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11 de setembre
El diputat francès Enric Sicre
va presidir els actes
institucionals de la Diada
Nacional de Catalunya a
Balaguer

Gran Mestre pel Club d’Escacs
El Gran Mestre Internacional,
el cubà Román Hernández,
imparteix classes d’escacs
als alumnes del Club
balaguerí

413

Premi Jaume d’Urgell
L’expresident de la
Generalitat Jordi Pujol va
recollir el XV premi Jaume
d’Urgell per la seva tasca en
favor de la llengua catalana

Segona quinzena
setembre · 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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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

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 !

El debat dels llibres escolarsEn portada:
Inici del curs escolar

BALAGUER
El carrer d’Avall va acollir una

nova edició del
 mercat medieval

El grup municipal de CiU
critica el retard en les

obres del Patufet

COMARCA
Os de Balaguer, Vallfogona i La
Sentiu celebren la seva Festa
Major de Sant Miquel

El Consell comarcal de la
Noguera lliura el Premi
Jove Emprenedor 2004

CULTURA
Comença el cicle de teatre de
tardor al teatre muncipal amb

“Això no és vida”

La biblioteca Margarida de
Montferrat presenta les

novetats del mes

ESPORTS
El Balaguer aconsegueix
un empat a Tàrrega, i
resta imbatut

Acaba el programa Temps
Afegit de la programació
estival d’esports.

Comença un nou curs escolar, i torna

l’etern debat sobre el preu dels llibres, de

si han de ser o no gratuïts, si han de ser

propietat de l’escola o dels propis alum-

nes, etc, etc. Sempre la mateixa cançó

amb disparitat d’opinions, moltes d’elles

amb sentit i molt respectables.

Qui té la possessió de la raó? en teoria

tots la tenen perquè d’una manera o altre

l’argument de les seves teories són per-

fectament vàlides, només que s’haurien

d’analitzar els pros i els contres per així

decantar la balança cap un o altre costat.

Hi ha qui opina que els llibres haurien

de ser gratuïts i del propi centre, cosa que

facilitaria a aquells alumnes més necessi-

tats la possibilitat de tenir-los, i a tots els

alumnes a conservar-los per què hauran

de ser novament utilitzats l’any vinent pels

nous alumnes.

Però hi ha qui pensa que és bo que

cada alumne tingui els seus llibres, ja que

aquests, són una eina de treball, i els més

joves s’han d’acostumar a adquirir llibres,

a estimar-los i valorar-los, i en tot cas s’hau-

ria de becar aquells alumnes que no tenen

possibilitats econòmiques d’adquirir-los.

Però siguem francs. La majoria de pa-

res ens queixem quan ens arriba la factura

de 200 o 300 euros del lot de llibres de

cada any, però no ens estem de comprar

jocs molt més cars i molt més sovint per

als nostres fills.

Els jocs són molt importants pel crei-

xement i educació dels nens i nenes però

els llibres potser encara ho són més, tot i

que ells, els nostres fills i filles, no ens ho

agraeixin de la mateixa manera.
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Mercadal, 28 - BALAGUER - Tel. 973 450 407

 El diputat francès Enric Sicre, presideix

els actes de l’11 de Setembre a Balaguer
El grup de música tradicional Psàlite va posar la nota musical als

actes institucionals organitzats per l’Ajuntament i el Consell

La Diada Nacional de

Catalunya va ser viscuda a

Balaguer amb un acte insti-

tucional al voltant de l’escul-

tura l’Escull, organitzat con-

juntament, per l’Ajuntament

de Balaguer i el Consell Co-

marcal del la Noguera.

L’acte va estar presidit

per Enric Sicre, diputat de

l’Assemblea Nacional Fran-

cesa i president del grup

d’Estudis de Llengües Regi-

onals.

Enric Sicre, que va fir-

mar al Llibre d’Or de la Ciu-

tat, va apostar per conser-

var els lligams de la llengua

més enllà de les fronteres i

va recordar que a França és

possible l’ensenyament pú-

blic en català. De la matei-

xa manera, el diputat fran-

cès va apuntar la necessi-

tat de treballar conjunta-

ment des dels dos països

per aconseguir més èxits.

En aquest sentit va ci-

tar l’acord entre la zona del

Vallespir, d’on ell és diputat,

i el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà, en projectes fo-

restals de la Unió Europea.

Durant el seu parlament,

Sicre indicà que havia dema-

nat el reconeixement de la

serra del Vallespir com a pa-

trimoni natural de la Unesco.

L’acte institucional, que

comptà amb la presència de

l’alcalde Miquel Aguilà i el

president del consell Josep

Roig, va finalitzar amb l’ac-

tuació del grup de música

tradicional Psàlite.

El carrer d’Avall va acollir

el Mercat Medieval
El passat dissabte 4 de setembre, amb la

presència d’una quinzena de parades

Per quart any consecutiu, l’Associació Veniu a

Balaguer va organitzar els actes per commemorar

l’aniversari del naixement del rei Pere III.

Enguany els actes han consistit en un mercat

medieval que va comptar amb la presència d’una

quinzena de parades, la majoria d’elles amb pro-

ductes artesans, que van ubicar-se al carrer d’Avall,

el passat dissabte 4 de setembre.

Artesans de l’alimentació i les herbes aromàti-

ques, ceramistes i mestres d’arts antigues s’aple-

garen al llarg de tot el dia, davant la mirada encuri-

osida dels vianants i del nombrós públic que durant

el dia van acostar-se al mercat medieval.
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Sant Lluís, 36-38 · Tel. 973 445 398
BALAGUER

Promoció vàlida fins el
25 de setembre de 2004.

Del 20 al 25 de setembre els esperem a:

Ara a Balaguer, dos motius per a
somriure. Perfumeria Dalmau
i un labial de Clinique Gratuït.

Vingui a visitar Perfumeria Dalmau i descobreixi
Clinique.

Analitzarem el seu tipus de pell amb el computa-
dor de Clinique i li recomanarem el tractament i
maquillatge més adequat a les seves necessitats.

I a més, ara, tant sols per la vostra visita, li
obsequiarem amb un labial de Clinique.
Clinique

Sotmés a proves d�alergia.
100% Sense perfum
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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
- 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

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 PROMOCIÓ DE PISOS EN
VENDA AL CARRER URGELL

MAGATZEMS EN LLOGUER
- Magatzem al c/ Barcelona, 45m

2
.

- Magatzems al c/S. Crist, un de 125m
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
- Es traspassa botiga en ple rendiment
al c/ Sant Lluís, totalment equipada.

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.
- Casa barata al c/ Diagonal

Degut a la gran demanda de

vivendes de lloguer,

sol.licitem als propietaris

que posseeixin pisos desocu-

pats als qui els interessi te-

nir una rendabilitat en lloguer

o en venda, es dirigeixin a les

nostres oficines, on se'ls in-

formarà ampliament del sis-

tema d'arrendament o

financiació.

- Parcel·la per construcció de 240 m
2
.

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

2
 de solar i 210 m

2

de casa.
LA RÀPITA
- 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.

Una quarantena d’entitats i associacions de

Balaguer i comarca van participar el passat diu-

menge 5 de setembre, en la quarta edició de la

Fira d’Entitats que va celebrar-se a la Plaça del

Mercadal, organitzada, un any més, per l’Associa-

ció de Dones d’Almatà.

Les entitats participants a la Fira van mostrar,

Unes tres mil persones visiten la quarta

edició de la Fira d’Entitats de Balaguer
Amb la presència d’una quarantena d’entitats i associacions,

representants del món cultural, social, esportiu i veïnal de la ciutat

al llarg del dia aquelles activitats que

organitzen al l larg de l ’any,

intercanviant experiències entre

elles i aprofitant el nombrós públic

assistent a la Fira, unes tres mil

persones durant tot el dia, per

captar nous socis de les entitats.

Algunes de les entitats

assistents van portar a la pràctica

les seves activitats. Així, el Club

Tennis Balaguer va convertir el

centre de la plaça en un parell de

pistes de tennis on els visitants van

poder gaudir d’una estona de

l’esport de la raqueta.

També van actuar l’Escola de

Dansa de Balaguer i la Hermandad

Rociera de la Noguera.

Diferents associacions culturals,

esportives, socials, lúdiques i veïnals

de Balaguer i de la comarca de la

Noguera van formar part del conglomerat d’entitats presents

a la Fira, que va ser inaugurada per l’Alcalde de Balaguer,

Miquel Aguilà i la va cloure el President del Consell Comarcal

de la Noguera, Josep Roig.

Durant el dia, diferents autoritats locals i provincials van

assistir a la Fira, visitant els representants de les diferents

entitats i interessant-se per les activitats que porten a terme

durant l’any.

Des de la passada edició, la Fira és oberta a les entitats

de la comarca, i en aquesta edició es va comptar amb la

presència de l’Associació Cultural de les Terres del Marquesat,

l’Associació de Dones Isabelines de Bellcaire d’Urgell i el

Patronat Cultural Sant Roc de les Avellanes.
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

Aula de
formació

d’Adults de
Balaguer

Generalitat
de Catalunya

AFA BALAGUER
C/ ÀNGEL GUIMERÀ S/N
CONSELL COMARCAL

Tel. 973 44 88 54

OFERTA FORMATIVA

Formació Instrumental:

• Nivell I (Alfabetització)
• Nivell II (Neolectors)
• Nivell III (Certificat)

Preparació per a la Prova
d�Accés a Cicles Formatius
de Grau Mitjà

Mòduls de Llengua Catalana

Català per a Estrangers:

• Inici

Castellà per a Estrangers:

• Inici. Persones no alfabetitza-
des en el seu idioma
• Inici
• Avançat

Iniciació a la Informàtica

ES VEN/ES LLOGA

PARQUING

TANCAT

al c/ Sanahuja,

davant col.legi

Germanes Carmelites

Raó tel. 667 476172

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

El grup municipal de Convergència i Unió

de l’Ajuntament de Balaguer, encapçalat per

la regidoria Glòria Pallé va denunciar la pas-

sada setmana el retard de les obres de

remodelació de la Llar d’Infants Patufet, fet

que comportarà que el curs no pugui co-

mençar el 15 de setembre com estava pre-

vist, i ho hagi de fer l’1 d’octubre.

Segons Glòria Pallé, aquest retard «ha

suposat un problema greu per molts pares

El grup municipal de CiU denúncia el

retard de les obres del Patufet
Aquest retard ha comportat que el curs no pogués començar amb

normalitat el passat 15 de setembre, i ho farà el proper 1 d’octubre

treballadors i acusa l’actual equip de govern

de no tenir cura ni interès per la celeritat

d’aquestes obres i va demanar la dimissió

de l’alcalde, Miquel Aguilà per incompetèn-

cia i falta d’il·lusió, ja que en els darrers

mesos no ha fet res».

De la seva banda, l’alcalde de Balaguer

Miquel Aguilà indicà que el retard de 15 dies

en l’acabament de les obres s’ha donat pel

retard de l’arribada d’alguns materials,

especialment el paviment . Aguilà indicà que

els mesos d’estiu compliquen més encara,

l’arribada dels materials a causa de les va-

cances de moltes empreses.

De tota manera, Miquel Aguilà indicà que

des de l’Impic s’han organitzat unes esta-

des infantils durant aquests quinze dies,

habilitant algunes aules de l’Escola Munici-

pal de Música per poder atendre les neces-

sitats dels alumnes de la Llar d’Infants Patu-

fet que necessiten aquest servei.

Jornada sobre el futur del

centre històric de Balaguer
Organitzades pel Cercle de Promoció
Econòmica, presidit per Josep Borràs

El passat divendres 10 de setembre va cele-

brar-se la segona jornada de debats sota el nom

de “Prespectives de futur al centre històric de

Balaguer”, organitzades pel Cercle de Promoció

Econòmica.

La jornada va debatre quina és la millor manera

de recuperar urbanísticament el centre històric de

la ciutat. El debat va estar presidit pel president del

Cercle, Josep Borràs, i va comptar amb la presència

d’arquitectes i tècnics de la ciutat que van exposar

les seves idees en aquest sentit.



8

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

Creu Roja organitza un

curs de socorrisme bàsic

 i primers auxilis
Previ al curs de socorrisme aquàtic

amb la col·laboració del Consell

Creu Roja Comarcal de la Noguera organitza,

un curs de socorrisme bàsic i primers auxilis, que

és imprescindible per fer, posteriorment, el curs de

socorrisme aquàtic, que comptarà amb la

col·laboració del Consell Comarcal de la Noguera.

El curs començarà el proper 19 d’octubre i cons-

ta de 50 hores entre teoria i pràctica, i els

interessats poden inscriure’s del 15 de setembre

fins al 15 d’octubre al local de Creu Roja al Carrer

Pintor Borràs, els dilluns i dimecres de 10 a 12 del

matí, o als telefons 973 45 12 65 o 973 44 57 95.

L’expresident de la Generalitat de

Catalunya, Jordi Pujol i el diari electrònic

Vilaweb van rebre, el passat 11 de setem-

bre, el Premi Jaume d’Urgell per la seva tas-

ca en favor de la llengua catalana i la seva

difusió.

Presidit pel president del Consell

Comarcal de la Noguera, Josep Roig, l’acte

del lliurament del XV premi Jaume d’Urgell

va acollir un bon nombre de balaguerins.

Jordi Pujol en el seu parlament va agrair

al consell comarcal de la Noguera el

manteniment de la memòria històrica de

Catalunya. Pujol indicà que Catalunya viu un

moment problemàtic quan a la llengua, ja

que viu en un permanent debat entre les dues

L’expresident Jordi Pujol i Vilaweb,

reben el XV Premi Jaume d’Urgell
El lliurament va fer-se el passat 11 de setembre, Diada Nacional de

Catalunya, a la seu del Consell Comarcal de la Noguera

llengües oficials, i té enemics tant a l’interior

com a l’exterior. L’expresident va acabar

dient que “Catalunya no té prou voluntat per

defensar la seva llengua, perquè la defensa

de la llengua depèn sobretot, de la voluntat

enèrgica de les persones”.

D’altra banda, el director del diari

electrònic Vilaweb, Vicenç Partal va destacar

la labor de Jordi Pujol en favor de les

novetats tecnològiques, i afirmà que

“Catalunya ha de mirar endavant i ha de

participar en la globalització”.

En l’acte institucional hi van participar

unes dos-centes persones que en acabar

van anar al claustre del Consell Comarcal

en una recepció oferta per l’ens comarcal.
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L’Ajuntament de La Sentiu de Sió

convida a tothom a gaudir de la seva

Festa Major de Sant Miquel

FUSTERIA i EBENISTERIA

Fernando Font Carbonell

Els desitja unes Bones Festes de Sant Miquel

C/ Riu Sió, 5 - Tel. 973424041 - LA SENTIU DE SIÓ

C/ Balaguer, s/n
Tel. 973 424102
LA SENTIU DE SIÓ

C/ Pere de Gomar, s/n
Tel. 973 391674
AGRAMUNT

Els desitja unes Bones Festes de Sant Miquel

Polígon Industrial Eral, s/n
Tel. 973 108 108
LA SENTIU DE SIÓ

Els desitja unes Bones Festes de Sant Miquel

La Principal de la Bisbal i la Marina,

protagonistes de la Festa de La Sentiu
Del 29 de setembre al 3 d’octubre, amb una programació d’actes

variada, precedida de la Setmana Cultural del 24 al 29 de setembre

Per tal de celebrar la Diada del seu Pa-
tró, Sant Miquel, la localitat de La Sentiu
organitza la seva Festa Major en la que des-
taquen la presència de les orquestres LA
PRINCIPAL DE LA BISBAL i LA MARINA, els
dies 2 i 3 respectivament.

La Festa començarà el dimecres amb la
Missa Major cantada per la Coral de La Sen-
tiu. Per la tarda, la Tirada Local de Bitlles i la
representació teatral a càrrec de la compa-
nyia TOAR de l’obra «La balada dels tres in-
nocents».

El divendres 1 d’octubre arribarà el torn
per al més joves amb el Correfocs de la Serp
amb els Diables de Balaguer i la música amb
el grup STRENOS i la Flaix Disco fins a altes

hores de la matinada.
El dissabte dia 2 a la tarda, arribarà l’hora

dels esports, amb un partit de futbol sala i
la Gimcana ciclista organitzada per la Colla
Ciclista i dedicada als més petits. La Festa
s’acabarà amb xocolata i coca per a tots.

LA PRINCIPAL DE LA BISBAL serà la res-
ponsable de la sessió de ball de tarda i nit i
del concert de música catalana.

La Festa s’acabarà el diumenge amb un
parc infantil, la inauguració de la Plaça Àn-
gela Torres i el concurs de botifarra. L’Or-
questra MARINA amenitzarà la ballada de
sardanes del migdia, el concert de tarda i el
ball fi de festa. Durant la setmana del 24 al
29, se celebrarà la Setmana Cultural.

Exposició de la Guerra Civil

a La Sentiu de Sió
Del 25 de setembre al 17 d’octubre al

Casal Familiar de la població

Del 25 de Setembre al 17 d’octubre, La Sentiu
organitza l’exposició «La Sentiu 1938. Un poble en
primera línia de foc» al Casal Familiar.

La presentació de l’exposició estarà precedida
d’una conferència a càrrec d’en Joan Sans Sicart,
mentre que el 10 d’octubre hi haurà una visita gui-
ada del territori per veure l’Arquitectura de guerra
civil, el Murinyol, l’Ermita i el Tossal de les Forques,
entre d’altres.

L’exposició es podrà veure dissabtes i festius
de 12 a 2 del migdia i de 5 a 7 de la tarda.
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A tota la població de Vallfogona,

Bones Festes de Sant Miquel

Eva Foix i Gemma Vilaseca guanyen el

premi Jove Emprenedor de la Noguera
Consistent en un premi en metàl·lic de 2000 euros i un diploma

Inici del curs de Creació i

Gestió d’Empreses
El passat dilluns 13 de setembre va començar

el curs Creació i Gestió d’Empreses organitzat pel
Centre Europeu d’Empreses i Innovació del Patronat
de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
amb la col·laboració de la Universitat de Lleida i el
Consell Comarcal de la Noguera.

El curs és de 48 hores, amb 12 sessions de 4
hores i en el que hi participen un total de 35 alum-
nes. Els professors són del Departament d’Adminis-
tració d’Empreses i Gestió Econòmica de la UdL.

Amb l’objectiu de fomentar l’esperit d’empresa
entre els joves de la comarca de la Noguera i d’esti-
mular i promoure els valors que distingeixen les em-
preses i activitats econòmiques en general, el Con-
sell Comarcal de la Noguera i la secretaria general
de joventut van convocar el IV Premi Jove Emprene-
dor de la Noguera.

En aquest premi hi han participat un total de 15
empreses ubicades al territori de la Noguera.

Després de la corresponent
deliberació del jurat, presidit pel
President del Consell Comarcal de
la Noguera, Josep Roig i format per
diferents representants del món de
l’economia i de la joventut, van de-
cidir atorgar el premi a Eva Foix i
Gemma Vilaseca per la creació de
SADEG empresa que presta als
usuaris suport personal, atenció i
ajut per tal d’aconseguir o recupe-
rar l’equilibri físic, social i afectiu
en el seu propi medi sociofamiliar.

El premi consisteix en 2000
euros i un diploma acreditatiu. El
premi serà lliurat el proper 24 de
setembre a 2/4 de 9 del vespre a
la sala d’actes del Consell comarcal
de la Noguera. En el transcurs del
lliurament del premi l’economista
Balaguerí Jaume Angerri impartirà
una xerrada amb el títol “de la por
al risc”.
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L’Ajuntament de Vallfogona
desitja que passeu uns dies inoblidables

gaudint de les seves Festes de Sant Miquel

Restaurant

Cal Farré

Els desitja bona Festa Major

C/ Major, 2 - Tel. 973 432037
Vallfogona de Balaguer

e-mail: rest@calfarre.com
www.calfarre.com

Sala per a banquets
F A M Í L I A o C A S E S o S A R R E T

carrer balaguer, 10-12 · 25680 vallfogona · la noguera · lleida
tel.: 973 432 203 · fax 973 432 203
e-mail: ladida@restaurantladida.com · www.restaurantladida.com

450 comensals a la Festa

de les Cassoles
La popular festa de les cassoles que se celebrà

a Vallfogona el dia 11 de setembre, va reunir un

total de 450 comensals, repartits entre una vintena

de colles que van confecionar cassoles, paelles, i

tot tipus de mengars, elaborades al pati de l’escola

Salvador Espriu, i després van ser degustades en

un dinar de germanor al Poliesportiu.

El dinar va estar amenitzat per una sessió de

ball a càrrec del grup Casino.

Vallfogona de festa major amb les

orquestres Blanes i Rosaleda
Els actes se celebraran del 29 de setembre al 3 d’octubre en

honor del patró de la població, Sant Miquel

Del 29 de setembre al 3 d’octubre,

Vallfogona de Balaguer celebra la seva fes-

ta Major en honor de Sant Miquel, patró  del

poble. Els actes començaran el 29 amb el

repic de campanes, la Missa de Sant Miquel

i el Pregó de festes a càrrec de Bertomeu

Closa, mestre i sindicalista. Tot seguit una

ballada de gegants acompanyats pels gra-

llers de Vallfogona, donarà peu a la ballada

de Sardanes amb la Cobla ROSALEDA. Per

la tarda, cucanyes pels més petits, ball de

tarda i la popular Tallada del Xop.

El dijous 30 els actes consistiran en una

projecció de la pel·lícula “Amor cec” a l’Ajun-

tament, mentre que el divendres 1 d’octu-

bre començaran amb un Gimcana pel jovent,

a partir de les 22,30 hores i continuaran

amb la DISCO STAR I fins a la matinada.

El dissabte començarà també amb la

projecció de la pel·lícula Shrek 2, una exhi-

bició de motocross, mentre que les sessi-

ons de ball de tarda i nit i el concert correrà

a càrrec de l’Orquestra BLANES.

Els actes finalitzaran el diumenge 3 d’oc-

tubre amb un concurs de llançament al plat,

la Missa de Festa Major cantada per la Co-

ral Vallfogonina, una ballada de gegants i

una demostració de sardanes amb la Cobla

Onze de Setembre. Per la tarda partit de

futbol entre el Vallfogona i el Magraners, mà-

gia pels menuts amb “Selvin” i el concert i

ball fi de festa amb CRISTIAN&DOMENECH.
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L’Ajuntament

d’Os de Balaguer

convida a tothom a gaudir de la

seva Festa Major

Os de Balaguer celebra la seva Festa

Major en honor a Sant Miquel
Activitats infantils i actuacions musicals centren bona part de la

programació organitzada per Associació de Joves Sampitot

Aplec de Sant Miquel, el 26

de setembre a Tartareu

Organitzat pel Patronat de Sant Miquel de

Tartareu, el proper diumenge 26 de setembre,

aquesta localitat noguerenca celebrarà un any més

el popular Aplec de Sant Miquel que començarà a

les 11 del matí amb una Missa a l’ermita i repartiment

de coca i moscatell i una visita guiada al castell. A

partir de les 12,30 hores en el marc de l’església

parroquial hi haurà l’exposició de les troballes del

castell i una conferència de la direcció arqueològica

de les excavacions, a càrrec de Marta Monjo i Xavier

Escuder, i presentació del llibre «Coneguem Tartareu»

Després del dinar de germanor hi haurà l’actuació

de l’humorista Chévalo.

El proper 29 de setembre començarà una nova

edició de la Festa Major d’Os de Balaguer, en honor

a Sant Miquel, el patró de la població.

Els actes començaran a les 11 del matí amb un

cercavila amb els grallers d’Os seguit de la Missa

Major en honor a Sant Miquel. A partir de la 1 del

migdia hi haurà el Ball de Vermut, mentre que a par-

tir de les 6 de la tarda la Cobla Orquestra Internaci-

onal Vila de Blanes amenitzarà el concert i una ses-

sió llarga de ball.

Els actes continuaran el divendres 1 d’octubre

amb el sopar de germanor, a partir de les 10 del

vespre.

El dissabte 2 d’octubre arriba

la distracció per als més menuts

amb la instal·lació durant tot el dia

del Parc Infantil Guyus, amb tot ti-

pus d’atraccions com ara inflables,

trenet, etc. El parc estarà obert des

de 2/4 de 12 del migdia a 2/4 de

2 de la tarda i de 4 a 2/4 de 7 de

la tarda.

La música i el ball del dissabte

2 d’octubre anirà a càrrec del fan-

tàstic grup musical EIVISSA amb

dues llargues sessions de ball de

tarda i nit, a partir de les 8 i les 12.

Els actes finalitzaran el diumen-

ge 3 d’octubre amb una sessió de

ball a càrrec del grup SLOGAN a

partir de 2/4 de 8 de la tarda.

Els actes de la Festa Major es-

tan organitzats per l’Associació de

Joves Sampitot i patrocinat per

l’Ajuntament d’Os de Balaguer.

Tots els actes són gratuïts a

excepció del sopar de germanor del

divendres al vespre.
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 Teatre i música de qualitat al cicle de

tardor del Teatre Municipal de Balaguer
S’inicia aquest diumenge 19 de setembre amb “Això no és vida” del
grup T de Teatre i es tanca amb “Forasters”, també de Sergi Belbel

El Cicle de tardor del

Teatre Municipal de Balaguer

presenta una programació

on prima la qualitat musical

i teatral, amb 4 obres de te-

atre i dos concerts musicals.

El cicle s’obra aquest

diumenge 19 de setembre

amb la representació de

l’obra «Això no és vida» de

Sergi Belbel, amb el televi-

siu  grup T de Teatre.

El cicle continuarà el 17

d’octubre amb «el precio»

d’Arthur Miller i interpretada

per Juan Echanove, Ana

Marzoa, Helio Pedregal i

Juan José Otegui.

El teatre local arribarà el

14 de novembre amb l’obra

«30 d’abril» a càrrec del

Grup Escènic Recreatiu

(GER), iniciant la celebració

del seu 50 aniversari.

El cicle teatral es tanca-

rà el diumenge 12 de de-

sembre amb l’obra Foras-

ters de Sergi Belbel, inter-

pretada per Jordi

Banacolocha, Anna Lizaran,

Francesc Luchetti, Patrícia

Arredondo i Pau Poch entre

d’altres.

Concert de Quico el Célio,

el noi i el mut de Ferreries
La cantautora portuguesa Névoa

completarà la programació musical

Durant la Festa Major de novembre, el Teatre

Municipal s’omplirà de musica amb els concerts del

grup Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, el 5

de novembre. La música de les Terres de l’Ebre,

interpretada per un quartet de músics divertits en-

tre la tradició i la modernitat.

El 8 de novembre serà la cantautora portuguesa

Névoa qui presentarà el seu nou treball discogràfic

«Fado distraído».



15

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

BALAGUER
REF. 024193
ACOLLIDOR ESTUDI

D�OBRA NOVA.

Ascensor, calefacció i

terra de parquet.

P.V.P: 63.000 euros.

BALAGUER
REF. 24187
PLANTA BAIXA

TOTALMEN REFOR-

MADA. Calef. Gas

natural i terrassa.

VINGUI I INFORMI�S.

BALAGUER
REF. 24191
PIS SEMI
REFORMAT AL
CASC ANTIC.
90 m2, 3 hab., calef. de
gas oil, terrassa.
PER ENTRAR
A VIURE!!

HOSTAL NOU
REF. 24184
GRAN CASA DE
150 M2

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

BALAGUER
REF. 000113A
CÈNTRIC PIS DE 3

DORMITORIS

Calefacció, moblat.

Molt bon estat.

ENTRADA: 600 euros

BALAGUER
REF. 000862E
PIS NOU A
ESTRENAR
Ascensor, calef. indi-
vidual, 4 dormitoris.
P.V.P: 101.572 euros

BALAGUER
REF. 24178
CASES AFILERADES
D�OBRA NOVA
4 hab., 2 banys
complerts i lavabo.
Jardí posterior, garatge.
ZONA TRANQUI·LA

BALAGUER
REF. 24197
CÈNTRIC PIS A
REFORMAR
3 dormitoris, bany amb
plat de dutxa.
ENTRADA: 600 euros

LA SENTIU
REF. 24194
FANTÀSTICA CASA
D�ESTIL RÚSTIC
Gran saló amb llar de
foc, 4 habitacions
NO SE LA DEIXI
ESCAPAR!!

REF. 24199
MÀGNÍFIC PIS SEMI
NOU AMB VISTES AL
RIU. 3 dormitoris, 2
banys complerts, as-
censor, calef. Traster.
GARATGE TANCAT.
VINGUI A VEURE�L!!

BALAGUER CASTELLÓ

REF. 000114A

GRAN CASA DE 160 M2

7 dormitoris,

per a reformar.

P.V.P. 59.000 euros.

BALAGUER
REF. 000111A
AMPLIA CASA
TOTALMENT
REFORMADA.
Zona casc antic,
acabats de 1ª qualitat.
MOLT BON PREU

L’exposició “El museu domèstic”. Un recorregut

per les fotografies d’Antoni Amatller, organitzada per

la Fundació “la Caixa” amb la col·laboració de l’Ins-

titut Amatller d’Art Hispànic, recupera un dels ves-

sants més desconeguts d’aquest membre rellevant

de la burgesia industrial barcelonesa del segle XIX:

l’afició a la fotografia. L’interès de les seves imat-

El Museu de Balaguer acull una magnífica

exposició fotogràfica d’Antoni Amatller
Organitzada per la Fundació “la Caixa” i l’Institut Amatller d’Art

Hispànic es podrà veure del 28 de setembre al 17 d’octubre

ges es deu a la singularitat de la vi-

sió 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 domès-

tica com en la de la fotografia de tu-

risme, la de viatges i la d’aficionats.

Antoni Amatller Costa (Barcelona,

1851-1910) va ser un personatge

polifacètic que al llarg de tota la seva

vida va combinar els interessos in-

dustrials amb els artístics. De jove

va practicar la pintura i el dibuix, i es

va interessar per la música, l’arque-

ologia, el col·leccionisme d’antigui-

tats de vidre i la fotografia, unes ac-

tivitats que va compaginar amb la di-

recció de la seva empresa de xoco-

lata Antonio Amatller.

El fotògraf Antoni Amatller va ser

membre de l’Association Belge de

Photographie de Brussel·les i va guanyar diversos premis en

exposicions nacionals i internacionals. No obstant això, la ma-

jor part de la seva producció fotogràfica va tenir com a finalitat

el gaudi personal.

Entre els seus treballs destaquen les fotografies que va fer

durant els viatges per França, el Marroc, Suïssa, Turquia i Egipte;

els retrats de persones que pertanyien als seus cercles més

íntims, especialment els de la seva filla Teresa Amatller, i les

fotografies sobre tipus, oficis, costums, festes populars i es-

deveniments públics que va realitzar influït pel corrent folkloris-

ta que es va viure a Catalunya al final del segle XIX.

L’exposició es pot veure del 28 de setembre al 17 d’octu-

bre al Museu de Balaguer. L’acte inaugural es farà el mateix dia

28 de setembre a partir de les 8 de la tarda.
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 L’Escola Municipal d’Arts Plàstiques

inaugura un nou curs escolar
Les classes van iniciar-se el passat dimecres 15 de setembre

La venda de palcos per la

Festa Major del Sant Crist,

a partir de l’1 d’octubre
Les llotges per l’envelat de la propera Festa Major

del Sant Crist que se celebrarà el proper mes de

novembre,  es posaran a la venda a partir del proper

divendres 1 d’octubre, a les oficines de l’Impic, al

Xalet Montiu, de les 9 del matí fins a les 2 de la

tarda. Les places són per rigorós ordre de deman-

da.

El passat dimarts 14 de setembre, va inaugurar-

se un nou curs escolar de l’Escola Municipal d’Arts

Plàstiques, amb la presència de la regidora d’ense-

nyament i cultura, Mar Roldán, que va incidir en la

importància i la tasca d’aquesta escola i del seu equip

pedagògic al llarg dels anys de docència a la nostra

ciutat.

L’Escola que pertany a l’Impic, està dirigida per

Meritxell Rodés, que a la vegada dóna classes de

pintura i dibuix.

A més d’aquestes especialitats,

l’Escola també ofereix classes de

ceràmica, escultura, manualitats

per als més menuts, restauració de

mobles, etc, i compta amb una cin-

quantena d’alumnes de totes les

edats en les diferents modalitats i

especialitats.

Actualment, l’Escola es troba

ubicada al segon pis de l’edifici

consistorial de Balaguer, i les clas-

ses van iniciar-se el passat dime-

cres 15 de setembre, tot i que si

encara hi ha gent interessada en

cursar alguna especialitat, poden

matricular-se durant tot aquest mes

de setembre, sempre que quedin

places vacants.

Totes les obres que els alum-

nes realitzin durant el curs, seran

exposades el proper mes de juny a

la Sala d’Exposicions de Balaguer.
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ES VEN CASA DE PLANTA BAIXA

Construcció dels anys 70.
90 metres quadrats + pati + hort. Edificables

Zona tranquil·la i sense tràfic.
Al carrer Pi i Margall, n. 17, a 100 metres de la parada del bus

Preu de sortida: 84.141 euros, negociables
Raó tel. 973 448 073

Abstenir-se curiosos, persones poc sèries o insolvents, així
com especuladors

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

La Biblioteca Margarida de Montferrat

presenta les novetats d’aquest mes
La Bibilioteca inicia el seu nou horari el proper 20 de setembre

Després de la parada
estival tornem a reem-pren-
dre la tasca de presentar-
vos les darreres novetats
que la Biblioteca Margarida
de Montferrat ha adquirit re-
centment.

D’algunes d’elles en par-
lem avui:
Manjares de la Unión

Europea: cómo preparar

platos típicos de los 25

países. Aquest és un llibre
ideal per conèixer els
nostres veïns europeus.
D’una banda, ens fa un repàs
general dels orígens de la
Unió Europea, la seva
organització institucional, la
unió econòmica i monetària,
etc. Després, un per un, ens

presenta els 25 països
membres, a través d’una
breu introducció d’allò que
cal saber de cada lloc, i a
continuació quatre plats
típics de cada país i la
recepta de com cuinar-los.
 McDermott, Bridget.
Decodificar y descifrar los

jeroglíficos egipcios: cómo

leer el idioma sagrado de

los faraones. Aquest llibre
ens apropa a la fascinant
civilització de l’antic Egipte,
per la qual molta gent es
sent atreta.

Els antics egipcis van
crear una societat molt
desenvolupada on no hi
podia faltar l’idioma propi,
l ’ idioma sagrat: els
jeroglífics. La clau de com
interpretar-los, de com llegir
els textos antics la
proporciona aquest llibre. A
través de l’escriptura
podrem desxifrar la societat
i el món que envoltava
aquesta civilització antiga.

F.M. Celsius. David: rey

de Israel. Novel·la històrica
escrita per un equip
d’escriptors italians sota el
pseudònim de F.M. Celsius.

Aquesta novel·la
ambientada a l’any 1.000

abans de Crist, ens narra
una història de la Bíblia.

L’escribà Husai, gran
amic de David, explica a la
concubina Abisag com
David va vèncer al temible
Goliat, com es convertí en
rey de Judà i Israel, com
decidí construir un temple a
Jerusalem… La vida de
David però, estigué
marcada per un ambient
familiar i domèstic molt
complicat i ple de rivalitats i
enveges.

Us recordem que a
partir del proper dilluns, dia
20 de setembre, la
biblioteca Margarida de
Montferrat, inicia de nou el
seu horari d’hivern.

La vida i obra de Karen

Blixen en una exposició a la

biblioteca de Balaguer
Dedicada a la vida i obra de l’escriptora

danesa autora de “Lluny d’Àfrica”

La Biblioteca Margarida de Montferrat acull
l’exposció Karen Blixen/ Isak Dinesen: Exposició so-
bre la vida i l’obra de l’escriptora danesa, autora de
l’obra «Lluny d’Àfrica» portada a la pantalla amb el
magnífic llargmetratge «Memòries d’Africa».

L’exposició es podrà contemplar del 15 al 30 de
setembre a la sala d’exposcións de la Biblioteca
Margarida de Montferrat.

D’altra banda, la Sala d’exposcions de
l’Ajuntament acull del 18 al 26 de setembre, una
exposició de Restauració de mobles antics i retaules,
organitzada per l’Associació de Dones d’Almatà.
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- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells

- Tècniques d’estudi i de redacció

-Preparació per a les Proves d’Aptitud per a
l’Accés a la Universitat

(Selectivitat, majors 25 anys)
- Preparació per a les proves d’accés al

cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

GRUPS REDUÏTS
PROFESSORS LLICENCIATS

C/ Barcelona, 36 entresol 1a
Tel. 973 447911 - BALAGUER

Centre de Reforç Escolar

EINA ESTUDIS 2002, SCP

70 professors a l’Escola

d’Estiu de la Noguera

Amb la presència d’una setantena de mestres i
professors dels diferents centres escolars de la
comarca de la Noguera, s’ha celebrat durant
aquests primers dies del mes de setembre, una nova
edició de l’Escola d’Estiu de la Noguera amb la ce-
lebració d’una dotzena de cursos formatius de
diferents temàtiques que han d’ajudar els docents
a millorar la manera de donar les classes, així com
la millora en la qualitat d’aquests ensenyaments.

Organitzada pel Grup de Mestres de la Noguera,
l’Escola d’Estiu s’ha celebrat a les instal·lacions de
l’IES Almatà de Balaguer.

Els organitzadors han qualificat de molt positiva
l’edició d’enguany, tant per la qualitat dels cursos
impartits com per l’assistència dels docents que
han valorat favorablement aquesta nova edició,
d’una de les Escoles d’estiu pioneres de Catalunya.

Comença un nou curs escolar per

milers de nens i nenes de la Noguera
El passat 15 de setembre van iniciar el curs uns 3.500 alumnes de

primària i secundària de Balaguer i comarca en els diferents centres

El passat dimecres 15 de setembre, mi-
lers de nens i nenes de Balaguer i de la
comarca de la Noguera, han iniciat un nou
curs escolar amb tota normalitat, segons
indiquen fons del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.

Han estat vora 3.500 nens i nenes de
tots els municipis noguerencs els que car-
regats amb tots els llibres i material esco-
lar necessari per iniciar el curs han assistit
als diferents centres escolars i instituts de
batxillerat, retrobant-se amb els mestres i
professors després de les merescudes va-
cances d’estiu. D’aquests 3.500 escolars,
més de 2.500 pertanyen a Balaguer i per

tant acudeixen a un dels set centres esco-
lars de la ciutat: els centres de primària
públics Gaspar de Portolà, la Noguera i
Àngel Guimerà, els de secundària, Institut
Ciutat de Balaguer i Institut Almatà i els
centres concertats, Escola Pia i Nostra
Senyora del Carme.

Un any més, aquest inici de curs ha
portat la controvèrsia sobre el preu dels
llibres i del material, calculant sobre 300
euros, el preu mig d’un escolar de l’escola
pública, quantitat que gairebé es duplica
en els alumnes dels centres privats, ja que
moltes vegades, al preu dels llibres, cal
adjuntar-hi preu de matrícula i de l’uniforme.
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ES NECESSITA

ELÈCTRIC
Requisits

CARNET DE CONDUIR
amb il·lusió d�aprendre noves tecnologies

Interessats poseu-vos en contacte amb
SO i IL·LUMINACIÓ SIRE, SL

C/ Pompeu Fabra, 17 (Zona Industrial HOSTAL NOU) BALAGUER
Tel. 973 447 268  ·  C.V. Fax 973 446 443

HORARI D’OFICINA:
Matí de 9 a 14h, tarda de 16 a 20h.

Amb un meritori empat a Tàrrega, el

Balaguer d’Emili Vicente continua imbatut
L’equip vermell ha aconseguit una important victòria a casa davant

el Granollers i un empat en el derbi lleidatà davant el Tàrrega

Golejadors del F.C. Balaguer

1.Santboià ............... 9

2.Peralada ............... 7

3. Balaguer .......... 7

4.Mataró .................. 6

5.L’Hospitalet ............ 6

6.Figueres ................ 6

7.Banyoles ............... 5

8.Cornellà ................ 4

9.Palamós (-1) .......... 4

10.Castelldefels ........ 4

11. Barcelona C. ....... 4

12. Reus .................. 3

13. Sant Andreu ....... 3

14. Vilassar .............. 3

15. Gavà .................. 3

16. Rubí ................... 3

17. Tàrrega .............. 2

19. Vilanova ............. 2

19. Granollers (-1) .... 0

20. Manresa ............. 0

Classificació Tercera Divisió

1.Ivan Parra .................. 4

2.Sisco .......................... 2

Ivan Parra continua
essent el màxim
golejador del Balaguer
en aquesta temporada
amb un total de quatre
gols marcats en els tres
partits que es porten
disputats. Els altres dos
gols de l’equip vermell
van ser marcats pel
davanter Sisco.

Però si algun juga-
dor del Balaguer va des- Eloi

Si sorprenent va ser la victòria del
Balaguer en el primer partit de lliga al camp
del Manresa, el bon joc i els bons resultats
han continuat en els dos darrers partits,
aconseguint una important victòria davant el
Granollers per 4-1, amb dos gols d’Ivan Par-
ra i dos de Sisco, i l’empat a zero gols acon-
seguit al camp de La Plana de Tàrrega, en
el primer derbi lleidatà de la Tercera Divisió,
d’aquesta temporada.

Davant el Granollers, en un partit molt
igualat, els de la Noguera van aguantar bé
el seu rival, en les fases de bon joc dels
barcelonins i a falta de deu minuts, i amb el
resultat d’empat a un gol, van saber donar
l’estocada amb Sisco i Parra de protagonis-

tes, amb deu minuts de gran intensitat, que
van fer vibrar les grades del municipal de
Balaguer.

El passat dissabte 11 de setembre, el
Balaguer es desplaçà fins a Tàrrega per viure
el primer derbi de la temporada. Els locals
necessitaven la victòria ja que només havi-
en sumat un punt en els dos primers par-
tits, i el Balaguer jugava amb la tranquil·-
litat del liderat i de tenir 6 punts. El partit va
acabar com havia començat, amb l’empat a
zero, i amb poc futbol sobre el terreny de
joc, com és típic d’aquests derbis. La única
nota negativa va ser l’expulsió d’Isma per
doble amonestació, i que no podrà jugar
davant el Cornellà, aquest diumenge.

tacar el passat dissabte,
aquest va ser el porter
Eloi, que es troba en un
moment molt dolç de
forma.
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El passat diumenge 12 de
setembre va presentar-se en
públic el Club Bàsquet
Balaguer 2004-2005, amb
tots els seus equips, des dels
més petits, fins al primer
equip femení i masculí.

Un total de nou equips que
començaran la competició
durant els propers dies i que
portaran el nom de Balaguer
arreu de les comarques de
Lleida i de Catalunya.

El dia de la presentació,
el Polisportiu Municipal va
viure una diada esportiva amb
la presència de diferents
equips del C.B. Logronyo que
van enfrontar-se als equips
femenins del C.B Balaguer.

En l’acte de presentació,
presidit pel President de

El Club Bàsquet Balaguer

presenta tots els seus

equips a l’afició balaguerina
L’acte va celebrar-se el passat diumenge 12 de
setembre al Pavelló Poliesportiu de Balaguer

l ’entitat esportiva, Jordi
Ribalta, aquest va adreçar-se
als presents per tal de
demanar el suport de l’afició i
de les institucions per tal de
poder tirar endavant amb el
projecte. Ribalta va destacar
la incorporació al quadre
tècnic del club com a
coordinador dels equips de
base i segon entrenador del
primer equip, del balaguerí
Jordi Caufapé, així com de
diferents tècnics als equips
base. A l’acte inaugural hi van
assistir l’alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà acompanyat de
diferents autoritats locals i la
representant de la Diputació
de Lleida, Glòria Pallé.

Per aquesta temporada,
el club que presideix Jordi

Ribalta, compta amb un total de nou equips
distribuïts de la següent manera:

El primer equip, sènior masculí, entrenat
per Sergi Fernández, mentre que el sènior
femení estarà entrenat per Álvaro Terreros.

El sènior B masculí estarà entrenat per
Pere Rúbies, i el sènior B femení, també per
Álvaro Terreros.

L’equip Júnior Masculí estarà dirigit per
Jaume i Jordi Martín. El cadet masculí estarà
dirigit per Francesc Almira mentre que el
cadet femení estarà entrenat per Susanna
Martínez i Núria Baró.

En la categoria infantil, l’equip masculí
estarà dirigit per Gero Martínez i Edu Mateu,

mentre que l’equip femení estarà portat per
Gemma Vilarasau i Maite Flauria. L’equip Mini
i l’Escola de bàsquet estarà dirigit per Jordi
Caufapé, Silveri Agea i Montse Ribalta.

En acabar l’acte institucional, el primer
equip sènior A masculí va disputar un partit
amistós davant el C. Bàsquet Reus.

Els dirigents del club han demanat
públicament el suport de l’afició per tirar
endavant un club que compta amb més de
cent esportistes.

El president Jordi Ribalta va
demanar el suport de l’afició i de
les institucions per tal de poder
tirar endavant amb el projecte

El Club Bàsquet Balaguer compta
per aquesta temporada amb un total

de nou equips, entre masculins i
femenins
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El Cristec Balaguer inicia una nova
temporada, sisena consecutiva en la
categoria nacional de futbol sala, re-
tornant a la 1a Nacional “B” després
del seu breu pas per la Nacional “A”
de la temporada anterior.

El Club Futbol Sala Balaguer
comptarà un any més amb el patrocini

El Club Futbol Sala Balaguer Cristec

inicia una nova temporada
El proper dissabte 19 de setembre, dirigit pel tècnic Jaume

Canal, que s’estrena com a primer entrenador de l’equip

de l’empresa balaguerina Cristec
Vipla, la qual dóna suport a l’entitat
des dels seus inicis en competició
nacional.

Una de les novetats més
importants en l’aspecte esportiu ha
estat la baixa del tècnic que havia
dirigit l’equip les dues darreres i
brillants temporades, Rafa Martínez,
el qual ha estat substituït pel que havia
estat el seu segon Jaume Canal. La
resta de cos tècnic el configuren els
delegats Pep Fillat i Xavi Sánchez.

En quan a la plantilla, han causat
baixa els jugadors Genís, Míguel Alias,
Carlos i Donaire, essent les novetats
per la nova temporada Eduard Arjona,
Joan Gómez i Gerard Capità. La
plantilla complerta estarà formada per
Marc, Manolo, Ferran, Joan, David,
Cristian, Txolo, Víctor, Torné, Edu,
Gómez i Capi. A aquests jugadors es

podria afegir algun reforç de darrera
hora donat que el tècnic Jaume Canal
vol comptar amb una plantilla prou
ampla com per fer front a les diverses
incidències de la llarga competició.

L’equip està enquadrat al Grup 2
de la Nacional “B”, compost per 16
equips, 4 lleidatans i 8 barcelonins,
però s’ha confirmat la baixa de
l’Avema Cerezo de Lleida, pel qual el
grup podia quedar finalment reduït a
15 equips.  Els dos primers
classificats pujaran a la Nacional “A”
i els tres darrers baixarien a la

Territorial Catalana.
Els objectius del club, que

continua confiant en una política de
jugadors de casa, són mantenir  la
categoria i lluitar per situar-se en la
zona mitjana-alta de la classificació,
així com conservar i augmentar
l’important nombre d’aficionats que es
reuneixen al Polisportiu de Balaguer
per animar l’equip i que han situat el
futbol sala com un referent dins
l’àmbit de l’esport balaguerí.

La competició s’iniciarà el proper
19 de setembre.
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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

- Tecnologia mèdica aprovada per la FDA

com a efecte permanent

- Eliminació del pèl no desitjat a qualsevol zona del cos

- Tractament indolor gràcies a un sistema de

refredament incorporat

- Sense efectes secundaris

- Més de 5 anys d’experiència

amb milers de casos tractats amb èxit

Decoració d’ungles · Ungles de porcel·lana · Ungles de gel

CENTRE COL·LABORADOR AMB

El Club d’Escacs Balaguer “fitxa” el Gran

Mestre cubà Román Hernández
Per tal d’incrementar el nivell qualitatiu dels seus jugadors i de la
cantera  formada per més de 200 escaquistes de totes les edats

El Gran Mestre Internacional cubà,

Román Hernández dóna classes, des de fa

uns dies, als joves escaquistes del Club Es-

cacs Balaguer, després de la seva incorpo-

ració al club.

Roser Rumí, presidenta del club de la

capital de la Noguera indicà que “això supo-

sa un salt qualitatiu important pel club i pels

jugadors ja que és molt difícil mantenir algú

d’aquest nivell durant tot un any, així que, de

moment, el Gran Mestre estarà a Balaguer

durant aquest mes de setembre, amb pers-

pectives que es pugui quedar fins a finals

d’any. De totes maneres, la intenció del club

és anar tenint professors d’aquest nivell per

als nostres alumnes”.

Román Hernández formà part de l’equip

olímpic cubà des de 1970 fins a 1986 i des

de 1981 dirigeix el Centre d’Alt Rendiment

d’Escacs Cubà.

Les classes a l’Escola d’Escacs Balaguer

començaran el proper 1 d’octubre.

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 ....... 16
4. P. ESTRUCH ........ 18 ....... 15
5. X. ESTRUCH ....... 16 ....... 14
6. J. OLIVES ............ 16 ....... 14

LLOC PUNTS J. JUG
7. M. LIZASO .......... 15 ....... 16
8. O. SALVADÓ ........ 14 ....... 20
9. S. MUÑOZ ........... 11 ....... 17
10. A. OLARTE .......... 7 ....... 11
11. J. PEDRA ............ 5 ....... 11
12. J. PLANES ........... 3 ......... 6

Després de la parada estiuenca, tornen a po-

sar-se en marxa les partides del campionat de Billar

Americà. Fins al moment tant sols un canvi en la

classificació a favor de Xavi Estruch que es col·-

loca en cincquena posició.

Així doncs, la classificació actual del campionat

queda de la següent manera:
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 Amb el “Temps Afegit” acaba l’estiu

esportiu dels escolars balaguerins
Més de set-cents nens i nenes han participat dels diferents

programes esportius que s’han celebrat des de finals de juny

Amb el “temps afegit”, darrera proposta del pro-

grama d’activitats d’estiu que presenta l’Ajuntament

de Balaguer, acaba l’estiu més llarg per als nois i

noies de la ciutat. La proposta actual ha permès

que més de set-cents usuaris hagin pogut gaudir

de les activitats proposades durant els tres mesos

d’estiu, especialment els més petits de la casa, ja

que des de que van acabar l’esco-

la fins un dia abans de l’inici del

nou curs escolar, han pogut gau-

dir del programa. El triaesport, les

estades esportives, el temps afe-

git i els cursos de natació,... han

estat els principals protagonistes

dins la programació de la tempo-

rada; la valoració general ha estat

més que excel·lent, tot i així, es

preparen noves activitats, propos-

tes i idees de cara a la propera

temporada per tal de seguir satis-

fent les necessitats d’oci de totes

les edats.

Recordar també que la present

temporada de la piscina coberta

ja és a punt de començar; ja està

oberta als usuaris de bany lliure i

les activitats començaran el proper

dia 4 d’octubre.

80 participants a la marató

de pesca de Balaguer

El passat cap de setmana, Balaguer va viure

una marató de pesca, organitzada per la Societat

Esportiva de Pescadors de Balaguer, amb la

participació de 80 pescadors. El guanyador de la

marató va ser Marcos León amb un total de vint

peixos que pesaven 27,8 quilos, seguit de Josep

Anton Adell amb 11 peixos i 17,9 quilos i José An-

tonio Rodríguez amb 12 peixos i 15,8 quilos.
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En el moment d’escriure aquest article reconec que ho
faig amb tristesa perquè crec que no servirà de gaire però
vull que quedi palès el desacord, meu i de molta gent, da-
vant del què crec que representa una injustícia per als po-
bles afectats de la nostra comarca i la de l’Urgell. Em refe-
reixo a un delicte que s’està cometent en ple mes d’agost,
i és que, s’estan tallant els plàtans del costat de la cèquia
del Canal d’Urgell que passa per Bellcaire, Bellmunt,
Penelles, Castellserà, etc. Centenars de plàtans grossos i
vigorosos cauen inexorablement davant les destrals, elimi-
nant una part frondosa dels nostres termes sense l’oposi-
ció dels Ajuntaments afectats.

Els termes de Bellcaire i dels altres pobles s’estan que-
dant, des de fa temps, sense arbres. Sense remei, la nos-
tra serra d’Almenara s’està quedant sense el llit d’arbreda
que tenia als seus peus perquè en el seu temps algú va
impedir que fós replantada. La zona humida i fresca que
formava amb el canal i els pantans de rec, quedarà del tot
malmesa i les aus que s’hi arreceraven desapareixeran.
Aquesta és una mostra de com s’acaba amb un paisatge i
amb el que podria ésser una agradable zona de lleure, que
no tornarem a trobar, per deixadesa o per interessos eco-
nòmics...

Escric aquest article després d’haver fet les gestions
pertinents davant els Ajuntaments afectats sense massa
esperança d’èxit. Així doncs, a partir d’ara la gent que bus-
caven recer i acampada haurà de buscar un altre espai, i
nosaltres, els bellcairencs, contemplarem impotents un
espai semidesèrtic; hauran triomfat, novament, la incom-
prensió i els interessos econòmics per damunt de l’interès
i bé comuns.

Vicent Font i Bernaus,

conseller comarcal i regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya

de Bellcaire d’Urgell

Agost de 2004

Indesinenter

Gairebé res
em té com jo voldria i tanmateix,
ho tinc, diria tot,
com sé que ho vull tenir.
Ho dic així sabent que de vegades
és bo de repetir-se a si mateix
evidents evidències.
A més, espia la bellesa dins del vers,
i això m’és suficient.
Confino moltes coses al meu món
i aquest em redueix al món d’aquestes coses.
Si surto, elements recurrents
em salven la conversa.
Em saluden els arbres i la llum,
els ponts i les muralles,
les terrasses poblades
i un molt intens perfum color d’estiu
que camina per l’aire.
Em saluda també algú
que jo no reconec.
Capbussat al circ frenètic de l’instant
retorno als somnis tous
que sempre m’agombolen.

Miquel Trilla

Amb tota la moguda que hi ha a Balaguer,

m’he quedat sorprès del silenci de tota la

classe política de la ciutat. Fins i tots aquells

partits que res tenen a perdre han resultat,

per sorpresa de tothom, ésser muts. No puc

dir que no aprovi el silenci prudent dels que

detenten el poder. Qualsevol cosa pot ser

aprofitada per l’oposició quan no es creu en

una col·laboració prou lleial. Però PP i CiU

poden parlar amb tota la força dels seus vots

i amb la tranquil·litat que els donaria defen-

sar el patrimoni de la ciutat. Res d’això ha

passat i no crec que hagin parlat amb l’al-

calde per saber si hi ha un transfons per

conèixer.

Jo crec que volen omplir amb el silenci

la seva desídia. Els uns per no sentir-se iden-

tificats amb el poble, els altres per no tren-

car la seva postura sempre còmode d’ésser

políticament correctes i socialment bon mi-

nyons. Són tan educats!!

Encara sort que un col·lectiu com

BalGuera ha pres cartes en l’assumpte i ens

ha informat de com estan legislades deter-

minades entitats prou importants. Ens hem

assabentat de què a Balaguer tenim funda-

cions i entitats que funcionen prou bé, i que

els poders públics s’honoren col·laborant-

hi. Digui’s Ajuntament digui’s Consell Comar-

cal, avui la línia d’entesa del Sr. Aguilar i el

Sr. Roig, pot ser un mirall del que haurien

d’ésser, i és per sort nostra, les relacions

institucionals entre dos signes diferents, però

que fan prevaldré els seus valors com a per-

sones abans que res. Hi ha entitats que no

essent ni fundacions ni tenir patrimoni, ni

haver heretat una pesseta, mereixen lloan-

ces pel seu bon fer. Així el funcionament d’un

Estel -que prou difícil ha d’ésser-, s’amplia a

nivell comarcal i rep el suport que es me-

reix. La seva Junta funciona a canvi d’agraï-

ments i no de diners, i es mou amb paràme-

tres molts clars d’estalvi. Com voleu que no

l’escoltin? Les persones que estan involucra-

des en el seu bon govern, no viuen en un

altre nivell de la galàxia, els veiem, els escol-

tem, no tenen la porta barrada i els comptes

en una contínua pèrdua. Els autoaplaudiments

no van mullats amb sopars i xampany fran-

cès, sinó amb la suor del moure’s per un

millorament dels seus objectius assistencials.

Això és feina ben feta.

Jo desitjaria que la classe política s’invo-

lucrés en la defensa del patrimoni de

Balaguer. Que no parlin tant del molt que ens

estimen, ja ho sabem. Ara volem fets!! Que

parlin i ens diguin la veritat encara que sigui

per una sola vegada. Que facin que la volun-

tat d’uns difunts es compleixi. Potser hau-

rem de recordar enyorant aquell anecdotari

del nostre “Caudillo”, que en casos sem-

blants, més grossos o més petits, feia funci-

onar al motorista de torn per fer dimitir al

que no complia amb el seu desig, malgrat

no ser el del poble. Jo voldria que la Genera-

litat amb totes les renovades mesures en

prengués una de semblant. Mil cinc-cents sig-

natures ho demanen. Balaguer no es mereix

sortir-ne esllomada d’aquesta aposta. No es

pot acceptar el nivell pretensiós que s’ha

volgut donar a la voluntat d’unes persones

que eren el retrat de l’austeritat.

Tot aquest reguitzell de mesures que ha

emborderit i malmenat l’essència dels pro-

pòsits de tota una família que va fer un acte

d’amor envers Balaguer, es mereix que la

classe política s’involucri fins al moll de l’os

per canviar aquest desagradable present.

Peti qui hagi de petar.

C.G.A.

On són?
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Feliçment, el nostre país porta ja quasi tres

dècades de democràcia. En aquest llarg període,

la mentalitat general s’ha anat adequant a viure

en llibertat, basant-se en el respecte i tolerància

cap a les opinions dels altres, i tenint en l’anomenat

“imperi de la llei” la garantia dels drets i deures

de tot ciutadà. Lluny queden els anys basats en el

“mando y ordeno”, i en lleis i disposicions dictades

per afavorir les minories sobre les majories.

Però encara que aquells anys van quedant lluny

en el temps, el cert és que van deixar diverses

empremtes que costen molt d’esborrar. Una d’elles

és el poc respecte que en general tenim vers les

disposicions legals i administratives necessàries

per regular el bon funcionament de tota societat.

En la majoria dels casos és necessari recorre a

sancions per tal de fer complir la llei, essent la

màxima “feta la llei, feta la trampa” una filosofia

bastant estesa entre la gent que té els medis per

saltar-se el compliment de les lleis. En molts casos,

són les pròpies Administracions les que, al no fer

complir les seves disposicions, ajuden a que entre

el ciutadà s’estengui la idea de que no sempre és

obligatori complir determinada normativa, oblidant

que les lleis i disposicions es redacten, debaten i

s’aproven, per tal de que els seus destinataris les

compleixin, independentment de que el seu

incompliment pugui generar intervencions i

sancions administratives o judicials.

Aquest preàmbul ve a compte per l’actuació

del Patronat de la Fundació Margarida de

Montferrato, que pretén la venda de la seva seu

social -el Xalet Gramunt- com a solució a la difícil

situació econòmica que segons sembla està

passant. No entrarem en el detall de les xifres de

la Fundació, primer per desconeixement i segon

perquè entenem que aquestes són responsabilitat

dels Patrons de la fundació, els quals, fen ús de la

seva potestat, decideixen com s’han d’administrar;

encara que cal remarcar que, atenent a la voluntat

del fundador de la fundació, aquest patrimoni que

administra és per a ús i disfruit  dels ciutadans de

Balaguer. I és com a ciutadans de Balaguer, que

els membres del Col·lectiu BalGuera ens

posicionem absolutament contraris a la operació

immobiliària que pretén realitzar el Patronat, i

entenem que fora bo que d’altres associacions

cíviques de la Ciutat manifestessin la seva opinió,

i especialment, esperem que els partits polítics

locals manifestin públicament la seva posició al

respecte, donat que fins al moment cap ha dit res

en absolut.

Qualsevol persona, des del nen de la casa,

fins al gran director general sap que si els seus

ingressos anuals són quatre i en gasta deu, crearà

un dèficit de sis. Al crear el dèficit confien en que

sigui un altre el que els solucioni el problema

transitori, i també saben que no podran abusar

massa d’aquest tipus de solucions, sinó que han

de buscar la manera de reduir el dèficit que

generen, sigui ingressant més, sigui gastant

menys, o pel contrari, acabaran perjudicant el propi

patrimoni.

Al Patronat de la Fundació Margarida de

Montferrato li passa quelcom semblant. Gasta més

del que ingressa, i per tant ha necessitat acudir a

fons de financiació externes, com la hipoteca

sobre la finca rústica propietat de la Fundació, la

venda d’un solar urbà, i en última instància han

acudit a l’Ajuntament demanant una subvenció.

Com sigui que totes les solucions estan esgotades,

-i en referència a la última citada, amb molt bon

criteri per part de l’Ajuntament- al Patronat només

li queda la solució de procedir a la venda del  xalet

Gramunt que és la part més important del seu

patrimoni, oblidant la última voluntat de la família

Gramunt de que el xalet i jardí es destinés a ús i

disfruit del poble de Balaguer. Aquesta venda porta

com a conseqüència buscar una nova seu. Segons

ens consta, entre les diverses alternatives

existents, la més avançada és l’adquisició d’una

casa del Centre Històric, per la que sembla que

es pensa pagar un preu de compra que pot arribar

a ésser tres vegades superior al seu valor de

mercat. Per a fer l’operació de canvi de seu, el

Patronat s’empara en l’argument de que segons

la legislació i els Estatuts de la Fundació pot dur a

terme tota classe d’actes i negocis jurídics en nom

de la Fundació. Per al Col·lectiu BalGuera resulta

un argument molt feble donat que la seva primera

obligació com a patrons és conservar els béns i

els drets que integren el patrimoni de la fundació,

cosa que amb la operació plantejada no

compleixen en absolut.

El dèficit de la Fundació no s’hagués produït si

els membres del Patronat no haguessin obviat a

la llei catalana de fundacions que especifica

clarament els percentatges mínims dels ingressos

destinats als fins constitucionals, i els percentatges

màxims de despeses que poden tenir. Segons

l’exemple anterior, si ingressen quatre, cal que

destinin dos amb vuit a fins fundacionals (70% dels

ingressos), i no poden gastar més de 0,4 en

despeses d’administració (10% dels ingressos).

El Patronat encara és a temps per repensar la

seva decisió, evitant perjudicar els interessos de

la pròpia Fundació i de la Ciutat de Balaguer. En

tot cas, caldrà que el Protectorat de Fundacions,

òrgan del Departament de Justícia de la Generalitat

de Catalunya, recordi al Patronat que la llei està

feta per complir-la, i que en un estat democràtic

no serveix de res allò del  “Ud. no sabe con quien

está hablando”.

Col·lectiu BalGuera

Vidres Viola precisa:

PERSONAL DE

MANTENIMENT

Interessats envieu C.V. a Pol. Ind. Eral, s/n.
25617 La Sentiu de Sió, o bé trucar al
telf. 973 108 108 i preguntar per Sergi

Sobre fundacions i dèficits
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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

El proper dissabte 18 de setembre, i a

partir de les 6 de la tarda, la Plaça del Mer-

cadal acollirà la tercera edició d’un curiós

concurs de menjadors de magdalenes.

Les dues primeres edicions es van or-

ganitzar dins dels actes del barri de La Cai-

xa, tot i que els seus organitzadors, el mes-

tre pastisser Pepe Daza, el Bar Catalunya

amb la col·laboració del Gremi de Forners

de les Terres de Lleida i l’Ajuntament de

Tercera edició del Concurs de menjadors

de magdalenes al Mercadal
Aquest dissabte 18 de setembre amb la participació de uns 80

concursants que podran degustar 80 quilos de magdalenes

Balaguer han optat, enguany, per traslladar

el concurs al mig de la Plaça del Mercadal.

Per l’edició d’aquest dissabte, s’espera

la participació de 80 participants que po-

dran degustar prop de 80 quilos de magda-

lenes, ja que en l’edició de l’any passat, els

50 participants van cruspir-se els 50 quilos

elaborats amb fibra de préssec, que l’orga-

nització havia preparat per a l’ocasió.

El guanyador de l’any passat va ser el

participant José Berrocal, de seixanta anys,

que en els 25 minuts del concurs va engo-

lir-se un total de 36 magdalenes, mentre que

el segon classificat, Antonio Sánchez, s’en

va menjar 31 en el mateix temps.

Els participants podran fer baixar les

magdalenes, acompanyades d’aigua o qual-

sevol beguda de refresc que els brindarà

l’organització d’aquest original concurs que

vol promoure les magdalenes amb fruita de

les nostres comarques.
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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.

NECESSITA per al seu departament d’atenció al client
OPERADORES

REQUISITS
Coneixements administratius. Coneixements informàtics a

nivell d’usuari (Office: Outlook, Word, Exce., etc., i sistemes
operatius: MS-Dos, Windows) Català/Castellà parlat i escrit.
Coneixements d’anglès. Carnet de conduir. Disponibilitat de

viatjar. Bona presència.
VALORACIÓ

Experiència en llocs similars. Iniciativa i capacitat de treball.
OFERTA

Incorporació immediata. Formació a càrrec de l’empresa.
Retribució a convenir.

Interessats enviar Curriculum vitae amb fotografia recent a les nostres oficines
abans del dia 30/09/04: Beroni Informática, c/ Riu Corb, 27, 25600 Balaguer.

Tel. 973 44 34 60 / 902 10 35 82. Fax 973 44 85 87  •  E-mail: beroni@beroni.com

Beroninformática

PROFESSOR
D’AUTOESCOLA

Una Professió Amb Futur

Aconsegueix el Títol i Treballa
Preparació Garantitzada

Trucada gratuïta
900 308 308Informa’t

F e i n a

Estable

Auxiliar Administratiu

Ajuntaments, Diputacions, Bancs,...

Trucada i

Informació

Gratuïta900 308 308

Treballa
FEINA ESTABLE

AUXILIAR DE
BIBLIOTECA

Informa�t - Trucada gratuïta
900 308 308

com

PROFESSORA amb molts
anys d’experiència dóna:
 REPASSOS i CLASSES
de millora de nivell de:

Física, Química, Matemà-
tiques, Electrotècnia i

Mecànica. Nivell: Esso i
Batxillerat. Interessars

660 301366

ES PRECISSA
per a propera obertura de

botiga d’electrodomèstics

CAP DE BOTIGA
amb amplis coneixements

d’Informàtica i amb experiència

com a responsable de botiga.

Interessats enviar C.V. a
tarrega@confort.net o al tel. 646 221 966

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

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

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

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

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.

ES LLOGA pàrking tancat de
2 places al C/ Bellcaire de
Balaguer. Raó 973238325 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. Pre-
guntar per Raquel.

S’OFEREIX peluquera
diplomada serveis a domicili,
rentats, pentinats, tallats,
metxes, tints, permanents,
incloent manicura i pedicura.

Raó 647 655396.

SE VENDE PISO de particu-
lar a particular. Zona secano,
2º 1ª. Reformado. Precio a
convenir. 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.

VENDO PISO amueblado C/
Santiago Rossinyol, 3 hab. co-
medor, cocina, baño y traste-
ro. Razón 973447239 de 14
a 19h.

ES VEN apartament nou a es-
trenar a Balaguer, 1 hab., do-
ble, cuina americana, terras-
sa, parquet. Raó 661547753.

ES PRECISA dependenta de
15 a 18 anys. Raó 973
445235. Horari Comercial.

ES VEN Ordinador XP 2100
Mhz, GeForce 5200 125 Mb,
512 RAM 333, HD 40 GB. Pla-
ca ASUS, monitor 17”, teclat i
ratolí etc. Preu: 500 euros.
Raó 628 605685 de 15 a 22h.

ES VEN pis 110m2, 4 hab., 2
banys complerts, calefacció,
A.A.,  2 terrasses,traster i
pàrking. Molt bon estat i
cèntric. Raó 617 358214.

ES PRECISEN cambres/
eres amb experiència, impres-
cindible parlar català per a
treballar al Restaurant Sapore
de Balaguer. Raó 973 450508
(només tardes)

SE OFRECE chica para tra-
bajar en horas sueltas (traba-
jos del hogar, tiendas, etc.)  In-
teresados 973 447783.

P R O F E S S O R
D’AUTOESCOLA. 1.500
euros mensuals. Requisit Títol
Oficial DGT. Aconsegueix-lo
fàcilment i treballa. Informa’t
ja en el 900315315 trucada
gratuïta.

DE PARTICULAR a particu-
lar, venc pis a Lleida al C/
Vallcalent, de 70m2, ascensor,
calef. ind. a gas, moblat, per
entrar a viure. Preu: 18,5
milions ptes. Raó 676113821

a partir de les 20h.

HABITACIÓ amb dret a cuina.
Bona situació. Interessats trucar
al 973 446172.

ES VEN caravana model Adria
380 EN. Bon estat, amb
estabilitzador i avancer nou. Raó
609407125.

LLOGO  parcel·la ballada d’uns
400 m. mes o menys a la parti-
da de l’Hostal Nou. Raó
609365952.

SE NECESITA peluquera y
esteticien con experiencia míni-
ma de dos años. Razón 973
447776

TREBALL ESTABLE com a
funcionari. Milers d’ofertes des
de Graduat Escolar. Més de
60.000 places l l iures!
Preparació garantitzada per a
un treball fixe. Informa’t ja en el
900150191 trucada gratuïta.

T’AGRADEN ELS NENS?
prepara’t i accedeix a un lloc
fixe com a Tècnic Educador a
Escola Infantils. A que esperes!
Informa’t ja en el 900315315
trucada gratuïta.

A QUÈ ESPERES?
A U X I L I A R S
ADMINISTRATIUS. Nomes
necessites el Graduat Escolar.
Milers d’ofertes en Ajuntaments
de la teva Comunitat. Informa’t
en el 900315315 trucada
gratuïta.

ES BUSCA noia per compartir
pis a Barcelona. Trucar nits 93
4414390 i 609360097.

ES VEN magatzem C/
Tarragona, 37 de 85 m2. Raó
973449221. Horari comercial.

SI T’AGRADEN ELS
LLIBRES, tens Graduat
Escolar i busques feina per a
tota la vida: treballa com a
AUXILIAR DE BIBLIOTEQUES.
Amb la garantia de ser
funcionari. Informa’t ja en el
900315315 trucada gratuïta.

ES PRECISA persona
qualif icada per a direcció
d’empresa a Balaguer. Raó tel.
973445235.

ES LLOGA pàrquing tancat al
c/Sanahuja, davant Germanes
Carmelites. Raó telèfon
667476172.
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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 16 de setembre a les 8 de la tarda del 22 de setembre SALA

De les 8 de la tarda del 22 de setembre a les 8 de la tarda del 30 de setembre MARCH

De les 8 de la tarda del 30 de setembre a les 8 de la tarda del 7 d’octubre CLAVER

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

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

LOCAL COMERCIAL

LLOGUER
C/ BARCELONA

115m2, 2 NIVELLS

OBRA NOVA

Tels. 973 448 273
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