8 de la tarda del 2 d’octubre

a les 8 de la tarda del 25 de setembre
a les 8 de la tarda del 2 d’octubre
a les 8 de la tarda del 7 doctubre

CLAVER
SALA
MARCH

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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