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Ambulància medicalitzada
Tots els grups de
l’Ajuntament van sol·licitar a
Sanitat un vehicle
d’Assistència Medicalitzada
per la Noguera

III raid de la Noguera
L’equip balaguerí Radical
Interesport va quedar segon
del campionat de Catalunya
de Raids
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Signatures del Leader Plus
19  projectes empresarials
de la Noguera Alta reben
ajudes del programa Leader
Plus
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sumari Durant els darrers dies, en alguns
estaments públics de la ciutat (a l’igual que es
va fer a Vilafranca del Penedés), es recullen
signatures per tal de que el Congrés de
Diputats debateixi una proposició popular per
tal de millorar les pensions de viduïtat.
Creiem bona aquesta iniciativa duta a
terme per molts col·lectius que lluiten
per l’equiparació d’aquestes pensions,
però volem fer una reflexió, més enllà
de la pròpia proposta popular.

No us sembla que és molt trist
que per a que el Congrés
debateixi un tema tan seriós com
aquest, que creiem és totalment
just, es miri com es miri, s’hagin
de reunir milers de signatures,
amb tota la feina que això
suposa per als promotors
de la iniciativa? I si a la
finalització de la
campanya, no s’han
reunit les signatures
suficients? No es
debatrà aquesta
proposta popular? Qui
és qui decideix quins te-
mes i quins no es porten al
Congrés de Diputats per a
debatre’ls?  Perquè no van
obligar a recollir signatures,
abans de debatre i decidir que

La pensió de viduïtat
i la recollida de signatures

enviaven soldats a l’Iraq?, és més
important aquest tema que el de les
pensions de viduïtat?

És que no hi ha cap altra manera
més àgil i coherent per a poder obligar

els nostres polítics a debatre
aquells temes que realment pre-
ocupen a la societat, i no que de
begades perdin hores i hores
insultant-se i duscutint sobre
molts temes que sembla que
només els preocupa a ells?

Potser, quan s’hagi
aconseguit l’equiparació de les
pensions de viduïtat s’haurà
de fer una nova campanya de

recollida de signatures per
tal de que els temes
socials que preocupen a
la gent, puguin ser
debatuts pels nostres
representants polítics,

sense que s’hagi de fer
una recollida de
signatures.

Potser els nostres
polítics haurien d’escoltar
un xic més a la societat,
per conéixer, de begades,
les preocupacions o
mancances que hi ha.

En portada:
Concentració de Seat 600

BALAGUER
L’Ajuntament inicia una

campanya fitosantiaria
contra les plagues dels pins

L’Associació de comerciants
presenten la campanya

comercial de la tardor 2003

COMARCA
Les biblioteques de Balaguer
celebren unes jornades de
“La Noguera per la pau”

La comarca reb una
quarantena de seat 600 en la
concentració internacional

REPORTATGE

La població de Menàrguens,
eminentment agrícola, veurà

un canvi important de la
seva fesonomia amb
l’arribada del canal

Algerri- Balaguer

ESPORTS
El Balaguer aconsegueix
empatar a Tortosa i guanyar a
casa davant el Santboià

Es presenta la nova Junta de
la Penya Barcelonista de
Balaguer i comarca
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El Ple de l’Ajuntament
aprova demanar el servei
d’un vehicle medicalitzat
La proposta del grup d’ERC va ser

aprovat per unanimitat del consistori

El grup municipal d’Esquerra Republicana de
Balaguer a l’Ajuntament de Balaguer va presentar una
moció, en el ple ordinari del mes de setembre
celebrat el passat dijous 25, que va ser aprovada per
la resta de grups, sol·licitant al Departament de Sanitat
de la Generalitat de Catalunya, un Vehicle d’Assistència
Medicalitzada (VAM), per la comarca de la Noguera,
ja que és una comarca molt extensa i molts cops,
malauradament, no s’arriba a temps amb els mitjans
existents.

El consistori balaguerí es va comprometre a bus-
car el recolçament necessari dels altres municipis de
la comarca de la Noguera, per aconseguir aquest
vehicle d’assistència medicalitzada, el més aviat
possible.

Entre les moltes zones verdes de la
ciutat de Balaguer són nombrosos els pins,
en especial als tossals del Sant Crist i Santa
Maria, muralles i carreteres de Tremp i de
Gerb. L’ajuntament de Balaguer destinarà
prop de cinc mil euros a mantenir en perfecte
estat fitosanitari tots aquests arbres.

L’empresa contractada per dur a terme
aquesta tasca assumeix la responsabilitat
d’utilitzar productes que respectin al màxim
l’equilibri natural i ecològic.

Els treballs fitosanitaris consisteixen en
pulveritzar la copa dels arbres amb els
productes que recomanen els serveis
tècnics de la Generalitat de Catalunya.

Els productes amb què es tracten les
plantes tenen la particularitat que són

 L’Ajuntament inicia el tractament dels
pins per evitar la processionària

Destinarà prop de cinc mil euros a mantenir en perfecte estat
fitosanitari tots els arbres dels diferents parcs i zones de Balaguer

Els productes utilitzats no són
perjudicials ni per la salut ni pel medi
ambient, ja que són totalment inocus

biodegradables i, a més, resulten inocus tant
pels animals com per a les persones. És a
dir, no deixen residus i no són perjudicials ni
per a la salut ni per al medi ambient.

L’actuació fitosanitària és una tasca pre-
ventiva i curativa per arribar a exterminar les
plagues i permetre a la brigada de parcs i
jardins de l’Ajuntament de Balaguer fer el
manteniment diari de les zones arbrades en
les millors condicions.
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Firauto 2003 obrirà les seves portes els
propers dies 18 i 19 d’octubre

La Fira comptarà amb la Segona Trobada de col·leccionistes de
Scalèxtric i una Concentració de cotxes clàssics americans

Enguany la Fira de vehicles d’ocasió,
FIRAUTO es celebrarà  els dies 18 i 19 d’octu-
bre en el lloc on ja és habitual, els Pavellons
Firals de Balaguer.

En la seva dotzena edició, FIRAUTO, es
consolida ja com una Fira del vehicle usat, amb
una oferta tan de vehicle utilitari com de luxe i
industrial, cada cop més complerta. Enguany
gaudirem d’una exposició de més de dos-
cents vehicles.

Un any més FIRAUTO obrirà les seves
portes amb una ocupació del 100% de la
seva superfície, tan interior com exterior (uns
3.200 m2 aproximats d’exposició).

Per segon any consecutiu, la organit-
zació juntament amb el Club Scalèxtric
Balaguer, presentaran un gran circuit de
scalèxtric a una carpa a l’entrada del recinte
firal, ja que l’any anterior va tenir molt èxit de
participació.

També tindrà lloc la 2a Trobada a
Balaguer de col·leccionistes i afeccionats
al món del Scalèxtric amb un mercat d’ex-
hibició i venda de cotxes, pistes, recan-
vis...

No cal dir que en aquest circuit gegant
que es muntarà a FIRAUTO podran partici-
par-hi gratuïtament tots els visitants. S’acon-
sella que cadascú porti el seu cotxe, tot i
que l’organització en deixarà a qui no en
tingui.

Enguany, el diumenge 19 d’octubre al

matí, hi haurà una concentració de vehicles clàssics ameri-
cans al carrer Noguera Pallaresa, i posteriorment faran un re-
corregut per diferents carrers de Balaguer. Corvettes, Mustangs,
etc. formen part d’aquesta concentració, que comptarà amb
una trentena de vehicles.

L’horari de la fira serà: Dissabte i Diumenge de 10h a 14h i
de 17h a 21h.

Durant l’edició de l’any passat, els resultats econòmics de
FIRAUTO van representar la venda d’uns 72 vehicles dels més
de dos-cents que estaven exposats, amb un total de negoci
d’uns 570.450 euros. I el nombre de visitants que va rebre la
fira va ser aproximadament d’uns 6.500.
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CONSORCI PER A
LA NORMALITZACIÓ

LINGÜÍSTICA

Ajuntament de
Balaguer

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS A
L’AJUNTAMENT DE BALAGUER
• Nivell BÀSIC (45h) - Per a no catalanoparlants
• Nivell de SUFICIÈNCIA (90h) - Nivell C
• Nivell de PROFICIÈNCIA (90h) - Nivell D

OBTENCIÓ DE TITULACIONS OFICIALS

• MATRÍCULES: des del 3 fins al 14 d’octubre, d’11 a 1 del migdia a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer
• INICI DE CURS: 3 i 4 de novembre
• INFORMACIÓ: Servei Comarcal de Català, tel. 973 448 933 o a l’Ajuntament de Balaguer

En aquest inici de tardor, l’Associació
de comerciants 2021 de Balaguer ha pre-
sentat la seva nova campanya comercial
amb el nom de «Viu la tardor al teu comerç».
Aquesta campanya convida a participar als
clients a través de les seves compres. Si en
la passada campanya, les compres propor-
cionaven el joc de la Transsegre, aquesta
nova campanya dóna a conèixer els fets més
rellevants de la història de la capital de la
Noguera.

L’Associació ha dissenyat un fulletó amb
diferents etapes històriques que s’han d’anar
completant. Des dels ilergetes fins al segle
XXI, passant pels romans, els àrabs o la
Reconquesta, tot il·lustrat amb dibuixos del
balaguerí, Frederic Letamendi «Leta».

L’Associació de comerciants 2021
presenta la campanya “Viu la tardor”
La campanya convida als clients del comerç balaguerí a conéixer

millor la història de Balaguer a través de les seves compres

Comença la campanya comerical de
tardor, amb la col·laboració de

l’artista balaguerí, Leta

Els clients han d’aconseguir les deu
enganxines pertanyents a deu èpoques di-
ferents per empegar al futlletó, i lliurar-lo a
les oficines de l’Associació 2021. A canvi,
rebran una de les làmines del dibuixant Leta
i participaran en el sorteig de 25 vals de
compra de 60 euros, i en el de 100 entrades
per a dues persones pel Teatre Municipal.

El president de l’Associació, Josep
Maria Mestres va valorar molt positivament
la participació a la campanya d’estiu.

Signatures per equiparar
la pensió de viduïtat

La recollida de signatures es realitzarà
fins a finals d’aquest mes d’octubre

L’Ajuntament de Balaguer realitza fins a finals
d’aquest mes d’octubre, una recollida de signatures
per tal de presentar-les davant del Congrés de Diputats
per a que es debateixi un projecte de llei d’iniciativa
popular per a augmentar les pensions de viduïtat.

L’embrió del projecte de llei inclou que les actuals
pensions de viduïtat siguin compatibles amb l’antiga
pensió de vellesa. En aquest sentit, el projecte esta-
bleix que el percentatge per a calcular la base regula-
dora augmenti de l’actual 45 per cent a un mínim del 70
% del sou del cònjuge en el moment de la defunció.

L’Ajuntament de Balaguer va aprovar una moció en
el ple del mes de setembre, en aquest sentit, essent el
primer de la província de Lleida i el segon de Catalunya,
després de Vilafranca del Penedès.

Montse Serra, regidora de Serveis Socials de l’Ajun-
tament va mostrar el seu suport i indicà que l’Ajunta-
ment, des de fa temps ja col·labora amb aquest col·-
lectiu amb descomptes en la taxa de l’aigua.
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Laboratori
Dr. M. PEREMIQUEL i LLUCH
Metge
Especialista d'Anàlisis Clíniques
ALÈRGIA - BIOQUÍMICA - HEMATOLOGIA
BACTERIOLOGIA - HORMONES - IMMUNOSEROLOGIA

HORARI:
diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19
Tel. 973 446699
BALAGUER

Infermera

NÚRIA TRIBÓ
Presa de tensió arterial

Injeccions (Consulta o domicili)

La Carta de la Pau dirigida a l’ONU, en el
marc de la campanya «Desenvolupem la pau
a Catalunya»,  farà estada aquests mesos
de setembre i octubre a La Noguera.
Diverses activitats han estat organitzades
amb la voluntat de promoure una major
sensibilització de la població sobre el tema
de la pau. En aquesta comarca s’han
programat deu actes, entre conferències,
exposicions, cine-fòrums i narracions de
contes, algunes d’elles integrades en
l’anomenada “Quinzena per la pau a les
biblioteques de Balaguer”.

La Carta de la Pau és un document que
proposa deu fonaments sòlids per cons-
truir la Pau. L’objectiu és que la llegeixi la

Comencen els actes del programa
“Desenvolupem la Pau a la Noguera”

Un total de 10 actes de caire cultural i educatiu es celebraran a la
nostra comarca durant tot aquest mes d’octubre

Quinzena per la pau a les
biblioteques de Balaguer
Tertúlies, exposicions i narració de

contes sobre la pau durant tot el mes

Dins dels actes del programa “Desenvolupem la
Pau a la Noguera”, cal destacar l’organització de la
“Quinzena per la Pau a les biblioteques de Balaguer”,
amb tot un seguit d’actes de caire cultural i educatiu.

El dijous 9 d’octubre, a partir de les 8 del vespre, la
Biblioteca Margarida de Montferrat serà l’escenari de la
tertúlia que sota el títol “el diàleg intergenacional, camí
per la pau” coordinarà Maria Bori.

D’altra banda, de l’1 al 15 d’octubre les dues bibli-
oteques de la capital de la Noguera, la Margarida de
Montferrat i la Domènec Carrové acolliran l’anomenat
“Racó per la pau”, amb exposició, guies de lectura, i
activitats infantils diverses.

De l’1 al 5 d’octubre, la Margarida de Montferrat
acollirà l’exposció de la Carta de la Pau, mentre que a
la Domenec Carrové, tots els divendres del mes d’oc-
tubre organitzarà l’activitat “Contes per la Pau”, amb la
narració de diferents contes que fan referència a la
pau.

D’altra banda, Artesa de Segre també organitza
els Contes per la pau el dimarts 7 d’octubre, a la bibli-
oteca Joan Maluquer i Viladot i un cine-forum el dia 10
d’octubre de la projecció de la pel·lícula “Cadena de
favores”.

major quantitat de persones possible i que
els qui hi sintonitzin la promoguin pel seu
compte. Allunyada de qualsevol ideologia,
la Carta es basa en evidències com l’amistat,
la solidaritat o la llibertat.

Aquest document es va presentar
públicament i per primera vegada a Barce-
lona el 22 d’abril de 1993. Des d’aleshores
ha estat lliurada en tres ocasions al Secretari
General de les Nacions Unides.

La Carta per la Pau s’ha difós per més
de 80 països de tots els diferents continents
i, des de 1999, ha viatjat per diverses
comarques catalanes mitjançant la
campanya «Desenvolupem la pau a
Catalunya».
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Trobada d’Associacions de
Dones a Tartareu

EL proper 5 d’octubre, organitzada per
l’Associació de Dones de Tartareu

El proper diumenge 5 d’octubre, la localitat
noguerenca de Tartareu acollirà una Trobada
d’Associacions de Dones de la Noguera,  organitzada
per l’Associació de Dones de Tartareu.

Els objectius d’aquesta trobada són els de poder
retrobar-se totes les associacions, compartir
experiències i passar un dia de convivències.

La jornada començarà a les 10 del matí amb la
visita lliure pel poble, seguida d’una Missa a l’església
parroquial  i una visita cultural al Castell de Tartareu i a
l’ermita romànica de Sant Miquel.

A partir de les 13,30 hores hi haurà la visita a
l’exposició de treballs realitzats per les dones i una
hora més tard, tindrà lloc el dinar de germanor amb la
intervenció de la presidenta de l’Institut Català de la
Dona, Joana Ortega i Alemany.

La Junta General del Grup d’Acció Local
«Montsec Sostenible» va aprovar i signar el
passat 30 de setembre la concessió de
subvencions a través del programa Leader
Plus a 19 projectes empresarials. A la reunió
hi va ser present el Director General de
Desenvolupament Rural del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Francesc

19 empreses de la Noguera Alta reben
ajudes del programa Leader Plus

El Director General del DARP, Francesc Xavier Ballabriga va visitar el
passat 30 de setembre alguns dels projectes subvencionats

Xavier Ballabriga. Després de la reunió es
van signar els contractes d’ajut amb els
beneficiaris de les subvencions atorgades.
Fins el moment s’han aprovat ajudes a 58
projectes.

Francesc Xavier Ballabriga, va visitar
durant el mateix dia el Parador de
Fontdepou per conéixer de primera mà les
actuacions realitzades del programa Leader
Plus, en una actuació important per aquesta
zona de la comarca de la Noguera. En
concret s’ha realitzat una millora del bar i el
restaurant, després d’haver estat nou anys
en desús. Properament es restauraran els
vuit bungalows existents i en una darrera fase
s’acondicionarà l’hotel.

Durant el mateix dia, també es va realitzar
una visita a les obres del Centre
d’Observació de l’Univers.

En total, el programa Leader Plus
comportarà la creació de 69 llocs de treball,
i la consolidació de 165 llocs més.
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El grup Xerinola de Bellcaire assisteixen al
segon Festival de la Joventut del Pirineus

El grup de grallers i geganters de l’IES de Bellcaire d’Urgell van
assistir al Festival celebrat a Saint Lauren de la Salanque

La Secretaria General de
Joventut de la Generalitat de
Catalunya i l’Oficina de Serveis
a la Joventut del Consell Co-
marcal de la Noguera han
promogut la participació del
grup de grallers i geganters
Xerinola de l’IES de Bellcaire
d’Urgell a la localitat francesa

de Saint-Laurent de la
Salanque els passats 19, 20
i 21 de setembre.

El Festival de la Joventut
dels Pirineus forma part d’un
programa de cooperació
transfronterera en l’àmbit de
la Joventut anomenat Pirineu
Jove englobat dins el

projecte Interreg i gestionat
per la Unió Europea.

L’objectiu de Pirineu
Jove consisteix en aprofitar
les similituds culturals,
lingüístiques i territorials de
les regions que formen part
del programa per tal de fo-
mentar el coneixement de la
realitat cultural, social, políti-
ca i econòmica dels socis i
alhora afavorir un treball
conjunt en temes de
joventut.

El grup de  Bellcaire
d’Urgell s’encarregà de
l’animació al carrer i va dur a
terme un taller de gralla entre
els joves tot promovent la
cultura tradicional catalana.

Aquesta és la primera
vegada que un grup de la
Noguera hi participa.

Una quarentena de Seat 600
passen per la comarca

El passat cap de setmana del 27 i 28 de setembre,
van passar per Balaguer i comarca, un total de 40 Seat
600, en la que va ser la X Concentració Nacional i Inter-
nacional de Seat 600 organitzada pel Biela Club 600
clàssic & històric de Reus.

La concentració va arribar a Balaguer a migdia del
dissabte i van aparcar els vehicles al parc de la
Transsegre, per seguir la ruta, a mitja tarde cap al
Monestir de les Avellanes, després d’una ruta turística
per la ciutat.
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Arriba el Correllengua 2003
el proper 11 d’octubre
A les poques setmanes d’haver entrat a les Terres

de Lleida el Correllengua 2003, el proper dissabte 11
d’octubre arribarà per segon cop a la capital de la
Noguera.

El Casal Pere III- Ateneu de Balaguer ha preparat
un acte festiu per a donar pas a aquesta manifestació
de suport a la llengua catalana.

La festa començarà a les 8 del vespre del dissabte
dia 11 a la Plaça Pau Casals. Gegants, capgrossos i
grallers acompanyaran els representants de diverses
entitats socio-culturals de Balaguer que portaran les
simbòliques torxes de la Flama de la Llengua Catala-
na i que romandran enceses durant la lectura del
parlament i el manifest.

El parlament en defensa de la llengua catalana
anirà a càrrec del professor de la Universitat de Lleida,
Joan Biscarri i Gassió. El manifest (comú a totes les
poblacions per on passi el Correllengua 2003) serà
llegit pel campió d’escacs Aitor Ramoneda i Rumí
del Club Escacs Balaguer.

Tot seguit a la mateixa Plaça Pau Casals hi haurà
gresca popular amb música d’arrel. Per acabar, al
Casal Pere III s’oferirà un sopar amb productes de la
terra.

Gerard Quintana explica les seves vivències
literàries als lectors de la biblioteca de Balaguer

L’Aula de teatre de la companyia de comèdies
Crisi Perpetua comença un nou curs d’iniciació

L’Aula de Teatre de la Crisi Perpètua
comença un nou curs d’iniciació per a
tots aquells nens i nenes a partir dels 7
anys que volen endinsar-se en el món
fascinant del teatre.

Cursos de dicció, interpretació i ex-
pressió corporal en dos grups d’edat:
els Cracs de 7 a 12 anys, i la Pedrera,
per majors de 12 anys.

Com a oferta per commemorar el
20 aniversari de la companyia, la matrí-
cula és gratuïta, i la mensualitat costa
20 euros. Les classes són de dues
hores setmanals. També es fan cursos

L’excantant del grup Sopa de Ca-
bra, Gerard Quintana va explicar les
seves vivències literàries als lectors de
la Biblioteca Margarida de Montferrat en
motiu del primer aniversari de la biblio-
teca.

La presència de Gerard Quintana
va aixecar molta expectació entre els
joves balaguerins que van fer cues per
aconseguir un autògraf del cantant que
darrerament ha publicat el llibre «Que
pensa Gerard Quintana?»

intensius per joves i adults durant els dissabtes a la
tarda. L’aula està ubicada al carrer Urgell, 66.
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Durant aquest darrer tri-
mestre de l’any 2003, el
mestre pastisser Pepe Daza,
de Balaguer, dirigeix un curs
de pastisseria a futurs
professionals d’aquest món
que cursen estudis a l’Escola
del Gremi de Forners de la
província de Lleida.

Pepe Daza, amb un
amplíssim currículum com a
professor de cursos de
pastisseria i de cuina arreu de
les comarques de Ponent,
està considerat un dels millors
docents en aquesta materia,
tal i com destaquen els

Pepe Daza ensenya pastisseria al
Gremi de Forners de Lleida

El mestre pastisser prepara a majors de 25 anys
que volen ser professionals de la pastisseria

propis alumnes del curs,
explicant que «en Pepe Daza,
a més de ser un excel·lent
pastisser, encara és millor
professor. Sap explicar molt
bé tot el que s’ha de fer per
arribar a ser un professional
de la matèria».

De la mateixa manera
s’explica el President del
Gremi de Forners de Lleida, el
Sr. Mas, que des de fa molts
anys ocupa aquest càrrec al
front dels pastissers de Lleida,
i promotor d’aquesta Escola
de pastisseria, que va ser la
segona de tot Catalunya, i que

al llarg dels darrers anys ha vist passar per
les aules centenars d’alumnes i de
professionals en multitud de cursos del
gremi i de reciclatge, amb la presència de
mestres pastissers nacionals i
internacionals, «que ens han explicat el seu
saber fer, per tal de que puguem aplicar
nous productes i noves tècniques en
pastisseria».

Al curs que imparteix Pepe Daza hi ha
un total de vuit alumnes que aprenen des
de com han de fer el pa i la coca, i la resta
de productes típics de les fleques, fins als

productes més dolços de la pastisseria.
D’altra banda, Pepe Daza també ha

anunciat que, properament, iniciarà un curs
de cuina per a infants a l’escola La Noguera
de Balaguer, com a activitat extraescolar, i
es realitzarà des del mes d’octubre fins al
mes de desembre.

Daza explica que «el món de la cuina i la
pastisseria, de la gastronomia en general,
cada cop va agafant més pes i més
importància en la nostra societat, i per això
és important que, els més petits, s’interessin
per aquesta activitat, ja que ajuda a la seva
formació com a persones, a la vegada que
gaudeixen de l’el·laboració de plats senzills
i dels seus primers pastissos, dels que s’en
sentiran molt orgullosos, i un cop estiguin
elaborats, podran menjar-se’ls, en acabar
l’activitat». Aquest és el primer curs de cuina
que es realitza pels escolars de Balaguer.

Pepe Daza oferirà un curs de cuina
i pastisseria als alumnes de

l’escola La Noguera de Balaguer
com a activitat extraescolar
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Menàrguens, una població històrica marcada
per la Sucrera i el canal Algerri-Balaguer

La propera posada en marxa, del tram del canal d’Algerri - Balaguer
que passa pel municipi donarà el reg a moltes hectàrees de secà

El municipi de Menàrguens, d’una ex-
tensió de 20,31 km quadrats, s’estén a la
dreta del Segre, aigua avall de la seva con-
fluència amb el riu Farfanya.

El municipi limita amb els de Térmens,
Vilanova de la Barca, Torrelameu, Albesa,
Balaguer i Castelló de Farfanya, i les seves
partides principals són el Cap del Terme, el
Clot de l’Espinac, les Gombaldes, el Pla de
Violes, l’Horta, Covet, les Plantes i els Co-
muns.

En aquests moments, l’agricultura és
majoritàriament de Secà, tot i que la futura
arribada de l’aigua amb el canal Algerri-
Balaguer, canviarà substancialment aquest
fet, posant en regadiu moltes hectàrees del
municipi.

Però Menàrguens, a més de ser una
ciutat purament agrícola, i comptar amb al-
guna petita industria en l’actualitat, fins avan-
çada la postguerra tingué molta importàn-
cia la fàbrica de sucre anomenada la Su-
crera del Segre, que ocupava una gran ex-
tensió vora el riu, davant de Térmens. Tenia
tres naus i coberts per a emmagatzemar la
bleda-rava. Utilitzava per al transport el fer-

La Sucrera utilitzava per al transport el ferrocarril de via
estreta de Balaguer a Mollerussa, i que en tancar la
fàbrica fou suprimit. Aquesta fàbrica, durant més de
mig segle, fou la més important de la regió de Lleida

 Menarguens, a més de ser una vila agrícola, i comptar
amb alguna petita industria en l’actualitat, fins

avançada la postguerra tingué molta importància la
fàbrica de sucre anomenada la Sucrera del Segre

El municipi limita amb els de Térmens, Vilanova de la
Barca, Torrelameu, Albesa, Balaguer i Castelló de

Farfanya, i les seves partides principals són el Cap del
Terme, el Clot de l’Espinac, les Gombardes, etc.

rocarril de via estreta de Balaguer a Mollerussa
(inaugurat l’any 1905), i que en tancar la fàbri-
ca fou suprimit. Aquesta fàbrica, que durant
més de mig segle fou la més important de la
regió de Lleida, fou substituïda per la Sucrera
de Montsó, també tancada posteriorment.

El topònim de Menàrguens, que la carta
de població del 1163 esmentava, potser  per
causa d’una transcripció defectuosa, com a
Messanges, i que el 1166 és documentat com
a Meragenes, és probablement, segons
Joan Coromines, d’origen romà.

El Castell de Menàrguens és documentat
el 1050. El 1163 el comte Ermengol VII d’Urgell
concedia als repobladors del lloc una carta
de poblament per la qual es feia donació del
castell i de les terres, sota la prestació comu-
na dels delmes i primícies. A cada cap de
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L’església de la vila,
dedicada a Sant Vicenç,
va ser origen de pleits
entre el Bisbe d’Urgell i
el prepòsit de Solsona
fins que el 1178 s’arribà
a un conveni en virtut del
qual l’església de Sant
Salvador de Balaguer fou
cedida a la Seu d’Urgell i
la de Menàrguens a la
comunitat solsonina.

L’església de Sant Vicenç,
d’estructura gòtica,
té la volta de creueria,
finestrals ogivals i
contraforts a l’exterior.
Altres punts interessants
de la població són el
carrer Major, porxat, i
l’antic edifici de la
Paeria, avui Casa de
la Vila, gòtic, del segle
XIV.

Fills il·lustres de la vila,
són Ramon Xuriguera,
nascut el 1901, escriptor
i un gran promotor a
París, de la cultura cata-
lana. El seu germà Joan
Baptista, també escriptor
autor de diverses obres
de novel·la, poesia i
teatre.
Nascut a la vila i
anomenat el Poeta de
Menàrguens, Joan
Barceló i Cullerés (1955-
1980) ha deixat una obra
molt extensa.

família assenyalava una parcel·la
amb el seu cens individual i el dret a
usar la sèquia d’origen àrab, i a edi-
ficar albergs, com a homes francs i
lliures. El comte d’Urgell es reserva-
va la justícia dominical i la posses-
sió dels molins del lloc.

L’església de la vila, dedicada a
Sant Vicenç, va ser origen de pleits
entre el Bisbe d’Urgell i el prepòsit
de Solsona fins que el 1178 s’arribà
a un conveni en virtut del qual l’es-
glésia de Sant Salvador de Balaguer
fou cedida a la Seu d’Urgell i la de
Menàrguens a la comunitat solsoni-
na.

La crònica de Jaume I narra al-
guns fets curiosos esdevinguts al
castell de Menàrguens els dies que
el rei Conqueridor lluitava contra
Guerau de Cabrera per retornar el
comtat d’Urgell a la comtessa
Aurembiaix.

L’església de Menàrguens s’es-
menta en ocasió de les noces
que s’havien de celebrar
el 1236 entre el comte

Àlvar de Cabrera i Sibil·la d’Anglesola,
que el comte deixà plantada a l’esglé-
sia per casar-se amb Cecília de Foix. El
1270, havent mort Cecília de Foix, les
viles de Menàrguens i Albesa, que li per-
tanyien foren incorporades pel rei a la
corona.

L’església de Sant Vicenç, d’estruc-
tura gòtica, té la volta de creueria, fines-
trals ogivals i contraforts a l’exterior.

Altres punts interessants de la po-
blació són el carrer Major, porxat, i l’antic
edifici de la Paeria, avui Casa de la Vila,
gòtic, del segle XIV.

Fills il·lustres de la vila, són Ramon
Xuriguera i Perramona, nascut el 1901,
escriptor i un gran promotor a Paris de

la cultura catalana, on vivia exiliat. El seu
germà Joan Baptista Xuriguera, també
escriptor autor de diverses obres de
novel·la, poesia i teatre, i de gramàtica,
com l’obra «els verbs catalans conjugats».
Nascut a la vila i anomenat el Poeta de
Menàrguens, Joan Barceló i Cullerés

(1955-1980), malgrat la seva mort pre-
matura ha deixat una obra molt

extensa.
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- 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

cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
GRUPS REDUÏTS

PROFESSORS LLICENCIATS
C/ Barcelona, 36 entresol 1a

Tel. 973 447911 - BALAGUERBALAGUERBALAGUERBALAGUERBALAGUER

Centre de Reforç EscolarCentre de Reforç EscolarCentre de Reforç EscolarCentre de Reforç EscolarCentre de Reforç Escolar

EINA ESTUDIS 2002, SCP

V. X. ADSUAR

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

Agència Oficial
Venda de vehicles nous i usatsMercedes-Benz

Golejadors del F.C. Balaguer

1.L’Hospitalet At. ........ 12
2.Pobla Mafumet ........ 10
3. Pubilla Casas ......... 10
4.Ripollet .................... 10
5.Balaguer ............ 10
6.Premià de Mar ........ 10
7.Rubí .......................... 7
8.Jupiter ...................... 7
9.Guixols ...................... 7
10.Badalona B ............. 7

11. Santa Eulalia ........... 6
12. Masnou .................. 6
13. Tortosa ................... 5
14. Pomar .................... 5
15. Horta ...................... 5
16. Prat ........................ 5
17. Santboià ................. 4
19. Morell ..................... 4
19. Poble Sec .............. 1
20. Sants ...................... 1

Classificació Primera Catalana

1.Tenorio ................. 3
2.Juli ........................ 2
3.Ermengol .............. 1
4.Figuerola .............. 1

El Balaguer, amb la
suma de quatre dels sis
darrers punts disputats,
s’ha situat en els primers
llocs de la classificació amb
7 gols a favor, en els cinc
partits disputats per tant
sols 4 en contra.

El diumenge 21, els
homes d’Emili Vicente van
aconseguir un empat a dos
gols amb gols de Juli i
Figuerola mentre que el
passat diumenge,
derrotaren el Santboià per
2 gols a 1, amb gols de Julli
i Juanjo Tenorio, que es
siutua com a pitxitxi de
l’equip amb 3 gols, seguit
de Juli amb dos, i
Ermengol i Figuerola amb
un gol cadascún. Juli

Aquest proper
diumenge, el Balaguer es
desplaça al difícil camp del
Ripollet, mentre que el 12
d’octubre rebrà al Munici-
pal, a l’actual líder de la
categoria, l’Hospitalet At.

Dos partits força
importants, tot i que enca-
ra s’estigui jugant la prime-
ra part de la primera volta
del campionat de Primera
Catalana.

EL Balaguer continua intractable en els
partits que disputa al Camp Municipal de la
capital de la Noguera, on ha guanyat els tres
partits disputats, davant el Sants, l’Horta i el
Santboià, i després d’haver aconseguit un
valuós punt al camp del Tortosa, el diumenge
21 de setembre, després d’empatar a dos
gols.

Amb aquests resultats, fruit d’un treball
important en defensa, i una gran pressió al
mig del camp, els homes d’Emili Vicente
s’han col·locat entre els primers classificats

El C.F. Balaguer es mostra intractable al
Municipal, guanyant al Santboià per 2-1
L’equip d’Emili Vicente guanya el Santboià, després d’aconseguir un

valuós empat al camp del Tortosa, l’anterior jornada

de la categoria, amb deu punts, a tant sols
dos punts del líder provissional de Primera
Catalana, l’Hospitalet At., proper visitant del
Municipal, el proper diumenge 12 d’octubre.

Emili Vicente ha destacat el treball fet pels
seus homes en aquestes cinc primeres
jornades, i agraeix el suport que el públic
balaguerí dóna a l’equip, cada diumenge,
des de les grades.

Aquest proper diumenge, el Balaguer
visitarà un camp complicat, com és el del
Ripollet.
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El passat 20 de setembre es va consti-
tuir la nova Junta de la Penya Barcelonista
de Balaguer i Comarca, formada per un grup
de gent il·lusionada en fer de la Penya «un
lloc de reunió i trobada de tots els
barcelonistes de la comarca, il·lusió i
compromís que hem vist reflectit i que ens
ha estat transmés per l’actual Junta del F.C.
Barcelona encapçalada pel President Joan
Laporta», segons explica el president de la
Penya, Joan Aguilà.

La nova Junta de la Penya està consti-
tuida per gent jove amb ganes d’emprendre
accions que tornin a dur a l’entitat en els
llocs capdavanters de les Penyes
Barcelonistes i amb ganes de dur a terme
un projecte que presentaran properament a
tots els socis.

La presidència d’Honor de la Penya la té
Francesc Ticó, mentre que hi ha quatre vice-
presidències. L’area social a càrrec de

La Penya Barcelonista de Balaguer i
comarca presenta la seva nova junta

Presidida per Joan Aguilà, està formada per un grup de joves de la
ciutat que tenen bona sintonia amb l’actual junta del F.C. Barcelona

Els pavellons de la Cros
acullen l’escola de Tennis

Organitzada per la regidoria d’esports i
el Club Tennis Balaguer

Des del passat dissabte 27 de setembre, la regidoria
d’esports de l’Ajuntament de Balaguer i el Club Tennis
Balaguer organitzen l’Escola de Tennis de Balaguer per
tots aquells nens i nenes que vulguin aprendre aquest
esport individual de la raqueta.

El Club Tennis Balaguer posa els seus entrenadors i
monitors a l’abast dels alumnes que tots els dissabtes
poden anar d’11 a 13 hores als pavellons firals per en-
trenar i jugar al tennis.

L’escola està preparada per a alumnes d’edats
compreses entre els 4 i els 14 anys, que han d’abonar
12 euros cada mes. Els alumnes tan sols han de portar
la raqueta de tennis, si en té, ja que en cas contrari n’hi
deixen una des de l’organització.

Els interessats en participar a l’Escola d’Estiu po-
den trucar als telefons 625 521 521 o  696 614 490, o
cada dissabte d’11 a 1 del migdia als pabellons.

Domènec Claverol, l’econòmica ocupada
per Jordi Delsams, l’esportiva a càrrec de
Jordi Solanes i la de realcions públiques i
protocol a càrrec de Cinto Tribó.

El domicili social continua essent el
Passeig de l’Estació, 18, on tots els
barcelonistes poden anar a veure els partits
del Barça.

Les butlletes de la rifa de Nadal
d’enguany, que ja estan a la venda, estan
dedicades a l’exjugador del primer equip
del Barça, mort aquest any, i fill de Balaguer,
Toni Torres.

La nova Junta convida tots els
barcelonistes a assistir al local per
poder visionar tots els partits del

C.F. Barcelona
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Radical Interesport de Balaguer, segon
del Campionat de Catalunya de Raids

En el campionat celebrat els passats dies 19, 20 i 21 de setembre a la
Vall d’Àger, i les poblacions de Tartareu, Alberola i Vilamajor

EL Club Bàsquet Balaguer
guanya davant el Gavà

Després de perdre el seu partit de la
primera jornada davant el Viladecans

El Balaguer no va poder endur-se una victòria en la
seva estrena en la competició ja que davant seu es va
trobar un equip molt fort físicament que va dominar en
tot moment el rebot i del qual va treure moltes cistelles
fàcils de segones i fins i tot terceres opcions de tir. A
més a més els de la Noguera van estar molt
desencertats en el tir exterior amb uns percentatges
d’encert molt baixos que va fer que sempre anessin
per darrere en el marcador, però això sí, amb diferències
molt curtes en el marcador de 4-5 punts, amb el que el
resultat final (68-56) és del tot enganyós, ja que va ser
la màxima avantatge de que va disposar el Viladecans.
Cal destacar que el Balaguer va jugar un bon partit
amb molta intensitat en defensa, però que les quatre
baixes amb que va afrontar el partit i el fet de jugar a la
pista d’un dels equips favorits va fer que al final
haguessin de donar el seu braç a torçà. Per part
balaguerina cal destacar el partit de Xavi Farran, autor
de 19 punts i del jove Aleix Targa, autor de 10 punts
amb 2 triples.

D’altra banda, el passat dissabte, el Balaguer va
aconseguir sumar la primera victòria en un gran partit,
davantr el Gavà, en el primer partit disputat pels de la
capital de la Noguera, al pavelló municipal

L’Equip Radical
Interesport de Balaguer va
quedar classificat en segona
posició en el Campionat de
Catalunya de Raids celebrat
els passats 19, 20 i 21 de
setembre a la zona de la
Noguera Alta, en el que era el
III Raid de la Noguera.

El guanyador absolut del
Campionat va ser l’equip
UKA-X-TEAM de Lleida, amb
un temps de 7 hores, 32
minuts i 17 segons, mentre
que l’equip balaguerí ho va fer
amb un temps de 8 hores, 47
minuts i 17 segons.

En tercer lloc va classificar-
se el Computer’s Trade de
Barcelona, el quart classificat
va ser Prosetel 95 de Solsona
i el cinquè classificat Sense

Límits de Lleida.
En total van participar 25

equips d’arreu de les
comarques de Catalunya,
amb un nivell altíssim, fet que
encara fa més meritori l’èxit
aconseguit per l’equip
balaguerí.

Cal destacar la
professionalitat i l’èxit
organitzatiu per part del
Centre de Promoció
d’Activitats de Muntanya,
que van organitzar el Raid
sense cap tipus de proble-
ma i amb el beneplàcit de
tots els participants que van
felicitar els organitzadors.

Els equips participants
estaven formats per equips
de tres esportistes
cadascun, i que van haver
de mostrar les seves
habil itats en diversos
esports d’aventura,
destacant la bicicleta de
muntanya, l’escalada, el tir
amb arc, la natació i canoa,
la cursa d’orientació i les
diferents proves especials.

L’equip balaguerí
Radical Interesport va
quedar en un meritori

segon lloc

El competició es
componia de diferents

poves d’esports
d’aventura
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REF. 021899
Acollidora casa de 70 m2

zona Firal. Pati posterior.
MOLT ECONOMICA,
VINGUI A VEURE-LA

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

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

BALAGUER

REF.000851
Gran pis de 120 m2, ascen-
sor, calefacció, traster. Molt
assolejat. Vistes
immillorables.
FINANÇAMENT 100%

BALAGUER
REF. 022548
Acollidor pis de 3
habitacions, bany complet
reformat, gran cuina office,
tot moblat. Molt bona zona
TRUQUI I INFORMI’S!!

REF. 000823
OPORTUNITAT
Acollidor segon pis de 3 hab.
bany complet reformat.
P.V.P. 33.100 euros

GERBLA SENTIU
REF. 21920
Cèntrica casa d’estiu, rústic
reformada,4 hab.,bany
complet,en perfecte estat.
P.V.P. 72.000 euros
NO SE LA DEIXI ESCA-
PAR!!

REF. 020873
Terreny de 12.000 m2, casa
de 80 m2 semi nova, 4 hab.,
bany i lavabo, cuina ameri-
cana, salo menj. amb llar de
foc . Garatge.
GRAN INVERSIÓ!!

REF. 022537
Gran àtic zona casc antic,
148 m2, 5 hab., bany complet
i lavabo, tot reformat, terrassa
de 45 m2, magnífiques vis-
tes.
MOLT BON PREU!!

BALAGUER
REF. 000852E
Magnífic pis totalment
reformat de 2 hab. calef. indi-
vidual, galeria tancada,
acabats de primera qualitat.
FINANÇAMENT 100%

SI TE EL SEU PIS O
CASA A LA VENDA
AQUEST ESPAI
GRATUIT ÉS PER
VOSTÈ. VINGUI I
INFORMI’S!!

LA SENTIU

REF. 22534
Magnific 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

OBRA NOVA
Estudis en bona zona, ascen-
sor, calef. gas natural, terra
de parquet.
Preus immillorables
VINGUI I INFORMI’S!!

BALAGUER

BALAGUER
REF. 022543
Gran casa a reformar de 117
m2 útils, 4 hab., pati posterior
de 108 m2.
MOLTES
POSSIBILITATS!!

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!!

BALAGUER

MENÀRGUENS
REF.022529
Terreny urbà al centre del
poble de 600 m2, disposa de
tots els serveis.
P.V.P. 36.000 euros

REF.21917
Casa afilerada semi nova,
ampli garatge, jardí posterior,
terrassa. Acabats de prime-
ra qualitat.
VINGUI I INFORMI’S!!

FINANÇAMENT 100%
Si no aconsegueix la
seva hipoteca,
vingui a veure’ns.
C o n d i c i o n s
b a n c a r i e s
immillorables!!

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

BALAGUER
REF. 22511
Local semi nou de 50 m2,
lavabo, terra de gres.
VINGUI I INFORMI’S!!!

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

BALAGUER BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

BALAGUER

Josep Oms guanya el
campionat de Vallfogona
El mestre internacional Josep Oms es va procla-

mar campió de la final dEscacs Actius Vallfogona 2003,
sumant un total de 9 punts, empatat amb Alejandro
Rios del Club Montcada.

D’altra banda, el campionat de Ràpides el va guanyar
Miguel Muñoz amb 9 punts seguit de Manuel Piñero
amb 7,5 punts.

El campionat per equips se’l va emportar l’Ateneu-
Colon amb 35 punts, seguit del Geva-Cea amb 33,5.
El Balaguer va classificar-se 5è, i el Vallfogona  7è.

Ermitanyos 2003 torna el proper diumenge 26
d’octubre amb més de 250 participants

La IV edició d’aquesta prova, no competitiva de BTT està patrocinada
per Interesport i la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Balaguer

El proper diumenge 26
d’octubre, les bicicletes de
muntanya seran les protago-
nistes a la comarca de la No-
guera, amb la celebració de
la prova «Ermitanyos 2003»,
amb sortida i arribada a
Balaguer, i que recorre les er-
mites de Cérvoles, al terme

municipal d’Os de Balaguer,
la de Montalegre, al municipi
de Les Avellanes-Santa
Linya, i la de Sant Jordi al ter-
me de Camarasa. Els espor-
tistes que hi participaran, més
de 250, hauran d’estar a les
10 del matí a la primera de
les ermites, on gaudiran d’un

esmorzar ofert per l’organit-
zació. Un cop esmorzats, els
participants aniran cap a
Montalegre on hi haurà un
nou equip d’intendència per
prosseguir cap a la darrera
de les ermites, on els espe-
rarà un dinar, per recuperar
forces de cara a la baixada
cap a Balaguer, a primera
hora de la tarda.

En total els participants
faran un recorregut de 90 qui-
lòmetres i recorreran una
bonica zona de la comarca
de la Noguera.

Des de la primera edició,
el nombre de participants en
aquesta cursa han anat en
augment, passant pels 100
participants de la primera als
més de 250 que s’espera en
aquesta..



18

Edita:
DOSSIER P&M, SL
c/ Sant Lluís, 36, altell.
Tel. 973 448273
Fax. 973 450311
E-mail:groc@dossierpm.com
www.dossierpm.com
Imprimeix: Diari de Ponent, SL
Dipòsit Legal: LL-81-1987
Tirada: 5.500 exemplars
Distribució: gratuïta

Director: Pedro Pérez
Direcció Comercial i Administració: Sisco Alarcón
Equip de Redacció: Joan Bové, Ramon Mayals, Beatriz Ramos, Sisco Alarcón,
Pedro Pérez.
Col·laboradors habituals: Josep M. Simón, CGA, Emili Monge, Miquel Trilla,
Miquel Àige i Àngel Periel.

GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels
seus autors que GROC no fa necessàriament seves. En defensa de la llibertat
d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els
lectors estimin oportunes sempre que es guardi el degut respecte que mereixen
persones i institucions.
Distribució gratuïta a: Àger, Algerri, Balaguer, Bellcaire d’Urgell, Camarasa, Castelló
de Farfanya, Cubells, Gerb, La Ràpita, La Sentiu de Sió,  Les Avellanes, Menàrguens,
Montgai, Os de Balaguer, Sant Llorenç, Tartareu, Térmens, Vallfogona  de B. i Vilanova
de la Sal.

El passat 25-9 vaig tornar a anar a un Ple
de l’Ajuntament, i s’ha de dir en primer lloc
que si la selecció és cosa de petit número,
els assistents érem del més granat de
Balaguer; érem tants pocs! I seria bo saber
el perquè de tant minsa assistència.
L’espectacle  va ser alliçonador i a més
barat. És per aconsellar que cadascú es
faci pel seu bon govern un programa variat
de video, cinema, noticiaris i Plens
Municipals, preparació vàlida per veure el
diumenge «Al filo de lo imposible».

Entre el que es diu i com es diu. El que
s’escolta i el que s’endivina, és per llogar-hi
cadires. Ha de quedar clar, que en un
compàs d’espera de Ronaldos polítics no
se’n necessita. Ara és una viu-viu esperant
que s’aclareixi el primer misteri que són les
eleccions autonòmiques. Al març del
pròxim any s’aclarirà el segon i definitiu, amb
les eleccions generals. I d’aquí sí que en
sortiran les línies definitives fins al 2008. Per
cert, s’ha de treure el barret davant de l’Aznar
que ha complert al peu de la lletra el que va
prometre. Als vuit anys ens diu adéu, jo en
particular no en vaig dubtar de què ho faria.
És tot un detall en un país que dóna
especímens que tan els costa marxar, sense
entrar en la discussió del bé o malament
que ho hagin fet. Fraga i Pujol són vertaders
dinosauris per qualsevol institució america-
na que els volgués per a un digne Museo.
No he citat al diví Gonzàlez perquè aquest
és carn per una altra cosa no tan digna,
però sí, per ensenyar-lo com a paradigma
del que mai no ha d’ésser ni fer un polític
que es digui socialista. Tot el trist espectacle,
diguis Marbella diguis Madrid, amb un
enunciat dels errors sense delicadesa fets
per un Blanco o una Cristina Alberdi -per
citar els dos extrems-, no deixen de perjudi-

car aquest socialisme que va deixar malparat
el Felipe.

Amb un líder que no acaba de donar la
talla, uns segons que fan tristor desprès de
fer riure, malgrat el «look» que els assessors
d’imatge els han fet. Amb aquest poti-poti
d’Estat que no saben com presentar-lo.
Sense un model econòmic creible fan
preveure que el PP tornarà a guanyar. El
temps ens ho dirà.

Ara i aquí, i tornant al Ple del que hem
començat parlant, crec que ja no és hora de
fer campanya, cosa que sembla que la Sra.
Pallé ha oblidat. Uns consells donar-li; ella
ha d’ésser ella, i ha de continuar parlant dels
seus somnis. Del que troba malament i ...
del que troba bé. Ha de buscar temps per
demostrar als seus conciutadans que
hagués estat una bona alcaldessa.
Accessible. Xerraire. «Rondacallera».
Assistent no solament als enterraments sinó
a tots els actes públics. Ha de dir adéu a
Barcelona i vetllar en l’oposició i en la
Diputació per Balaguer. Reconstruir el partit
si és possible. I acabar d’una vegada, que
anant pel mateix carrer, el poble camini per
una vorera i CiU per l’altra.

Al senyor Aguilar, el nostre alcalde, li
pregaria tantes coses que de segur no
m’escoltaria. Però si li puc dir que aquell
Miquel obert i senzill, pacient i comprensiu
que es pot trobar al carrer, no sembla que
sigui el mateix que jo vaig escoltar al Ple.

C.G.A.

P.D. -La imatge d’oposició s’ha de reconèixer
públicament la fa el Sr. Sampedro, però si hi
pogués afegir un pessic de sensibilitat
agradaria més.

Així es veu

100 dies després de les
eleccions Municipals i...

tot segueix igual
Ja no hi presses a darrera hora per solucionar les

mancances de la ciutat i els problemes dels ciutadans. No es
veuen brigades municipals ni màquines  treballant fora d’hores.
Ara no cal. Les eleccions ja les han guanyat. Tot torna a la
monotonia, “anar fent” és el tarannà de l’equip de govern
d’aquesta ciutat. Després de cent dies transcorreguts des
de les eleccions municipals la il·lusió renovada pregonada
per l’actual equip de govern queda buida de contingut.

Doncs no, el grup municipal de Convergència i Unió
assumint la nostra responsabilitat, manifestem la mateixa
il·lusió, preocupació, rigor per la ciutat i des de l’oposició
treballarem pel nostre municipi, per cadasquna de les perso-
nes que hi viu, exercint la nostra responsabilitat d’explicar als
ciutadans com és el nostre deure i obligació, allò que veiem
que no es fa bé des de l’actual govern, així com allò que
s’hauria de fer i no es fa.

En aquest sentit de preocupació, la gestió de
l’Ajuntament, que implicaria lluitar i defensar els diners de
cadascun dels ciutadans de Balaguer continua fent fallida. En
el ple del mes de juliol l’equip de govern va presentar una
modificació del pressupost consistent en un augment del
300% per les obres del Xalet Montiu. Això ens suposa als
ciutadans de Balaguer pagar de la nostra butxaca, de
moment, 3 vegades més per aquesta obra.

En el ple del mes de setembre torna a passar el mateix
amb els vestidors del pavelló polisportiu, que prou maldecaps
està portant a les diferents entitats esportives que els utilitzen,
i ara s’ha de demanar un augment del 30,92% del pressupost
inicial. Amb els diners públics s’ha d’ésser més escrupulós i
no pot ser presentar modificacions constants en cada Ple, ja
que es demostra que no se sap ni que ni quan val el que es
vol fer i aquest descontrol, l’acaba pagant el ciutadà.

En aquests cent dies, entre d’altres, hem denunciat la
deixadesa i manca de preocupació envers l’edifici en ruïna
que hi ha a la Plaça del Pou, 3,  l’estat de brutícia en què es
troben els carrers i places de la nostra ciutat, la manca de
sensibilitat vers l’estat dels arbres de la Plaça Mercadal.
L’increment d’inseguretat ciutadana així com la preocupació
que el 2n. tinent alcalde Sr. Francesc Ferrer, regidor socialista
amb dedicació exclusiva estigui implicat en aldarulls públics.
Mai ens posarem en la vida privada de cap persona. Només
faltaria, però sí en la seva vessant pública. Cap ciutadà, i
menys un regidor, ha de participar en una baralla, tingui o no
tingui raó.

També ens preocupa que un semàfor situat en un lloc
important de circulació (Pont Nou) tardin més de 10 dies en
reparar-lo, i bé que les promeses realitzades de millora al
Col·legi Gaspar de Portolà, encara no s’hagin realitzat.

Des del grup municipal de CiU seguirem d’aprop la
gestió de l’Ajuntament,   amb l’obligació com ens correspon
d’exigir a l’equip de govern una bona gestió, rigorositat, treball
i que l’alcalde compleixi les seves promeses fetes a la ciutat
de Balaguer.

Grup Municipal de CiU
a l’Ajuntament de Balaguer
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Agraïment

En nom meu  i en el de tota la meva família,
voldria agrair molt sincerament les nombroses
mostres de condol rebudes tan de les diferents
administracions  d’Ensenyament, Cultura i
Esports, als Presidents i Secretaris Tècnics dels
Consells Esportius de les Terres de Lleida, a
l’UCEC, al Conservatori de música, a l’Orfeó
Balaguerí, a la Colla de Sardanes Força Barres i
Escacs , al Centre d’Esplai l’Albada, a la Colla
d’Amics, al grup de Mestres de La Noguera, i
també  el suport del gran col·lectiu de mestres
companys i companyes,  professors i
professores dels  centres de Balaguer, Bellcaire i
d’altres , que han volgut dir l’últim adéu a la seva
amiga Mercè.

Però a més de tots els balaguerins, i d’altres
indrets, voldria fer un especial agraïment als
bellcairencs i a tots els pares i mares, exalumnes
i alumnes que tenen un gran record en aquests
25 anys de docència al CEIP Bonavista  que ha
estat l’etapa més important de la seva vida, per
no dir tota la seva vida.

Gràcies també a l’Hospital de Balaguer pel
seu dolç acolliment, i voldria demanar disculpes
a l’amiga Glòria Pallé, Directora General del
Consell Català de l’Esport que em vaig descui-
dar en els agraïments fets en els diaris del Segre
i la Mañana i com no agrair a la resta fins a més
d’un miler de persones que heu volgut dit l’últim
adéu a  MERCÈ BAIGES BALAGUERÓ.

L’espòs, Jaume Brescó Aiguadé

Indesinenter

Ara mateix, allò que més  m’empeny,
em crida i em complau, és conversar.
Parlar de tot però de res. Que mai
no sigui la conversa estrictament
seriosa, transcendent, excessivament
directa. Recordar a tothom, els vells
i els nous amics, els coneguts, aquells
que sempre són amb mi però són lluny,
els que saludo cada dia i tanmateix
el gest és la rutina, l’adéu mut,
un gran aparador sense paraules.
Ara mateix em venen a la ment
diversos noms i nombres per marcar
que crec que respondrien ben a gust.

Miquel Trilla

El proppassat dia 31 de juliol el Ple de
l’Ajuntament de Balaguer va aprovar, amb el meu
vot en contra, entre altres temes, modificacions
pressupostàries i crèdits extraordinaris per valor,
en conjunt, de milions d’euros. La proposta de
l’equip de govern socialista estava tan mal feta
que barrejava modificacions de crèdit amb crèdits
extraordinaris (son crèdits extraordinaris els no
previstos en el Pressupost) amb la finalitat, òbvia,
de generar recursos per tal de pagar les factures
que el nostre Ajuntament té pendents de
pagament a diferents proveïdors que han realitzat
obres i treballs i que no tenen cap culpa que els
socialistes ignorin les més elementals normes de
la comptabilitat pública. Jo, com a representant
del Partit que defensa el rigor pressupostari,
l’absència d’improvisació en la activitat política i
la serietat en la gestió dels diners públics, vaig
propossar a l’equip de govern socialista que
retirés la proposta i l’ajornés per un altre Ple, si
convé extraordinari, a celebrar al mes d’agost.
Això no suposava cap retard en el pagament als
proveïdors i a més és fer les coses com cal,
ajustant-se a la llei, donar imatge de serietat i, al
cap i a la fi, fer guanyar credibilitat a tota la
Corporació.

Mireu: fer un pressupost, com la mateixa
paraula indica, vol dir pressuposar, preveure els
ingressos i despesses que es produiran en una
data futura. Accepto que és una tasca complexa
i, degut a que els Ajuntaments no es financen
exclusivament amb recursos propis sinó que
depenen en bona mesura de les subvencions i
transferències pro vinents d’altres Administracions,
sovint cal fer sobre la marxa modificacions de
partides pressupostàries. D’acord en això. Però

Perspectives -La comptabilitat
no podem permetre que l’equip de govern se
salti a la torera les més elementals normes de
rigor comptable i, per exemple, multipliqui per 6
la quantia de determinada partida perquè així ha
convingut als seus interessos electorals. I no ho
fa una vegada: al contrari, és un hàbit. No podem
barrejar pomes amb sabates i proposar que
s’aprovi, en un mateix punt de l’ordre del dia,
modificacions ordinàries, crèdits extraordinaris,
baixes de partides pressupostàries, operacions
de préstecs amb entitats financeres, partides a
justificar per import de desenes de milers d’euros
i altres assumptes, tot barrejat en un sol full de
paper. Això és un atemptat contra la intel·ligència
del ciutadà. Els socialistes són uns pèssims
comptables; un pèssim comptable és un pèssim
administrador de diners públics.

Des de la perspectiva del ciutadà del carrer,
«tots els polítics fan igual i quan arriben a
l’Ajuntament fan allò que els dóna la gana». No;
no és així. Com he dit  al primer paràgraf el Partit
Popular defensa el rigor pressupostari i la serietat
en la gestió dels diners públics perquè serà
aquesta actitud, i no n’hi ha cap altra, la que farà
créixer en riquesa i progrés els nostres pobles i
ciutats. Si de un tema no en sé prou, demano
ajut i consulto a aquell que en sap. No sóc
autodidacta (cal que fugim dels autodidactes) i
demano consell i assessorament als que en sa-
ben més que jo. Això és el que vaig proposar a
l’equip de govern socialista: si no en sabeu prou,
consulteu-ne un que en sàpiga.

Joan Vicens Sampedro Cortés
Partit Popular de Catalunya

N’hem parlat infinitat de vegades, els Serveis
Municipals de Neteja no funcionen al cent per
cent, doncs encara hi ha alguns empleats que
no els preocupa ni poc ni molt que la brutícia que
hi ha als carrers de Balaguer els desacrediti com
funcionaris responsables i que a més els acrediti
com a balaguerins descuidats.

A Balaguer tenim la necessitat i l’obligació de
donar davant dels nostres visitants una bona
impressió, i per a nosaltres la neteja hauria de ser
a més de necessària per la higiene corporal una
ajuda inqüestionable per una convivència sana.

Però malgrat les vegades que hem parlat de
la neteja, cap estament responsable Municipal
ha volgut prendre cartes de compromís, per això
ens dóna la impressió que uns i altres dels que
haurien d’estar interessats en voler mantenir  una
ciutat com cal giren cap per no veure la realitat i
permeten que es faci bona la dita que diu «pots
xiular si l’ase no vol beure».

No tinc clara quina és la conselleria
encarregada de la «neteja», però el que si que
voldria deixar-li clar al responsable de l’àrea, que

no s’ha de tolerar que un funcionari encarregat
d’escombrar el carrer d’Avall, o el carrer del Pont a
l’hora d’esmorzar se’n vagin a fer-ho a un Bar del
carrer Barrinou, com tampoc s’hauria de tolerar
que el funcionari que neteja a màquina vagi sol,
doncs la seva feina es veu menys acabada per
manca d’un company que l’ajudi amb una mànega
de xuclar el sota cotxes per a que no hagi de tenir
que vorejar els vehicles estacionats deixant per
tant les voreres tan o més brutes del que ja estaven.

La Ciutat de Balaguer necessita en tot el seu
perímetre una detallada visita de treball per tot
l’equip complert de neteja, al davant el Cap de
Serveis, i darrera seu, l’enllaç Sindical dels
treballadors i a més tots els responsables de la
neteja, per a fer-los-hi veure «in situ», que els veïns
no es queixen perquè si, sinó que ho fan
justificadament.

Hem de fer bo l’Eslògan municipal, «Balaguer
net clar que si».

Emili Monge i Gili

Neteja
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Ps. l’Estació, 35
BALAGUER

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

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUERBALAGUERBALAGUERBALAGUERBALAGUER

Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER

LOCO-DANCE-CLUB

PLAÇA PAU CASALS, s/n
BALAGUER

“El sastre valent” obrirà la temporada del
teatre infantil al Municipal de Balaguer

El proper diumenge 5 d’octubre, a partir de les 6 de la tarda

El proper diumenge 5
d’octubre, a partir de les 6 de la tar-
da, comencen les actuacions
infantils al Teatre Municipal amb la
representació de l’obra «El sastre
valent» basada en el conte dels
Germans Grimm.

L’obra gira entorn a en Guillem
que és un sastre molt treballador,
està molt atabalat, doncs la prince-
sa del regne no para d’encarregar-li
vestits pel seu pare, el rei. La raó es
molt senzilla, la noia està enamora-
da del sastre i els vestits són una
excusa per veure’l.

El cavaller Segimon, que també
està enamorat de la princesa, tot
seguint-la, arriba a la sastreria. Com
que no hi troba la noia, per

dissimular, encarrega un vestit. Mentre en Guillem li pren
mides, en Segimon li explica que el rei atorgarà la mà
de la seva filla a qui aconsegueixi foragitar al gegant del
bosc.

Per fi, al sastre se li presenta una oportunitat de fer
realitat el seu amor! Però com que no es té per valent
decideix deixar-ho córrer. De sobte, veu set mosques
llamineres volant al voltant d’uns pastissets, regal de la
princesa. Enfurismat, agafa un drap i les aixafa totes
d’un sol cop. El sastre, no se’ n s’havia avenir: “N’he
mort ser d’un cop “, es deia. I així va ser, com gràcies a
la seva heroïcitat, es va decidir a anar en busca del
gegant, i....

De la resta en sabreu més el proper diumenge al
Teatre Municipal. No hi falteu!.

L’obra és un musical  d’una hora de durada,
recomanat a partir dels 4 anys d’edat

Què fer? Què fer? Què fer?
Comença la tardor amb nosaltres. Continuem tant frecos com a l’estiu.

Els caps de setmana a Balaguer tenen un nom, Sala Planeta.

A partir del 4 d’octubre una nova dimensió a MUNDO. La millor música, 2 ambients,
una direcció renovada, noves idees i propostes...

Divendres 3 d’octubre HOUSE CATS CLUB, amb Dj. Jordi Ormo. Presentació de la
revista Belvet.
Dissabte 4 d’octubre Performance amb el grup Dinastia Hand, jocs malabars...
Divendres 10 d’octubre HOUSE CATS CLUB, amb Dj. Robert Hernando + el gallego
Dissabte 11 d’octubre Sortegem reproductors de DVD

Divendres 3 d’octubre Festa House amb Dj Javi Rumí de Waikiki.
Dissabte 4 d’octubre Comencem la nova temporada d’hivern amb un espectacular
Festa Larios amb nombroso regals i sorpreses.

MERCANTIL CUBATERA

SALA PLANETA

MUNDO CANÍBAL

SALA CATS

COYOTE



21

XVI edició del campionat de
Billar Americà

JM. Marqués, J. Olives i C. Alcántara es
disputaran els tres primers llocs

LLOC PUNTS J. JUG
1. JM. MARQUES .... 44 ....... 30
2. J. OLIVES ............ 43 ....... 30
3. C. ALCANTARA ... 42 ....... 28
4. P. ESTRUCH JR. .. 39 ....... 28
5. P. ESTRUCH ........ 32 ....... 26
6. M. LIZASO ........... 24 ....... 26
7. M. ALARCÓN ...... 22 ....... 26
8. X. ESTRUCH ....... 19 ....... 20
9. S. MUÑOZ ........... 17 ....... 17
10. O. SALVADÓ ...... 17 ....... 26
11. A. OLARTE ........ 15 ....... 20
12. J. PLANES ........ 13 ....... 21
13. M. MATEU ........... 7 ....... 12
14. R. CALVETE ......... 7 ....... 16
15. L. VILARDELL ..... 6 ....... 12
16. M. VALLVERDÚ ... 1 ....... 10

Josep M. Marques
i J. Olives ja han jugat
totes les jornades i es
situen en els dos
primers llocs de la
classificació. Només
falta que C. Alcántara
jugui les dues
jornades que li falten
per conéixer com que-
daran els tres primers
llocs de la clas-
sificació. La resta de
posiscions està per
decidir a manca de
vàries jornades.

L’Orquestra de Cambra de la Noguera musicarà
el conte infantil «Pere i el llop» al Teatre

L’Orquestra de Cambra de la Noguera serà
l’encarregada de musicar en directe, la representació
del conte «Pere i el llop» de la Companyia Per Poc,
el proper dissabte 8 de novembre, al Teatre Munici-
pal, en el decurs de la programació infantil de la

Festa Major 2003.
El clàssic conte del compositor rus

Sergei Prokofiev, on cada personatge
està representat per un instrument i una
melodia característica.

Un espectacle musical en directe
amb marionetes de fi l, on els
personatges han estat dissenyats per
la coneguda il·lustradora de llibres
infantils Roser Capdevila, autora de la
sèrie «Les tres bessones»

La direcció de l’obra recau en la Cia
Per poc i la direcció musical va a càrrec
de Glòria Nogué, directora de
l’Orquestra de Cambra de la Noguera.
Els manipuladors de les marionetes
són Santi Arnal, Neus Mayoras i Anna
Fernández.

Joe Magnarelli & Xavier Monge Grup actuen a
Balaguer el proper diumenge 19 d’octubre

El proper diumenge 19 d’octubre,
a les 7 de la tarda, i a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Balaguer, actuaran Joe
Magnarelli & Xavier Monge Grup.

Joe Magnarelli, trompeta  nascut a
Nova York l’any 1960 va mostrar el seu
interés en conéixer l’obra del Xavier
Monge Grup, que en la seva breu
trajectòria com a grup, el seu prestigi ja
ha sobrepassat les fronteres del nostre
país.

Aquest interés per conéixer l’obra
s’ha traduit en un contacte entre els cinc
músics i la voluntat de pujar junts dalt
d’un escenari per poder mostrar al
públic la seva particular conexió musi-
cal.

Durant la gira per l’Estat espanyol,

oferiran la seva visió del jazz contemporani, molt
nodrida de la millor tradició i de l’herència dels grans
mestres.

El repertori d’aquest grup, no obstant, es
composa de peces propies d’ambdos líders, Xavier
Monge i Joe Magnarelli.
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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

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Tel. 973 447958

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

LOCAL COMERCIAL en llo-
guer, planta baixa més altell.
Gran façana. Raó DCASA tel.
973448273.

VENDA/LLOGUER de parkings
tancats al c/ Jaume Balmes, 11
de Balaguer. Raó als tels.
973446161-629310479.

ES BUSCA casa de poble o
masia. Raó al tel. 973454234.

ES LLOGUEN places de
parquings tancats al c/
Barcelona. Raó DCASA, tel.
973448273.

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.

Epresario catalán soltero, bus-
ca amiga para salir. Formalidad.
Razón al tel. 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/ Barcelo-
na. Es ven. Directe del
propietari. Raó tel. 629725009.

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

COMPRO POSTALS de
Balaguer, programes de Festa
major i Grocs. Raó als tels.
973445403-676803205. Pre-
guntar per Josep.

SE TRASPASA Bar -Restauran-
te  en Balaguer céntrico y en
pleno funcionamiento. Precio a
convenir. Razón al tel.
615420226.

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 jorna-
da 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.

SE BUSCA PERSONA intere-
sada per portar un hort a
Balaguer. Interessats trucar al
Tel. 973 445908.

SE OFRECE señora para cui-
dar niños. Sin límite de horario.
Interesados 973 448720

ES NECESITA personal
masculí d’entre 18 a 30 anys
per magatzem tèxtil. Raó al Tel.
973 450212.

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

ES LLOGA apartament nou,
calefacció a gas, 2 hab., costat
de la plaça mercadal. Raó Tel.
973 445073

PARTICULAR VENDE aparta-
mento nuevo a estrenar, exce-
lentes vistas, 1 hab., 4º planta.
54.000 euros. Razón Tel.
628739677.

PUNTO DE CRUZ no les ha-
ría gracia tener o regalar las fe-
chas con dibujos incluidos de
vuestros hijos o amigos del día
de su nacimineto, bautizo, co-
munión, boda, etc. O simple-
mente un dibujo para regalar
en punto de cruz. O también
baberos con el nombre del
bebé, o toallas con cenefas a
su gusto, etc. Si les interesa
llamen y les informaremos
617292594.

ES VEN GOLF GTI  2.0, en
perfecte estat, sempre
garatge. Preu 3.000 euros. Raó
Tel. 973 446217 o 973 445515.

PÀRKING TANCAT es ven  c/
Dr. Fleming, 49. Raó Tel. 973
450365.

COMPRO PISO en Balaguer
de particular a particular. Inte-
resados llamar al 687733927.

NECESITO PISO de alquiler
en Balaguer con o sin muebles.
Llamar al 619813038.

OPORTUNIDAD se vende
piso seminuevo por cambio de
domicilio. Interesados llamar al
600402319.

VENDO potro de seis meses,
raza española, muy bien desa-
rrollado. Precio 500 euros. Tel.
639900398 Joan, tarde/noche.

ES VEN pis nou de 110 m2, c/
Barcelona. Raó 629725009.

COSO ROPA y hago arreglos
de batas,cremalleras y prendas
de punto. Vendo productos de
avon y busco distribuidoras de
avon. Llamar a los telfs. 973
450747 o 687755809 o dirigir-
se a la calle Sant Domènec,
15 de Balaguer.

AGENTE COMERCIAL para
zona de Balaguer. Altos ingre-
sos progresivos 18.000 a
30.000 euros, según dedica-
ción. Se valora experiencia co-
mercial, no imprescindible.
Edad superior a 22 años. Ra-
zón 609336902 Sr. Ribal.

ATENCIÓ ANY 1953 a totes
les persones nascudes l’any
1953 interessades en organitzar
una celebració, conjunta dels
50 anys. Queden convocades
al vestíbul de l’Ajuntament de
Balaguer, el dia 7 d’octubre a
dos quats de deu del vespre.

ES LLOGA plaça de parking
tancat al c/ Dr. Fleming. Preu:
60 euros. Raó al Tel.
687453504.

ES NECESSITA PERSONAL
PER HOSTELERIA amb
horaris de jornada i caps de
setmana. Ajudants de cuina,
cambrers i cambreres. Raó als
Tels. 630936643 o 606954775.

ES VEN pis de 90 m2, 4 hab.,
traster, ascensor i calefacció in-
dividual. De particular a parti-
cular. Raó Tel. 973 424131,
migdia i vespres.



23HORAR IOD ' AU TOBUSOS
SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.50 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.45 LLEIDA diari excepte diumenge
07.48 " feiners
07.52 " feiners
09.15 “ feiners
10.45 LLEIDA diumenges
13.30 " calendari escolar

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
15.18 LLEIDA de dill. a div. feiners
17.55 “ diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.38 SOLSONA dilluns, dimarts

dijous, dissabtes  feiners
16.35 “ divendres, calend. escolar
13.38 PONS feiners
19.50 PONTS de dill. a div. feiners
17.09 ESTERRI D'ÀNEU feiners
13.17 AGRAMUNT feiners
19.47 AGRAMUNT de dill. a div. feiners

14.00 ÀGER feiners excepte
dill., dmart. i dij. calen. escolar

17.00 "dill., dmart. i dij. calen. escolar
08.00 ANDORRA dis, dium i festius
09.30 ANDORRA feiners de dill a div.
SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
09.15 de dilluns a dissabte
11.00 de dilluns a dissabte
12.30 de dilluns a dissabte
13.30 de dilluns a divendres
16.00 de dilluns a diumenge
16.30 de dilluns a dissabte
19.00 de dilluns a divendres

H O R A R I O D E O T R E N S

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
07.50 08.20
14 .17 14..47
19.45 20..15

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LA POBLA
09.15 10.50
14.20 15.55
21.15 22.50

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
8.45 09.15
13.45 14.20
20.45 21.15

T E L È F O N S O Ú T I L S
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

F A R M À C I E SO D EO T O R N

F A R M À C I E S
ÀGER
F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455060
BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384
F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280
F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

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

De les 8 de la tarda del 2 d’octubre a les 8 de la tarda del 7 d’octubre MARCH
De les 8 de la tarda del 7 d’octubre a les 8 de la tarda del 9 d’octubre CLAVER
De les 8 de la tarda del 9 d’octubre a les 8 de la tarda del 16 d’octubre ALDAVÓ

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

INSTAL·LACIONS
DANI ALBURQUERQUE

ELECTRICITAT · FONTANERIA
AIRE CONDICIONAT

CALEFACCIÓ
AUTOMATISMES

SISTEMES DE SEGURETAT
PORTERS AUTOMÀTICS

Pl. Pere Casaldàliga, 4  1-2 · Balaguer
Tels. 973 448061 · 626 323459

Instal·lacions

Electricitat · Fontaneria · Gas
Calefacció · Aire condicionat

C/ Urgell, 105, 1r - 1a     BALAGUER
Tel. 973 445820 - Mòbil 616 449820

Toni Figuera Mestres

NOUS HORARIS DE TRENS

Ctra. C-13, km. 24,7 · BALAGUER
Tel. 973 446 868

· Portes basculants
· Basculants i
auomatismes
· Escales i baranes
metàl·liques
· Serralleria i Forja
· Estructures
metàl·liques

C/ Barceloneta (davant bàscula)
Tel. 605 801 804 - 25617 LA RÀPITA
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