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Maragall visita Balaguer
El president de la Generalitat
va visitar el centre històric
acompanyat de les autoritats
locals

IX Open Internacional d’Escacs
Durant aquests dies s’ha
celebrat a Balaguer el IX Open
Internacional d’Escacs amb la
participació de 160 jugadors
d’arreu del món

410

Curs per a emprenedors
El Consell Comarcal i la
Diputació de Lleida van
presentar un curs per a nous
empresaris

Segona quinzena
juliol · 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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sumari

Promeses presidencials pel Centre Històric

El passat divendres 16 de juliol, la
visita del President de la Generalitat,
Pascual Maragall va servir per anunciar
que el nou Govern català s’ha posat com
a un dels objectius prioritaris el dinamitzar
i potenciar econòmica, i urbanísticament
el nostre Centre Històric. Pascual
Maragall va voler visitar personalment la
zona de la Reguereta, que recordava,
segons va manifestar de la seva darrera
visita a Balaguer.

Maragall va anunciar que Balaguer, i
més concretament el seu casc antic, se-
ria com un “banc de proves” de la nova
Llei de Barris aprovada el mes de juny
pel Parlament català. Tant de bó sigui així,
perquè el nostre centre històric està molt
malalt. Necessita una cura urgent i de
txoc. Els tècnics van valorar el projecte
amb 20 milions d’euros, ni mes ni menys
que el que val qualsevol traspàs d’un ju-
gador mediàtic de la primera divisió de
futbol. Amb aquests diners amb els que
compren un Beckam o un Ronaldinho per
posar dos exemples, a Balaguer
solventaríem un dels problemes que ens
ha por tat de cap i ens hi continuarà por-
tant, un munt d’anys. Segurament ha es-
tat el tema més debatut per part de tots

En portada:
Estades Infantils

BALAGUER
La Transsegre aconsegueix

un èxit de públic tot i la
pluja del dissabte a la nit

Les obres de les noves
entrades de Balaguer
continuen a bon ritme

COMARCA
La Suda Teatre presenta l’obra
“Avi jove busca companyia” a
Castelló

Celebren la festa major de
Sant Llorenç de Montgai,
Vilanova de la Sal i Gerb

CULTURA
L’Impic presenta la nova

campanya turística
“Viu Balaguer”

El cicle Cinema a la
Fresca porta l’èxit de la

temporada “Harry Pottet”

ESPORTS
El Balaguer comença els
entrenaments el divendres 23
de juliol amb 19 jugadors

Sergi Fernandez continuarà
una temporada més al front del
Club Bàsquet Balaguer

els polítics, des de l’època democràtica, i tam-
bé és veritat que s’ha fet, moltes vegades, per
no dir la majoria, d’una manera demagògica i
electoralista per part de tots els grups polí-
tics.

Tant de bó aquesta vegada no sigui així, i
el president Maragall compleixi les seves pro-
meses fetes sobre el Centre Històric de
Balaguer. De la mateixa manera que ara po-
dem manifestar els nostres dubtes, si ho tira
endavant, des d’aquí l’i agraïrem i el felicita-
rem.
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Les obres de l’entrada a

Balaguer per la Miranda,

continuen a bon ritme
L’empresa adjudicatària treballa a
l’entrada de la Miranda i al Secà

Durant les darreres setmanes, l’empresa adjudi-
catària de les obres de la nova entrada a Balaguer,
tant per la zona de la Miranda com per la connexió
de la carretera de Lleida per Corbins amb el barri
del Secà i posteriorment per la variant que connec-
tarà amb la carretera d’Àger, continuen a un bon
ritme, havent efectuat espectaculars moviments de
terra en les dues zones d’entrada a la ciutat,
especialment a la zona del Secà.

Les obres de construcció de les dues entrades
a Balaguer estaran acabades, segons les previsi-
ons, a principis del proper estiu de 2005, i facilita-
ran tant l’entrada com la sortida dels vehicles de la
capital de la Noguera, des del Centre Històric i des
del barri del Secà.

Paral·lelament, les obres també comportaran la
construcció d’un bucle que permetrà sortir del car-
rer Àngel Guimerà cap a la variant, en direcció a
Barcelona, sense haver de donar la volta, com pas-
sa actualment.

Maragall diu que el Centre Històric serà

un “banc de proves” de la Llei de Barris
En el decurs de la seva visita oficial a Balaguer, el passat divendres
16 de juliol, i durant la qual va visitar el centre històric de la ciutat

El President de la Generalitat de Catalunya,
Pascual Maragall va realitzar la seva primera
visita oficial a la ciutat des de que va accedir
a la presidència del govern català, per tal de
conèixer in situ la situació del Centre Històric
de Balaguer, el projecte de rehabilitació en el
que està treballant l’Ajuntament, i que s’aco-
llirà al reglament de la Llei de Barris aprovada
recentment pel Parlament català, i que ha de
suposar una injecció econòmica per a la re-
cuperació del centre històric de Balaguer, tant
a nivell econòmic, social i urbanístic. En aquest
sentit, Pascual Maragall va anunciar que «el
centre històric de Balaguer ha tingut molt a
veure amb l’aprovació de la Llei de barris, i

aquest barri serà un autèntic banc de proves
de cara a la resta de ciutats catalanes amb
problemàtiques semblants».

El projecte municipal per rehabilitar i re-
cuperar el casc antic està valorat en uns 20
milions d’euros.  És un pla ambiciós per rea-
litzar de cara als propers anys i que ha de
suposar la recuperació urbanística, social i
econòmica del centre, intentant recuperar la
dignitat i la vitalitat de temps enrera.

En el decurs de la seva visita a Balaguer,
Maragall va signar al llibre d’or de la ciutat i
posteriorment a la visita al Centre Històric va
presidir un dinar amb tots els alcaldes de la
comarca de la Noguera.
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Tot estava preparat per a que la vintena edició
de la Transsegre, fós una gran festa, la més gran
de les vint que s’han celebrat fins a la data. La bai-
xada del dissabte a la tarda, va ser fantàstica, amb
275 embarcacions que van competir des de la sor-
tida de la població de Camarasa fins a la platja de
Sant Llorenç, amb més de dos mil par ticipants que,

El mal temps desllueix la festa de la

vintena edició de la popular Transsegre
Tot i que es van poder efectuar les dues etapes aquàtiques, la pluja va

impedir que es pogués celebrar el concert de la nit del dissabte

un any més, van organitzar-se i con-
vertir-se en mariners d’aigua dolça
durant un cap de setmana.

El dissabte al vespre, després de
la barbacoa i els mariachis que van
oferir els membres de l’Orquestra
Mexico Lindo al parc de la
Transsegre, va començar  l’espec-
tacle piromusical a càrrec de l’em-
presa Igual que van encandilar a tots
els presents. Un espectacle mai vist
a la nostra ciutat que combinava la
música amb la pirotècnia que sortia
de la plaça de davant de l’església
de Santa Maria.

Tot just acabat l’espectacle
piromusical, i quan milers de perso-
nes s’aplegaven per gaudir del con-
cer t amb els grups «Ojos de Brujo»
y «Hotel Cochambre» al parc de la
Transsegre, la pluja va fer acte de

presència, i en pocs minuts va aconseguir trencar i acabar
amb una festa que es preveia històrica pe la ciutat i per l’orga-
nització que portava mesos preparant aquest esdeveniment.

El diumenge al matí, prop de 200 barques participants van
resistir la segona etapa entre el Partidor de Gerb i Balaguer, i
centenars de persones van apaludir l’esforç dels mariners que
van arribar al port de Balaguer fins a les 2 de la tarda. Després
la mascletà final i el lliurament de premis van tancar la festa
d’enguany.

Una de les novetats d’enguany va ser la lectura del pregó
de la festa, el divendres al vespre, a càrrec de l’actor Toni Albà,
que en el seu paper de rei Joan Carles va posar la nota d’hu-
mor a la festa, amb un parlament a la Plaça del Mercadal.
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 L’Associació Dones Almatà reclama més

noms femenins pels carrers de Balaguer
Han elaborat un estudi sobre els noms dels carrers de Balaguer

Glòria Pallé nomenada

presidenta local d’UDC

La regidora i cap de l’oposició a l’Ajuntament de
Balaguer, Glòria Pallé ha estat escollida com a  pre-
sidenta del comitè local d’Unió Democràtica de
Catalunya a Balaguer.

L’assemblea també va escollir els membres del
nou comitè local, format per Natalia Clotet, Toni
Velimelis, Josep Maria Mestres, Rosana Montané,
Maria Roca, Josep Maria Torres, Jordi Solé, Rafel
Jesús i Lupe Cortés.

L’Associació de Dones Almatà de Balaguer ha
elaborat un estudi de gènere sobre els noms dels
carrers de Balaguer i han proposat que a partir d’ara
es posin noms femenins als nous carrers que es
bategin. Per aquesta raó han proposat un extens llis-
tat de noms de dones il·lustres entre les que desta-
quen escriptores com Maria Aurèlia Capmany,
Montserrat Roig, la pedagoga Maria Rúbies, o la re-
ligiosa balaguerina Maria Baldillou, entre d’altres 40

propostes.
Segons l’estudi que han efec-

tuat, dels més de 170 carrers de
la ciutat, tant sols vuit porten noms
femenins, mentre que la gran ma-
joria porten noms masculins o d’ho-
mes.

Aquesta iniciativa sorgeix del
Congrés organitzat l’any passat per
l’Institut Català de la Dona, en el que
es va posar de manifest la neces-
sitat d’impulsar la denominació de
carrers de les diferents poblacions
catalanes amb noms femenins.
Balaguer no és un cas aïllat, ja que
aquest fet passa a la majoria de ciu-
tats catalanes.

La petició ha estat presentada
per l’Associació de Dones Almatà
al consistori balaguerí la passada
setmana, per tal de que el tinguin
en compte quan hagin de batejar
algun carrer nou.
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GERB

Casas pareadas de NUEVA
CONSTRUCCIÓN. 231,40
m2, 2 porches, 4 hab., 1 con
vestidor, 2 baños, terraza,
buhardilla. ACABADOS DE
PRIMERA CALIDAD. 2 pla-
zas de parking i jardín. Con-
sulte precios. Ref. 1005.

BALAGUER

Buena zona

Alquiler de almacén de
60m2 y parking de ralla.

BALAGUER

Zona nueva

Piso de 146 m2, 5 habitacio-
nes, 1 baño, 1 aseo, terraza,
trastero, calefacción indivi-
dual. Consúltenos precios.
Ref. 1009

BALAGUER

Zona nueva

Alquiler de almacén de 70 m2.
con agua y luz. Ref. 1010.

CONSULTE NUES-

TRAS OFERTAS

De apartamentos en 1ª y 2ª
linea de mar

Sres propietarios, debido a
la gran demanda de pisos
y casas para comprar y al-
quilar estaremos a su dis-
posiciÛn en nuestras ofici-
nas para atenderles de for-
ma personalizada.

973 445 356 - 667 471 961

- 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

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 !

Comencen les obres de rehabilitació i

millora de la Llar d’Infants Patufet
Les obres van iniciar-se el passat 12 de juliol i s’espera que el 15 de

setembre ja estiguin en una fase avançada, per començar el curs

Durant la darrera setmana han comen-
çat les obres de rehabilitació i millora de la
Llar d’Infants Patufet, i que han de compor-
tar l’adaptació a la normativa actual de llar
d’infants, d’aquest centre educatiu de
Balaguer que enguany ha celebrat el seu 25è
aniversari.

El procés i el canvi d’escolarització ha
fet que la Llar d’Infants hagi vist com en els
darrers anys, el seu alumnat ha passat d’es-
tar en edats compreses entre els 1i els 5

anys, a l’actualitat que compta amb alum-
nes de 0, 1 i 2 anys, és a dir des de que són
nadons. Aquest descens de l’edat dels alum-
nes comporta la necessitat d’adaptar els
serveis del centre com les aules, els canvi-
adors, els dormitoris i els serveis sanitaris.

Les obres d’adaptació tenen un pressu-
post de dos-cents mil euros, dels quals la
meitat estaran finançats pel Depar tament
d’Educació i la resta pel propi Ajuntament
de Balaguer.

Trenta participants en el

primer torn de les estades

infantils municipals
Se celebren des del passat 19 de juliol
al centre educatiu Gaspar de Portolà

Des del passat dilluns 19 de juliol, les aules del
parvulari de Gaspar de Portolà acullen les estades
infantils municipals organitzades per l’IMPIC, desti-
nades a aquells nens i nenes de Balaguer d’edats
compreses entre els 1 i 5 anys.

Els participants acudeixen diàriament de 9 a 1
del matí, on participen de les activitats organitzades
per un equip de mestres especialitzats en educació
infantil. Música, dansa, jocs, manualitats i activitats
de psicomotricitat omplen el temps d’oci d’aquesta
trentena de participants en aquest primer torn de la
segona quinzena de juliol.
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Qui pot participar-hi?

Hi poden participar totes aquelles empreses (empresari individual, SL, S A, cooperatives, etc.) que tinguin com a titular, promotor o soci principal un
jove que no superi els 35 anys el 31 de desembr e de 2004.

Com fer-ho?

Els interessats han de presetnar a la seu del Consell Comarcal de la Noguera (Passeig d’Ŕngel Guimerŕ núm. 28-30 - 25600 Balaguer) fins el dia
30 de juliol de 2004, la documentació següent:
• Una sol·licitud de participació en la convocatňria.
• Una memňria explicativa on s’especifiquin els punts següents: descripció de l’activitat empr esarial, evolució de la inversió,

facturació i beneficis i de les contractacions laborals, i aspectes d’innovació i sostenibilitat
• Una fotocňpia del DNI del candidat ,i en el seu cas una fotocňpia del CIF de l’empresa

En quč consisteix el premi? El premi consistirŕ en 2.000 euros  i un diploma acreditatiu.

El Consell Comarcal de la Noguera aco-

llirà des del 13 de setembre al 20 d’octubre
la realització del curs «Creació i gestió d’em-

preses». Aquest curs s’engloba dins del pro-
jecte d’Assistència Tècnica al nou emprene-

dor (ATENEA) que va ser posat en marxa
pel Patronat de Promoció Econòmica de la

Diputació de Lleida amb l’objectiu de fomen-
tar i dinamitzar l’autoocupació i la creació

de noves empreses que siguin capaces de
generar llocs de treball.

El curs estarà impartit per professors
de la UdL i està dirigit principalment a aque-

lles persones que tinguin un projecte d’em-
presa per realitzar. A les classes s’imparti-

ran diferents temes com el pla d’empresa i

Curs d’emprenedors per crear les seves

empreses a la comarca de la Noguera
Amb l’objectiu principal de fomentar i dinamitzar l’autoocupació, se
celebrarà del 13 de setembre al 20 d’octubre al Consell Comarcal

l ’empresari; el pla estratègic, el de

marqueting, el financer, el de producció,
organització i recursos humans, així com

també els tràmits i subvencions que s’han
de seguir a l’hora de gestionar un negoci.

També s’ajudarà als par ticipants a tro-
bar el finançament necessari per realitzar

els diferents projectes i a través de la Uni-
versitat de Lleida i de la Coell s’assessorarà

els interessats durant el primer any de fun-
cionament de la seva empresa.

Des de la posada en marxa d’ATENEA
uns 184 empresaris s’han beneficiat de les

diferents actuacions ofertes i es té previst
generar 340 llocs de treball que produiran

una inversió de més de 6 milions d’euros.

La Sudateatre presenta

l’obra “Avi jove...” a

Castelló de Farfanya
El diumenge 25 de juliol al recinte de
les piscines, a partir de les 21,30 h.

El grup balaguerí La SudaTeatre presentarà la

seva darrera cobra «Avi jove vol companyia» el pro-
per diumenge 25 de juliol a dos quarts de deu del

vespre al recinte de les Piscines municipals de
Castelló de Farfanya.

Aquesta representació que s’inclou dins de la gira

que fan en diferents localitats de la comarca, serà la
darrera abans de començar a preparar la nova obra,

a principis de setembre. Una obra, que, segons el
grup, seguirà la mateixa línia que les anteriors: co-

mèdies d’embolics i vodevils que volen fer passar
una estona agradable i divertida als espectadors.

Recordar que Avi jove vol companyia ha estat
representada al Teatre Municipal de Balaguer, a

Camarasa, Bellcaire d’Urgell, Ponts i aquest proper
diumenge a Castelló de Farfanya.

El Grup La SudaTeatre fa uns anys que interpre-
ta obres de Teatre a la nostra comarca, i també des-

taca per ser el grup organitzador, des de fa cinc
anys, de l’espectacle plasticomusical «Viu la Passió»,

durant la Setmana Santa, i que compta amb la par ti-
cipació de vora tres-centes persones de la localitat.
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA
CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

Desplaçaments per a grups, comiats de solters, etc...

Tels. 973 446 055 - 606 105 223

L’Ajuntament de Gerb convida a tothom a
gaudir de les seves Festes de Sant Salvador

FESTA MAJOR

DE GERB

dies 6, 7 i 8 d’agost

El Proder dóna 60 mil euros a

projectes empresarials

El programa Proder de la comarca de la Nogue-
ra subvencionarà amb vora 60.000 euros la posada
en marxa d’un total de 7 projectes empresarials dels
municipis de la comarca i que generaran una inver-
sió total de més de 250.000 euros.

En aquesta convocatòria s’ha decidit atorgar sub-
vencions a quatre projectes de Balaguer, un de
Menàrguens, un de Penelles i una altre de Montgai.

Aquests projectes pertanyen a diferents sectors,
entre els que s’inclouen l’obertura d’una botiga d’ani-
mals de companyia, una de roba íntima i de comple-
ments, equipament per a un local de fotografia, la
rehabilitació d’una vivenda per a turisme rural i l’am-
pliació de maquinària per a industries.

Des de l’inici, al Proder s’han presentat més de
cent sol·licituds, de les quals ja s’han aprovat 56
projectes amb un total de 1.537.630 euros, i 32 es
troben en la fase de tramitació.

Els propers dies 5, 6, 7 i 8 d’agost se
celebra una nova edició de la Festa Major
de Gerb, una de les més esperades de la
comarca de la Noguera, ja que la diversió i
la marxa estan assegurades durant els qua-
tre dies de festa.

La festa començarà el dijous 5 d’agost
amb un sopar de germanor de tots els veïns
del poble, i la sessió de ball, a par tir de mit-
ja nit amb l’Orquestra Malibú.

Les orquestres Malibú, Huracán, Giravolt

i Sarau a la Festa Major de Gerb
La Festa Major de Gerb se celebrarà del 5 al 8 d’agost, essent una de

les festes majors més esperades de la comarca de la Noguera

El divendres continuaran els actes amb
la Missa de Sant Salvador, amenitzada per
Jaume Oró, i el ball de nit amb l’Orquestra
Huracan i la celebració d’un bingo amb molts
regals. La festa acabarà amb la Discomòbil
Mobimusic.

El dissabte 7 d’agost estarà dedicat als
més petits, ja que durant la tarda es faran
cucanyes per a tots ells. A partir de les 12
de la nit, l’actuació de l’Orquestra Giravolt i
una nova sessió de bingo i el grup The
Soultans per als més joves, posaran les
notes musicals de la nit del dissabte.

La festa s’acabarà el diumenge 8
d’agost, amb l’organització d’un concurs de
pintura a partir de les 9 del matí, i la instal·-
lació del  parc infantil Fantasia des de les
12 del migdia per als més menuts.

Durant la tarda, partit de futbol entre el
Gerb i el Balaguer i ball de tarda i nit amb el
Trio Sarau.
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L’Ajuntament de

Les Avellanes,

Santa Linya, Tartareu

i Vilanova de la Sal,

convida a tothom a

gaudir de les seves

Festes Majors

Centre d�Estudis
Pla d�Urgell, SCCL

Tel. 973 71 11 38
centre-
estudis@astercentre.net

CURSOS PER ATURATS DEL DEPARTAMENT DE TREBALL
P L A C E S   L I M I T A D E S

DEPENDENT DE COMERÇ
284 hores. Horari: intensiu matins. Inici setembre

INICIACIÓ INFORMÀTICA i INTERNET
25 hores. Horari: al vespre. Inici setembre

LLOC D’IMPARTICIÓ: JMª TEIXIDÓ GABINET, Ps. Estació, 19 baixos

 Les activitats lúdiques i musicals

centren la festa major de Sant Llorenç
Del 7 al 10 d’agost, activitats per tots els gustos i per totes les edats

a la turística població noguerenca de Sant Llorenç de Montgai

Del 7 al 10 d’agost arri-
ba una nova edició de la Festa
Major de Sant Llorenç que
començarà el dissabte  amb
un concurs de pintura ràpida,
una gimkama popular, mentre
que a primera hora de la tar-
da, començaran els tallers
infantils a càrrec del grup
d’arqueòlegs de la Universitat
Autònoma de Barcelona. La
musica la posarà l’orquestra

El Cairo.
El diumenge continuaran

els actes amb una exposció
fotografica de Sant Llorenç
al segle XX, el concurs de
pesca infantil i el ball amb
l’orquestra Aquarama.

El dilluns al matí es
celebrarà la cursa
cronometrada de quads de
Sant Llorenç, mentre que a
la tarda, els afcionats a les

cartes tenen dos concursos,
un de botifarra i un de siset.
La música correrà a càrrec
del grup Sent-Nou, seguida
de la «treta del cacharro».

La festa acabarà el
dimarts amb la Missa del
Patró, cucanyes per la
mainada, la XIV guerra
d’aigua, el sopar de
germanor i el ball amb
l’orquestra Petanca.

Vilanova de la Sal celebra

la seva Festa Major d’estiu
Quartz, Vertical i Mambo seran les
orquestres que actuaran a la Festa

Vilanova de la Sal celebra una nova edició de la
seva Festa Major del 6 al 8 d’agost. La festa
començarà amb la sardinada popular el divendres a
2/4 d’11 i a 2/4 de 12 el ball de nit amenitzat per
l’orquestra Quartz. El dissabte a la tarda arribarà
amb el concurs de botifarra, la guerra d’aigua, i el
ball de tarda i nit amb Vertical, seguit de la Festa
Cutty Sark amb molts regals per a tothom.

La festa acabarà el diumenge 8 d’agost amb la
Missa a partir de les 12 del migdia, mentre que a les
6 de la tarda, actuarà el grup d’animació infantil La
Troca, i a les 8 de la tarda, el ball fi de festa amb
l’orquestra Mambo.
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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

Maria Arquer guanya el

concurs d’oratoria ORATOR

L’alumna de batxillerat de l’Institut Ciutat de
Balaguer, Maria Arquer ha guanyat en el concurs
d’Oratòria en llengues estrangeres, organitzat en el
marc del projecte ORATOR.

Aquest premi comporta un premi individual
consistent en un viatge conjunt de tots els
guanyadors i finalistes a Edimburg, organitzat per
The British Council i el Departament d’Educació, que
es realitzarà els propers 3, 4 i 5 de setembre, amb
la participació de professorat acompanyant.

També comporta una dotació específica del
Departament d’Educació per al centre on cursa els
seus estudis, de 1800 euros.

Maria Arquer, de 18 anys va voler agrair el suport
dels seus professors, Teresa Antolín, Carme Piqué i
Jordi Prior, en la consecució d’aquest premi. El proper
curs cursarà estudis d’alemany, a Alemanya per tal
de perfeccionar els seus coneixements.

L’Impic presenta la nova campanya de

promoció turística “Viu Balaguer”
Bosses, quatríptics, adhesius, carpetes i gorres conformen el

material de la primera fase d’una campanya que tindrà continuïtat

L’Institut Municipal Progrés i Cultura de
Balaguer va presentar el passat dijous 15
de juliol, la nova campanya de promoció tu-
rística de la ciutat «Viu Balaguer», de la mà
del vicepresident executiu, Josep Maria Es-
coda i de la Cap de l’Àrea de Promoció,
Antonieta Martínez.

Viu Balaguer vol potenciar la ciutat
turísiticament, destacant aquells trets
diferencials de Balaguer, com són el seu
patrimoni, les seves festes, les seves fires,
i les seves tradicions.

Per tal de donar a conéixer la ciutat s’han
editat bosses, quatríptics turístics en tots
els idiomes, carpetes, gorres i adhesius, i

s’ha confeccionat un gran car tell mostrador
per poder assistir a diferents fires i
esdeveniments comercials i turísitcis arreu
de Catalunya, i d’Europa.

Aquesta informació es farà arribar als
diferents sectors involucrats amb el turisme
i la gastronomia d’arreu de l’Estat i s’en farà
difusió al Palau Rober t de Barcelona i al Cen-
tre d’Informació Turística de Catalunya així
com a totes les oficines de turisme de
Catalunya.

Aquest només és un inici, tal i com
anuncià Josep Maria Escoda, «ja que
aquesta campanya tindrà continuitat cada
any fins arribar a tots els sectors».

c/ Sant Lluís, 18-20 - BALAGUER
Tel. 973 446 601
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Desfilada per commmorar

els 20 anys de Virgi Castel

Per tal de commemorar el 20è aniversari de Virgi
Castel perruquers, el teatre de Balaguer va acollir una
desfilada. Els models amb diferents estilismes de
pentinats, maquillatge i vestuari van demostrar el que
es pot fer amb el cabell, amb un equip ben coordinat
i amb bones idees.

Tots els models eren joves que van desfilar sota la
coreografia d’Albert Bonet, i amb el vestuari dissenyat
i confeccionat per la dissenyadora Cristina Paüls.

 Tres projeccions cinematogràfiques

conformen el Cicle Cinema a la Fresca
 La lliga dels homes extraordinaris i Harri Potter i el pres d’Azkaban

El passat 16 de juliol, el parc de la Transsegre va
acollir la projecció de la pel·lícula Buscant en Nemo,
una pel·lícula infantil de la que van poder gaudir petits
i grans.

El cicle, que enguany presenta la novetat d’una
projecció al Teatre Municipal de Balaguer, continuarà
amb la projecció de la pel·lícula La Lliga dels homes
extraordinaris el divendres 30 de juliol a partir de 2/4
d’11 de la nit al teatre. L’entrada serà gratuïta i limita-

da a l’aforament del teatre.
El Cicle de Cinema a la fresca

s’acabarà el divendres 13 d’agost
amb la projecció d’una de les pel·-
lícules més taquilleres d’aquest es-
tiu. Es tracta de Harry Potter i el pres
d’Azkaban, tercera de la sèrie
d’aquest jove mag que s’ha conver-
tit en tot un heroi dels més joves, i
dels no tant joves seguidors d’aquest
personatge que és el protagonista
de nombrosos llibres i produccions
cinematogràfiques.

La projecció de Harry Potter es
farà al Parc de la Transsegre i s’es-
pera batre tots els rècords d’assis-
tència a una projecció de cinema a
la fresca.

El cicle Cinema a la Fresca està
organitzat per l’Institut Municipal Pro-
grés i Cultura de Balaguer (IMPIC), i
la regidoria de cultura de l’Ajunta-
ment de Balaguer.
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 El Centre Excursionista de Balaguer

visita l’Aneto en el seu 75è aniversari
Del 2 al 8 d’agost els excursionistes aniran de Balaguer a l’Aneto

Un concert posa punt i final

al 3r Curs Germans Pla

El passat divendres 16 de juliol, la seu del Con-
sell Comarcal de la Noguera va acollir el concert del
final de curs de cant internacional Germans Pla, or-
ganitzat per l’Associació Cultural Grup d’Art 4 i pa-
trocinat pel Consell Comarcal de la Noguera, l’Ajun-
tament de Balaguer i l’IMPIC.

Del 12 al 16 de juliol, els alumnes han pogut
gaudir de les classes de la professora i directora del
curs Enriqueta Tarrés.

El Centre Excursionista de Balaguer continua la
seva programació d’estiu amb moltes activitats de
cara a la natura.

El dissabte 24 de juliol organitzen l’activitat La
Vall d’Àger des de l’aire, una activitat amb parapent
amb monitor. L’endemà, l’activitat prevista és dins
de les rutes pel canal d’Urgell amb la visita al subcanal
d’Urgell de 12 quilòmetres, i que és la ruta que es va
suspendre el 19 d’octubre de l’any passat.

El mes d’agost començarà amb
la sortida amb canoes-caiac al pan-
tà de Canelles i Montrebei, el diu-
menge 1 d’agost, mentre que l’ac-
tivitat reina del 75è aniversari serà
del 2 al 8 d’agost, quan sortirà de
Balaguer una expedició d’excursi-
onistes cap a l’Aneto.

Les activitats continuaran el diu-
menge 15 d’agost amb una sor ti-
da per practicar el barranquisme al
barranc de Vero a la Sierra de
Guara, mentre que set dies més
tard, el 22 d’agost els interessats
podran practicar el tir amb arc a
Lleida.

Les activitats estiuenques fina-
litzaran el cap de setmana del 28 i
29 d’agost amb l’ascensió del petit
i gran Astazú de 3071 i 3012 me-
tres d’alçada a la vall d’Osca de
Pineta, amb una dificultat mitjana
pels seus participants.
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160 escaquistes participen al IX Open

Internacional d’Escacs de Balaguer
Representants de més de 30 països d’arreu del món, i més de 40

Mestres Internacionals i Grans Mestres d’aquest esport

Des del passat dimecres i fins aquest
divendres 23 de juliol, Balaguer acull el IX
Open Internacional d’Escacs Ciutat de
Balaguer, organitzat pel Club Escacs
Balaguer i patrocinat per l’Ajuntament de
Balaguer, l’IMPIC, el Consell Comarcal i la
Generalitat de Catalunya que col·laboren en
aquest esdeveniment esportiu que amb els
anys s’ha convertit en l’Open més impor tant
de quants es celebren a Catalunya, tal i com
van afirmar l’alcalde Miquel  Aguilà i el direc-
tor del torneig, Jordi Prió en l’acte inaugural
del campionat que se celebrà a la Sala d’Ac-
tes del Casal de la Gent Gran de Balaguer.

En total hi par ticipen 160 escaquistes

representants de 30 països d’arreu del món,
entre els quals hi ha quaranta Grans Mes-
tres i Mestres Internacionals, fet que li dóna
molt de prestigi a aquest Open Internacio-
nal que tanca les seves por tes aquest di-
vendres 23 de juliol.

Al tancament d’aquesta edició de Groc,
encapçalaven la classificació provisional de
l’Open el gran Mestre d’Armènia Karen
Movsziszian, el Gran Mestre búlgar
Aleksander Delchev, el Gran Mestre cubà
Lazaro Bruzón, el Gran Mestre rus Vladimir
Burmakin, empatats a 5 punts. Bon paper
dels escaquistes locals Isaac Montoliu i Aitor
Ramoneda.

Recepció municipal al Club

Escacs Balaguer
En el decurs de la recepció feta per l’Alcalde

als jugadors del Club Escacs Balaguer, la presiden-
ta Roser Rumí va destacar els resultats aconse-
guits en la darrera temporada.

A nivell individual cal destacar els resultats en
el Campionat de Catalunya sots-10 en el que la
campiona de Catalunya fémina va ser Gisela
Ramoneda i la sotscampiona Cristina Coll. Aquestes
dues promeses han representat les fèmines
catalanes al Campionat d’Espanya celebrat durant
el mes de juny a la localitat de Mondariz
(Pontevedra).

Destacar que en el Campionat d’Espanya també
ha participat el campió benjamí de la temporada
anterior en Jordi Coll, fent un excel·lent torneig a
Galicia. I també ha participat la jugadora  Laia
Barbosa aconseguint tres punts en el campionat.

Quant als resultats per equips cal remarcar que
el club participava amb 7 equips en la Competició,
essent el club que jugava amb més equips i que ha
aconseguit l’ascens del primer equip del Balaguer
a la categoria Segona Catalana.

Per últim destacar el bronze aconseguit en el
Campionat de Catalunya per equips sots-10 celebrat
a la ciutat de Tortosa. Destaca que van fer “història”,
doncs era la primera vegada que un equip
íntegrament composat per fèmines obtenia pòdium
en un campionat de Catalunya.
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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

El C.F. Balaguer comença la pretemporada
aquest divendres 23 de juliol amb la renovació de
bona part de l’equip que va assolir l’ascens la pas-
sada temporada, i amb la incorporació de dues ca-
res noves. La del pivot defensiu David Gallardo, pro-
cedent del Lleida Juvenil, i la del jugador Jaume
Campabadal, que retorna tres anys després d’ha-
ver marxat del club vermell per anar al primer equip

El Balaguer comença la pretemporada amb

les cares noves de Gallardo i Campabadal
El Club acaba la temporada amb un dèficit de 6.200 euros i presenta

un pressupost de 245.000 euros per la temporada 2004-2005

de la Unió Espor tiva Lleida, on ha
jugat a Segona B, assolint l’ascens
a Segona A.

Jaume Campabadal és un reforç
important per l’equip, que tot i jugar
amb un equip fet a casa, té a la seva
plantilla jugadors amb experiència a
la Tercera divisió com és el cas del
por ter Moragues, dels defenses
Tenorio, Isma, Fontova i
Campabadal, dels centrecampistes
Menchón, Ermengol i Juanjo Alias, i
els davanters Juli i Parra. El club en-
cara podria incorporar un parell de
jugadors més durant la
pretemporada, tot i que no es volen
precipitar i esperaran que arribi
l’opor tunitat.

D’altra banda, aquest divendres
23 de juliol es celebra l’Assemblea
General Ordinària de socis, en la que

la Junta presentarà els comptes de la temporada 2003-04,
que s’ha tancat amb un dèficit de 6.200 euros, donat que s’ha
hagut de donar una prima als jugadors per assolir l’ascens, i la
subvenció de la Diputació ha estat de 12.000 euros i no de
18.000 com estava pressupostat.

D’altra banda, el club ha presentat un pressupost de
245.000 euros per la propera temporada, el que suposa un
increment del 10 per cent del pressupost de l’any anterior.
Amb aquest nou pressupost es preveu eixugar el dèficit de la
temporada anterior.

El C.F. Balaguer obrirà la seva nou oficina ubicada al carrer
d’Avall de Balaguer, on a partir del proper mes ja podran reco-
llir-se els carnets per la propera temporada 2004-2005.

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 45.000 euros

FINANÇAMENT A MIDA

CORBINS

REF. 24140
CASA SEMI NOVA.
270 m2, 4 banys, calef.,
parquet, garatge 3 places,
pati posterior, grans esgolfes
habitables.
DE PRESTIGI.

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. 24187
PLANTA BAIXA AMB
TERRASSA.
3 dormitoris, calefacció.
TOT REFORMAT.

BALAGUER

BALAGUER

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

BALAGUER

REF. 24191
PIS SEMI REFORMAT AL
CASC ANTIC.

90 m2, 3 hab., calef. de
gas oil, terrassa.

PER ENTRAR A VIURE!!

BALAGUER

REF. 24186

AMPLI PIS

TOT REFORMAT

4 dormitoris, calefacció.

MOLT BONA ZONA.

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. 24185

C»NTRIC PIS

REFORMAT

2 dormitoris, terra de gres.

BON PREU.

BALAGUER

REF. 000112A
CENTRIC PIS EN

PERFECTE ESTAT.

Ascensor, calef. bomba
calor. A.C.
ENTRADA: 600 euros.

BELLCAIRE

REF. 24191
GRAN CASA REFORMA-
DA.
Garatge, pati posterior,
calefacció.
VINGUI A VUERE-LA.
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Quatre nedadors del

Club Espor tiu Natació
Balaguer, Daniel Bistuer

Marco, Pol Sisó Camarasa,
Miquel López Macià ( 9

anys) i Cristina Carrera
Larroya (8 anys) van par ti-

cipar el  passat dissabte 10
de juliol en  el Campionat de

Catalunya Prebenjamí de
Natació que es va celebrar

a les instal·lacions espor ti-
ves del Sant Jordi.

En aquest campionat
participaven els 150 millors

nedadors de Catalunya de
l’edat prebenjamí  en la

suma dels temps de les
proves de 25 metres de

cada esti l (papallona,

 Els nedadors del Natació Balaguer fan un

bon paper als campionats de Catalunya
Els prebenjamins van participar al Campionat celebrat a la piscina
del Sant Jordi, mentre que el campionat Júnior va ser a Andorra

esquena, braça i crol).
Miquel López va

aconseguir el millor temps
en la prova dels 50 metres

papallona en la que s’ha
classificat en la 7a posició

de Catalunya, en els 50
metres lliures ha quedat en

la posició 22a. Cristina
Carrera ha obtingut el seu

millor  resultat en la prova
dels 50 metres papallona

que ha ocupat el lloc 20è
de Catalunya; en els 50

metres esquena ha quedat
la 23a.  Daniel Bistuer en

els 50 braça s’ ha
classificat en la posició

16a, en els  50 lliures ha
ocupat el l loc 21è i

finalment  Pol Sisó, en la

prova de 50 braça ha
quedat en el lloc 31è, i en

els 50 esquena el 45è.
D’altra banda A. Barri

va participar el  passat cap
de setmana 3 i 4 de Juliol

en  el Campionat de Cata-
lunya Júnior de Natació que

es va celebrar a les instal-
lacions del C.N. Andorra.

Va disputar la seva
mil lor prova, els 200

esquena classificant-se en
el lloc 9è de Catalunya amb

un temps excepcional de
2:42,33, i  en la prova de

100 esquena es va clas-
sificar l’11è de Catalunya

amb un temps de 1:15,09.

El Patí Bellcaire guanya el

provincial de shwos petit
El campionat va celebrar-se al pavelló

de la Bordeta el passat 11 de juliol

El grup de Shows petit de Bellcaire d’Urgell va

oferir un sensacional espectacle al guanyar de for-
ma aclaparadora el campionat provincial de Shows

amb grup petit, que va celebrar-se al poliesportiu de
la Bordeta el passat diumenge 11 de juliol.

Les classificacions d’aquest campionat van que-
dar encapçales pel Club Patí Bellcaire, que va pro-

clamar-se campió amb Altitud 8845 m. amb un total
de 44,30 punts.

En segon lloc va quedar el Club Patí Alta Ribagorça
amb Matrix Reload i 30,30 punts, mentre que el ter-

cer classificat va ser el Club Pati Alcoletge amb
Temps de Glamour i 27,50 punts.

El quart classificat va ser el Club Patí Bell-Lloc
amb Silenci Interromput i 27,20 punts.

El Show, com la diu la mateixa paraula, és es-
pectacle. Es basa en una idea, buscar-l’hi un títol,

una música adient i la millor interpretació adequada.
Joan Potrony, entrenador nacional i professor del

Club Patí Bellcaire ha aconseguit formar i crear un
grup d’una magnífica qualitat amb una gran projec-

ció de futur.
Altitud 8845 m. serà als campionats de Catalunya

de Shows el proper mes de desembre, a Girona.
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Gran festa aquàtica a la

piscina del C.T. Balaguer

El Club Tennis Balaguer continua la seva activitat

estiuenca organitzant tot un seguit d’actes lúdics,
esportius i formatius destinats a fer passar de la

millor manera possible les vacances i caps de set-
mana dels mesos de calor de petits i grans.

En aquest sentit, aquest dissabte 24 de juliol,
celebrarà una gran festa aquàtica a partir de les 4

de la tarda, destinada a tots els socis infantils del
club. La festa acabarà amb una gran xocolatada i

coca per a tots els presents.
D’altra banda, el club ja treballa en l’organització

de les 12 Hores de Tennis del proper 28 d’agost,
des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre en les

modalitats d’individual i de dobles, que acabarà amb
un sopar popular i el lliurament de premis i trofeus

del Campionat d’hivern i social. La festa estarà ame-
nitzada per un conjunt musical.

Desenes de nens i nenes de Balaguer i
comarca participen des del passat dilluns a

l’edició d’enguany de les Estades esporti-
ves, dins del programa Estiuesport que or-

ganitza la Regidoria d’Esports de l’Ajunta-
ment de Balaguer.

Les estades esportives permeten

practicar diferents esports no habituals
Desenes de nens i nenes de Balaguer i comarca participen en el

primer torn de les Estades dins del programa “Estiuesport”

Des de les 9 del matí i fins a les 7 de la

tarda, els nois i noies d’edats compreses en-
tre els 5 i els 14 anys poden practicar una

gran quantitat d’esports que, generalment,
no els poden practicar al llarg de l’any.

Piragüisme, escalada, esports d’aventura,
ciclisme, waterpolo, etc, conformen l’oferta

esportiva, juntament amb la natació, que di-
àriament poden practicar a les diferents pis-

cines municipals.
Enguany, com a principal novetat s’ha

ofert als par ticipants poder participar a les
Estades esportives amb un torn de migdia,

començant a les 9 del matí, i acabant a les
2 de la tarda, anant a dinar a les seves llars.

Aquesta opció ha tingut una bona acollida
per part dels participants.
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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 rodali-
es.
- 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., cale-

facció
- 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 LLO-
GUER
- 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 ne-
gociables.

Degut a la gran demanda de
vivendes de lloguer,
sol.licitem als propietaris que
posseeixin pisos desocupats
als qui els interessi tenir una
rendabilitat en lloguer o en
venda, es dirigeixin a les nos-
tres oficines, on se'ls infor-
mar� ampliament del sistema
d'arrendament o financiaciÛ.

- Casa barata al c/ Diagonal
- Parcel·la per construcció de 240 m

2
.

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 bà-
sic
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 eu-

ros.

 Sergi Fernández continua una

temporada més al front del C.B. Balaguer
Jordi Caufapé serà el nou coordinador de l’entitat esportiva

Centenars de banyistes es

mullen per l’esclerosi

El passat diumenge 18 de juliol, les piscines mu-
nicipals de Balaguer van acollir la campanya Mulla’t

per l’Esclerosi, amb la par ticipació de centenars de
banyistes que durant tot el diumenge van nedar di-

ferents distàncies a les piscines del poliesportiu i
del Secà.

L’acte estava organitzat a Balaguer per les regi-
dories de sanitat i esports de l’Ajuntament.

L’entrenador  lleidatà Sergi Fernández continua-

rà una temporada més dirigint el primer equip del
Club Bàsquet Balaguer, amb l’objectiu de treballar

per aconseguir una estructura idònia per poder re-
tornar l’equip a Copa Catalunya. Per aquest motiu ja

està treballant en la confecció de la plantilla de cara
a la propera temporada.

Aquesta renovació del tècnic va acompanyada
del nomenament de Jordi Caufapé com a coordina-

dor del Club Bàsquet Balaguer, que
coordinarà tot els equips base del

club, i a més ajudarà Sergi
Fernández a dirigir el primer equip.

Amb aquesta incorporació, el
club intenta donar un fort impuls a

l’esport de base, per anar creant
bons jugadors que d’aquí a uns

anys han de bastir el futur del bàs-
quet balaguerí. Per això cal un tre-

ball constant i professional a les
banquetes. Al final, això comporta-

rà que no s’hagi d’anar a buscar
jugadors fora de la ciutat, com pas-

sa en l’actualitat.
El Club que presideix Jordi

Ribalta començarà els entrena-
ments el proper mes d’agost i es-

pera que amb els importants can-
vis estructurals del club, aquest si-

gui un punt de referència del bàs-
quet lleidatà de cara als propers

anys.
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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

Adela llovera Freixes

Susana Campàs Llovera

C/ Sant Miquel, 3

Os de Balaguer (Lleida)

Tel. 973 438 016

Ara que m’han fet fora del racó que
havia estat el meu refugi, he hagut de fer

una mica de neteja. I d’aquesta neteja n’he
tret molts papers que mai vaig pensar en

llençar, ni he llençat, sols els he separat en
capses i grans sobres. Han estat ficats per

temes i dates, i traslladats a altres llocs on
la tranquil·litat encara regna. “Arxivum et

silentium”, deien les odres monàstiques, i
sempre cal tenir present un bon consell,

aquest ho és. N’hi ha de “tutti colori”. De
polítics, d’avenços científics, de nous en-

focaments de la història coneguda, d’eco-
nomia, i de mentides grans o petites que el

temps s’ha cuidat de fer paleses. Hi ha tam-
bé documents de la família de més de dos-

cents anys. Testaments. Capítols matrimo-
nials amb les seves puntilloses condicions

que avui són incomprensibles i que en aquell
temps eren normals. Els rellegiré a l’hivern.

En aquest desordre ordenat, jo aniré
llegint-los, i potser sí, que algun es podrà

llençar, però us asseguro que pocs, o mi-
llor dit, molts pocs es llençaran. Són re-

talls de la vida que aleshores eren actuali-
tat i que avui són petites històries.

I un es pot preguntar de quants segles
parlo. No. La major part són d’una escar-

ransida quarantena d’anys. En els dies in-
certs que ens toca viure, veus amb enyo-

rança tot el perdut per sempre més, i el
perdre comporta moltes vegades -quasi

totes-, la desaparició de persones, animals
i coses que ja mai més recuperarem. Físi-

cament irrecuperables, què ens queda si
no és el record?

I aquest record seria necessari valorar-
lo, i considerar en l’estima que el tenim.

Molta o poca per aclarir el signe d’un ma-
teix. Que perduri la seva vida o es perdi

per sempre més, perquè tot viu mentres-

tant que es recorda.
Em corca de vegades el dubte del destí

final de tot el que m’ha fet la vida agrada-
ble i que no té un valor crematístic. De tot

el que m’ha omplert. De tot el que m’ha fet
tal com sóc. De veritat crec que no se’n

sabrà treure més suc del que jo he tret,
perquè res serà semblant, i millor així si-

gui. Cadascú que sigui ell mateix amb el
seu món i la seva circumstància.

Reconec que la mort del meu pare em
va marcar. Desconec la relació que hagués

tingut amb ell. Crec que difícil en la joven-
tut, però és un fet i jo l’he notat, que quan

et vas fent gran et vas semblant als teus
antecessors. Quasi de puntetes vas optant

pel silenci enlloc de voler plantar els teus
punt de vista. Enlloc d’enfrontaments con-

fies en el temps que tot ho porta al seu
lloc. T’allunyes de tot el que no s’ajusta als

paràmetres de la vida triada, potser, sen-
se adonar-te’n. I vas notant, si l’has encer-

tat, que la pau és amb tu.
Aquí hi hem arribat pensant i recordant,

però el que us volia explicar era una altra
cosa; me n’hi torno. Durant trenta quatre

anys he tingut una habitació com a “sancta
sanctorum” de la meva vida. Llibres i més

llibres a les seves estanteries esperant que
els agafés per parlar-me en un llenguatge

mut el que l’autor em volia dir. Són molts
diners els utilitzats però el que m’han do-

nat no es pot pagar. Les vivències que et
parlen de què et vas fent gran, per això

potser en tens tantes.
M’ha destarotat de tal forma aquest

trasllat, que puc dir és un desallotjament
en tota regla. Però per sort meva ja torno

a tenir un nou racó. I com de jovenets dè-
iem; “tornem a fer coveta”.

C.G.A.

Desallotjament

Indesinenter

Llegeixo cada dia senyals noves,

properes i benignes,
lluentes als teus ulls.

Llegeixo mil somriures
i la prova viva del brogit del foc,

ardent en la nit quieta
com cuca de llum.

Llegeixo les ninetes
com flors de baladre,

de bedoll potent,
punyent i trencadís però bucòlic,

amerant els plecs de les meves ganes.
Tot és per a tu

i és llarga la memòria
com rebava antiga de sòl i de costums.

Miquel Trilla
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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

“Les violines”, protagonistes del cicle

“Música als castells” al Castell Formós
El grup musical actua aquest dissabte 24 de juliol, oferint un concert

alegre de violins amb temes tradicionals dels Pirineus

El proper dissabte, dia 24 de juliol, a les 10 del

vespre i dins el Cicle de Música als Castells que
organitza cada estiu la Fundació Castells Culturals

de Catalunya juntament amb diferents Ajuntaments
d’arreu de Catalunya i també l’ImPiC de Balaguer,

tindrà lloc en l’incomparable marc del Castell For-
mós de la nostra ciutat l’actuació del Grup Les

Violines. Un grup femení que neix l’any 1996 amb la
idea d’oferir una sonoritat nova al món de la música

tradicional. El seu primer objectiu és retrobar l’am-
bient de la festa major d’abans, quan un violinista

sol feia ballar a tot el poble sencer, acompanyant-
se a si mateix, picant amb els peus a terra, en la

seva tarima de fusta ...
El reper tori de Les Violines es basa en els

repertoris d’aquests violinistes i en temes d’altres
músics dels pobles dels Pirineus. La formació inicial

és de quatre violins. Més endavant s’incorporen
temes d’altres indrets de tradició catalana, comptant

ja amb la participació estable d’un

acordió diatònic.
Actualment, Les V iol ines

ofereixen, “O que !?: el concert”.
Un concer t alegre de quatre

violins i un acordió diatònic, amb
temes tradicionals dels Pirineus,

composicions pròpies i
arranjaments de temes d’altres

països, amb solos i hits del món
de la música folk catalana.
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XVII campionat de billar

amercià del bar Fleming

LLOC PUNTS J. JUG
1. M.ALARCON ....... 27 ....... 21
2. P. ESTRUCH JR ... 26 ....... 18
3. JM. MARQUÉS .... 20 ....... 17
4. P. ESTRUCH ........ 18 ....... 15
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 ......... 6

En aquesta quinzena tant sols s’ha disputat una

única jornada, quedant la classificació de la següent
manera:

 El carrer Sant Jaume acull la Festa dels

Fanalets, aquest dissabte 24 de juliol
L’acte està organitzat per l’Associació de Veïns del Centre Històric

Un any més, l’Associació de Veïns del Centre His-

tòric ha organitzat per aquest dissabte a partir de
les 8 de la tarda, la tradicional processó dels fanalets

de Sant Jaume, que sor tiran de la Plaça Sant Jaume
i es dirigirà cap a l’església del Miracle.

Els nens i nenes de Balaguer, un any més podran
par ticipar d’aquesta festa popular que l’Associació

del Centre Històric té cura any rera any de conser-
var per la ciutat de Balaguer. Durant la festa, l’Asso-

ciació repartirà coca per als pre-
sents.

D’altra banda, cal destacar que
l’Associació ha organitzat també el

tradicional concert d’havaneres
amb el grup «Arrels de Terra Fer-

ma» el dissabte 31 de juliol a partir
de 2/4 d’11 de la nit a la Plaça del

Jutge. El mateix dissabte, a dos
quarts de nou del vespre, la plaça

Manuel Marín acollirà un taller de
danses tradicionals amb el grup

Espremulls.
El divendres 30 de juliol es farà

una sessió golfa dels Contes de les
1001 nits explicats pels actors

Jesús Agelet i Francesc Vilalta, a
par tir de 2/4 d’11 de la nit a la Pla-

ça del Pou.
Per al mes d’agost la Festa de

Sant Salvador, el 6 d’agost, la re-
vetlla del barri del Pont el 7 d’agost

i la festa dels anisets el  8 d’agost.
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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/ BARCELONA

115m2, 2 NIVELLS

OBRA NOVA

Tel. 973 448 273

ES LLOGUEN
places de parking

tancats al
C/ Barcelona

(Prop Escolapis).
Interessats Tel.

973 448 273.

A Balaguer

ES PRECISA
administrativa

REQUISITS
Millor tenir carnet de conduir

Coneixements d’informàtica

Amb o sense experiència

Concertar entrevista al tel. 973 447 268

i presentar CV amb fotografia en el moment

de l’entrevista

A BALAGUER

Residencial
Urbà

INICI 4a FASE

Propera construcció de vivendes unifamiliars de 130m2 aprox. útils de vivenda al
c/ Almatà, entre el c/ Riu Corb i el c/ Franqueses

T.V., Tels. 973 446 011 - 629 725 009

ES VEN

PARQUING

TANCAT
davant Germanes Carmelites.
24m2, exterior amb  finestres

Tel. 973 448 273

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

ES VEN parking tancat da-
vant Germanes Carmelites.

Raó tel. 973 448273.

PRECISO COMPRAR de

par ticular a particular, piso
o casa con o sin muebles
en Balaguer. Interesados
610 456836.

VENDA/LLOGUER de
pàrkings tancats al c/

Jaume Balmes, 11 de
Balaguer. Raó als tels.
973446161-629310479.

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

448273.

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
fontaneria. Plaça Lope de
Vega, 6 6º 1º Balaguer. Tels

650 760006 i 973 426180.

POR CAMBIO de domici-

lio vendo piso económico en
Balaguer. Interesados llamar
600 402319.

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

448273.

ES LLOGA botiga de 400

m2 al  C/ Avall de Balaguer.
Ideal per supermercat o bo-
tiga de mobles. Facilitat de

càrrega i descàrrega.  Inter.
Tel.  977 351425 i 606
135203.

SE VENDE Ford Orion Sia.
En buen estado. Para ver sin
compromiso.También 5

puertas semi nuevas. Razón
665 672470.

ES PRECISA instal·ladors
d’electricitat  i fontaneria
amb experiència o sense

per treballar per Balaguer i
Comarca.  Raó Tel.
609360714.

ES VEN Audi 100 gasoli-
na, matrícula L-J. Bon estat.
Preu: 1200 euros, no nego-

ciables. Raó 659095891.

ES TRASPASSA BAR -

RESTAURANT per jubila-
ció a Bellcaire d’Urgell, peu
de carretera, bona clientela
i tot equipat. Raó 973

586385 de 7 matí fins 17h.

ES PRECISA personal per

cuina i pastisseria a
Balaguer. Interessats enviar
informes a l’Apartat de Cor-

reus 25 de Balaguer.

ES VEN BMW 520, negre
metal·litzat, sostre solar.

Full equipe. Llantes 245,40-
18, amortiguadors de gas.
Transferit. Raó Tel.

627448721.

ES NECESSITA personal

per Bar-Restaurant. Raó
600381763.

ES VEN parking tancat da-

vant Germanes Carmelites,
amb  finestretes exteriors.
Raó tel. 973 448273.

ES LLOGUEN  places de

pàrking de ratlla al C/ Bar-
celona,72. Raó 973
420286.

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

ES VEN acció Club Tennis
Balaguer. Molt bon preu.

Raó 973 445731.

VENDO PISO C/ Santiago
Rossinyol, amueblado,

3hab., comedor, cocina,
baño y trastero. Razón 973
447239 de 14 a 19h.

ES LLOGA APARTAMENT

a Cambrils a primera linea de
mar. Raó 977364421 i

657915242.

ES VEN Peugeot 406, 1.8,
115 cv, 16 vàlvules. Aire con-

dicionat. Any 98. Preu: 8.000
euros. Raó 696367654.

ES NECESSITA Enginyer
Tècnic Agrícola, Enginyer
Agricol, Enginyer Forestal,

Tècnica Ambiental o similar
per treballar a jornada com-
pler ta a Balaguer i Comarca.
Inter. 639 384608, Pere

Ayguade.

ES VEN ACCIÓ Club Tennis

Balaguer, de par ticular a par-
ticular. Bon preu. Raó
656975053.

ES BUSCA NOI per com-
par tir pis d’estudiants a
Barcelona a prop del metro.

Raó 973447300.

ES LLOGA pis moblat al

Passeig de l’Estació. Raó 973
451371.

ES LLOGA PARKING tan-
cat de 2 places al C/ Bellcaire
de Balaguer. Raó 973
238325 apartir de 20 h.

GENTLEMAN -MANAGER

soltero busca amiga para

salir. Interesadas
629925780.

VENDA APARTAMENT a
Balaguer nou a estrenar, 1
hab. doble, cuina americana,
terrassa, parquet. Raó

661547753.

ES NECESSITA DEPEN-

DENT/A per carnisseria a
Balaguer. Raó 646 884819
de 16.30 a 20h.

ES VEN Yamaha Neo’s de 50
c.c. homologada dos passat-
gers pràcticament nova,

3.500 km. Raó Tel. 973
447297 migdies o nits. Pre-
guntar per Raquel.
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SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.50 " diumenges
07.30 TARREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.45 LLEIDAdiari 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-PUIGERDA 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'ANEU feiners
13.17 AGRAMUNT feiners
19.47 AGRAMUNT de dill. a div. feiners
14.00 AGER 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 (URGENCIES) 088
MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700
GUARDIA URBANA 973 450000
CONSELL COMARCAL 973 448933
BOMBERS 973 445080
CAP II 973 446028
SERVEI D'URGENCIES 973 447714
I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408
QUINTA S ALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MEDIC 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 MEDIC 973586249
CAMARASA
AJUNTAMENT 973 420009
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT 973 428007
CUBELLS
AJUNTAMENT 973 459005
GERB
AJUNTAMENT 973 446099
LA RŔPITA
TELEFON PÚBLIC 973 445018
MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005
METGE 973 430107

MENARGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 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
RESIDENCIA 973 438169
SANT LLORENÇ
TELEFON PÚBLIC 973 420003
LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055

FA RMÀC I E SO D EO T O R N

F A R M À C I E S
AGER

F. JOSA - C/ La F ont, 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 22 de juliol a les 8 de la tarda del 30 de juliol SALA
De les 8 de la tarda del 30 de juliol a les 8 de la tarda del 5 d’agost MARCH
De les 8 de la tarda del 5 d’agost a les 8 de la tarda del 12 d’agost ALDAVÓ

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/ Barcelonet a (davant bàscula)

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

etŕl·liques

ORENO

CONSTRUCCIÓN DE CASAS UNIFAMILIARES
EN CAMARASA 3ª FASE

2 ÚLTIMAS CASAS
Garaje para 3 coches

Comedor con fuego a tierra
Cocina · Aseo · Baño · Despensa · 4 habitaciones

Patio trasero para jardín según parcela

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
OBRAS MONEDERO, 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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