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Fira d’Entitats
Unes quaranta entitats de la
comarca de la Noguera
participen a la IV edició de la
Fira d’entitats

Retorn a la Tercera Divisió
El Balaguer va assolir una
important victòria al camp
del Manresa el dia del seu
retorn a la Tercera Divisió

412

Sortida Balaguer-Aneto
Membres del Centre
Excursionista han celebrat el
75è aniversari amb una
sortida de 7 dies a l’Aneto

Primera quinzena
setembre · 2004

Barcelona, 69-71 · 25600 BALAGUER

Tel.: 973 443 505 · Fax: 973 443 622

E-mail: balaguer@attassessors.com

Vallcalent, 1  2A -Edifici Trading- 25006 LLEIDA

Tel.: 973 289 580 · Fax: 973 289 581
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www.attassessors.com



2

CENTRE FISCAL, JURÍDIC, LABORAL, COMPTABLE,
GESTORIA i ASSEGURANCES

NOVA SECCIÓ DE COMPRA, VENDA, LLOGUER i GESTIÓ DE PATRIMONIS

Plaça Pau Casals, 6 pral.  Tel. 973 450555  Fax 973 450809  25600 BALAGUER
Passeig d eRonda, 57 baixos  Tel. 973 282818  Fax 973 282989  25006 LLEIDA

Ctra. de Gausac, 2 baixos  Tel. 973 643232  Fax 973 642699  25530 VIELHA

COMPRA, VENDA
i LLOGUERS
D’APARTAMENTS A LA
PLATJA

Ens trobarà a: Passeig de l�Estació, 1 baixos  Tel. 607 088193  25600
BALAGUER



3

sumari

GERB

Casas pareadas de NUEVA
CONSTRUCCIÓN. 231,40
m2, 2 porches, 4 hab., 1 con
vestidor, 2 baños, terraza, bu-
hardilla. ACABADOS DE PRI-
MERA CALIDAD. 2 plazas de
parking y jardín. Consulte pre-
cios. Ref. 1005.

BALAGUER

Buena zona

Alquiler de almacén de 60m2

y parking de ralla. Consultar
precio. Ref. 1004.

CASTELLÓ DE

FARFANYA

Patio de 400 m2. Dispone de
contador de agua y servicio de
alcantarillado. Precio: 43.272,88
euros. Ref. 1008.

BALAGUER

Zona nueva

Apartamento de 1 hab. doble, 1
baño, cocina americana. Suelo
de parket, terraza. Parquing y
trastero opcional. De nueva
construcción. Precio: 66.712,34
euros. Ref. 1021.

BALAGUER

Zona nueva

Piso de 100 m2. 4 hab. (3 do-
bles), baño con hidromasaje y
aseo. A/A. Todo amueblado.
Parking y trastero opcional.
Balcón y galeria cerrada.
Seminuevo. Precio: 128.616,59
euros. Ref. 1020

CONSULTE NUES-

TRAS OFERTAS

De apartamentos en 1ª y 2ª
linea de mar

973 445 356 - 667 471 961

Laboratori

Dr. M. PEREMIQUEL i LLUCH
Metge
Especialista d'Anàlisis Clíniques
ALÈRGIA - BIOQUÍMICA - HEMATOLOGIA
BACTERIOLOGIA - HORMONES - IMMUNOSEROLOGIA

HORARI:
diari de 9h a 11h.

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

Infermera

NÚRIA TRIBÓ
Presa de tensió arterial

Injeccions (Consulta o domicili)

La Fira d’entitats i la necessitat d’un Casal

Aquest diumenge 5 de setembre
se celebra una nova edició de la Fira
d’Entitats. Un certamen que té com a
objectiu el reunir totes aquelles enti-
tats, associacions i agrupaments de
persones que treballen durant l’any per
la societat, ja sigui amb l’organització
d’activitats socials, culturals, lúdiques
o esportives per altri, o ja sigui fent
tasques de suport o d’enriquiment so-
cial i/o cultural dels seus propis mem-
bres o associats.

Molta gent valora l ’activitat
resultant d’aquesta feina feta per les
associacions, però rarament es té
consciència de la feina, de les hores
emprades, i dels dies que els seus
organitzadors, desinteressadament,
perden per a que l’activitat arribi a bon
port, i amés, sigui un èxit de cara als
seus conciutadans.

La Fira d’Entitats és una mostra de
tot aquest esforç de les associacions,
que des de fa uns mesos demanen
poder gaudir d’un Casal d’Entitats, d’un
lloc on reunir-se internament i entre
elles per tal de poder organitzar i
programar millor tot aquest seguit

En portada:
L’Escull

BALAGUER
El carrer d’Avall acollirà un

mercat medieval el dissabte
4 de setembre

Veïns de Balaguer recullen
firmes per evitar la venda

del Xalet Gramunt

COMARCA
Aquesta quinzena se celebra
la festa major de Térmens,
Menàrguens i Bellcaire

El Consell Comarcal declara
bé cultural d’interès local, 9
esglésies de Meià

CULTURA
T de Teatre inicia la

temporada de tardor del
Teatre Municipal

L’Orquestra de Cambra actua
aquest dissabte 4 de setembre

a la Plaça del Pou

ESPORTS
El Balaguer inicia la
temporada amb una victòria al
camp del Manresa

Els nedadors del Balaguer
treuen bons resultats als
campionats de Catalunya

d’actes que dia rera dia, setmana rera setmana
omplen la programació de la nostra ciutat, una
de les més vitals, social, i culturalment parlant.
Un Casal d’Entitats que tenien als locals de la
antiga Seguretat Social del carrer Jacint
Verdaguer, i que, per qüestió de prioritats,
l’Ajuntament va decidir cedir-lo a l’Escola
d’Educació Especial l’Estel. Segurament una
decisió encertada, però que ara cal que tingui
una segona part, en la creació d’un espai que
doni cabuda a la demanda de les nostres
associacions i entitats. Tots hi sortirem
guanyant.
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MANHATTAN

FOTOS
DIGITALS

COPISTERIA · PAPERERIA · LOTERIES · FOTOS CARNET
Mercadal, 28 - BALAGUER - Tel. 973 450 407

Pepe Daza inicia un nou

curs de pastisseria
Els propers dies 23 i 24 de setembre, al
Xalet Montiu, amb un curs de canapès

Després de la gran acceptació dels diferents
cursos monogràfics de pastisseria que el Mestre
Pastisser de la nostra ciutat, Pepe Daza, va realitzar
la passada primavera, amb la col·laboració de
l’Impic, al Xalet Montiu, comencen aquesta tardor
amb un curs de canapès que se celebrarà els pro-
pers dies 23 i 24 de setembre, de 6 a 9 de la tarda.

Els interessats en participar en aquest curs mo-
nogràfic de canapès pot inscriure’s a l’Àrea de Pro-
moció de l’IMPIC fins el dia 22 de setembre, al telè-
fon 973 446606, de 9 a 3 del matí.

Les places són limitades i el preu per realitzar el
curs és de 15 euros per alumne.

Enric Sicre, diputat de la Catalunya Nord,

presidirà els actes de l’11 de Setembre
Enric Sicre és diputat a l’Assemblea Nacional Francesa i

President del Grup d’Estudis de Llengües Regionals

El  diputat a l’Assemblea Nacional Fran-
cesa i President del Grup d’Estudis de Llen-
gües Regionals, Enric Sicre, serà el respon-
sable de presidir els actes del proper 11 de
Setembre, Diada Nacional de Catalunya,
coorganitzats, un any més per l’Ajuntament
de Balaguer i el Consell Comarcal de la No-
guera.

Els actes institucionals començaran a 2/
4 de 7 de la tarda, davant del monument es-
cultòric L’Escull, situat a l’avinguda dels Paï-
sos Catalans, amb la presència de les dife-
rents autoritats locals i comarcals.

Acte seguit hi haurà l’actuació musical del
grup de música tradicional Psàlite, al mateix

indret.
A partir de 2/4 de 9 del vespre, els actes

es traslladaran a la seu del Consell Comarcal
de la Noguera, on es farà el lliurament del XV
Premi Jaume d’Urgell que s’atorga, anualment
a aquelles persones o entitats que més s’han
distingit al llarg de la seva vida, per la promo-
ció i tasca en pro de la unitat de la llengua
catalana. En aquesta edició, el jurat va deci-
dir atorgar el Premi ex aequo a l’expresident
de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, i al
mitjà de comunicació Vilaweb.

Els actes finalitzaran a les 9 del vespre
amb una recepció oferta a les autoritats pre-
sents.



5



6

C/ Barcelona, núm 73-87
25600 BALAGUER
Tel. : 973 445 727
Fax: 973 450 474

jordi.tico@escolapia.net

Per les activitats de:
Programes de garantia social,
Formacio Ocupacional
(aturats i treballadors en actiu)

ESCOLA PIA - BALAGUER
CURSOS SUBVENCIONATS

Cursos de reciclatge dirigits a persones
en actiu: ASSALARIATS I AUTÒNOMS

Vine i informa’t a l’escola, als matins d’11 a 13h.

• FONIATRIA: 50 hores
Horari: a escollir entre tots els pre-inscrits
• ANGLÈS: GESTIÓ COMERCIAL II: 75 hores
Horari: a escollir entre tots el pre-inscrits
• OFIMÁTICA: BÁSICA: 75 hores
Horari: a escollir entre tots els pre-inscrits

• PRIMERS AUXÍLIS EN CENTRES GERIÀTRICS: 60 hores
Horari: a escollir entre tots els pre-inscrits

• AUXILIAR D’INFERMERIA AMB REHABILITACIÓ: 100 hores
Horari: A escollir entre tots els pre-inscrits

• PREVENCIÓ DE LESIONS A L’ESQUENA: 50 hores
Horari: A escollir entre tots els pre-inscrits

• MOBILITZACIÓ i TRASLLAT DE MALALTS: 50 hores
Horari: A escollir entre tots els pre-inscrits

Inici cursos: A partir del 27 de setembre
Inscripció: A partir del 16 d’agost
a l’Escola Pia de Balaguer d’11 a 13h.

La quarta edició de la Fira d’Entitats reu-

nirà una quarantena d’entitats i associacions

de Balaguer i Comarca, el proper diumenge

5 de setembre, a la Plaça del Mercadal de

Balaguer, amb l’objectiu de reunir totes les

entitats possibles perquè puguin intercanviar

Unes quaranta associacions participen a

la IV edició de la Fira d’Entitats
Aquest diumenge 5 de setembre, a la Plaça del Mercadal, serà

inaugurada per Miquel Aguilà i clausurada per Josep Roig

experiències i impressions, alhora que donen

a conèixer la tasca que estan realitzant.

Els actes començaran a les 11 del matí ,

amb l’acte inaugural a càrrec de l’alcalde Mi-

quel Aguilà. Durant el dia hi participaran els

membres de l’Escola de Tennis amb diversos

jocs al centre de la plaça, la col·laboració de

la Hermandad Rociera de la Noguera, l’Esco-

la de Dansa de Balaguer, entre d’altres grups

i associacions de la comarca.

El grup d’animació Encara Farem Salat

amenitzarà els balls de gegants.

La fira d’Entitats, organitzada per l’Asso-

ciació Dones Almatà, es clausurarà a partir

de les 8 de la tarda, a càrrec del president

del Consell Comarcal de la Noguera, Josep

Roig.

Balaguer acull una nova

edició del Mercat Medieval
El proper 4 de setembre, organitzat per

l’Associació Veniu a Balaguer

El proper dissabte 4 de setembre, l’Associació

Veniu a Balaguer organitza una nova edició del Mer-

cat Medieval que s’ubicarà al carrer d’Avall, mentre

que també es faran activitats com el tir amb arc a la

plaça Sant Jaume, i altres al carrer Barcelona i al

carrer Pare Sanahüja, a la zona de l’Eixample de la

ciutat.

Durant tot el dia, a tots aquells assistents que

vagin amb vestits medievals se’ls obsequiarà amb

una entrada pel Museu Roda Roda de vehicles an-

tics de Lleida, i un petit obsequi, que podran passar

a recollir per la parada de l’Associació Veniu a

Balaguer, que tindrà ubicada al carrer d’Avall de

Balaguer, en el mercat medieval.

Els actes continuaran el diumenge 5 de setem-

bre amb la celebració d’una Missa Commemorativa

de l’aniversari del naixement de Pere III, a les 10 del

matí al Santuari del Sant Crist, mentre que a partir

de les 12 es farà una visita a la Fundació Margarida

de Montferrato.
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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

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

- 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

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

CURSOS PER ATURATS COMPLETAMENT GRATUÏTS
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

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball

Recullen signatures per evitar la venda i

enderrocament del Xalet Gramunt
La iniciativa popular demana que l’edifici sigui declarat bé cultural

d’interès local per evitar-se el possible enderrocament

Veïns de la ciutat de Balaguer estan re-

collint signatures per tal de demanar a l’Ajun-

tament la declaració de bé cultural d’interès

local, el conegut Xalet Gramunt, ubicat a

l’Avinguda Pere III, i evitar-se, d’aquesta

manera la seva venda per part de la propie-

tat, la Fundació Margarida de Montferrato, i

posterior enderrocament, després dels ru-

mors sorgits a la ciutat en els darrers temps,

en aquesta direcció.

Segons els veïns que recullen les signa-

tures, Manel Gramunt, va deixar aquest lle-

gat a la Fundació amb l’objectiu de revertir

aquest patrimoni cap a la societat balague-

rina, convertint el Xalet en una seu social

que contribuís al desenvolupament cultural

de la ciutat i que no servís com a fonament

de possibles operacions especulatives de

caire immobiliari. La família Gramunt, segons

els veïns, mai haurien volgut la venda del

xalet ni del jardí.

Fins a la data s’han recollit més d’un miler

de signatures, xifra que va augmentant a

mesura que van transcorrent els dies per

tal de presentar-les davant l’Ajuntament.

Segons fons de la  Fundació, encara no

hi ha res decidit tot i que tot apunta que en

la reunió de la Fundació d’aquest dissabte 4

de setembre, podria decidir-se el futur del

Xalet Gramunt. L’ajuntament per la seva ban-

da ha indicat que està disposat a assumir la

gestió de l’immoble.

La Plaça del Mercadal

acollirà un nou concurs de

menjadors de magdalenes
El proper dissabte 18 de setembre a

partir de les 6 de la tarda

El proper dissabte 18 de setembre, a partir de

les 6 de la tarda, la Plaça del Mercadal serà l’escenari

d’una nova edició del Concurs de menjadors de

magdalenes de Balaguer, que comptarà, un any més

amb la col·laboració del Gremi de forners de les

Terres de Lleida, del mestre pastisser de la nostra

ciutat, Pepe Daza i del Bar Catalunya. En la darrera

edició el guanyador va menjar-se 36 madalenes.
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PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
DE ELS TERRES DE LLEIDA
DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Universitat de Lleida

Generalitat de Catalunya
Servei d�Ocupació de Catalunya

FONS SOCIAL EUROPEU

El Consell Comarcal de la Noguera  ha

aprovat la declaració com a bé cultural d’in-

terès local, un total de nou esglésies i ermi-

tes del municipi de Vilanova de Meià, per tal

de que siguin inclosos per part del Departa-

ment de Cultura de la Generalitat de

Catalunya, al Catàleg del Patrimoni Cultural

Català.

Els monuments religiosos que han estat

declarats bé cultural d’interès local són l’es-

glésia de Sant Cristòfol del Santuari de la

Verge de Puig de Meià, l’església col·legiata

i parroquial de Santa Maria de Meià, l’Ermita

de Sant Sebastià a la Coscollera, també de

Santa Maria de Meià, l’Església de la Mare

de Déu del Remei de Gàrzola, l’Antiga es-

El Consell declara bé cultural d’interès

local, nou esglésies de Vilanova de Meià
Amb l’objectiu de que el Departament de Cultura de la Generalitat de

Catalunya les inclogui en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català

glésia parroquial de la Mare de Deu del Re-

mei d’Argentera, la Capella de la Verge del

Carme d’Argentera, l’església parroquial de

Sant Pere a Boada i l’església de Sant Isidre

de Tòrrec.

D’altra banda, l’ens comarcal de la No-

guera, també ha aprovat un parell de con-

venis, un amb l’Oficina Comarcal de la Creu

Roja de la Noguera i l’altre amb l’Associació

l’Estel de Balaguer.

Aquests dos convenis permetran finan-

çar el servei del transport escolar d’alum-

nes amb disminucions psíquiques o físiques

dels diferents municipis de la comarca de la

Noguera al centre d’educació especial l’Es-

tel de Balaguer.

Menàrguens celebra la

seva Festa major del

3 al 5 de setembre
Del 3 al 5 de setembre, Menàrguens celebra la

seva Festa Major d’estiu que començarà amb la Festa

d’homenatge als avis al casal  Joan Baptista Xuriguera

amb l’actuació del Mariachi Beto Vega.

Un parc aquàtic a les piscines, la cantada d’ha-

vaneres amb el grup Arrels de la Terra Ferma i la

sessió de ball amb l’Orquestra Privada, completaran

els actes del divendres. El dissabte cal destacar les

cucanyes infantils, el grup d’animació Plou i Fa Sol i

el ball amb l’Orquestra Nueva Etapa, en sessions de

tarda i nit.

El diumenge s’acabarà la festa amb la Pedalada

popular fins al Monestir de les Franqueses, la tirada

de bitlles, la celebració de la Missa, la cercavila amb

els grallers i geganters de Balaguer, les sardanes

amb la Cobla Ponent i la revista amb vedettes i hu-

moristes.

L’Ajuntament de la

Vila de Menàrguens

us desitja

Bona Festa Major
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Ja pots trobar la nova temporada tardor-hivern a Indi-

ana Moda. A partir d’aquest setembre et volem oferir

molta més moda i per això comptem amb les col·-

leccions de Gas i Zolder. Però hi ha més, més? Sí!!!

Perquè a partir d’ara també et podràs vestir amb el

millor de Big Star, Essenza i Enemy.

Per  aquesta temporada Gas proposa diferents estils

que encaixen perfectament amb les noves tendències.

Per un costat trobem

un estil de les Olim-

píades i els Campus

universitaris ameri-

cans dels 70 i per

l’altre es recupera el

Rockabilly dels

anys 70. Gas tam-

poc s’oblida de

l’ambient bohemi

europeu de l’època

ni de l’estil clàssic

anglès que torna amb molta força.

Aquest any es

recupera amb més

força la proposta

més retro.

Amb colors forts, superposicions i contrastos. Barreja

tot tipus de roba per crear un look únic.

Aposta per la

comoditat en la

teva vertiginosa

activitat diària

amb roba

colorista.

INDIANA MODA     C/ Pare Sanahuja, 28 • 25600 BALAGUER • Tel. 973 450247
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L’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell convida a

tothom a gaudir dels seus dies de Festa Major

ESTANC-PINTURES
REVELAT DE FOTOGRAFIA

EMMARCACIÓ
LLIBRERIA - PREMSA

Eva Sánchez Munuera

Av. 11 de Setembre, 160 · Tel. 973 586463 · BELLCAIRE D�URGELL

Us desitja una Bona Festa Major

• Especialitat en esportistes

• Exploracions adults/infants

• Estudis computeritzats de

la marxa

• Plantilles personalitzades

• Cirurgia ungueal

• Control a diabètics

Av. Pere III, núm. 10-13 alt. 1r A
BALAGUER • Tel. 676 08 33 28
HORES A CONVENIR

• Ulls de poll

• Ungles clavades

• Berrugues

• Reflexologia

U s   d e s i t j a   B o n a   F e s t a   M a j o r

CARNISSERIA-XARCUTERIA

BERGÉ-SOLSONA
ELABORACIÓ PRÒPIA

Av. 11 de Setembre, 142 · Tel. 973 586384 · BELLCAIRE D�URGELL

llonganissa (normal, escalivat, rovellons) • botifarra • pinxos
frankfurt • pizzes • plats cuinats • mici romanès

Fruites i Verdures

Llop-Tilló
VENDA AL DETALL i AL MAJOR

Av. 11 de Setembre, 160
BELLCAIRE D�URGELL
Tel. botiga 647 552 909
Tel. part. 678 430 243

amb les festes

majors de la

comarca

Del 10 al 13 de setembre, la localitat de Bellcaire
d’Urgell celebra una nova edició de la seva Festa Major
d’estiu, plena d’actes culturals, esportius i musicals,
per a tots els gustos i totes les edats.

La Festa Major començarà el divendres 10 amb
el 21è Sopar Popular amenitzat pel Duo DUETTO al
poliesportiu municipal. A partir de les 12 de la nit, la

Bellcaire d’Urgell celebra la seva Festa

Major d’estiu del 10 al 13 de setembre
Els actes musicals, esportius, lúdics i culturals centren l’activitat de la

Festa Major més popular d’aquesta localitat noguerenca

marxa estarà assegurada amb la fes-
ta «The Foamy Bull Party» amb un toro
mecànic, música amb el DSJ Capi &
Sound i un impressionant bany d’es-
cuma a la pista descoberta del camp
d’esports.

El dia 11 de setembre continuen
els actes amb el campionat de boti-
farra, el partit de futbol de Festa Ma-
jor, la ballada de sardanes amenitza-
da per la Cobla Orquestra ROSALEDA,
qui també amenitzarà els balls de tar-
da i nit. La marxa nocturna arribarà
de la mà dels grups HOT NUMBERS i
FUNKY TOWN.

El diumenge 12 se celebrarà la
Missa Major a partir de les 12 del mig-
dia acompanyada per la Coral de
Bellcaire i amb la presència de les
autoritats locals. A continuació ball de
vermut amb la BÀSICA BANDA.

A primera hora de la tarda, emocionant partit de Segona
categoria Regional entre el Bellcairenc i el Tornabous i sessió de
ball amb l’orquestra Marinada.

La Festa continuarà el dilluns 13 de setembre, amb una gran
Gimcana per a la mainada, a partir de 2/4 de 5 de la tarda. La
festa s’acabarà amb un bany d’escuma a càrrec dels bombers
voluntaris d’Agramunt a la pista descoberta del camp d’esports
de Bellcaire.

El dissabte i diumenge es podrà gaudir de l’exposició de Maite
Agustí «Mirem Àfrica» a la sala d’exposicions de l’Ajuntament. El
dissabte de 6 a 8 de la tarda i el diumenge de 2/4 de 12 a 2/4
de 2 del migdia i de 5 a 7 de la tarda. Tots els actes a excepció
del sopar i el partit de futbol seran gratuïts.

Orquestra Rosaleda

Duo Duetto



12

L’Ajuntament de Térmens

convida a tots els veïns de la
comarca a la seva Festa Major

- Carburants, lubricants i accessoris
- Distribució de gas a domicili
- Ponts rentat i boxers

US DESITGEM UNA BONA FESTA MAJOR!
C/ Carretera, 29 • Tel. 973 180 040 • Fax 973 180 571 • 25670 TÉRMENS

Els actes festius de la Fes-
ta Major de Térmens, que se
celebra del 10 al 13 de se-
tembre, començaran el diven-
dres a partir de les 10 del
vespre, amb el Sopar Popu-
lar al pavelló Poliesportiu or-
ganitzat per Konjovent. Des-
prés de prendre el cafè actu-
arà el grup escocès
McKENSY’S, mentre que la nit
jove, amb festa J&B inclosa
estarà emmarcada per l’actu-

La diversió està assegurada

a la Festa Major de Térmens

del 10 al13 de setembre
Els actes lúdics centren les activitats de quatre
dies de gresca, ball i festa per a totes les edats

ació de DJ Marc La Peña del
Big Ben i el DJ Josep Ramos
de Florida.

El dissabte 11 de setem-
bre, diada Nacional de
Catalunya, començarà l’acti-
vitat a les 6 del matí amb la
Batuda de la Garça, organit-
zada per la Societat de Ca-
çadors de Térmens, seguida
d’un esmorzar i recorregut de
caça. A partir de les 10 del
matí començarà la Cursa i la

Caminada popular de la diada, i el Concurs
de Botifarra organitzat per la Llar de Jubilats
Sant Sebastià.

El dinar de la Diada i la segona edició de
la festa Karrets Cup, cursa d’artefactes so-
bre rodes, centraran el migdia de l’11 de

setembre, que culminarà amb la Trobada de
colles geganteres i gralleres de les Comar-
ques de Lleida, i el Correfocs amb els Dia-
bles d’Alcarràs i la sessió de ball amb l’Or-
questra BAMBÚ.

El Diumenge 12, l’Orquestra GIRONINA
serà qui amenitzarà la ballada de sardanes
al migdia, així com el concert de tarda i la
sessió de ball de tarda. A partir de les 4,30
de la tarda, interessant partit de futbol entre
el Térmens i l’Alcoletge.

El dilluns 13 acabaran els actes amb la
instal·lació del parc infantil Guyus durant tot
el dia i amb tota mena de jocs per entretenir
els més petits.

Cal destacar que els dies 11 i 12, el Cen-
tre Cultural Sant Joan acollirà una exposició
de l’artista Josep Gomà i March, que apro-
parà els visitants al continent africà a través
de la seva pintura.

Els actes lúdics com la Karrets Cup
o la cursa i caminada de la Diada

destaquen per la seva alta
participació de veïns de Térmens

Les orquestres BAMBÚ i GIRONINA
seran les responsables d’amenitzar
les sessions de ball del dissabte i

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

Amb “Això no és vida”, T de Teatre

inicia el cicle de tardor al Municipal
El proper diumenge 19 de setembre, a partir de les 7 de la tarda,

dirigida per David Plana, al Teatre Municipal de Balaguer

El proper diumenge 19 de setembre,
s’aixeca de nou el teló al Teatre Municipal,
amb l’inici del cicle de tardor i  l’obra «Això
no és vida» del grup T de Teatre. L’obra, de
Sergi Belbel, Albert Espinosa i David Plana
està dirigida per aquest últim i compta amb
la presència de les actrius Mamen Duch,
Miriam Iscla, Marta Pérez, Chantal Aimèe i
Àgata Roca.

De les moltes habilitats que tenim els
humans hi ha la de complicar-nos la vida
inútilment. Sembla que necessitem una dosi
diària d’infelicitat, angoixes i mal rotllo per
sentir-nos vius de veritat. Si poguéssim per
un moment visualitzar la nostra vida des de

fora, com si no fos la nostra sinó la d’algú
altre, segurament ens faríem un bon fart
de riure. Les nostres enveges, la nostra va-
nitat..., tot allò que vius en primera perso-
na és un drama o una petita tragèdia, i aga-
faria tons còmics, ridículs i patètics vistos
des de la distància. Les protagonistes d’Ai-
xò no és vida!, conegudes televisivament
per la sèrie de TV3 Jet Lag, tindran l’opor-
tunitat única de contemplar-se elles matei-
xes des de la distància i actuar en conse-
qüència.

T de Teatre presenta aquesta obra de
vora dues hores de duració, plenes d’hu-
mor, de sàtira i de realisme.

La Suda, finalista del concurs

Amateur de les Garrigues

El grup la SudaTeatre de Balaguer ha quedat en-
tre els 10 millors classificats en el IV Concurs de Tea-
tre Còmic Amateur de les Garrigues organitzat pel
Consell Comarcal.

Després d’una primera eliminatòria presentant els
vídeos de l’obra escollida per cada companyia, el grup
la Suda Teatre ha estat classificat per escenificar l’obra
davant un jurat qualificador, el proper dia 19 de
setembre a la població de El Cogul a les 6 de la tarda.
Les deu companyies seleccionades en aquest IV
Concurs provenen de diferents punts de Catalunya i
les Illes Balears

D’aquestes 10 companyies en sortiran les tres
millors.
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Manteniment i neteja de:

Comunitats de veïns • Pàrquings
Oficines • Establiments comercials
Rètols • Vidres • Façanes
Naus industrials
Neteges final d’obra
Neteges en general

Tel. 973 448 724

650 604 581

25600 BALAGUER
E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

El 14 de setembre

es presenta el nou curs de

l’Escola d’Arts Plàstiques

El proper dimarts 14 de setembre, a partir de
les 8 del vespre, l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques
de Balaguer, ubicada a la segona planta de l’edifici
de l’Ajuntament, acollirà la presentació del nou curs
escolar d’aquesta escola, que imparteix classes de
dibuix, de pintura i de ceràmica i escultura, per a
petits, joves i adults.

El curs començarà el dimecres 15 de setembre
i les matrícules estan obertes a les oficines de
l’IMPIC, al Xalet Montiu.
                                      

L’Escola Municipal de Música de Balaguer
obra el període de matrícules amb el lema:
“Viu la música, sentiràs la vida”.

Des de l’Escola «s’ha proposat com a
objectiu fer extensiva la cultura i
l’ensenyament musical a la comarca, entre
moltes raons, perquè creiem que la música
forma una part essencial de la formació
intel·lectual, ètica i estètica de la persona»,
segons explica el nou director, Xavier Monge.

L’Escola de Música inicia el nou curs amb

el lema “Viu la música, sentiràs la vida”
L’Escola Municipal de Música de Balaguer ja ha obert el període de
matrícules per al curs 2004-2005 que comença el 15 de setembre

Per aquest motiu a l’Escola s’imparteixen
molts tipus d’especialitats musicals
adreçades i adaptades a alumnes de
diferents edats i pretensions, s’organitzen,
a més, gran nombre d’activitats.

Seguint la línia d’obrir l’escola a tot el
públic que desitgi endinsar-se en el món de
la música, tots els actes aniran acompanyats
dels lemes guanyadors en el primer concurs
d’eslògans musicals. Els guanyadors foren:
Categoria nivell elemental: Duna Pla i Blanco
(2n Nivell Elemental) amb l’eslògan “Viu la
música, sentiràs la vida”; i categoria Nivell
Mitjà: Rosa Reinoso i Rodríguez (2n Nivell
Mitjà) amb l’eslògan “Que la música t’entri
per una orella i no et surti per l’altra”.

Les especialitats impartides a l’escola
són: llenguatge musical, cant coral, conjunt
instrumental, piano, guitarra, violí, viola,
violoncel, flauta travessera, clarinet, saxo,
trompeta i percussió.
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Del 28 de setembre al 17 d’octubre, la Sala d’Ex-
posicions Temporals del Museu de la Noguera, acolli-
rà l’exposició de la fundació «la Caixa» «El museu do-
mèstic. Un recorregut per les fotografies d’Antoni
Amatller».

L’acte inaugural d’aquesta magnífica exposició
produida per la fundació «la Caixa» tindrà lloc el di-
marts 28 de setembre a partir de les 8 de la tarda i es

podrà contemplar fins el 17 d’octu-
bre.

L’exposició «El museu domèstic.
Un recorregut per les fotografies
d’Antoni Amatller», recupera un dels
vessants més desconeguts d’aquest
membre rellevant de la burgesia
industrial barceloesa del segle XIX:
l’afició a la fotografia. L’interès de les
seves imatges es deu a la singularitat
de la visió que aporten i a les
múltiples contextualitzacions que en
podem fer, ja que hi reconeixem un
seguit de constants que són
presents tant en la història de la
fotografia domèstica com en la de
la fotografia de turisme, la de viatges
i la d’aficionats.

Amatller va ser un personatge
polifacètic que al llarg de tota la vida
va combinar els interessos industri-
als amb els artístics.

L’Orquestra de Cambra

actuarà a la Plaça del Pou

En el decurs de la celebració de les Jornades
Europees del Patrimoni a Catalunya, que se cele-
bren el propers dies 4 i 5 de setembre, l’Orquestra
de Cambra de la Noguera oferirà un concert a la
Plaça del Pou, el proper dissabte 4 de setembre a
partir de les 10 del vespre.

Durant tot el cap de setmana, els interessats
podran visitar el Museu de la Noguera, de manera
gratuïta.

“El museu domèstic. Un recorregut per

les fotografies d’Antoni Amatller”
L’exposició es podrà visitar al Museu de la Noguera

del 28 de setembre al 17 d’octubre



16

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 Balaguer suma els tres punts en el

primer partit de lliga jugat a Manresa
L’equip que entrena Emili Vicente aconsegueix una important victòria
per 1-2, que servirà per donar moral als joves jugadors de la plantilla

Golejadors del F.C. Balaguer

1.Peralada. ................. 3

2.Cornellà ................... 3

3. Balaguer ...................... 3

4.Gavà ........................ 3

5.Mataró ..................... 3

6.Santboià .................. 3

7.Vilassar de Mar ......... 3

8.Banyoles .................. 1

9.Castelldefels ............ 1

10.Tàrrega .................. 1

11. Vilanova. ............... 1

12. Granollers (-1) ....... 0

13. Palamós (-1) .......... 0

14. Manresa ................ 0

15. Barcelona C .......... 0

16. FE Figueres ........... 0

17. Reus ..................... 0

19. Sant Andreu .......... 0

19. Rubí ...................... 0

20. l’Hospitalet ............ 0

Classificació Tercera Divisió

1.Ivan Parra .................. 2

El davanter centre

del Balaguer, Ivan Parra

va demostrar el perquè

del seu fitxatge pel

Balaguer, marcant dos

bonics gols que el  col·-

loquen com a primer

golejador de l’equip i de

la categoria, després

d’haver-se disputat la

primera jornada de lliga.

Amb els dos gols

marcats al camp del Nou

Congost de Manresa,

Ivan Parra va convertir-

se amb l’home de la jor-

nada, havent pogut am-

pliar el seu nivell anota-

dor, amb d’altres opor-

tunitats de gol de les que

va gaudir durant el par-

tit. Cal recordar que Par-

ra, la passada tempora- Emili Vicente

da va aconseguir marcar

9 gols, essent el segon

màxim golejador de

l’equip, pel darrera de

Juli, amb 10, però amb

la salvetat de que Parra

va començar a jugar a

partir del mes de gener,

a l’inici de la segona vol-

ta.

El tècnic Emili

Vicente confia amb els

gols de Parra per man-

tenir la categoria.

El Balaguer va aconseguir sumar els tres

punts en el primer partit de lliga disputat el

passat diumenge al Nou Congost de Manresa

per 1-2, després de superar el gol inicial de

l’equip local que va avançar-se a la mitja hora

del primer temps.

L’equip que entrena Emili Vicente, molt

posat al partit, mai va perdre la situació al

camp i van lluitar conscients de les seves

possibilitats. En el segon temps, i sota una

pluja intensa, els balaguerins van poder cap-

girar el marcador gràcies a dos gols del da-

vanter Ivan Parra.

Aquest diumenge 5 de setembre, el

Balaguer s’estrenarà al Municipal en el seu

retorn a la Tercera Divisió, davant el

Granollers, i on intentarà donar la primera ale-

gria a la seva afició, abans del derbi lleidatà

de la tercera divisió que es jugarà el dissabte

11 de setembre al camp del Tàrrega.

Fins a la data un bon nombre de socis ja

han recollit el carnet, de les oficines del club.
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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

OBRA NOVA - BALAGUER
PISOS DE NOVA PROMOCIÓ

Disposem d’estudis i pisos amb 4 hab.

Aparcaments i trasters.

Acabats de Primera qualitat
des de 63.000 euros

FINANÇAMENT A MIDA

Bona actuació dels nedadors del CEN

Balaguer als campionats de Catalunya
Van celebrar-se a les instal·lacions del Club Natació Sabadell

Tres nedadors del Club Esportiu Natació
Balaguer, Eric Demarchi Garcia ( 14 anys), Cristi-
na Marquina Fuentes (12 anys) i Marina Verges
Rulló (11 anys) han participat el passat mes de
juliol en  el Campionat de Catalunya Aleví de Na-
tació que es va celebrar a les instal·lacions del
C.N. Sabadell.

En aquest campionat participaven els 100 mi-
llors nedadors de Catalunya de l’edat aleví (90-

91 masculí i 92-93 femení) en la
suma dels temps de les proves
de 400 lliures i 200 estils.

L’ Eric el millor resultat l’ha
aconseguit en la prova dels 200
metres lliures en la que s’ha
classificat en la posició 14 de
Catalunya amb un temps de
2’17’’37; en els 400 lliures amb
un temps de 4’51’’07 ha obtingut
la posició 15 de Catalunya; en els
100 metres lliures ha quedat en
la posició 19 amb un temps de
1’03’’57 i en  els 200 estils ha
quedat en la posició 18. La
Cristina ha obtingut el seu millor
resultat en la prova dels 200
metres papallona que amb un
temps de 3’15’’17 ha ocupat el
lloc 19 de Catalunya. I finalment
la Marina en els 100 esquena s’ha
classificat en la posició 38 amb
un temps de 1’36’’35.

Térmens celebra la 18ena

Cursa de la Diada

EL proper 11 de setembre, Térmens organitza
la 18 edició de la Cursa de la Diada. Amb la
participació en la darrera edició, de 400 esportistes
de totes les edats, entre la cursa i la caminada, la
cursa se celebra amb la participació de 7 categories.

La cursa comença a partir de les 10 del matí i
s’acaben al migdia amb un dinar popular amb el cost
de 10 euros per persona. Hi haurà obsequis per tots
els participants.

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. 024193
ACOLLIDOR ESTUDI

D�OBRA NOVA.

Ascensor, calefacció i

terra de parquet.

P.V.P: 63.000 euros.

HOSTAL NOU

REF. 24184
GRAN CASA DE
150 M2

Possibilitat de taller
de 300 m2.
IDEAL PER A
VIVENDA  I NEGOCI!!

REF. 22547
CÈNTRIC PIS DE 3
DORMITORIS.
Calefacció, moblat.
ENTRADA: 600
euros.

BALAGUER

BALAGUER

REF. 24177
CASES AFILERADES
D�OBRA NOVA
4 hab, 2 banys
complets i lavabo.
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. 24187
PLANTA BAIXA

TOTALMEN REFOR-

MADA. Calef. Gas

natural i terrassa.

VINGUI I INFORMI�S.

LA SENTIU

REF. 000180A
FANTÀSTICA CASA
D�ESTIL RÚSTIC
Gran saló amb llar de
foc, 4 habitacions.
NO SE LA DEIXI
ESCAPAR!!!

BALAGUER

REF. 24195

TERRENY RUSTIC

ALS AFORES

3 jornals de terra.

P.V.P. 18.000 euros.

BALAGUER

REF. 24198

PIS I MAGATZEM.

Reformat, calef.

de gas-oil, terrassa.

ZONA TRANQUI·LA.

BELLCAIRE

REF. 24183
GRAN CASA
REFORMADA.
Garatge, pati
posterior, calefacció.
VINGUI A
VEURE-LA.
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Contes municipals
La Reguereta

Fa molts anys que en una petita però també gran ciutat
hi havia un safareig anomenat la Reguereta.

Aquest magnífic rentador, i segurament abeurador
d’animals, feia un gran servei a les mares, noies i padrines
de la nostra estimada ciutat.

Durant molt de temps aquest espai era un lloc de
trobada de molta gent, sobretot de les dones que en aquell
temps eren les encarregades de la bugada. Converses
de moltes classes i de diversos temes sorgien entre els
escatxics  de l’aigua i el sabó d’aquell que abans es feia a
casa.

Entre les moltes dones que hi havia a la Reguereta, hi
havia la padrina Angeleta, una dona segurament de les
més grans de Balaguer.

Ella explicava a les més joves com i per què s’havia
construït fa molt de temps aquell rentador. La història venia
de molt lluny, de tan lluny que aquesta història ja l’explicava
la mare de la padrina de la seva besàvia.

La història era la d’un xicot molt ben plantat que vivia
a la plaça del Pou, que es deia Arguimbau, el qual es va
enamorar d’una donzella musulmana que vivia al carrer
del Torrent anomenada Abdà.

Arguimbau era fill d’una família cristiana,  treballadors
de la pedra, i ell, seguint la tradició familiar, també va
continuar l’ofici fent-se picapedrer.

Aquest noi cada matí deixava la seva feina per seguir
la seva estimada Abdà, que baixava al riu a rentar la roba.
Quan el pare d’ella és va assabentar que l’Arguimbau
seguia cada matí la seva filla, disgustat i enfadat, va fer
construir un rentador al costat de casa seva per fer
impossible l’idil·li entre l’Arguimbau i la seva filla Abdà.
Però, bé... aquesta és una altra història que deixarem per
a un altre dia.

El fet és que aquest safareig va ser construït a causa
d’una història d’amor i ara, nosaltres, com deia la padrina
Angeleta, l’hem de cuidar perquè aquest safareig és part
de la nostra història, de la nostra vida. Com ella creia, cal
que tot el que ara nosaltres estem gaudim, els nostres
fills ho trobin si pot ser millor del que nosaltres ho hem
trobat.

Per la Reguereta s’hi passeja un gat i també un gos i
aquest altre conte ja s’ha fos.

Que en tenia de raó la padrina Angeleta, si ara pobreta
pogués aixecar el cap segurament no es creuria tot el
que està passant. On han quedat els esforços de la gent
de Balaguer per construir un rentador? La nostra pròpia
història pot caure, en un tres i no res, en l’oblit. Us adoneu
que fràgil que pot ser?

La Reguereta s’ha convertit, amb el vistiplau d’aquells
que manen, en una altra piscina municipal. Cal felicitar el
responsable públic per aquesta idea tan genial. Alguns
noiets d’aquells barris s’hi banyen nus i s’hi refresquen els
dies de calor d’aquest estiu.

Sempre he cregut que conservar el nostre patrimoni
és mantenir vives les nostres arrels, d’altres no ho deuen
tenir tan clar. Promeses i moltes paraules, de fets, de
moment, ni un. Però qui mana, mana...

Josep Lluís Bonet i Juárez

Amb els vostres ulls podeu veure, com
jo mateix, que tot ens va recordant l’any
passat: els arbres de la plaça Mercadal van
perdent fulles com si a l’octubre estigués-
sim. El de l’entrada a la plaça dóna una mí-
sera impressió al visitant que vol veure la
plaça més gran de Catalunya. Només li fal-
ta la sal i salmorres de cada dissabte per
ajudar-lo a morir. Un arriba a pensar, que
malament devem estar per quan en el pa-
radís de l’aigua s’hagi de morir de sed.

----------
Es va tornant de vacances, i es va re-

cuperant la normalitat. I vet aquí que pen-
sant i badant, arribes a pensar que si no
hagués estat per la dona, tota la vida de
l’home haguessin estat unes vacances. Va
ésser ella que amb la pometa, la figueta i
potser algun altre fruit ens va fotre. Jo crec
que Déu ja ho sabia quan la va crear, que
ens portaria problemes a Ell i a nosaltres.  I
mirant-ho amb un xic d’humor aneu a saber
si no era aquella criatura dita Adam, motiu
d’enveja del mateix Déu quan li va dir com
per fer-li un favor; “No és bo que l’home
estigui sol”. Afedelisto!, la vam lluïr!. No hi
ha dubte és el càstig més dur que l’home
ha tingut mai, i ben mirat no n’hi a per tant,
al cap i a la fi tantes vacances potser l’em-
bafaven i el xicotet abans d’enrocar-se en
un arbre, va elegir aquella dona per jugar
una mica. Mai ho sabrem, l’escriptura no
s’havia inventat encara. Però repeteixo
aquell pecat original ens ha ben fotut als
homes en concret.

----------
Veient l’inauguració dels jocs olímpics,

m’he emportat un gran disgust, estava con-
vençut que al final, la bandera nacional, la
portaria la Ortiz, les raons ja les buscarí-
em. Perdoneu no m’he donat compte que
amb aquest nom és desconeguda per a vo-
saltres; la Letizia. Ara sí, tots ens hem en-
tès. Per a mi hagués estat el cop. Conegu-
da per tot el món sense costar-nos ni un
cèntim d’euro. Ben diferent d’ara que aneu

a saber quan ens val el mostrar-la, i amb un
cert risc, que per la tele es veia de lluny i és
el seu mitjà. Era a totes llums millor el meu
pensament que no el portat a terme per no
sé qui.

----------
La BBC balaguerina va donant marxa a

tot el que es diu de la Fundació Margarida
de Montferrato. Jo les he anat apuntant, i
no crec tenir-les totes, no obstant ja en tinc
vint-i-cinc. Redéu quina moguda!. Mai ha-
gués pensat que aquell casalot tancat i bar-
rat, tingués tants enamorats ni fos tant sen-
tit pel poble de Balaguer. Estic segur que
d’il·legalitat no se n’ha comès cap, faltaria
més!, amb dos o tres advocats i mig que hi
ha a la Junta seria per riure. Ara també és
cert que quan un és intel·ligent també és
discret i mesurat, virtuts que no s’han lluït
prou amb les despeses.

Qualsevol persona va lligada a un pres-
supost, una estimació dels ingressos abans
de les despeses a fer és necessària, lligar-
t’hi es vital. Ésser advocat no pressuposa
ser un bon administrador, estic segur que
moltes mestresses farien un gran paper en
l’eliminació de despeses a totes llums inne-
cessàries i fora de lloc.

Donar compliment al què diuen els es-
tatuts en quan al número màxim de mem-
bres de la Junta de la Fundació, podria és-
ser un pas per matar molts rumors. Per a
què set si poden ser quinze?

Perquè no dimiteix la Junta de la Funda-
ció? Altres persones hi haurà que podrien
donar-li un altre caire, portar-li altres aires,
altres idees, un altre tarannà. Acabar amb
el número roig, les hipoteques i el continuar
caminant endarrera sense ficar remei. Jo
crec que és el que fa sospitar a la gent.

C.G.A.

P.D. - Des de la mort de la Sra. Carme Martí
i Talens fins ara, es podria saber de quan ha
disposat en diners la Junta?.

I ara, Agost

FE D’ERRADES
En el número passat de la revista Groc, en la notícia apareguda en la pàgina 7 referent al
guardó que la Generalitat de Catalunya va concedir a un establiment comercial de Balaguer
pels més de cent anys d’activitat ininterrompuda en el sector comercial, per una errada en
el titular de la notícia es va canviar el nom comercial. El nom correcte de l’establiment
guardonat és MAITE MONTARDIT.
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

Com a introducció al present article i per els
que no disposin de documentació sobre la
Margarida de Montferrato direm que es tracta d’un
personatge que va ésser néta  d’un Emperador de
Bizançi i alhora última Comtessa d’Urgell.  La
Margarida de Montferrato va destacar en la defensa
de la justícia en les causes perdudes, i en
conseqüència li comportà que en vida patí presó i
confiscació dels seus béns; i una vegada morta
fos oblidada i maltractada per propis i estranys.

Entrant en els fets, cal dir en primer lloc, que
oblidada per tothom no és del tot cert, ja que a
finals dels anys setanta del segle passat, un prohom
de Balaguer -en Manuel Gramunt-, va pensar en
crear una Fundació a la que se li poses el nom de
Margarida de Montferrato, i a la que nomenaria
hereva universal dels seus béns, doncs en Manuel
Gramunt era una persona sense descendència
directa.  L’herència constava de una casa, -de la
que era usufructuaria la Sra. Carme Martí, vídua
d’en Lluís Gramunt, germà d’en Manuel- a més de
la corresponent  parcel·la a l’avinguda Pere III amb
una extensió total d’uns dos mil tres-cents metres
quadrats, el mobiliari i estris situats en la pròpia
casa, i una finca rústica d’unes 35 hectàrees situada
al terme del Pedrís, i coneguda per “Masia del
Notari”. La senyora Martí va morir a començaments
de l’any 2000, i ho va fer sense descendència per
la qual cosa, també va optar per anomenar hereva
universal dels béns de la seva propietat, consistents
bàsicament en dipòsits bancaris, a la Fundació
Margarida de Montferrato.

En segon lloc cal remarcar que amb la creació
de la Fundació, el Manuel Gramunt manifestava de
forma fefaent la ferma voluntat de revertir el seu
patrimoni cap a la societat balaguerina, convertint
el Xalet Gramunt en seu social d’una Entitat que
cooperés en el desenvolupament de la cultura
ciutadana, donant-li a la casa de Pere III, una utilitat
pública, suggerint alhora que s’utilitzés com a
biblioteca, escola especial o museu. Per tal
d’assegurar la viabilitat econòmica de la Fundació,
en Manuel Gramunt va preveure que aquesta es
financés amb les rendes de la finca “Masia del
Notari”, a més d’altres aportacions econòmiques
de caire públic o privat. La Sra. Martí també va fer
el possible per millorar la finca rústica, per tal de
que amb el seu rendiment econòmic es pogués

mantenir amb perfecte estat la seu social de la
Fundació. Ens consta que la Sra. Martí va
recomanar als Patrons de la Fundació que mai
posessin en venda el xalet Gramunt i el seu jardí,
sinó tot el contrari, compressin la parcel·la veïna
per tal de poder ampliar la casa sense necessitat
de sacrificar el jardí i els magnífics arbres plantats
pel pare del germans Gramunt.

En tercer lloc, cal dir que com tota Fundació,
la Margarida de Montferrato té al seu front un
Patronat que ostenta la personalitat jurídica de la
Fundació.  En aquest cas, el Patronat consta de
set membres, prohoms de Balaguer, que elegeixen
entre ells al President, i també elegeixen entre ells
les persones que cobriran  les vacants que van
sorgint. El Patronat té plenes facultats per disposar
lliurement de tota classe de béns de la Fundació,
prenent els acords per majoria simple, i vot de
qualitat del President en cas d’empat, excepte la
decisió de venda de la casa fundacional, i la
dissolució i canvi de nom de la Fundació, que són
casos pels que caldrà la unanimitat entre els
membres del Patronat.

De fonts generalment ben informades, ens ha
arribat la notícia de que el Patronat de la Fundació
va acordar per unanimitat la venda del xalet
Gramunt així com també del terreny que conforma
el jardí de l’esmentada casa. Segons sembla, es
tracta d’una operació urbanística valorada en una
quantitat de diners molt considerable, i que a la fi
comporta el trasllat de la seu de la Fundació, des
de l’actual del xalet Gramunt, a una casa en precari
estat de conservació del Casc Històric de la Ciutat.
El remanent favorable a la Fundació, sembla ser
que serà destinat per una part a cobrir les
importants despeses fixes d’administració i
funcionament de la Fundació, i per altra part a les
activitats a desenvolupar per la Fundació en
compliment dels objectius pels que es va fundar.

Com a conclusió als fets exposats anteriorment,
manifestem que és opinió del Col·lectiu BalGuera,
que aquest acord del Patronat, perjudica greument
a la pròpia Fundació. També a la Ciutat de Balaguer,
doncs perd un patrimoni, que sense ser de titularitat
pública, si ho és en la seva utilització; ja que la
voluntat manifesta del Sr. Gramunt i de la seva
cunyada Sra. Martí, expressada clarament tant de
paraula com per escrit, era que el Xalet Gramunt i
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jardí de Pere III fos per a ús públic de la Ciutat de
Balaguer, no que servís com a fonament per
operacions especulatives de caire immobiliari.

En base a aquesta afirmació, el Col·lectiu
BalGuera creu que és del tot necessari que el
Patronat de la Fundació paralitzi l’operació prevista,
doni explicacions públiques de la situació en la que
es troba la Fundació, i plantegi un debat obert a la
Ciutat sobre el seu futur. Sols així podrà dissoldre
qualsevol ombra de dubte sobre la finalitat última
de l’operació plantejada.

Com a epíleg, el Col·lectiu BalGuera demana
que quasi 600 anys després de la mort de la
Margarida de Montferrato, aquesta operació no
sigui la última de les seves causes perdudes, ni
pateixi una altra confiscació dels seus béns. També
demanem que no es perjudiqui els interessos de la
Ciutat de Balaguer, ni -per suposat-  la honorabilitat
dels membres del Patronat de la Fundació, coses
totes elles, que corren el perill de passar.

Col·lectiu BalGuera

Indesinenter

Ara mateix,
el moment és formidable
i en percebo tot el gust
i em faig meva aquesta llum
i la calma
i els tres focs que més es noten
de monuments i muralles.
Contemplo l’il·lusió d’un nen que passa
juganer cap a la nit,
vivíssima la paraula,
frenètic el seu gest, la vida,
i les ganes de la gent
de fugir durant l’estiu de les rutines.
Em miro el temps petit
i li traço mil camins que tu segueixes
hisant belles banderes com genet encisador
conduint en tot moment totes les brides.
L’agost matisa la llargària d’un capvespre.
Nítida la nit,
se m’endú mirant el poble.
Gratuït gaudeixo l’espectacle dels estels.

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

N O V A O D I R E C C I Ó

Membres del Centre Excursionista de

Balaguer fan el cim de l’Aneto
Per tal de commemorar el 75è aniversari del Centre, i retre

homenatge al grup que va fer la mateixa gesta fa prop de 70 anys

Una dotzena de membres del Centre Ex-

cursionista de Balaguer han fet el cim de

l’Aneto, amb la peculiaritat que han fet el tra-

jecte a peu, des de la Plaça Mercadal de

Balaguer, tal i com ho van fer els fundadors

del centre ara fa uns 70 anys. Amb aquesta

sortida, el Centre Excursionista que enguany

celebra el 75è aniversari, ha volgut retre ho-

menatge a aquells primers excursionistes de

la nostra ciutat.

L’expedició va sortir de Balaguer el dilluns

2 d’agost, amb la intenció de recórrer a peu

els 200 quilòmetres que els separaven del

peu de l’Aneto, el pic més alt del Pirineu.

El recorregut varen fer-lo amb 5 etapes,

caminant uns 40 quilòmetres cada dia, fent

nit a Agulló, Pont de Montanyana, Pont de

Suert i Senet. El divendres arribaren a Benasc,

on van fer nit en un hotel, cosa que van agrair,

després de cinc jornades molt dures de ca-

minar per camins i de dormir poques hores.

El diumenge 8 d’agost van fer el cim de

l’Aneto. Van sortir a partir de les sis del matí,

arribant al cim a les 2 de la tarda, on molt

entusiasmats per la gesta van aixecar la ban-

dera del Centre.

Aquesta sortida ha estat el plat fort de

les activitats del 75è aniversari del Centre que

acabarà a finals d’any amb una exposició al

Museu de la Noguera.
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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

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

ES PRECISSEN

VENEDORS DE BOTIGA
i CAIXERS/ERES

ADMINISTRATIVES
amb amplis

coneixements
d’informàtica

Interessats trucar
al tel. 646 221 966

ES LLOGUEN pàrkings a l’edi-
fici HP Sanahuja, 36. Ref. Ges-
toria Cudós. Raó al tel.
973450555, Montse.

PRECISO COMPRAR de par-
ticular 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.

EMPRESA D’AUTOMOCIÓ
de Balaguer precisa compta-
ble/administrativa amb experi-
ència. Raó 607991256.

CONSTRUCCIONS GER-
MANS VIDAL, 20 anys al ser-
vei 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 domicilio
vendo piso económico en
Balaguer. Interesados llamar
600 402319.

ES LLOGA places de pàrking
tancat al C/ Barcelona. Interes-
sats Tel. 973 448273.

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.

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

CASA EN VENDA a Térmens,
totalment reformada, 210 m2.
Bon preu. Raó 973 445924.
Horari d’oficina.

SE ALQUILAN HABITACIO-
NES con derecho a cocina en
Balaguer. Zona nueva. Razón
689758243.

ES PRECISA instal·ladors
d’electricitat  i fontaneria amb
experiència o sense per
treballar per Balaguer i Comar-
ca. Raó 609360714.

ES  LLOGA PÀRKING tancat
de 2 places al C/ Bellcaire de
Balaguer. Raó 973 238325, a
partir de 20h.

ES VEN Yamaha Neo’s de 50
c.c. Homologada dos
passatgers pràcticament nova,
3.500 km. Raó Tel. 973
447297 migdies o nits. Pregun-
tar per Raquel.

SALOU ALQUILO apartamen-
to cerca de la playa, 6 perso-
nas, jardín, piscina y terraza.
Precio: 300 euros  1 semana y
500 euros 2 semanas. Razón
973430245 y 610083718.

ES NECESSITA OFICIALA
de perruqueria a Balaguer
especialitzada en Brussing. Tru-
car a partir de  20 h. Raó
616729006.

SE VENDE PISO de particu-
lar a particular. Zona secano, 2º
1ª. Reformado. Precio a con-
venir. Razón 609900872 y
973449303.

ES PRECISA cap de benzinera
a Balaguer C-12. Experiència
comercial i coneixements
informàtics. Condicions
econòmiques segons candidat.
Enviar C.V. a
inursa@retemail.es. Tel
932038690.

ES VEN MAGATZEM  C/
Tarragona, 37 de 85 m2. Raó
973 449221. Horari comercial.

ES LLOGA pis nou d’uns 90
m2 a Balaguer amb pàrking
tancat. Raó 973445924. Horari
d’Oficina.

ES LLOGA habitació i bany
amb dret a cuina al Passeig de
l’Estació de Balaguer. Molt ben
equipat. Preu a consultar. Raó
649 485073.

ESTUDIANT busca noi per
compartir pis a Barcelona. Prop
del metro. Raó 973 447300.

ES VEN Hyundai Coupe 1.6 Fx,
any 1998. Tot equipat, pocs
quilòmetres. Molt bon estat.
Preu: 5.400 euros. Raó
615288886.

DE PARTICULAR A PARTI-
CULAR venc pis a Lleida C/
Vallcalent. Ascensor, calef. indiv.
gas, moblat. Per entrar a viure.
Preu: 18,5 mil ions. Raó
676113821 a partir de 20h.

VENDO PISO amueblado C/
Santiago Rossinyol, 3 hab. come-
dor, cocina, baño y trastero. Ra-
zón 973447239 de 14 a 19h.

SE ALQUILA apartamento en
Salou por semanas mes de Se-
tiembre. Apto para 5 personas.
Recinto privado, parking y pisci-
na. Razón 609 369537, 40
euros/día.

SE VENDE caldera de gasoil si-
lenciosa, semi nueva. Y una se-
cadora. Buen precio. Razón
687216188.

OCASION SE VENDE coche en
muy buen estado, Rover 800 SI
finales del 98, 2500 c.c., 6 cilin-
dros en V, 24 v., 177 c.v.. 95.000
km., climatizador, techo solar
elec., tapicería piel color marfil,
asientos con calef. individual,
acabado interior de nogal, audio
cd (6 Cd’s). E.E., C.C., bloqueo
de encendido, velocidad crucero
y otros extras. Precio económi-
co. Razón 639306381 - 629
776466

PIS EN VENDA de particular a
particular, 3 hab., bany i cuina
reformats, terra de gres, porta
blindada, balcó, calef. gas ciutat.
Bona situació. Moblat. Raó 973
447834 o 629300905.

ES PRECISA mosso de magat-
zem de construcció. Imprescin-
dible carnet B-1 de 25 a 35 anys.
Raó 973 448692.

ES LLOGA local comercial al C/
Barcelona. Obra nova. Dos ni-
vells. Raó 973 448273.

ES VEN MAGATZEM 415 m2

de dos plantes. Raó 610224257.

ES VEN apartament nou a es-
trenar a Balaguer, 1 hab., doble,
cuina americana, terrassa, par-
quet. Raó 661547753.

ES VENEN 4 llantes aleació es-
portives 15” de Opel Zafira Sport.
Perfecte estat. Molt bon preu.
Raó 973451184.

ES VEN

LOCAL COMERCIAL
al c/Barcelona

cantonada c/La Plana,

600 m2 aprox. Divisible.

Tel. 629 725009

ES VEN CASA a
Vilanova de la Sal al
C/ Nou, 39. Planta
baixa (magatzem)
més dos plantes.

Preu: 63.000 euros.
Raó 93 3839535,

Josep Porta.

ES VEN

PARQUING

TANCAT
davant Germanes Carmelites.
24m2, exterior amb  finestres

Tels. 973 448 273
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SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.50 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.45 LLEIDA diari excepte diumenge
07.48 " feiners
07.55 " 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-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.50 SOLSONA dilluns, dimarts

dijous, divendres  feiners
16.40 “ divendres, calend. escolar
13.50 PONTS feiners
19.50 PONTS dimecres feiners
17.09 ESTERRI D'ÀNEU feiners
13.17 AGRAMUNT feiners
19.47 AGRAMUNT de dill. a div. feiners
14.00 ÀGER feiners excepte

                     dill., dmart. i dij. calen. escolar
17.00          "dill., dmart. i dij. calen. escolar
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 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 (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700
GUÀRDIA URBANA 973 450000
CONSELL COMARCAL 973 448933
BOMBERS 973 445080
CAP II 973 446028
SERVEI D'URGÈNCIES 973 447714
I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE 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
ESGLÈSIA EVAN. PENTECOSTAL 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044
973 445786 - 629 447113 -973 390862
BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT 973 586005
DISPENSARI MÈDIC 973586249
CAMARASA
AJUNTAMENT 973 420009
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT 973 428007
CUBELLS
AJUNTAMENT 973 459005
GERB
AJUNTAMENT 973 446099
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC 973 445018
MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005
METGE 973 430107

MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
TÉRMENS
AJUNTAMENT973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE 973 180213
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 438004
METGE 973 438003
A.T.S. 973 438062
ESCOLES 973 438061
RESIDÈNCIA 973 438169
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC 973 420003
LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
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
ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455060
BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384
F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280
F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

BELLCAIRE D'URGELL

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466
CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200
CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070
LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973425051

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 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 2 de setembre a les 8 de la tarda del 9 de setembre ALDAVÓ

De les 8 de la tarda del 9 de setembre a les 8 de la tarda del 16 de setembre CLAVER

De les 8 de la tarda del 16 de setembre a les 8 de la tarda del 22 de setembre 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

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.
Tots 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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