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Mercadal de les cultures
El proper diumenge 4 de
juliol la Pl. del Mercadal
serà l’escenari d’una festa
multicultural

Estiu-Esport 2004
La regidoria d’Esports ha
presentat la programació
esportiva d’aquest estiu
destinada als joves entre els 5
i els 16 anys

408

Premis Jaume d’Urgell
L’expresident Jordi Pujol i el
diari electrònic Vilaweb,
guanyadors del premi Juame
d’Urgell 2004

Segona quinzena
juny · 2004

• Implantació Norma

   ISO 14000

• Gestió de purins

• Gestió fertilitzants

• Avaluacions ambientals

   ramaderes
C/ St. Crist, 27-29 altell | 25600 Balaguer

Tel.: 973 448 459 | www.ambiens.info
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C/ Hostal Nou, 19 · Tel. 973 445438 · BALAGUER

Salud Automoció, S.L.
des de 1931
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Què en penseu?...
De nou l’estiu, i aquest columnista, com ja

és habitual,  s’acomiada fins a la tardor. Durant
aquest curs hi hagut grans canvis arreu que, a
la nostra ciutat, no han repercutit tal com es
podria esperar. El tri, més ben dit, bipartit,
també s’ha fet efectiu a l’Ajuntament i d’una
manera més calmosa. Desitjo encerts als nous
socis del govern municipal, en especial en l’àrea
de comerç, per ser un sector amb molta
transcendència. Feina no li mancarà al nou re-

gidor si la vol dur a terme com cal.
Sense cap tipus de voluntarietat, els
meus dos darrers  incidien sobre dues
problemàtiques en aquest àmbit. Cal
esperar que tant les que existeixen
com les que vagin sortint trobin la
millor solució per al bé d’una ciutat
que no viu un dels moments més
àlgids. Encara que la calor ho demani,
no ens ho prenguem tot a la fresca.

Josep M. Simon i Auberni

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Cirurgia

Anàlisis

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

En defensa del Congost de Mont-Rebei

Ens consta que l’Isidre Gavín, el president de la

Diputació de Lleida, és una persona força asse-

nyada i que s’estima com el que més el territori

lleidatà. Però la seva darrera decisió de paralitzar

la candidatura del Congost de Mont-Rebei com a

patrimoni de la Humanitat davant l’UNESCO, ha

aixecat més d’una crítica, ja que és incomprensi-

ble com un dels paratges naturals  més emble-

màtics de les nostres comarques de Ponent, es

considerat poc important pel màxim mandatari de

la Diputació de Lleida, en unes declaracions fetes

a Lleida Televisió.

No posarem pas en dubte, la candidatura de la

Seu Vella de Lleida, monument que de ben segur

també es mereix la nominació, però això no treu

que s’hagi de desestimar la del Congost de Mont-

Rebei.

La decisió, ha semblat més un cop de timó

centralista i amb possibles interessos polítics del

propi president, candidat a l’alcaldia de Lleida, que

la decisió tècnica i objectiva que hauria de tenir el

màxim mandatari de les comarques de Ponent.

Des d’aquestes ratlles voldríem reivindicar

aquesta candidatura del Congost de Mont-Rebei,

ampliable a bona part de la serralada del Montsec,

En portada:
Congost de Mont-Rebei

BALAGUER
Pepe Daza continua amb

els seus cursos
monogràfics de pastisseria

Balaguer comptarà amb un
vehicle medicalitzat la

propera tardor

COMARCA
El Centre de Recursos ja
treballa en una nova Escola
d’Estiu de la Noguera

La Diputació desestima la
candidatura de Mont-Rebei
davant la UNESCO

CULTURA
La Fiesta Rociera supera els
cinc-cents visitants durant

tot el cap de setmana

El Museu presenta una
exposició sobre els països de
procedència dels immigrants

ESPORTS
El Balaguer ja treballa en la
planificació de la temporada
2004-2005

Èxit de les 24 Hores de Futbol
Sala que van ser guanyades
pel Confecciones Fernández

d’una riquesa natural incomparable i que

per algunes de les activitats que s’hi po-

den practicar, és única al món. Valguin els

exemples de la pràctica de l’ala delta, així

com la consideració d’aquesta serralada

prepirinenca, com a excepcional per a l’ob-

servació i estudi de l’univers.
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 Balaguer se suma als actes del Fòrum

amb tot un seguit d’activitats culturals
Dues exposicions i un gran festa multicultural “Mercadal de les
Cultures” amb una mostra gastronòmica i un festival musical

En els propers dies els

ciutadans de Balaguer es

veuran immersos en una

gran experiència de diversi-

tat cultural, que ens apropa-

rà a tots a conèixer millor les

diferents cultures que con-

viuen entre nosaltres a la

ciutat en el marc de l’orga-

nització del Fòrum 2004 que

es celebra al Barcelona.

Aquestes activitats volen

apropar a tots els ciutadans

de Balaguer i de la comarca

de la Noguera, els valors del

diàleg i diversitat que

s’intenten transmetre en

aquest Fòrum de les

Cultures Barcelona 2004.

Balaguer, com a

municipi col·laborador del

Fòrum té previst realitzar

una exposició fotogràfica

“Sàhara Tuareg” de Miquel

Petit, del 16 al 30 de juny, a

la Sala d’Exposicions de

l’Ajuntament i l’exposició

“Balaguer 2004: 49

denominacions d’origen” del

18 de juny a l’1 d’agost al

Museu de la Noguera.

El dia 4 de juliol es

celebrarà l’acte central sota

el nom de “Mercadal de les

cultures” amb els actes

“Gastronomies del món i

festa de la multiculturalitat”,

una mostra gastronòmica

de les diferents cultures

representades i un Festival

musical amb els grups La

Sal dels Mars que

presentaran un espectacle

de folk multiètnic i Xarop de

Canya, un espectacle

musical amb una sonoritat

peculiar en l’àmbit tradicional

català.

Pepe Daza mostra en un

curs com es fan les

coques de Sant Joan
El curs ha comptat amb la presència

de 25 alumnes de Balaguer i comarca

El mestre pastisser Pepe Daza continua amb for-

ça èxit els cursos monogràfics de cuina iniciats fa uns

mesos i que es celebren periòdicament a la Sala poli-

valent del Xalet Montiu, organitzats per l’IMPIC.

Els passats dies 17 i 18 de juny, Pepe Daza va

mostrar davant les 25 alumnes del curs, i les càmeres

de TV3, els secrets de l’elaboració de les coques de

Sant Joan, les de fruita, les de crema, totes les varie-

tats que són típiques en diferents zones de la nostra

geografia.

Després d’haver realitzat els cursos de mones de

Pasqua, de coques de samfaina i de recapte, i les de

Sant Joan, Pepe Daza ja prepara nous cursos que es

realitzaran a partir del proper mes de setembre, i que

continuaran amb el format actual de cursos mono-

gràfics de dos dies, que permeten el total coneixe-

ment dels alumnes sobre la matèria impartida, a part

de ser un autèntic laboratori on els alumnes intercan-

vien experiències de formació  i elaboració gastronò-

mica.
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 El partit socialista guanya per primer

cop a Balaguer en unes europees
Tot i la forta abstenció, pugen el PSC, ERC i PP i baixa CiU

Les eleccions europees del passat diumenge 14

de juny, van estar marcades per la forta abstenció, fet

que ha suposat que els màxims dirigents europeus

es plantegin noves polítiques per tal de revitalitzar

l’interès del continent pels als ciutadans dels diferents

països que la conformen.

A la capital de la Noguera, la participació va ser

del 41,54 % dels votants davant dels 66,51 % que ho

va fer a les eleccions europees del 99, tot i que cal

recordar, que en aquella ocasió, les

eleccions europees es van fer con-

juntament amb les eleccions muni-

cipals. En aquest sentit, el PSC ha

aconseguit el 41,8 % dels vots da-

vant del 23% de CiU que s’enfonsa

clarament, després que a les del 99,

hagués estat, de llarg, la força més

votada.

A nivell de comarca, tant el PSC

com ERC, PP i ICV augmenten

percentualment, mentre que CiU es

la única força política que baixa, amb

la pèrdua de vora 20 punts en com-

paració a les eleccions del 99.

En nombres absoluts, els

noguerencs que han anat a votar

aquestes eleccions han estat uns

12.500, davant dels 20.000 d’ara

fa cinc anys.

Al quadre de la vora es poden

observar els resultats de Balaguer i

comarca.

Resultats a Balaguer

1999 2004

CiU 3.033 (44’3%) 1.011 (23%)

PSC 2.199 (32’1%) 1.837 (41’8%)

ERC 513 (7’5%) 586 (13’3%)

PP 910 (13’3%) 754 (17’1%)

ICV 187 (2’7%) 206 (4’7%)

Resultats a la Noguera

1999 2004

CiU 9.166 (46’7%) 3.705 (29’8%)

PSC 4.420 (22’5%) 4.012 (32’3%)

ERC 2.347 (11’9%) 2.122 (17’1%)

PP 3.279 (16’7%) 2.125 (17’1%)

ICV 421 (2’1%) 445 (3’6%)
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• TxF

- Paleta
- Pintura

• CURSOS OCUPACIONALS

• ESO

- Primer Cicle
- Segon Cicle

• BATXILLERAT

- Humanitats i Ciències Socials
- Ciències de la Naturalesa i Salut
- Tecnològic

• CICLES FORMATIUS

• DE GRAU MITJÀ
- Soldadura i Caldereria
- Equips i instal·lacions electrotècniques
- Gestió Administrativa1

- Comerç
- Explotació de Sistemes Informàtics. Nou!

• Dos cursos acadèmics
• Tècnic/a en Explotació de Sistemes Informàtics
• 310 hores de Formació en centres de treball

• DE GRAU SUPERIOR
- Administració i Finances2

- Gestió Comercial i Màrqueting
- Desenvolupament d’aplicacions Informàtiques

IES ALMATÀ
Parc del Reial s/n - Balaguer (La Noguera) - Tel./Fax 973 44 56 91

e-mail: iesalmata@centres.xtec.es    Web: www.almata.es

Oferta educativa

1 S’alterna amb Comerç          2 S’alterna amb Gestió Comercial i Màrqueting

Calendari de matriculació.

Curs 2004-2005

Batxillerat i Cicles Formatius: del 30 de juny al 7 de juliol

SERVEIS

• Biblioteca (amb préstec de llibres)
• Copisteria (enquadernació de tre-
balls, fotocòpies)
• Transport (Municipal i Comarcal)
• Menjador (Càtering)
• Bar-cantina
• Orientació Professional i Acadè-
mica
• Borsa de Treball
• Servei Català de Col·locació (Cur-
rículums)
• Convenis de Pràctiques amb em-
preses (alumnes de Cicles Forma-
tius)
• Estada a l’empresa (alumnes de
Batxillerat)

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

 Jornades sobre les perspectives del

futur del Centre Històric de Balaguer
A càrrec del Cercle de Promoció Econòmica i Iniciatives de Balaguer

Joan Saura presideix

l’acte dels 25 anys

d’ajuntaments democràtics
El Conseller de Relacions Institucionals i

Participació de la Generalitat, Joan Saura, presidirà

l’acte institucional dels 25 anys d’ajuntaments

democràtics del proper 2 de juliol a la Sala d’Actes de

l’Ajuntament a partir de les 9 del vespre. Hi participa-

ran els alcaldes de Balaguer dels darrers 25 anys i

tots els regidors que han passat pel govern de la

ciutat des de l’any 1979 fins avui.

El Cercle de Promoció Econòmica i de Iniciatives

de Balaguer va presentar, el passat dissabte 19 de

juny a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer, les

jornades denominades «Perspectives històriques del

futur del Centre Històric de Balaguer»

Durant aquesta primera sessió de treball, davant

d’un centenar de persones assistents a l’acte, es va

presentar un estudi polític i ideològic on s’exposava

les possibilitats per millorar la realitat actual del nucli

antic de la capital de la Noguera.

L’estudi ha estat elaborat pel pre-

sident del Cercle, Josep Borràs, qui

va argumentar, en la presentació de

les jornades, que l’objectiu principal

no era altre que suscitar interès i

debat en la població de Balaguer, per

després elaborar un projecte que es

presenti davant del consistori i pos-

teriorment a la Generalitat de

Catalunya.

Està previst que el proper mes

de setembre continuïn les jornades

amb un debat públic sobre aquest

mateix tema, i es perllonguin fins a

l’octubre, tractant temes d’urbanis-

me, socials i d’integració i econò-

mics del centre històric de Balaguer.

El Cercle de Promoció Econò-

mica i Iniciatives de Balaguer i co-

marca va presentar-se en públic el

passat mes gener.
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GERB
Casas pareadas de NUEVA
CONSTRUCCIÓN. 231,40 m2,
2 porches, 4 hab., 1 con
vestidor, 2 baños, terraza, bu-
hardilla, 2 parquings y jardín.
ACABADOS DE PRIMERA CA-
LIDAD. 2 plazas de parking i
jardín.Precio:168.283,33 euros.
Ref. 1005.

MENÀRGUENS
Casa vieja de 210 m2 con pa-
tio de 100m2 para reformar (dis-
ponemos de planos). Precio:
33.055,67 euros. Ref. 1009.

BALAGUER
Secano
Piso de 65 m2, 3 habitaciones, 1
baño, balcón y galería. Listo para
entrar a vivir.
Consultar precio. Ref. 1017.

TORRELAMEU
Alquiler
Nave diáfana de 800 m2 con po-
sibilidad de dividirse en 2 de 400
m2 cada una. Dispone de 1 ofici-
na con baño. Precio: 901,51
euros POR NAVE. Ref. 1024

BALAGUER
Barri Nou
Piso de 63 m2, 3 hab. 1 baño.
TODO REFORMADO. OCA-
SIÓN. PARA ENTRAR A VI-
VIR. Ref. 1010.

BALAGUER
Secano
Almacén de 300 m2.Oficina en
1º piso de 60 m2. Posibilidad
subir una planta. Muy lumino-
so. 2 aseos. Precio:
125.491,32 euros. Ref. 1013.

- 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 - BALAGUER

Centre 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 usats

Mercedes-Benz

Balaguer comptarà amb una ambulància

medicalitzada després de l’estiu
La Consellera de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli,

així ho va anunciar a l’alcalde i al regidor de sanitat de Balaguer

En el decurs d’una trobada entre l’alcalde
de Balaguer, Miquel Aguilà i el regidor de
Sanitat de l’Ajuntament, Jaume Canal, amb la
Consellera de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya, Marina Geli, aquesta els va ratifi-
car que després de l’estiu, Balaguer comptarà
amb el servei d’un Vehicle d’Assistència
Medicalitzada (VAM) que funcionarà les 24
hores del dia i que tindrà la seva base al Cen-
tre d’Atenció Primaria de Balaguer.

Per tal de posar aquest nou servei en

marxa, Sanitat asignarà al nou servei uns 15
professionals, entre metges, infermeres i
conductors d’ambulància.

A la vegada, també es va anunciar la
realització d’obres al CAP per adaptar el nou
servei i s’obriran nos serveis d’urgències, així
com el servei de radiologia de 24 hores i una
unitat d’anàlisis clínics.

Per tal de descongestionar les urgències
de l’Arnau de Vilanova, s’ha aprovat la
construcció d’un hospital de dia.

Balaguer celebra la Festa

religiosa de Corpus amb

catifes de flors
La processó es va celebrar el passat

diumenge 14 de juny al Mercadal

Com és habitual des de la seva recuperació, ara fa
uns anys, la Plaça del Mercadal i el Carrer Miracle es
van convertir en un autèntic jardí amb les catifes de
flors elaborades per voluntaris de la ciutat, per tal de
poder celebrar la processó de la festa del Corpus, el
passat diumenge 14 de juny.

La bona climatologia va permetre l’assistència d’un
bon nombre d’assistents.
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Dr. Josep Ma Lara Nieto
Horari de visites: dimarts i dijous

d’11 a 13h del matí, i de 18 a 20h tarda

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER • Tel. 973 448 332

URGÈNCIES i domicilis 24 hores al tel. 629 359 238

El Jurat del XV Premi Jaume d’Urgell va
decidir atorgar, per unanimitat, el premi d’en-
guany, ex-aequo a l’expresident de la Genera-
litat de Catalunya, Jordi Pujol i Soley per la
seva trajectòria personal i política i no sola-
ment per la seva defensa de la personalitat
nacional i cultural de Catalunya, segons indi-
caren els membres del jurat, sinó que a més
s’ha tingut en compte la seva defensa de la
unitat de la llengua catalana i de les relacions,
cíviques i culturals dels diferents territoris de
parla catalana.

També s’ha premiat el mitjà de comuni-
cació Vilaweb per ser el pioner de la premsa
electrònica al país i per haver-se convertit en
un instrument imprescindible i d’extensa difu-

Jordi Pujol i Vilaweb guanyen la

XV edició del Premi Jaume d’Urgell
Els premis es lliuraran el proper 11 de Setembre, Diada Nacional de

Catalunya, en el decurs dels actes institucionals

sió, d’intercanvi d’informació entre totes les
comarques i poblacions dels Països Catalans,
segons va decidir el jurat del premi Jaume
d’Urgell.

El Jurat estava format per 18 persones
molt vinculades al món de la cultura i a les
diferents institucions dels Països Catalans,
presidit pel President del Consell Comarcal
de la Noguera, Josep Roig.

El lliurament del premi de la XV edició del
Premi Jaume d’Urgell s’atorgarà el proper 11
de setembre, Diada Nacional de Catalunya,
en el decurs dels actes institucionals que or-
ganitzen conjuntament entre l’Ajuntament de
Balaguer i el Consell Comarcal de la Nogue-
ra.

Inicien els treballs per

adequar la deixalleria
El Consell vol controlar el dipòsit dels

residus municipals, a la deixalleria

El Consell Comarcal de la Noguera està portant
a terme el projecte d’adequació del dipòsit controlat
dels residus municipals, a la deixalleria comarcal ubi-
cada a la ciutat de Balaguer.

Aquesta adequació consisteix en realitzar una
sèrie de remodelacions en l’antic abocador que fun-
ciona des de fa deu anys, adequant-lo a les
normatives mediambientals vigents actualment i
aprovades per la Comissió Europea de Medi Ambient.
Aquesta nova remodelació que s’està portant a terme
consisteix en aprofitar els diferents gasos que poden
produir aquests residus, instal·lant una làmina
impermeabilitzadora que faciliti aquesta finalitat. El
projecte està finançat totalment per l’ARC.
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Del 6 al 9 de setembre es celebrarà la

18a Escola d’Estiu de la Noguera
Organitzada pel Grup de Mestres i el Centre de Recursos Pedagògics

Del 6 al 9 de setembre, Balaguer acollirà la 18
ena edició de l’Escola d’Estiu de la Noguera, destina-
da als mestres docents de la nostra comarca, i que
està organitzada pel Grup de Mestres de la Noguera
i el Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera
amb el suport del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.

L’Escola es celebrarà un any mes a l’IES Almatà i
els interessats poden matricular-se al curs que vulguin

realitzar abans del proper 5 de juliol
al mateix Centre de Recursos Peda-
gògics de la Noguera.

Entre les cursos que es poden
realitzar cal destacar el de «com
millorar les intervencions en públic»,
«creacions matemàtiques a l’abast
de tothom», «La mediació als cen-
tres educatius», «el riure és cosa
sèria (risoteràpia)», «fem video amb
l’ordinador: Studio 8», o un interes-
sant «construcció de joguines amb
material reciclat» o «l’entorn com a
recurs. Curs pràctic d’educació am-
biental»  i «Quatre passes més amb
flash».

Per últim, els participants podran
escollir entre «Tractament de la imat-
ge fitxa amb el paquet ACD SEE» i
«Treballem el ritme dins de l’escola».

Tots aquests cursos estaran im-
partits per professors especialit-
zats.

300 persones participaren

a l’aplec de Sant Llubí

El passat diumenge 6 de juny es va realitzar l’aplec
a l’ermita de Sant Llubí a Millà a la Vall d’Àger. El bon
temps va afavorir la presència d’unes 300 persones
que van gaudir de la celebració que va iniciar-se amb
el popular joc dels torrons, que antigament es
realitzava en tots els aplecs de la Vall.

El primer diumenge de setembre es celebra el
pròxim aplec a Sant Llubí i els organitzadors ja han
emplaçat a tothom per participar-hi.
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La Diputació de Lleida ha decidit
paralitzar, de moment, els tràmits per
a que la UNESCO declari el Congost
de Mont-Rebei, Patrimoni Mundial.
Segons declaracions del president de
la Diputació, Isidre Gavín, «un cop rea-
litzats els primers estudis, les possi-

La Diputació paralitza els tràmits

pel reconeixement de Mont-Rebei
Considera que la declaració de Patrimoni Mundial pel

Congost de la Vall d’Ager és molt complicat

bilitats d’aconseguir aquesta catalo-
gació pel congost són molt poques, i
més si es compara amb paratges si-
milars d’altres països del món amb un
patrimoni natural més ric».

Segons Gavín, «És millor centrar
els esforços en promocionar i millorar
el Congost, com la reforma dels ac-
cessos i camins, la senyalització i se-
guretat dels visitants, i a la vegada,
centrar tots els esforços en obtenir la
declaració de Patrimoni Mundial per a
la Seu Vella de Lleida».

Aquesta decisió de la Diputació de
Lleida ha sorprès i no ha agradat mas-
sa ni als actuals propietaris del con-
gost, la Fundació Territori i Paisatge
de Caixa Catalunya, ni els grups ecolo-
gistes, com ara IPCENA, que estaven
molt esperançats en aconseguir el no-
menament del congost de Mont-Rebei

com a Patrimoni Mundial, i s’han aixe-
cat veus contra la decisió, tatxant-la
de centralista per part del President
de la Diputació i cap de l’oposició de
l’Ajuntament de Lleida, a qui s’acusa
de primar els interessos de la capital.

Representants d’IPCENA i de la
Fundació han indicat que el Congost
continuarà lluitant per la classificació
de Parc Natural i fins i tot podria ampli-
ar-se la zona al Montsec, ja que el Con-
gost ha estat considerat «petit» per
membres de la UNESCO.

El responsable de la Fundació Mi-
quel Rafa ha indicat que diferents tèc-
nics de la seu internacional de conser-
vació de la natura ubicada a Suïssa, li
han comunicat que el Congost de
Mont-Rebei tenia possibilitats de ser
declarat Patrimoni de la humanitat, ja
que hi ha pocs espais al món amb
aquestes característiques tan espe-
cifiques.

Els alcaldes de Sant Esteve de la
Sarga i Àger també han mostrat la
seva disconformitat.
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 Centenars de persones participen a la

Fiesta Rociera del barri del Firal
El bon temps va acompanyar una festa que s’ha consolidat plenament

El passat cap de setmana del 13 i 14 de juny, el
barri del Firal va tornar a ser l’escenari d’una nova
edició de la Fiesta Rociera. Una festa que any rera any

s’ha anat consolidant i van ser cen-
tenars els balaguerins que van acos-
tar-se i van gaudir de dos dies d’art i
musica, organitzat pel Bar Pineda i
per la Hermandad Rociera de la No-
guera, amb la col·laboració de la Casa
de Andalucia de Lleida.

El dissabte al vespre la musica
va ser la protagonista, mentre que
el diumenge va celebrar-se una Mis-
sa Rociera a l’església de Santa
Maria, amb l’organització d’una pro-
cessó pels carrers del barri del Firal
portant la Verge de la Macarena.

La festa va finalitzar amb un es-
pectacle de dansa, balls, sevillanes i
dels cors dels grups participants.

“Els béns tangibles”, a

la Cambra de Comerç

El passat dimarts 15 de juny, el delegat del Grup
AFINSA a Barcelona, Josep Torres va pronunciar una
conferència sota el títol «La inversió en Béns Tangi-
bles com a valor refugi: Immobles versus filatèlia» a la
sala d’actes de la Cambra de Comerç i Industria de
Balaguer.

L’acte, organitzat conjuntament entre la Cambra
de Comerç i Indústria de Balaguer i el Grup AFISA va
congregar a prop de 60 persones.

BALAGUER

REF. 24183

CASA DE VARIES

PLANTES INDEPENDENTS

Semireformada

VINGUI A VEURE-LA

GERB

REF. 000110-A

CASA AFILERADA SEMI-

NOVA

Jardí posterior/ garatge.

IMPECABLE!!

BALAGUER

REF. 000106-A

ACOLLIDOR PRIMER PIS

AMB CALEFACCI�.

Entrada: 600 euros

P.V.P: 60.400 euros.

HOSTAL NOU

REF. 24184

GRAN CASA DE 150 M2

Possibilitat de taller de 300

m2.IDEAL PER A VIVENDA

I NEGOCI!!

REF. 000104
IMPECABLE PIS SEMI
NOU. 3 hab, 2 banys
complets, ascensor, calef.
parquing opcional.
MOLT BONA ZONA

BALAGUER

BALAGUER

REF. 24177
CASES AFILERADES
DíOBRA NOVA
4 hab, 2 banys complets i la-
vabo. Jardí posterior, garatge.
ZONA TRANQUILA

BALAGUER

REF. 000869E

OCASI� MAGNÕFIC PIS

TOT REFORMAT I

EQUIPAT.

FINANÇAT AL 100%

ENTRADA : 600 euros

BELLCAIRE

REF. 24182

CASA AMB JARDÕ.

Zona tranqui·la.

LLESTA PER ENTRAR A

VIURE!!!

LA SENTIU

REF. 000180A
FANT¿STICA CASA
DíESTIL R�STIC
Gran saló amb llar de foc, 4
habitacions.
NO SE LA DEIXI
ESCAPAR!!!

BALAGUER

REF. 24148
ACOLLIDORA CASA

100 m2, totalment  reforma-

da, possibilitat de garatge.

ENTRADA: 600 euros.

P.V.P. 63.500 euros.

BELLCAIRE

REF. 024183

GRAN CASA AMB PATI DE

100 M2. Terrassa, calefacció,

garatge. TOTALMENT

REFORMADA.

BALAGUER

REF. 000109A
MAGNÕFIC PIS
SEMI NOU.
90 m2, ascensor, calef., gas
propà.
IMPECABLE.

OBRA NOVA - BALAGUER
PISOS DE NOVA PROMOCIÓ
Disposem d’apartaments i pisos de 4 habi-

tacions. Aparcaments i trasters.

Acabats de Primera qualitat
des de 72.000 euros

FINANÇAMENT A MIDA

SI NECESSITA EL 100% LI OFERIM LA
MILLOR FINANCIACIÓ BANCÀRIA
TIPUS DE SORTIDA 3% FINS A 35

ANYS
I SI NECESSITA REFINANCIAR

LA SEVA VIVENDA TRUQUI�NS AL

TEL. 973 448 159

Li comprem el seu pis al
COMPTAT.

Passi per les nostres
oficines i informi�s sense

cap compromís
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Inici de l’Escola Musical d’Estiu amb un concert

de l’Orquestra de Cambra de la Noguera

Actes de cloenda del curs 2003-04 del Col·legi

Nostra Senyora del Carme de Balaguer
Els actes de cloenda del curs

d’enguany van començar el passat
21 de maig, amb una jornada
lúdicoesportiva, on participaren tots
els alumnes de primària, secundària
i batxillerat. Al vespre es van acomi-
adar els alumnes de 2n de batxille-
rat amb el lliurament de la banda, el
birret i l’orla.

El 23 de maig es va celebrar la
tradicional bicicletada, i el 5 de juny
el cicle d’educació infantil va muntar
un festival sota el lema El Fòrum de
la Cultures, i on els alumnes van po-
sar en escena les tradicions, les dan-
ses i les músiques dels cinc conti-
nents.

El dia 10 es dugué a terme la

Del 26 de juny al 3 de juliol, les aules de l’Escola
Municipal de Música de Balaguer acolliran la XV Es-
cola Musical d’Estiu amb la participació d’una cin-
quantena d’alumnes que podran ampliar els seus

estudis de piano, amb la professo-
ra Margarida Serrat, de música de
cambra, amb Benjamí Santacana,
de flauta travessera, amb Elena
Sentís, de violí amb Alfons Pérez,
de guitarra amb Carles Herraiz i vi-
oloncel amb Elisabetta Renzi.

Els alumnes rebran classes d’in-
terpretació i tècnica cada dia en
sessions de matí i tarda.

El diumenge 27 de juny, a l’es-
glésia de Sant Domènec, actuarà
l’Orquestra de Cambra de la Nogue-
ra, presentant el seu nou progra-
ma d’estiu, sota la direcció d’Oriol
Sans. El programa està format per
obres de compositors del segle XIX
i XX.

festa de la primera comunió en la que prenien part
tots els nenes i nenes que l’havien celebrat enguany.

El darrer acte d’aquest curs va ser el passat 18
de juny, dia en que es va visitar el Fòrum a Barcelona.

Acte de lliurament d’orles

als alumnes que acaben els

estudis a l’Institut Almatà
Presidit pel Director dels Serveis Terri-

torials d’Educació, Carles Vega

El passat divendres 4 de juny tingué lloc a l’Institut
“ALMATÀ” de Balaguer la tradicional entrega d’orles
als alumnes de 2n curs de Batxillerat, així com també
als alumnes dels Cicles Formatius de Grau mitjà de
Soldadura i Caldereria, de Gestió Administrativa i als
alumnes de Grau Superior de Gestió Comercial i
Màrqueting i de Desenvolupament d’Aplicacions
Informàtiques.

L’acte fou presidit pel Director dels Serveis
Territorials d’Educació, Carles Vega, pel President del
Consell Comarcal de la Noguera, Josep Roig, per
l’Alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà i pel Cap d’Estudis
del Centre, Àngel Sobrino, els quals, a més de dirigir
emotius parlaments als alumnes, familiars i
professorat, foren els encarregats de lliurar les orles.

La cloenda anà a càrrec del Director del
Departament d’Educació, Carles Vega que encoratjà
els alumnes d’aquest centre educatiu de la capital de
la Noguera, i d’una representant dels alumnes que
tingué paraules d’agraïment i de record dirigides a
tota la comunitat educativa.
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La Transdibuix celebra els vint anys de

Transsegre, amb 20 murals gegants
L’any 1989 el Centre de Recur-

sos, dins del marc del Pla Municipal
de Dinàmica Educativa,  va proposar
als centres educatius una activitat
anomenada Transdibuix amb
l’objectiu de fer viure als alumnes una
festa com la Transsegre a través del
dibuix i la pintura.

Aquest any la proposta ha estat
diferent. Inicialment s’han recollit els
anagrames, logotips i cartells
corresponents a cada una de les
edicions, amb l’objectiu de dibuixar-
los en grans murals que s’han
col·locat als murs del riu. Cada
mural mostra el dibuix corresponent
al cartell de cadascun dels 20 anys

i ha estat realitzat per alumnes de La Noguera,  Àngel
Guimerà, Gaspar de Portolà, Escola Pia, Ntra Senyora
del Carme, L’Estel, IES Ciutat de Balaguer i l’IES Almatà.

C/ La Plana, 31 · BALAGUER · Tel. 973 44 77 15

 El Museu de la Noguera acull “Balaguer 2004:

52 denominacions d’origen”
Una mostra fotogràfica creada pel Museu dins els actes del Fòrum

«Balaguer 2004: 52 denominacions d’origen»,
és una mostra sobre gent, la nostra gent.

L’exposició ens mostra  el nombre de persones i

els seus països de procedència i
destaca, mitjançant fotografies, els
llocs originaris de les comunitats
més majoritàries que hi ha en
aquest moment vivint a Balaguer.
En total són una cinquantena
d’imatges captades per viatgers de
les nostres terres, que han visitat
aquests països en els darrers anys.

D’altra banda, la Sala
d’exposicions de l’Ajuntament acull
una mostra del fotògraf Miquel Petit,
que amb l’exposició “Sàhara
Tuareg” ens endinsa tant en els
bellíssims paisatges del mític desert
com en la quotidianitat del poble
tuareg.

Finalitza el curs de les

Aules Universitàries
Amb l’entrega de diplomes el passat

dimecres 9 de juny

El curs d’Aules d’Extensió Universitàries de la Gent
Gran de la Noguera van finalitzar el passat dimecres
9 de juny amb la conferència Drets i Llibertats dels
estrangers, a càrrec de l’advocada Sònia Martínez.

Els 40 alumnes que han participat a les Aules van
rebre un diploma acreditatiu d’haver realitzat el curs,
coorganitzat per la Universitat de Lleida, el Consell
Comarcal, l’IMPIC, el Centre de Recursos Pedagògics
i l’Associació Veniu a Balaguer.
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Per començar les recomanacions
d’aquesta quinzena, uns llibres “de la ter-
ra”, que tenen com a protagonistes el
Montsec i el poble de Gerb, però que de
ben segur interessaran a tots els  habi-
tants de la comarca:

«Benvinguts al Montsec. Guia 2003-
2004», és una guia per promocionar el
desenvolupament sòcio-econòmic de la
zona amb l’objectiu de dinamitzar i donar
a conèixer el patrimoni històric, turístic,
natural i cultural d’aquest territori.

«Des del cim del Montsec  a l’entorn
del Pallars i de la Noguera», és una
publicació feta a partir de la col·laboració
d’escriptors arrelats a les comarques
Pallareses i de la Noguera com Josep

Les recomanacions de lectura de la

Biblioteca Margarida de Montferrat
Les Bibiliopiscines  tornaran a estar amb els lectors balaguerins

durant els mesos de juliol i agost a les piscines municipals

Aznar, Maria Barbal, Pep Coll... que parlen de
temes tan variats com Els ocells del Montsec
o El poblament antic a la comarca de la
Noguera.

Per acabar aquest grup de
recomanacions de llibres de la comarca, el
darrer és d’Antoni Camats Cases que ens
parla d’«El que jo sé de Gerb» (història, noms
de les cases del poble, records, esports...)

Durant tot el mes de juliol, les piscines del
Secà, de 3 a 8 de la tarda, acolliran les
bibliopiscines, aquesta modalitat de lectura,
fresca i entretenidora pels usuaris de les
piscines, mentre que durant el mes d’agost,
seran les piscines del poliesportiu les que
gaudiran d’aquest servei de les biblioteques
de Balaguer.

Indesinenter

Sempre tinc algun motiu
per sortir al carrer
i enlluernar-me amb les coses, amb la gent,
amb el sol i la natura, les plantes, un ocell,
i la innocència tan pura
o la franquesa d’un vell.
La pàtina dels anys acompareix als parterres
esfumant totes les pors,
dissuadint vastes esmenes,
i esmicolant pensaments
que encara es diu que serveixen.
Tot és un moment.
Cruïlles impertinents, passadissos obscurs,
han topat amb mi moltíssimes vegades.
A palpentes,
he fet un galet al buit, no de beure, no,
de companyia.
Solstici d’estiu pragmàtic, enigmàtic,
espiritisme del baf,
nus records sempre entranyables
de la nit de sant Joan.

Miquel Trilla



15

MANHATTAN

FOTOS
DIGITALS

COPISTERIA · PAPERERIA · LOTERIES · FOTOS CARNET

Mercadal, 28 - BALAGUER - Tel. 973 450 407

El Balaguer 2004-2005 compta amb

l’equip base de la passada temporada
Emili Vicente manté la confiança en la majoria de jugadors que van

aconseguir l’ascens de Primera Catalana a Tercera Divisió

La Junta Directiva del Club Futbol Balaguer
ja ha començat a treballar per tal de preparar
una nova temporada.

En aquest sentit, en els darrers dies, els
membres de la Cmissió esportiva de la Junta
s’han reunit amb el cos tècnic i el nou secretari
tècnic del club, l’exjugador José Gil, per tal de
renovar els jugadors que creuen interessants
de cara a la propera temporada, a la vegada
que es treballa amb un llistat de noms de
jugadors interessants per tal de poder-los in-
corporar al primer equip de cara a la propera
temporada en que l’equip disputarà el
campionat de la Tercera Divisió Catalana,
després de l’ascens assolit el passat mes de

maig.
Fins al tancament d’aquesta edició de

Groc, el Balaguer ja havia renovat diversos
jugadors del primer equip entre els que podem
destacar als porters, Àlex Moragues i Eloi,
els defenses, Juanjo Tenorio, Fontova i Jordi
Grau, els migcampistes, Carlos Martínez i
Toni Menchón, i els davanters Juanjo Alias i
David Parra, mentre que s’esperava la
resposata de diversos jugadors que formaven
part de la plantilla de la temporada passada.

A més de Gil, que passa a ser el Secretari
Tècnic, també seran baixa Vilchez, Pros i Ribó.
La Directiva també està treballant amb
l’elaboració del pressupost.

L’equip aleví, campió del

torneig de primavera
L’equip que entrena Cristian Peiron no

ha perdut cap partit del torneig

L’equip de categoria aleví B del Club Futbol Balaguer,
ha realitzat un magnífic torneig de primavera, un cop
acabada la temporada 2004-2005, havent disputat
un total de sis partits, i havent sumat sis victòries,
s’ha proclamat campió d’aquest torneig disputat en-
tre diferents equips de les comarques de Lleida.

L’equip que entrena Cristian Peiron, tot i no haver
fet una bona temporada, ja que va costar-li adaptar-se
al futbol 11, ja que l’aleví es el primer any que juga en
aquesta modalitat després de jugar a fiutbol 7, ha
practicat un joc fàcil i molt vertical, que li ha donat els
seus fruits en el torneig, en el que ha estat l’equip més
golejador i el menys golejat dels participants.
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Les activitats esportives tornen a omplir

les hores de lleure dels més joves
La regidoria d’esports de l’Ajuntament de Balaguer presenta una nova

edició d’Estiu Esport, amb importants novetats per als nois i noies

La regidoria d’esports de l’Ajuntament de Balaguer ha pre-
sentat el programa Estiu Esport 2004, que enguany engloba
la novetat de la passada temporada del Triaesport, amb les
tradicionals estades esportives, les piscines d’estiu i les activi-
tats aquàtiques, especialment amb els diferents cursos de
natació per infants, per adults, per nadons, l’Aquagym i el Water
Polo, a més del tradicional bany lliure.

La novetat de la passada temporada va ser el Triaesport
amb un primer torn del 21 de juny al 9 de juliol i el segon del 9
al 27 d’agost, i que es realitzarà a les instal·lacions dels pave-
llons de la Cros, al pavelló poliesportiu i al Camp de futbol
«Maracanà».

En aquest programa, el participant tria 3 esports que prac-
ticarà cada matí. Durant les dues primeres setmanes es rea-
litzaran entrenaments i aprenentatges tècnics-tàctics de les
modalitats esportives, adaptats a cada edat.

La darrera setmana es realitzaran competicions i es
disfrutarà d’un magnífic parc aquàtic per la festa final.

Entre els esports que poden triar els participants de 4 a
16 anys hi ha el futbol, el hoquei, el patinatge, el tennis, l’aerò-
bic, el bàsquet, la gimnàstica rítmica, la natació, les arts mar-
cials i l’expressió i jocs de psicomotricitat.

L’horari del Triaesport serà de 9 del matí a 2 de la tarda, i el
preu de cada torn és de 78 euros.

Com cada estiu les piscines municipals es converteixen en

l’escenari principal i més refres-
cant per a les activitats espor-
tives d’estiu. És per això que
les estades esportives passen,
cada dia, per utilitzar aquestes
infrastructures municipals, tant
les del poliesportiu com les del
barri del secà.

Les estades esportives es
realitzaran, com cada any en
dos torns, un del 12 al 23 de
juliol i el segon del 26 de juliol al
6 d’agost.

Els participants de 5 a 12
anys podran practicar el pira-
güïsme, faran excursions, pes-
caran, faran jocs d’aigua, ho-
quei, karate, bàsquet, sortides
amb bicicleta, esports d’equip i
atletisme, entre d’altres activi-
tats culturals i d’oci.

Els participants més
grans, de 10 a 16 anys faran
acampada, activitats de natu-
ra, escalada, rutes de
senderisme, excursionisme,
espeleologia, piragüïsme i sor-
tides amb bicicleta.

La novetat d’enguany és el
programa «Temps afegit» en
un sol torn del 30 d’agost al 10
de setembre, que compagina
esports i cultura, organitzat
conjuntament per la regidoria
d’esports i l’IMPIC.

Els participants realitzaran
activitats culturals, intentant
buscar-hi la part més lúdica: in-
formàtica, plàstica, manua-
litats, jocs de taula, teatre i ex-

pressió corporal, ràdio, música, lectura, seran les activitats
que juntament amb la pràctica de l’esport, podran fer els nois
i noies de 5 a 16 anys, de 9 del matí a 2 de la tarda.

Els cursos de natació i les activitats d’aigua, com els
diferents cursos infantils, d’adults, water polo, aquagym, cur-
sets per a nadons i la novetat d’enguany, el Snorkel Diver,
conformen l’oferta aquàtica de les dos piscines municipals,
tant les del barri del Secà com les del Poliesportiu.
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 Més de cinc-cents esportistes a les

XXIV Hores de Futbol Sala de Balaguer
Confecciones Fernández va imposar-se a la final a l’Esports Querol

El passat cap de setmana del 12 i 13 de juny van
celebrar-se la 21ena edició de les XXIV Hores de Fut-
bol Sala «Ciutat de Balaguer» amb la participació de
més de 500 esportistes de la nostra ciutat i comar-
ca, a partir dels 5 anys i sense límit d’edat per partici-
par-hi.

En total, la competició va estar dividida en set
categories de caràcter competitiu, com són
prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet, femení i sè-

nior masculí, mentre que va haver
una categoria de demostració amb
els més petits, els babys del C. F.
Balaguer.

En total, el pavelló poliesportiu
va acollir 33 partits. En categoria
sènior, el guanyador va ser el Con-
fecciones Fernández que va impo-
sar-se a l’Esports Querol per 7-3.

En categoria cadet, va guanyar
Carmelites A a Carmelites B per 12-
8, mentre que en categoria infantil
el conjunt de l’Escola Pia va impo-
sar-se a l’Institut Ciutat de Balaguer
per 4-3 en una emocionant final.

En categoria aleví, el guanyador
va ser l’equip de Carmelites, en ben-
jamí el triomf va ser per Gaspar de
Portolà, i en la prebenjamí, Carmeli-
tes van imposar-se a la final.

El premi a l’equip més esportiu
va ser pel CSK, lliurat pel regidor d’es-
ports Juanjo Tenorio.

El Benjamí del Balaguer

s’enfrontà al Barça

L’equip Benjamí del Club Futbol Balaguer va
classificar-se per la final del Trofeu que anualment
organitza el Club Atlètic Segre, al quedar primer del
seu grup en la fase previa.

En la fase final, l’equip que entrena Jordi Gómez
es va enfrontà amb els equips benjamins del Barcelo-
na, del Saragossa, del Mollerussa, de l’Atlètic Segre i
l’Orgel·lia. La final del torneig la va guanyar el Barcelo-
na, al vèncer per 2-0 a l’Espanyol.
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XAVIER RÚBIES RÚBIES
A.E.P.I. n. 300
CORREDOR DE FINQUES

Jacint Verdaguer, 19 baixos Tel. 973 44 79 58 - Fax 973 45 07 97 - BALAGUER

PISOS EN VENDA
- Venda o canvi de gran pis i local a
un poble entre Fraga i Lleida, per pis
o casa a Saragossa, Pamplona o ro-
dalies.
- Al c/ Barcelona amb 3 hab.
- Al c/ Balmes amb 4 hab. 649 euros
mes.
- Àtic al c/ Bellcaire
- C/ Sant Crist amb Noguera Pallare-
sa, 3 dorm, aseo i bany
- C/Montroig, pis duplex de més o
menos 90 m

2
, 3 dorm, bany, A.A., ca-

lefacció
- Pl. Mercadal, 2 dorm, bany, reformat
- Pl. Mercadal, 3 dorm, bany, reformat
- C/ Gregori Marañon, 325 euros al
mes, moblat.
- C/ Gregori Marañon, 275 euros al
mes, 3 hab.

PISOS DE LLOGUER
- C/ La Plana
- PIs a la Pl. Mercadal
- Avd. Països Catalans

ALTELL EN VENDA
- Avd. Pere III

ALTELL EN LLOGUER
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacin Verdaguer
- Av. Pere III

PÀRQUINGS
- Venda c/ Sanahuja, tancat 1.800.000
- Venda/lloguer al c/ Urgell.
- Lloguer C/ Tarragona
- C/ Dr. Fléming, 2 places.

Pisos nous d’1, 2 i 3
habitacions a la Ctra.
de Camarasa xamfrà

Jacint Verdaguer.
Totalment equipats.
Financiació al 100%

PROPERA PROMOCI� DE PISOS EN
VENDA AL CARRER URGELL

MAGATZEMS EN LLOGUER
- C/ Sant Crist.
- Magatzem al c/ Barcelona, 45 m

2
.

- Magatzems al c/ S Crist, un de 125 m
2
.

- C/ St. Lluís xanfrà c/ Sant Crist
- Locals comercials al c/ Gaspar de Por-
tolà.
- C/ Pare Sanahuja xamfrà Pere III
- C/ Alguer i al C/ Montroig
- Pl. Alguer
- Gasolinera el Faro 400 m

2

- Local en lloguer Av. Pere III

MAGATZEMS EN VENDA
- C/ Pere III de 200 m

2
.

- C/ Urgell de 170m
2
.

- C/ Barcelona
- C/ Francesc Macià

CASES EN VENDA
BALAGUER
- C/ Cuartel, casa gran. 4.500.000 ptes
negociables.
- Casa barata al c/ Diagonal
- Parcel·la per construcció de 240 m

2
.

Degut a la gran demanda de
vivendes de lloguer, sol.licitem
als propietaris que posseeixin
pisos desocupats als qui els in-
teressi tenir una rendabilitat en
lloguer o en venda, es dirigeixin
a les nostres oficines, on se'ls
informar� ampliament del siste-
ma d'arrendament o financiaciÛ.

CASTELL� DE FARFANYA
- Gran garatge per 2.500.000 ptes
- Casa totalment moblada amb jardí.
LA SENTIU DE SI�
- Partida el Tosal de les Forques.
Casa amb jardí de 1080 m

2
 de solar i

210 m
2
 de casa.

LA R¿PITA
- Parcel·les edificables amb projecte
bàsic
ALGERRI
- Parcel·les en venda
- Casa moblada a la Pl. Andaní.
10.000.000 ptes.
TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m

2
 amb terrassa,

traster i parquing, 210.000 euros.
IBARS DE NOGUERA
- Casa de 120m

2
 amb pati, 60.500

euros.

 El Club Natació Balaguer, segon

classificat a la Copa Catalana de Base
Celebrat a Vilanova i la Geltrú, el passat dissabte 12 de juny

El Carmelites, subcampió

de Catalunya de futbol 5

L’equip de Futbol 5 representant del col·legi Nos-

tra Senyora del Carme de Balaguer, en el Campionat

de Catalunya celebrat el passat cap de setmana a

Sant Carles de la Ràpita, en categoria infantil, va acon-

seguir arribar a la final, assolint el subcampionat .

L’equip balaguerí estava format per Marc Palau,

Andreu Martínez, Gerard i Oriol Barón, Abel Beteta,

Xavier Perera, Jaume Estrada, Joel Ametlla, Sergi

Galceran i José Perales.

El passat dissabte, dia 12 de juny, el Club Espor-

tiu Natació Balaguer va participar en la competició

de “La Copa Catalana de Base” a Vilanova i la Geltrú i

va quedar en segon lloc de la classificació, darrera

del Gramanet i per davant de clubs com el Vilanova i

el Júpiter, equips històrics de la natació catalana.

Va ser una jornada important pels nedadors bala-

guerins, perquè a més d’aconseguir el segon lloc,

van estrenar, per fi, l’equipament que a partir d’ara els

identificarà (equipament que donem

a conèixer en aquesta fotografia).

Després de millorar les seves

marques any rera any, els nedadors

del Club Esportiu Natació Balaguer

han aconseguit de classificar-se

pels Campionats de Catalunya,

aquest any, per primera vegada, en

totes les categories que es poden

disputar.

La comunitat esportiva del club

de Natació, especialment els pares

dels joves nedadors volen agrair la

tasca educativa i formativa dels

monitors del club, especialment la

de David Pifarré, que porta molts

anys treballant, tant la tècnica com

la disciplina d’aquest grup de neda-

dors que ha donat tants èxits en els

darrers anys, a l’esport balaguerí, i

a tots els nedadors que amb el seu

esforç han aconseguit tots aquests

èxits.
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Ps. l’Estació, 35

BALAGUER

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

C/ Noguera Pallaresa, 40 - BALAGUER

Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER

LOCO-DANCE-CLUB

PLAÇA PAU CASALS, s/n

BALAGUER

El 2 i 3 de juliol, el marge esquerra del

riu Segre acollirà “Arritmia”
Un cap de setmana ple de música, malabars, exposicions,
video-projeccions, mercat, i una gran zona d’acampada

Els propers dies 2 i 3 de juliol, el col·lectiu
C.L.C. ha organitzat diversos actes al riu de
Balaguer sota el nom de «Arritmia». El diven-
dres actuaran Ponent One Sound: Ragga
Bellpuig de Mollerussa, Hot Numbers i Maria
y sus Cogollos de Balaguer.

El Dissabte al matí hi haurà actuacions
per als mes petits, amb pallassos, malabars
i com no, vermut popular. Actuaran Dinastia
Hand amb els seus jocs malabars i Crazy
Clows, els autèntics pallassos, i la
presentació de Los últimos del barrio  un nou
grup Balaguerí de Rumba underground.

Per la Tarda la cultura musical serà la
protagonista amb una barreja de tambors,
balls i ragga donaran a conèixer diferents
estils musicals. A més a més, al marge dret
del riu Segre, durant la tarda s’elaborarà un
“graffitti” mural amb Pakito & Peón i Dj Ude  i
Break dance, ball actual&Hip-Hop.

A la nit, el grup Cubo de Rubik de Binéfar
presentarà el seu nou CD, i seguidament es
canviarà d’estil i els plats i vinils pasaran a
cobrar tot el protagonisme durant la nit; els
djs del col·lectiu C.L.C. més alguns convidats
puntxaran techno, hardtechno, electro...

Es disposarà d’una zona d’acampada
pels assistents.
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XVII campionat de billar

amercià del bar Fleming
La taula classificatòria es manté igual

Després d’aquesta quinzena la classificació actu-
al queda de la següent manera:

LLOC PUNTS J. JUG
1. M.ALARCON ..... 27 ....... 21
2. P. ESTRUCH JR .. 22 ....... 16
3. P. ESTRUCH ....... 18 ....... 15
4. JM. MARQUÉS .. 20 ....... 16
5. J. OLIVES .......... 16 ....... 14
6. M. LIZASO ........ 15 ....... 16

LLOC PUNTS J. JUG
7. X. ESTRUCH ...... 14 ....... 13
8. O. SALVADÓ ..... 14 ....... 20
9. S. MUÑOZ ......... 11 ....... 17
10. A. OLARTE ........ 7 ....... 10
11. J. PEDRA ........... 5 ....... 11
12. J. PLANES ......... 3 ......... 4

 Fi de curs del Club de Gimnàstica

Rítmica Annabel Serra de Balaguer
Amb un magnífic festival celebrat el passat diumenge 20 de juny

El diumenge 20 de juny, al pavelló poliesportiu
municipal de Balaguer, el Club de Gimnàstica Rítmica
Annabel Serra es va acomiadar del curs 2003-2004,
amb un gran festival en el que varen participar 150
gimnastes dels clubs de Tàrrega, Bellpuig, Mollerussa
i Balaguer.

En aquest festival es realitzaren diferents i mag-
nífiques actuacions en les modalitats de gimnàstica
rítmica i aeròbic.

En aquest sentit, cal destacar
que la  modalitat d’aeròbic es podrà
practicar al club de gimnàstica
Annabel Serra de Balaguer, a partir
del curs vinent 2004-2005, que
començarà el mes de setembre.

Cal destacar l’actuació de l’equip
infantil del club local, actualment pro-
clamades campiones de Catalunya.
Aquest equip està format per les
gimnastes Naira Escola, Àurea
Niubó, Belén García, Sara
Fernández, Núria Guiu i Rosa Ripoll.

També es va poder gaudir de l’ac-
tuació de la gimnasta Lídia
Sanpietro, actual campiona de
Catalunya, amb modalitat individual.

Cal destacar que durant els dies
9, 10 i 11 de juliol, aquesta gimnas-
ta es desplaçarà a Madrid per dis-
putar el campionat d’Espanya amb
modalitat d’equips, representant al
Club de Gimnàstica Annabel Serra.
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ES VEN LOCAL

COMERCIAL AL

C/ BARCELONA

CANTONADA

C/ LA PLANA, 600 M2

APROX. DIVISIBLE.

TEL 629 725009.

LOCAL COMERCIAL

LLOGUER
C/ PERE III, TOTALMENT

CONDICIONAT

ACABATS EN FUSTA

BON PREU

973 450 407

LOCAL COMERCIAL EN LLOGUER
C/ BARCELONA, 115m2, 2 NIVELLS

OBRA NOVA - Tel. 973 448 273

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

PRECISO COMPRAR de
particular a particular, piso o
casa con o sin muebles en
Balaguer. Interesados 610
456836.

VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume Bal-
mes, 11 de Balaguer. Raó als
tels. 973446161-629310479.

ES LLOGA local comercial
al C/ Barcelona. Obra nova.
Dos nivells. Raó 973 448273.

SE VENDE CHALÉ
seminuevo con terreno por
cambio de domicil io.
Interesados llamar al 619
813038.

CONSTRUCCIONS GER-
MANS VIDAL, 20 anys al
servei de la construcció. Nova
empresa a Balaguer. Des
d’una regata fins a un xalet.
Paletes, electricitat i fontane-
ria. Plaça Lope de Vega, 6 6º
1º Balaguer. Tels 650 760006
i 973 426180.

POR CAMBIO de domicilio
vendo piso económico en
Balaguer. Interesados llamar
600 402319.

ES LLOGA places de pàr-
king tancat al C/ Barcelona.
Interessats Tel. 973 448273.

ES VEN Audi 100 gasolina,
matrícula L-J. Bon estat. Preu:
1200 euros, no negociables.
Raó 659095891.

ES PRECISA instal·ladors
d’electricitat  i fontaneria amb
experiència o sense per tre-
ballar per Balaguer i Comar-
ca.  Raó Tel. 609 360 714.

SE VENDE hambur-gueseria
Anagrama, C/ Avall 23 de
Balaguer. Inte. llamar 973
450372.

ES VEN moto Suzuki Lindo
50 c.c. Molt bon estat. Raó Tel.
647 745892. Manel.

ES VEN Audi A4 1.9TDI. Bon
estat. Raó tel. 669654442.

ES VEN MOBLES per pis
complert, 3 hab., menjador i
cuina. Junt o separat, en bon
estat. Per canvi de domicili.
Raó 652093545 i 625147193.

ES LLOGA PIS de 85 m2

útils, 3 hab., una de matrimoni
gran, cuina, menjador, lavabo.
Tot exterior. C/ Aprestadora
139. Hospitalet de Llobregat.
Raó 619723426 o 610267908
Joan o Josep.

SALOU LLOGO APARTA-
MENT prop de platja, 6-8
persones. Terrassa. Zona co-
munitària amb jardí i piscina.
Raó Tel. 973 430245, Sra.
Cecilia.

ES VEN Yamaha Neo’s de 50
c.c. homologada dos passat-
gers pràcticament nova, 3.500
km. Raó Tel. 973 447297 mig-
dies o nits. Preguntar per
Raquel.

SALOU, SE ALQUILA
apartamento para 5 personas
con piscina y cerca de la
playa. Julio, Agosto y
Setiembre por quincenas o
semanas. Razón 609 369537.

ES VEN HYUNDAY
COUPE. Color blau marí,
pocs quilòmetres. Ben equipat
i en bon estat. Preu a convenir.
Raó 615 288886.

ES FAN TOTA MENA
D’ARRANJAMENTS es
modifiquen parcial o totalment
peces de roba, s’escursen o
allarguen peces de roba, canvi
de cremalleres i altres. Raó
625918456, Àger.

MONTSERRAT VALDÉS
VALLÈS servei de cangur
amb experiència. Dia, nits i
caps de setmana. Raó
625918456, Àger.

SE VENDE PISO de parti-
cular a particular, abstenerse
fincas. 93 m2, 4 hab., 2 baños,
calefacción ind., A.A. Dos años
de antigüedad. Razón 654
801596.

ES LLOGA APARTA-
MENT a la Pineda -Salou
davant del mar, amb A.A,
pàrking tancat i super equipat.
Raó  639 330 429.

ESTUDIANT de fi lologia
Anglesa ofereix classes
particulars de repàs i
ampliació d’anglés. Tots els
nivells. Raó 660 949264.

ES LLOGA botiga de 400 m2

al  C/ Avall de Balaguer. Ideal
per supermercat o botiga de
mobles. Facilitat de càrrega i
descàrrega.  Inter. Tel.  977
351425 i 606 135203.

S’OFEREIX NOIA per guar-
dar infants i altres feines durant
l’estiu. Horari a convenir. Raó
973 446790 i 651937608.

ES NECESSITA car-nicer/
a. Enviar Curriculum Vitae amb
foto recent. Apart. Correus, 7
de Balaguer.

OCASION SE VENDE
CAMIÓN Man TGA 460 Re-
tarden, Tempomal, calefac-
ción autónoma, climatizador.
Muy buen estado. Razón 973
448863.

CLASSES REPÀS D’ES-
TIU. Tots els nivells i matèri-
es, també anglès i traducci-
ons. Impartides per professors
amb experiència. Raó 973
450558.

VENDO PISO C/ Santiago
Rossinyol, amueblado, 3 hab.,
comedor, cocina, baño y
trastero. Razón 973 447239
de 14 a 19 h.

ES LLOGA places de pàr-
king tancat al C/ Barcelona.
Interessats Tel. 973 448273.

ES PRECISA DEPEN-
DENTA per pastisseria de
Balaguer per caps de setma-
na. Inters. enviar C.V. amb fo-
tografia recent. Apart. Cor-
reus 25 de Balaguer.

ES TRASPASSA NEGO-
CI a Balaguer en alt rendiment
i en ple funcionament, per no
poder atendre. Raó 647
235803.

ES LLOGA pàrquing tancat
de 2 places al C/ Bellcaire de
Balaguer. Raó tel. 973238325,
a partir de les 8 de la tarda.
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SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.50 " diumenges
07.30 TŔRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.45 LLEIDA diari excepte diumenge
07.48 " feiners
07.55 " de dilll. a div. feiners
07.56 “ feiners
09.15 “ feiners
10.45 LLEIDA diumenges
13.30 " calendari escolar

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
15.18 “ de dill. a div. feiners
17.55 “ diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDŔ 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'ŔNEU feiners
13.17 AGRAMUNT feiners
19.47 AGRAMUNT de dill. a div. feiners
14.00 ŔGER 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 diari
11.00 feiners
12.30 feiners
13.15 de dill. a div. feiners
14.45 calendari escolar
16.00 diari
16.30 feiners
18.30       de dill. a div. feiners (excepte juliol/agost)

19.00 de dill. a div. feiners

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

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
07.55 08.25

14 .17 14..47

19.45 20..15

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LA POBLA
09.25 11.00

14.20 15.55

21.15 22.50

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
8.55 09.25

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 (URGČNCIES) 088
MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700
GUŔRDIA URBANA 973 450000
CONSELL COMARCAL 973 448933
BOMBERS 973 445080
CAP II 973 446028
SERVEI D'URGČNCIES 973 447714
I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MČDIC DE RECONEIXEMENTS973 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 MČDIC 973586249
CAMARASA
AJUNTAMENT 973 420009
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT 973 428007
CUBELLS
AJUNTAMENT 973 459005
GERB
AJUNTAMENT 973 446099
LA RŔPITA
TELČFON PÚBLIC 973 445018
MENŔRGUENS
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
RESIDČNCIA 973 438169
SANT LLORENÇ
TELČFON 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 RM ÀC I E S O D E O T O RN

F A R M À C I E S
ŔGER
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

LES AVELLANES

RUBIES PRAT, NURIA 973454213
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 24 de juny a les 8 de la tarda del 1 de juliol SALA
De les 8 de la tarda del 1 de juliol a les 8 de la tarda del 8 de juliol CLAVER
De les 8 de la tarda del 8 de juliol a les 8 de la tarda del 15 de juliol SALA

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,

OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS

COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

C/ Almatà, 2 -   25680 HOSTAL NOU
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

Portes metàl·liques
Basculants i automàtiques

Escales i baranes metàl·liques
Serralleria i Forja

Estructures metàl·liques
C/ Barceloneta (davant bàscula)

Tel. part/Fax 973 450 167
Tel. 605 801 804 - 25617 LA RÀPITA

etŕl·liques

ORENO

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE CASAS
UNIFAMILIARES EN CAMARASA 3ª FASE

Garaje para 3 coches
Comedor con fuego a tierra

Cocina · Aseo · Baño · Despensa · 4 habitaciones
Patio trasero para jardín según parcela

PARA MÁS INFORMACIÓN
OBRAS MONEDERO, SL · Telf. 629 811 450

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE CASAS
UNIFAMILIARES EN SANT LLORENÇ DE

MONTGAI 1ª FASE
Garaje para 3 coches

Comedor con fuego a tierra
Cocina · Aseo · Baño · Despensa · 4 habitaciones
Patio trasero para jardín de 120 o 220 m2 según

parcela

PARA MÁS INFORMACIÓN
OBRES SANT LLORENÇ, SL · Telf. 629 811 450

M Josep Rosiñol
Pintura i

decoració

C/ Botera, 10  2n - 2a
Tels. 973 443 195 � 615 169 169

B A L A G U E R

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. 627 408486 - 973 443750 - 973 445973
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