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Fira d’Entitats
El proper diumenge 4 de
setembre la plaça del
Mercadal acollirà la cinquena
edició de la Fira d’Entitats de
Balaguer i comarca

Comença una nova temporada
El Club Futbol Balaguer
comença la lliga 2005-06
rebent a casa al Barcelona C,
aquest diumenge 4 de
setembre

435

Diada Nacional de Catalunya
La ministra andorrana
Meritxell Mateu presidirà els
actes commemoratius del
proper 11 de setembre a
Balaguer
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Generalitat de Catalunya
Servei d�Ocupació de Catalunya

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
adreçats a aturats/des en general

• SECRETARIAT DE DIRECCIÓ
• INICIACIÓ INTERNET
• DISSENY PÀGINES WEB
• ADMINISTRATIU COMERCIAL

Els cursos són subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya
i el Fons Social Europeu
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sumari

La sequera també afecta a la Noguera

Durant els darrers mesos, molt hem sen-
tit parlar als diferents mitjans de comunica-
ció del perill que pot comportar la manca
d’aigua en cas que les pluges no siguin abun-
doses en els propers dies. Després d’haver
passat els mesos més secs dels darrers
anys, moltes poblacions catalanes han vist
com un bé tant preuat com l’aigua, era raci-
onat per tal de poder allargar-la el màxim
possible. Les veus més alarmants parlen de
que si no plou durant aquest mes de setem-
bre, és possible que a mitjans d’octubre, si-
guin moltes més les poblacions que patiran
la manca d’aigua i per tant l’hauran de
raccionar.

La comarca de la Noguera, no n’és una
excepció. Malgrat molta gent pensa que el
Segre no es buidarà mai, hi ha zones de la
nostra comarca, com la Vall d’Àger, que ja
fa dies pateixen la manca d’aigua, i una mos-
tra força evident d’aquesta sequera, és la
panoràmica que ens brinda el congost de
Mont-Rebei, travessat pel pantà de Canelles,
i que en els darrers dies presenta un estat
lamentable, amb un cabal d’aigua, molt  per
sota del que seria desitjable. Si l’any passat
en aquest temps estava al 75 per cent de la
seva capacitat, actualment, amb proutes
feines arriba al 20 per cent, com es pot ob-
servar a la fotografia de la portada.

En portada:
Congost de Mont-Rebei

BALAGUER
Balaguer comptarà amb un

nou Hospital lleuger a partir
de l’any 2008

Del 27 al 30 de setembre,
l’Alguer acollirà una

delegació balaguerina

COMARCA
Bellcaire, Térmens i
Menàrguerns celebren la seva
Festa Major d’estiu

Bellcaire estrena els nous
vestidors remodelats de les
piscines municipals

CULTURA
Trobades les restes del

claustre del monestir de
 les Franqueses

L’Orquestra de Cambra de la
Noguera fa una mini gira per

Alemanya

ESPORTS
El Club Bàsquet Balaguer es
presenta amb molts jugadors
locals en el primer equip

El Cristec i el Tirgyps inicien
les respectives pretemporades
de futbol sala

Per tant, caldrà que tots comencem a
concienciar-nos i seguir les normes de
manual per estalviar l’aigua, com aquelles
que ens diuen de no deixar les aixetes ober-
tes, dutxar-nos i no banyar-nos, ja que un
bany comporta una despesa de 300 litres
d’aigua, mentre que una dutxa equival a 50
litres i  aprofitar al màxim l’us de rentado-
res i rentavaixelles. Si fem cas a aquests
petits consells, tots hi sortirem guanyant.
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Recollida de signatures per

restituir el servei de

ginecologia a Balaguer

Un grup de veïnes i usuàries del CAP de Balaguer
van realitzar una recollida de signatures durant
aquest estiu, reclamant la restitució del servei de
ginecologia, que des del passat 14 de juliol sols
ofereix servei de seguiment a les dones embaras-
sades, suspenent-se els casos urgents i les revisi-
ons, causant molt malestar a la capital de la No-
guera.

Per la seva part, el director dels Serveis Terri-
torials de Sanitat a Lleida, Sebastià Barranco, va
reunir-se amb aquest col.lectiu i els va manifestar
que ha coincidit el cessament laboral d’una ginecò-
loga amb la baixa mèdica d’una altra. Barranco in-
dicà que segurament, el servei es restituirà amb
normalitat durant aquest mateix mes de setembre,
amb noves contractacions.

Balaguer gaudirà d’un hospital lleuger

l’any 2008, segons la consellera Geli
A finals d’enguany es redactaran els projectes i les obres s’iniciaran

a principis del 2006, amb un pressupost de 6 milions d’euros

La Consellera del Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli,
va anunciar durant aquest mes d’agost que
Balaguer i Tàrrega comptaran l’any 2008,
amb dos hospitals lleugers.

En aquests centres sanitaris s’hi faran
funcions de diagnosi i cirurgia sense interna-
ment al centre.

Segons Marina Gelí, aquests centres re-
presenten un canvi de model d’hospital i va
anunciar que el pressupost per l’hospital lleu-
ger de Balaguer serà de sis milions d’euros, i
cobriran les necessitats de les comarques de
l’Urgell, la Segarra i la Noguera, entre els dos
hospitals, evitant desplaçaments a Lleida.

El calendari d’actuacions s’iniciarà a finals
d’aquest any amb la redacció dels projectes,
mentre que l’inici de les obres està previst
per  principis del 2006, i el seu acabament
entre finals del 2007 i principis del 2008.
Actualment ja s’han elaborat els plans funcio-
nals que han de permetre l’adjudicació dels
projectes per a finals de 2005.

L’Hospital lleuger anirà associat al CAP II i
es nutrirà, bàsicament dels especialistes que
actualment treballen allí. Es pretén la proxi-
mitat als malalts i evitar els desplaçaments
per diagnosis de tot tipus, intervencions qui-
rúrgiques amb anestèsia local i seguiment de
malalts crònics.

Cobrim totes les seves
necessitats de servei domèstic

C/ Jacint Verdaguer, 4-6, altell 1 - Balaguer - Tel. 687 478 846

NETEJA ·  BUGADA i PLANXA · INFÀNCIA
ASSISTÈNCIA i AJUDA A MALALTS i PERSONES GRANS
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La cinquena edició de la Fira d’Entitats reunirà

una quarantena d’entitats i associacions de Balaguer

i Comarca, el proper diumenge 4 de setembre, a la

Plaça del Mercadal de Balaguer, amb l’objectiu de

reunir totes les entitats possibles perquè puguin

intercanviar experiències i impressions, alhora que

donen a conèixer la tasca que estan realitzant.

La cinquena Fira d’Entitats reunirà una

quarantena d’associacions de la comarca
Organitzada per l’Associació Dones d’Almatà, tindrà lloc el proper

diumenge 4 de setembre a la Plaça del Mercadal de Balaguer

Els actes començaran a les 11

del matí, amb l’acte inaugural a càr-

rec de l’alcalde Miquel Aguilà. Du-

rant el dia hi participaran els mem-

bres de diferents associacions i en-

titats de Balaguer, amb diferents

mostres pràctiques de les seves

activitats al llarg de l’any.

La fira d’Entitats, organitzada per

l’Associació Dones Almatà, es clau-

surarà a partir de les 8 de la tarda.

En la passada edició, una qua-

rantena d’entitats i associacions de

Balaguer i comarca van participar a

la Fira d’Entitats que van mostrar, al

llarg del dia aquelles activitats que

organitzen al llarg de l’any, intercan-

viant experiències entre elles i apro-

fitant el nombrós públic assistent a

la Fira, unes tres mil persones du-

rant tot el dia, per captar nous so-

cis de les entitats.

Des de la tercera edició, la Fira d’Entitats és oberta a les

diferents entitats de la comarca de la Noguera, i en la passada

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.

En l’edició de la Fira d’Entitats d’enguany s’espera la

presència de més entitats i associacions que en les darreres

edicions organitzades, tant de Balaguer com de la resta de

municipis de la comarca de la Noguera.

La Fira d’Entitats de Balaguer té el suport econòmic de

l’Ajuntament de Balaguer, l’Impic i el Consell Comarcal de la

Noguera.
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973 445 356 - 667 471 961

ZONA BALAGUER

Piso de 103m2,  4 hab. 1
baño, 2 terrazas. Trastero.
132.222,66 euros. Ref. 1043

ZONA TORRELAMEU

Próxima construcción de pi-
sos de 2, 3, 4 hab. y Áticos
Duplex. Zona ajardinada y pis-
cina comunitaria. Parking y
trastero.Acabados de 1ª cali-
dad. CONSULTAR PRECIO.

ZONA BALAGUER

Próxima construcción de
casas adosadas de 2 plantas
de altura. Jardín privado.
CONSULTAR PRECIO.

ZONA NUEVA DE

BALAGUER

Casa unifamiliar de 265,50
m2, 4 hab., (3 dobles) 1 ves-
tidor. 2 baños, cocina equi-
pada. Buhardilla, 2 terrazas.
Garaje para 3 coches. Par-
quet. A/A. Persianas
eléctricas con mosquitera.
Precio: 303.511,11 euros
Ref. 1024

ZONA GERB

Casa a reformar de 280 m2,
con parcela de 2.000 m2. 3
hab., 1 baño, sin
calefacción. Plantación de
árboles frutales. Precio:
168.283,39 euros. Ref.
1035

ZONA CASTELLÓ DE

FARFANYA

Casa de 4 plantas, 7 habi-
taciones, 2 baños, comedor
con fuego a tierra. Garaje
para 3 coches. EXCELEN-
TE. Precio: 222.374,48
euros. Ref. 1042.

Generalitat de Catalunya
Servei d�Ocupació de Catalunya

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

ESCOLA PIA - BALAGUER

CURSOS SUBVENCIONATS
pel Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu

Cursos de formació ocupacional
dirigits a persones ATURADES

� ANGLÈS: GESTIÓ COMERCIAL
� INFORMÀTICA D�USUARI
� INICIACIÓ A INTERNET

Vine i informa�t a l�escola a partir de l�1 de setembre

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

Iniciats els treballs de millora de la línia

fèrria entre Balaguer i La Pobla
Des del passat 18 de juliol, un servei d’autobús dóna el servei

alternatiu entre Balaguer i Sort, capital del Pallars Sobirà

Els treballs previs a l’inici de les obres del

tren de la Pobla estan pràcticament acabats,

després de que una vuitantena d’operaris

hagin realitzat els treballs auxiliars a les esta-

cions de Balaguer, Sant Llorenç, Cellers,

Tremp i La Pobla de Segur. S’ha iniciat també

la retirada de les pedres que hi ha entre les

vies i properament s’efectuaran els treballs

de treure les travesses i les pròpies vies.

Durant aquests mesos en que es realit-

zaran les obres de millora de la via entre

Balaguer i La Pobla de Segur, Ferrocarrils de

la Generalitat, ofereix un autobús alternatiu al

tren, que fins i tot allarga el seu trajecte, en

diferents horaris diaris, fins a la capital del

Pallars Sobirà, Sort.

D’altra banda, cal remarcar que el servei

de tren entre Balaguer i La Pobla de Segur

ha passat dels 4 viatges que tenia als 7 viat-

ges diaris els dies feiners i sis els dies fes-

tius. Està previst que les obres estiguin fina-

litzades a finals del mes de desembre.

Molt bona acollida del

Mercat de les Rebaixes
Organitzat per l’Associació de
Comerciants 2021 de Balaguer

Més de trenta parades van participar al Mercat
de les Rebaixes organitzat per l’Associació de Co-
merciants 2021 de Balaguer, el passat divendres 5
d’agost, al Passeig de l’Estació, durant tot el dia.

La bona acollida tant pels comerciants com pels
clients que van assistir al Mercat amb un gran nom-
bre, van valorar positivament aquesta primera edi-
ció del Mercat, i s’estan plantejant la repetició
d’aquest esdeveniment més vegades durant l’any.

Els compradors van poder adquirir molts pro-
ductes, especialment articles de roba i objectes de
regal i complements, a uns preus molt rebaixats,
cosa que va animar força l’assistència del públic i
per tant l’èxit del mercat.
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SI PENSA EN L’AUTOMÒBIL,
PENSI AMB NOSALTRES

assegurances - renting - finançament
club de l�automobilista - bonificacions per no sinistralitat

L’Ajuntament organitza un viatge a

l’Alguer per assistir a l’agermanament
Els interessats podran visitar l’illa del 27 al 30 de setembre

Un dels punts més negres de la circulació de les
comarques de Lleida, com era la cruïlla de la C-13
amb la C-148, coneguda com «l’empalme», ha estat
novament regulat amb la construcció d’una gran ro-
tonda, que ha estat valorada positivament, sobretot
pels veïns i usuaris d’aquesta carretera.

Les obres van iniciar-se el passat mes de febrer,
i han suposat una inversió de 580.000 euros, que
ajudaran a reduir considerablement la sinistralitat
d’aquesta cruïlla.

Una delegació de l’ajuntament de Balaguer es
desplaçarà a l’Alguer per refermar l’agermanament,
del 27 al 30 de setembre i organitza un viatge a
l’illa per aquells ciutadans que hi vulguin assistir als
diferents actes d’agermanament.

Des de l’Institut municipal Progrés i Cultura
(Impic) s’ha fet una proposta de viatge per tal
d’intentar facilitar les gestions al màxim. En la
proposició ja s’inclouen totes les despeses que té

el viatge, des de l’allotjament, al
transport, etc.

Totes les persones
interessades en aquest viatge, es
poden a dirigir a les oficines de
l’Impic de 8 a 15 hores i de dilluns
a divendres, o bé informar-se per
telèfon trucant al número
973446606.

El termini de les inscripcions
finalitza el dia 15 de setembre.

En l ’últ ima visita d’una
delegació de l’Alguer a Balaguer el
passat mes de juny la ciutadania
va mostrar interès i participació en
els actes, a més de moltes ganes
de desplaçar-se a l’illa per tal de
conèixer la ciutat agermanada.

És per aquest motiu que a
través d’aquest viatge organitzat
s’ofereix la possibilitat d’assistir a
la visita oficial d’agermanament
amb la ciutat de l’Alguer.

Acabada la rotonda de

“l’empalme” de Balaguer
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 Meritxell Mateu, ministra andorrana,

presidirà l’11 de setembre a Balaguer
Els actes institucionals estan organitzats conjuntament per

l’Ajuntament de Balaguer i el Consell Comarcal de la Noguera

La Ministra d’Habitatge,
Joventut, Ensenyament Supe-
rior i Recerca del Govern
d’Andorra, Meritxell Mateu,
serà l’encarregada de presi-
dir els actes del proper  11
de Setembre, Diada Nacional
de Catalunya, coorganitzats,
un any més per l’Ajuntament
de Balaguer i el Consell Co-
marcal de la Noguera.

Els actes institucionals
començaran a 2/4 de 7 de
la tarda, davant del monu-
ment escultòric L’Escull, situ-
at a l’avinguda dels Països

Catalans, amb la presència
de les diferents autoritats
locals i comarcals.

Acte seguit hi haurà l’ac-
tuació musical de l’Esbart
Rocasagna al mateix indret.

A partir de 2/4 de 9 del
vespre, els actes es traslla-
daran a la seu del Consell
Comarcal de la Noguera, on
es farà el lliurament del XVI
Premi Jaume d’Urgell que
s’atorga, anualment a aque-
lles persones o entitats que
més s’han distingit al llarg de
la seva vida, per la promoció

i tasca en pro de la unitat de
la llengua catalana. En
aquesta edició, el jurat va
decidir atorgar el Premi ex
aequo al periodista de
Catalunya Ràdio, Antoni
Bassas, i a l’obra Cultural de
l’Alguer.

Els actes institucionals fi-
nalitzaran a les 9 del vespre
amb una recepció oferta a
les autoritats presents i una
ballada de sardanes a la Pla-
ça del Mercadal, a càrrec de
la Bellpuig Cobla a partir de
les 10 de la nit.

Aproven 14 sol·licituds del

Proder de la Noguera
El DARP dóna llum verda als 14

projectes presentats de la comarca

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
de la Generalitat de Catalunya ha aprovat un total de
14 noves sol.licituds d’ajudes del programa Proder de
desenvolupament rural a la comarca de la Noguera,
que suposen una inversió de 277.074 euros.

El consorci que executa el programa Proder a la
Noguera gestiona el programa en 19 municipis i
disposa de 3,6 milions d’euros de fons públics. Les
14 noves sol.licituds se sumen als 40 expedients
aprovats anteriorment i que han suposat una inversió
prevista de 8,05 milions d’euros amb una subvenció
de 2 milions.

LOCAL

COMERCIAL

EN VENDA
carrer Barcelona,

120m2, totalment

acondicionat

Tel. 667476172
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L’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell convida a

tothom a gaudir dels seus dies de Festa Major

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

11 de Setembre, 162 · Tel. 973 586 268 · BELLCAIRE D’URGELL

Pça. Sant Salvador, 24 · BALAGUER

PA ARTESÀ
FET A MÀ

PA CUIT
AMB
LLENYA

FORN DE PA - PASTISSERIA

PEDRÓS
Pa i Pastissos · Especialitat en Conques de Recapte

Plaça Mercat, 29 - Tel. 973 586 366 - BELLCAIRE D�URGELL

Del 9 al 12 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 9 amb el
22è Sopar Popular amenitzat pel DUO CORAL al
poliesportiu municipal. A partir de la 1 de la nit, co-

Bellcaire d’Urgell celebra la seva Festa

Major d’estiu del 9 al 12 de setembre
Els actes musicals, esportius, lúdics i culturals centren l’activitat de la

Festa Major més popular d’aquesta localitat noguerenca

mençarà la Gran gimcana que cons-
tarà de proves molt divertides i atre-
vides i a continuació molta marxa amb
Disco Band Disc i la gran festa de l’es-
cuma a la pista descoberta del camp
d’esports.

El dia 10 de setembre continuen
els actes amb el campionat de boti-
farra, el partit de futbol de Festa Ma-
jor,  i les sessions de ball de tarda i de
nit amb l’orquestra CÀLIDA. Abans
però, a partir de les 12 de la nit,
correfocs amb els Diables Recerca.

La marxa nocturna arribarà de la
mà dels grups JOKERS i
CONTRABAND.

El diumenge 11 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 au-
toritats locals. A continuació ball de
vermut  i ballada de sardanes amb la

Cobla Orquestra MARINA.
A primera hora de la tarda, emocionant partit de Segona

categoria Regional entre el Bellcairenc i el C.F. Fuliola i sessions
de ball amb l’orquestra Marina, tant de tarda com de nit.

La Festa continuarà el dilluns 12 de setembre, amb la
instal.lació d’un gran parc aquàtic amb jocs, gimcanes, circuits,
etc per a totes les edats a les piscines municipals.

El dissabte i diumenge es podrà gaudir de l’exposició d’Art
Floral, a càrrec de Cecília Coma i Carme Pons i una exposició de
manualitats per l’Associació de Dones 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 Marina

Duo Coral
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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

Térmens celebra una nova edició de la

Festa Major del 9 al 12 de setembre
La música, els actes infantils i culturals, i els esports centren una
programació plena d’actes per a tots els gustos i totes les edats

XIX Cursa popular de la

Diada a Térmens
El proper 11 de setembre a partir de

les 10 del matí, organitzada per ACUDIT

Una de les activitats més populars de la Festa

Major de Térmens es la XIX Cursa Popular de la Dia-

da, que se celebra l’11 de setembre, organitzada

per ACUDIT, Amics de la Cursa de la Diada de

Térmens, i que transcorre per un circuit urbà que

passa pels diferents carrers i places de Térmens.

Paral.lelament també se celebrarà la III Camina-

da Popular de la Diada, recorrent un total de 5.000

metres amb sortida i arribada des de la Plaça

Catalunya.

L’organització espera que enguany la participa-

ció sigui més alta que els altres anys, ja que aquest

cop cau amb diumenge, fet que comportarà la par-

ticipació d’atletes vinguts d’Arago o de la resta de

l’Estat.

Els actes festius de la Festa Major de

Térmens, que se celebra del  9 al 12 de

setembre, començaran el divendres, amb

un parc infantil instal.lat a la Plaça Catalunya,

i un Ball de Sevillanes a la mateixa plaça a

càrrec del recent debutat grup de Sevillanes

de Térmens. A partir de les 10 del vespre,

hi haurà el Sopar Popular al camp de futbol,

seguit d’una sessió de karaoke i la Nit Jove

amb l’actuació dels grups BUSK’N’BAIX,

l’HOME INVISIBLE i NITRONS.

El dissabte 10 de setembre, comença-

rà l’activitat a les 9 del matí amb la Tirada

de Bitlles i a les 5 de la tarda, el Primer Con-

curs de menjar flams, seguit de la II Troba-

da de Colles Geganteres i grallers.A les 4

de la tarda hi haurà Cucanyes a la Plaça

Catalunya per a tota la mainada, a càrrec

del Konjovent.

A les 11 de la nit els diables d’Alcarràs

recorreran els carrers de Térmens, i tot se-

guit l’orquestra KARTOMMACHA i una ses-

sió de disco-mòbil posaran la marxa de la

nit.

El diumenge 11 tindran lloc les activi-

tats més populars com la Batuda de la

Garça, l’Esmorzar i recorregut de caça, el

concurs de botifarra, el dinar popular de la

Diada i el partit de futbol de Festa Major. I a

les 10 del matí es celebrarà la XIX Cursa

Popular de la Diada i el primer Campionat

de policies i bombers Terres de Ponent. El

ball de tarda estarà amenitzat per l’orques-

tra PARIS LA NUIT, i a les 11 de la nit hi

haurà l’Espectacle de Revista, al pavelló

poliesportiu amb ANGELITO EL LARGO i el

característic entreteniment de Cabaret. Més

tarda de nou l’orquestra PARIS LA NUIT

tancara la sessió de ball.

El dilluns dia 12 es clourà la Festa Major

de Térmens  les sessions de Ball  de tarda i

nit amb l’orquestra GIRONIANA

Orquestra Paris la nuit
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La Seu de la delegació de la Noguera

de la Cambra de Comerç, reoberta recent-

ment, després de l’incendi patit l’estiu pas-

sat, i de la seva total rehabilitació, vol conti-

nuar essent un focus d’activitat al servei dels

comerciants i industrials de la ciutat de

Balaguer i de tota la comarca de la Nogue-

ra.

En aquesta nova etapa, «volem estar

amb tots els comerciants, industrials i em-

preses de serveis, amb la màxima freqüèn-

cia possible per a realitzar entre tots, activi-

tats que ens facilitin les diferents tasques

de promoció per treure el màxim de

rendabilitat», segons manifesta el delegat de

La delegació de la Cambra de Comerç  vol

iniciar una nova etapa d’activitat
Promourà diferents activitats i difondrà tota aquella informació que

pugui ser interessant per la promoció econòmica i empresarial

la Cambra a Balaguer, Ramon Terés.

En aquesta nova etapa, la Cambra tam-

bé vol difondre als diferents mitjans de co-

municació tota aquella informació que pu-

gui ser interessant i profitosa per als dife-

rents estaments econòmics, tant a nivell

d’activitats, com de legislació, suggeri-

ments, cursos, etc.

La delegació també ha anunciat que tre-

ballarà per col.laborar amb totes les enti-

tats de l’administració local en l’àmbit eco-

nòmic i comercial per tal d’unir els esforços

per a defensar i impulsar l’economia de la

Noguera.

Per tot, la Cambra es planteja com a

objectiu principal el servei i el suport a tots

els seus associats, per tal de contribuir al

desenvolupament empresarial. Per aquest

motiu, els diferents departaments de la Cam-

bra conformen una sèrie de serveis capa-

ços de potenciar la presència empresarial.

Les empreses poden accedir a la infor-

mació o qualsevol dels serveis de que dis-

posa la Cambra, directament, per internet,

per telèfon o fax, o a les seves oficines per-

sonalment.

Menàrguens celebra la

seva Festa Major del 2

al 4 de setembre

Del 2 al 4 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 de concert i ball a càrrec de

MONTSE&JOE.

Un parc aquàtic a les piscines, una sessió de

cinema a la fresca amb la projecció de la pel.lícula

“los padres de él” i la festa pel jovent amb l’actuació

dels grups VACIO INTERIOR i COTTON COLECTORS,

completaran els actes del divendres. El dissabte cal

destacar l’espectacle de màgia, rialles i cançons al

pati de l’escola i el concert i sessió de ball amb l’Or-

questra NUEVA ETAPA.

El diumenge s’acabarà la festa amb l’Esmorzar

popular i tirada de bitlles, la celebració de la Missa i

el cercavila pels carrers del poble a càrrec del grup

SIDRAL.

A les 6 de la tarda, hi haurà l’actuació de La

Troca i el gran Ball fi de festa amb BANDA SONORA.

L’Ajuntament de la

Vila de Menàrguens

us desitja

Bona Festa Major

Orquestra Marina
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 La sequera deixa pràcticament sense

aigua l’embassament de Canelles
El nivell d’aigua ha baixat més de 50 metres, i afecta les activitats

La important sequera que estan patint les co-

marques catalanes, s’ha fet notar d’allò més, a l’em-

bassament de Canelles, que es troba en un nivell

molt baix, cosa que afecta el desenvolupament de

les diferents activitats turístiques que habitualment

es podien practicar en aquesta zona de la Noguera

alta, i que té el Congost de Mont-Rebei com a mà-

xim exponent turístic.

Els veïns de la zona manifesten que des dels anys

60 no havien vist el riu tant baix i el

pantà es troba al 20 per cent de la

seva capacitat, mentre que ara fa

un any estava al 72 per cent.

Un dels motius d’aquest impor-

tant descens de l’aigua és que du-

rant els mesos d’estiu el seu con-

sum s’incrementa notablement en

aquesta zona, mentre que, al no

ploure, l’entrada d’aigua ha estat

pràcticament nula.

El descens de l’aigua dóna una

nova visió, molt més espectacular

dels penyasegats del Congost de

Mont-Rebei, que ara mostra tota la

seva alçada, així com el camí vell,

per on es passava cap a l’Aragó,

abans de fer l’embassament.

La baixada del nivell de l’aigua

ha deixat diferents construccions i

poblacions al descobert, que van

ser anegades per l’aigua amb l’em-

bassament.

Bellcaire inaugura els nous

vestidors de les piscines
Durant aquest mes d’agost, el municipi de

Bellcaire va inaugurar els nous vestidors de les pis-

cines municipals que han estat remodelats durant

l’estiu.

Les noves instal.lacions van ser inaugurats pel

President de la Diputació de Lleida, Isidre Gavín, ja

que la Corporació provincial hi ha aportat un total de

72.000 euros per la millora i remodelació de les pis-

cines. El pressupost total de les obres ha estat de

221.495 euros.
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MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

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

Descobert el claustre enterrat del

monestir cistercenc de les Franqueses
L’excavació arqueològica que s’hi realitza ha deixat al descobert els

diferents murs tant interiors com exteriors del claustre

Les excavacions que s’estan realitzant
des del passat 25 de juliol al monestir de
les Franqueses de Balaguer, han permès
recuperar la planta sencera del claustre que
feia molts anys que estava enterrat, tot i que
molt s’en havia parlat de la seva existència.

L’excavació, dirigida per Òscar Escala,
ha localitzat uns murs exteriors de 20 me-
tres i uns d’interiors de 15 metres que per-
tanyien segurament a l’últim moment de vida
del monestir, aproximadament en els segles
XV i XVI. També s’ha trobat, en l’excavació
el paviment amb un relatiu bon estat de con-
servació. Per protegir aquestes troballes de
les inclemències meteorològiques, es cobri-

rà tota la zona amb una capa geotèxtil fins
que es trobi una solució definitiva per a l’en-
torn. El professor de la Universitat de
Barcelona d’Història Medieval, Prim Bertran,
va valorar molt positivament la troballa del
claustre del Monestir de Santa Maria de les
Franqueses, ja que era entorn als claustres
que girava tota la vida monàstica.

Ara, la comissió gestora que està duent
a terme les obres de restauració i millora
del monestir, propietat de Identirama, vol
obrir les portes d’accés al claustre i de la
cara nord del monestir per crear un museu
que abasti l’entorn i connectar l’església amb
l’exterior.

Un projecte que vol

convertir les restes en un

destí d’interès turístic

Les obres de reconstrucció i les excavacions
arqueològiques s’emmarquen dins d’un projecte que
ha promogut la Fundació Pública de la Diputació de
Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la societat, pro-
pietària del monestir i de les finques adjacents,
Identirama.

L’objectiu de les obres es convertir aquest in-
dret de la ciutat de Balaguer, en un destí turístic d’in-
terès cultural, natural i històric.

El projecte preveu també, a més de la promoció
del monestir cistercenc de les Franqueses, un pas-
seig per l’entorn ecològic del riu Segre i diverses
activitats culturals relacionades amb la divulgació de
la Història de Catalunya.
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L’Institut Municipal Progrés i Cul-
tura (Impic), organisme autònom fun-
dat per l’Ajuntament de Balaguer amb
la voluntat de promoure, potenciar i
organitzar tot tipus d’iniciatives i ser-
veis, en els àmbits, entre d’altres, de
l’ensenyament, la cultura i la joven-

L’Impic organitza el Primer Curs de

Dansa al Teatre Municipal
Les classes de dansa començaran el proper 1 d’octubre,

sota la direcció artística d’Albert Bonet

tut, engegarà de cara al curs vinent
2005/2006 el 1r Curs de Dansa.

La dansa, com a art de les arts
escèniques i vinculada estretament
a l’àmbit de la cultura, ha estat
present al llarg de les diferents
edicions de les temporades estables
de les arts escèniques del Teatre
Municipal de Balaguer i també en els
diferents programes del Pla
Municipal de Dinàmica Educativa de
la capital de la Noguera,
coorganitzats amb el Centre de
Recursos Pedagògics de la Noguera.

Segons el Vice-president
executiu de l’Impic, en Josep M.
Escoda “calia anar una mica més
enllà del que s’havia fet ara, en el
sentit que per potenciar realment
aquest art, era necessari vincular-lo
amb la joventut i amb l’ensenyament.

Disposem de l’equipament, disposem dels mitjans tècnics, disposem del
professorat. Ens faltava la base, la cantera”.

La voluntat de l’Impic és impulsar a mig termini una Escola Municipal
d’Arts Escèniques, però segons afegeix el mateix Josep M. Escoda “ara
com ara, la seva creació és una mica complexa, per això de moment
proposem el 1r Curs de Dansa 2005/2006 que, depenent de l’interès general
i dels resultats obtinguts, ens marcarà la pauta per a la creació o no de
futurs cursos i monogràfics de disciplines lligades a les arts escèniques,
com ara el teatre, el mim o la dansa, entre d’altres especialitats».

Sota la direcció del professor Albert Bonet, el curs de Dansa s’iniciarà el
proper 1 d’octubre al Teatre Municipal de Balaguer.

Els interessats es poden inscriure en les modalitats de dansa, creativa,
dansa clàssica, dansa moderna i funky i dansa contemporània.
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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

V. X. ADSUAR

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

Agència OficialMercedes-Benz

vendes · reparació de turismes i recanvis originals · equip Star Diagnosi

REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU

Les excavacions arqueològiques realit-
zades al Tossal de les Forques de la Sentiu
de Sió han permès documentar l’existència
d’una petita església de nau única, amb un
absis a la vora de llevant i l’accés en la part

Trobades les restes d’una església del

s.XI al Tossal de les Forques de La Sentiu
En el decurs de les excavacions arqueològiques que s’han dut a
terme aquest estiu, dirigides per Núria Morell i Jordi Principal

sud.
Segons la directora de les excavacions

arqueològiques que s’han dut a terme du-
rant quinze dies d’aquest estiu, Núria Mo-
rell, per les característiques de l’estructura
es podria tractar d’una construcció del se-
gle XI.

Aquesta zona va ser ocupada per un
assentament ibèric entre els segles IV i I
abans de Crist, gran part del qual va ser
enderrocat per l’edificació de l’església alt
medieval i per la construcció d’un refugi
durant la guerra civil.

Aquestes excavacions formen part d’un
projecte d’investigació de tres anys, promo-
gut per l’Ajuntament de La Sentiu i dirigit pels
arqueòlegs, Núria Morell i Jordi Principal.

El periodista Antoni Bassas

recollirà el XVI Premi

Jaume d’Urgell
El proper 11 de setembre, en el decurs
dels actes commemoratius de la Diada

El periodista de Catalunya Ràdio, i director del

programa matinal d’aquesta emissora, Antoni Bassas

ha estat guardonat, conjuntament amb l’Obra Cultu-

ral de l’Alguer, amb el XVI Premi Jaume d’Urgell, que

anualment atorga el Consell Comarcal de la Nogue-

ra, a aquella persona o entitat que més ha destacat

al llarg de la seva vida professional en la promoció

de la cultura entre els països de parla catalana.

En la passada edició van ser l’expresident de la

Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol i el diari elec-

trònic Vilaweb, els mereixedors d’aquest premi, que

els guardonats recolliran durant els actes comme-

moratius de la Diada Nacional de Catalunya, el pro-

per diumenge 11 de setembre.

Els premis es lliuraran a partir de 2/4 de 9 del

vespre a la Seu del Consell Comarcal de la Nogue-

ra, amb la presència de les autoritats locals i comar-

cals.
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L’Orquestra de Cambra de la Noguera fa una

gira musical per diferents ciutats alemanyes

Nou curs a l’Escola de Música i Arts Plàstiques
Els diferents cursos s’iniciaran les classes el 12 de setembre

L’Escola Municipal de Música de

Balaguer obra el període de matrí-

cules amb el lema: “Viu la música,

sentiràs la vida”.

A l’Escola s’imparteixen molts

tipus d’especialitats musicals

adreçades i adaptades a alumnes de

diferents edats i pretensions, i també

s’organitzenun gran nombre

d’activitats. 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.

D’altra banda, el proper dijous 8

de setembre, a partir de les 8 del

vespre, l’Escola Municipal d’Arts Plàs-

tiques de Balaguer, acollirà la pre-

Durant el mes d’agost, l’Orquestra de Cambra

de la Noguera ha realitzat una gira per Alemanya,

oferint un cicle de concerts a les ciutats de Berlín i

Weimar.

Aquesta mini gira de l’Orquestra

de Cambra de la Noguera forma part

d’un projecte que va sorgir de la

inquietud d’aquesta jove formació

per acostar la música catalana fora

del país, portant-la a d’altres zones

d’Europa.

Amb un repertori integrat per

música de compositors catalans

de diferents èpoques i estils,

l ’Orquestra de Cambra de la

Noguera ha donat a conèixer

l’evolució de la música catalana i

dels seus compositors, a través

del temps, incloent peces musicals

d’autors com Casals, els Germans

Pla, Toldrà o Montsalvatge entre

d’altres.

sentació 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 dilluns 12 de setembre i les

matrícules estan obertes a les oficines de l’Impic.

                                      

L’Escola de Dansa de

Balaguer estrena nova

direcció a partir d’aquest

nou curs escolar
Montse Miret estarà al front d’aquest

nou i renovat projecte

L’Escola de Dansa de Balaguer continua la seva

trajectòria de més de trenta anys amb la incorpo-

ració d’una nova direcció i d’una nova plantilla de

professionals competents i entusiastes.

Després de trenta anys de funcionament,

Montse Miret pren el relleu en la direcció de l’Escola

de Dansa de Balaguer. El nou equip de professionals

amb els que comptarà l’Escola emprèn un projecte

nou i molt fresc amb el que pretén convertir aquest

centre en quelcom més que una escola: en un lloc

de trobada, d’esbarjo, d’interrelació i sobretot de

retrobament entre la dansa i els ciutadans de totes

les edats i condicions.

La Companyia de Dansa Montse Miret. Escola

de Dansa de Balaguer -aquest és el nom que portarà

l’Escola a partir d’ara- ha experimentat una sèrie

de canvis, tant a nivell extern com intern, amb

l’elaboració d’un programa d’activitats molt variat.

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 !
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BALAGUER

REF. 24245
Pis de 90m2 llest
per entrar a viure

Calefacció de gas-
oil, cuina americana,

terrassa i A.A.

BALAGUER

REF. 24244
Pis tot reformat

3 habitacions, bany
complert.

ZONA CENTRE.

BALAGUER

REF. 23710
Casa al casc antic
amb magnifiques

vistes

85 m2, 3 habitacions,
terra de gres,

calefacció de gas oil.

BALAGUER

REF. 23708
Venda/ Traspas de

llibreria

Local de 190 m2,
reixa metàl·lica.
ZONA CENTRE.

BALAGUER

REF. 23702
Centric pis totalment

reformat, equipat i
moblat.

3 habitacions,
calefacció.
TRUQUI I

INFORMI’S

BALAGUER

REF. 23707
Centric pis de

100 m2

4 hab., calef. gas
natural, galeria

tancada.
TOTALMET MOBLAT

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

TRUQUIN�S AL  TEL. 973 44 8159

LI COMPREM EL SEU PIS AL

COMPTAT

PASSI PER LES NOSTRES OFICINES I
INFORMI�S SENSE CAP COMPROMÍS

TARTAREU

CASES AFILERADES
D�OBRA NOVA A PARTIR

DE 114.600 EUROS

Jardí amb gespa i pèrgola de
fusta. Vistes panoràmiques.

VISQUI AMB TRANQUIL·LITAT

En les primeres dècades del passat segle XX,

Catalunya va ser pionera en la difusió del fenomen

esportiu.

Gràcies als progressos de les arts gràfiques,

les imatges d’esports van saltar a les pàgines dels

diaris i de les revistes il.lustrades. Futbolistes, bo-

xejadors, ciclistes i pilots van gaudir d’una populari-

El Museu de Balaguer acull la mostra

“Arrels de l’esport català, 1905-1960”
Produida per la Fundació “la caixa” amb la col·laboració de

l’Ajuntament de Balaguer i l’Impic, del 10 de setembre al 2 d’octubre

tat immensa que es basava tant en

els seus èxits esportius com en la

imatge de sacrifici i força, de potèn-

cia i plenitud que transmetien els re-

porters especialitzats.

El Museu de Balaguer acull la

mostra fotogràfica «Arrels de l’esport

català 1905-1960», organitzada i

produïda per la Fundació “la Caixa”

amb la col.laboració de l’Ajuntament

de Balaguer i l’Institut Municipal Pro-

grés i Cultura de Balaguer.

La Mostra fotogràfica reconstru-

eix aquest ambient esportiu mitjan-

çant una selecció de 120 fotografi-

es que abasten mig segle, des de

les primeres exhibicions aeronàuti-

ques fins a les grans trobades es-

portives internacionals dels anys sei-

xanta.

Les imatges, la majoria de les

quals pertanyen a la col.lecció particular de Joan Antoni

Samaranch, permeten resseguir alguns dels esdeveniments que

han marcat la història de l’esport al nostre país, i reviure l’ex-

pectació dels preparatius, la intensitat de la competició i l’emoció

de la victòria esportiva.

Entre els autors de les imatges destaquen Carlos Pérez de

Rozas, Ramon Claret, Joan Bert, Ramon Dimas, Josep M.

Segarra i Josep Valls, tots ells famosos reporters gràfics de

les darreres dècades a Catalunya.

L’exposició “Arrels de l’esport català 1905-1960”, que està

comissariada per Josep Rigol, podrà contemplar-se a la Sala

d’exposicions temporals del  Museu de la Noguera des del 10

de setembre fins al 2 d’octubre de 2005.
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Manteniment i neteja de:

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

Telèfons

 973 448 724
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

Desplaçaments per a grups, comiats de solters, etc...
Reserves als tels. Tels. 973 446 055 - 606 105 223

El Balaguer inicia el campionat davant el

Barcelona “C”, aquest cap de setmana
Després d’una brillant pretemporada dels homes d’Emili Vicente, en

la que s’han aconseguit set victòries en set partits disputats

Arriba l’hora de la veritat pels jugadors
del Club Futbol Balaguer, ja que després
d’una brillant pretemporada, en la que han
disputat un total de 7 partits, amb 7 victòri-
es aconseguides, i amb uns números de
rècord: 37 gols a favor i 4 en contra, es-
sent el màxim golejador de la pretemporada,
el jove davanter Ferran amb 8 gols, seguit
de Lluís Cortes i Iban Parra amb 6 gols
cadascún, i Ermengol amb 5.

L’equip que entrena Emili Vicente va

aconseguir una abultada victòria per 0-11
davant el Gerb, va desfer-se del Tàrrega per
0-2, i de l’Altorricó per un contundent 1-5, i
dies després va vèncer amb comoditat a
l’Organyà per 0-6 i a l’Alcarràs per 2-8.

En la presentació de l’equip davant
l’afició, van guanyar per 2-0 davant la Unió
Esportiva Lleida, i el passat dissabte va re-
petir victòria davant l’Alcarràs, per 3-1.

Aquest diumenge comença el campionat
de lliga i el primer visitant serà el Barça C.

L’objectiu de l’equip

continua sent la permanència
La tercera divisió d’enguany més
competitiva i igualada que mai

Tot i el gran paper de l’equip en la passada tem-
porada, Emili Vicente vol tocar de peus a terra, i
quan parla d’objectius per la nova temporada, es
fixa el de la permanència a la tercera divisió.

L’actual campionat comptarà amb nous equips
que van perdre la categoria de la Segona B en la
passada temporada, com són l’Espanyol B i el Girona,
mentre que no hi haurà els que van assolir l’ascens,
com són el Sant Andreu, l’Hospitalet i el Reus. Tam-
bé caldrà comptar amb els nous equips de la cate-
goria, com el Prat, la Rapitenca, l’Europa i el
Palafrugell, que conformaran la tercera divisió més
competitiva dels darrers anys.

Emili Vicente no podrà comptar amb els juga-
dors Iban Parra i Miquel Àngel Fontova per al primer
partit de lliga, ja que arrosseguen un partit de san-
ció de la passada temporada.

El partit davant el Barcelona C es disputarà
aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda, sobre
la nova gespa artificial del Camp Municipal d’Esports.



21



22

El C.F.S. Cristec inicia els entrenaments

amb importants reforços en la plantilla
L’equip que entrena Jaume Canal iniciarà la temporada el proper 24

Comença la pretemporada

el Futbol Sala Tirgyps
Ha iniciat els entrenaments el C.F.S. Tirgyps sota

les ordres de l’entrenador Rafa Martinez que comptarà
amb Joan Nieto de segon, Joaquin López d’entrenador
de porters i Xavier Novell de delegat.

Després de l’ascens, l’equip jugarà a Territorial
catalana i comptarà amb jugadors com Miguel Alias,
Víctor, Capità, Carlos Garcia, Trilla, Arnau Ricard i
Miguel Angel Fuentes, tots ells noves incorporacions
que se sumaran als jugadors de l’any passat, Jaume
Solans, German, Samper, Ricardo, Tarroja, Miguel,
Manel Mola i Josep Ma Mola.

El passat dimarts 16 d’agost el C.F.S. Cristec
Balaguer iniciarà els entrenaments de pretemporada
per tal de planificar una temporada més a la Primera
Nacional “B”.

La plantilla del C.F.S. Cristec Balaguer per a la
temporada 2005-2006 està integrada pels següents
jugadors: els porters Marc Freixes i Manolo Ortiz, els
tanques José Díaz “Txolo”, Ferran Bonet, els ales
Eduard Arjona, David Garcia i Joan Gómez i Jaume

Cortés, l’ala-tanca, Jordi Cortés i els
pivots Cristian Herrera i Jordi Torné.

Cal remarcar com a novetats el
fixatge de dos jugadors amb molta
experiència en el futbol sala tot i la
seva joventut. Així, Jordi Cortés
prové del Sícoris Port Ainé de la
Divisió de Plata, equip en el que ha
militat les últimes vuit temporades.
Jaume Cortés, format a les
categories inferiors del Sícoris Club,
prové del Colo-Colo de Saragossa
de la Primera Nacional “A”.

El Cos Tècnic estarà format per
Jaume Canal com a primer
entrenador, David Cañada con a
segon entrenador i Pep Fillat com a
delegat.

El dia 24 de setembre tindrà lloc
la 1a jornada de lliga que enfrontarà
el Sícoris amb el Cristec, a la ciutat
de Lleida.
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INSTAL·LACIONS BALAGUER, S.L.

Instal·lacions:

Empresa Col·laboradora de GAS NATURAL SDG, S.A.

• Aigua

• Gas

• Calefacció

• Aire condicionat

• Piscines

• Rec Aspersió

AMPLIEM LES NOSTRES INSTAL·LACIONS!

Propera obertura de la nova botiga
al C/. Sant Crist, 55 de Balaguer

Sanitari, mobles de bany, electrodomèstics...
i molt més per a la seva llar!

C/. Sant Crist, 57 -Baixos- Tel. 973 448020 - Fax 973 451077 - 25600 BALAGUER (Lleida) - E-mail: instbal@terra.es

El passat dia 22 d’agost el primer equip del
Club Bàsquet Balaguer, que enguany militarà a 2a
Catalana, va iniciar els entrenaments de
pretemporada.

L’equip de la capital de la Noguera, enguany,
estarà format bàsicament per jugadors de la ciutat,
i té com a principal i immediat objectiu, trencar la

El Club Bàsquet Balaguer es presenta amb

importants novetats en la nova temporada
El primer equip, dirigit per Francesc Almira, recupera l’esperit de fa

uns anys, amb la majoria de jugadors formats al club balaguerí

ratxa de les males temporades que
ha tingut el club en els últims anys.
A més, es vol tornar a recuperar la
i l .lusió entre els seguidors i
afeccionats, que per causa dels
mals resultats, s’ha anat perdent.

Aquest equip s’ha renovat
respecte a la temporada passada i
estarà format per jugadors
d’experiència contrastada i apostarà
per jugadors més joves del club per
acabar de confeccionar la plantilla.

El Club Bàsquet Balaguer, es
marca com a objectiu el tenir un equip
sènior competitiu que pugui donar
alegries a l’afició, i que els jugadors
més joves del club puguin tenir a
aquests jugadors com a referent en
la seva pràctica esportiva.

Sota les ordres del nou tècnic del
primer equip, Francesc Almira, la

plantilla del Club Bàsquet Balaguer està formada pels jugadors
de la passada temporada, Jordi Martín, Jordi Reñé, Jordi
Companys, Roger Reguan i Pamadou, i presenta les novetats de
Albert Marvà i Carlos González, provinents del Balaguer B, Xavier
Solà, Miguel Alarcón i Juanlu Castillo que ja havien estat vinculats
al primer equip del Balaguer en passades temporades, i el retorn
de Marc Betbesé, que prové del CN Tàrrega i que malgrat poder
participar en la categoria de Copa Catalunya, s’ha estimat més
participar en el nou projecte del club balaguerí, i que ha apostat
bàsicament pels jugadors de la capital de la Noguera.

A més d’aquests deu jugadors de qualitat contrastada,
s’incorporaran al primer equip del Club Bàsquet Balaguer, un
parell de jugadors del filial.
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L’Hostal Nou La Codosa va acollir
el passat 30 de juliol, un novedós cam-
pionat d’escacs per parelles.

Era un campionat per parelles i a
cada ronda anava disminuint el temps
de les partides o sigui començant amb
una partida de mitja hora varen acabar

Vallfogona acollirà el Campionat

d’Escacs Actius el 24 de setembre
El campionat per parelles celebrat a l’Hostal Nou guanyat

per Trepat-Vallverdú, va ser tot un èxit de participació

en partides d’1 minut.
Va imposar-se en el campionat la

parella formada per Trepat-Vallverdú,
amb 13,5 punts, seguida de la parella
formada per Carrascó-Martín, amb
12,5 punts i en tercer lloc va quedar
la parella formada per Cortés i
Montoliu, amb 11 punts.

La parella guanyadora es va em-
portar el trofeu i 80 euros, mentre que
la segona parella classificada es van
endur 40 euros.

D’altra banda, els propers 24 i 25
de setembre, tindrà lloc el Campionat
d’Escacs de Vallfogona, en la que s’es-
pera la participació de més d’un cen-
tenar d’escaquistes. El campionat es
celebrarà al Poliesportiu.

En l’edició de l’any passat, el gua-
nyador va ser el Gran Mestre Viktor
Moskalenko del Club d’Escacs Terras-

sa, que va proclamar-se campió del XII Campionat d’Escacs Actius amb un total
de 9,5 punts, per davant del representant del club Escacs Balaguer, el cubà
Román Hernández amb 9 punts i Azer Mirzoev també amb 9 punts. El jugador
de Vallfogona de Balaguer, Josep Oms, guanyador del Campionat del 2003, va
quedar en cinquè lloc amb 8 punts.

El premi al millor jugador local va ser per Jaume Parramon amb 6,5 punts,
mentre que la primera fèmina va ser Mònica ViIlar de Olot amb 8 punts.

El guanyador de la categoria sub-16 va ser Daniel Alsina del UGA, mentre
que el guanyador de la categoria Sub-14 va ser Xavier Vila del Santa Coloma de
Queralt.

En la categoria Sub-12 el trofeu de guanyador va recaure en Oriol Francès
de Lleida, mentre que en Sub-10 el premi va ser per la balaguerina Cristina Coll.

El premi de la categoria de gent gran va ser per Jaume Espasa de Martorell,
mentre que el primer Sub-16 local va ser Eloi Vilamajó, de Vallfogona.
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Toni Elias guanyador de la Marató de

Pesca del passat 27 i 28 d’agost
Organitzada per la Societat de Pescadors Esportius de Balaguer, va

comptar amb la participació de 60 pescadors de la comarca

El passat cap de setmana del 27 i 28
d’agost, les aigues del riu Segre van acollir
una nova edició de la Marató de Pesca,
organitzada per la Societat de Pescadors
Esportius de Balaguer.

El guanyador de la marató va ser Toni
Elias que entre les 6 de la tarda del dissabte
i les 10 del matí del diumenge, va pescar un
total de 21 peces amb un pes total de 27,8
quilos.

En segona poisció va quedar Juanjo Cos-

ta, amb 12 peces i 20,5 quilos, mentre que
el tercer classificat va ser Pere Lozano amb
11 peces i 20,3 quilos. Marc Adusar va ser
quart, amb 12 peces i 17,1 quilos.

La peça més gran la va pescar Pepito
Alós, cinquè classifciat en la general, amb
una peça de 3,9 quilos.

Aquest diumenge 4 de setembre se ce-
lebra el concurs de latigo amb mosca al coto
de truita entre el Pont de Sant Miquel i el
Partidor de Gerb.

La Penya Barcelonista de

Balaguer al Joan Gamper
Un centenar de penyistes van assisitir
al partit entre el Barça i la Juventus

Un centenar de socis de la Penya Barcelonista
de Balaguer i Comarca van assistir el passat 24
d’agost a la presentació del F. C. Barcelona 2005-
2006, en el Trofeu Joan Gamper.

Els aficionats balaguerins van omplir un autocar
de 55 places i la resta van anar a la capital catalana
amb cotxes particulars, per tal de poder viure en
directe el partit que la plantilla blaugrana va jugar
amb el campió de la lliga italiana, la Juventus de
Turín.

Al final, els aficionats blaugrana no van poder
gaudir d’una victòria ja que els italians van imposar-
se a la tanda de penalts, després d’haver empatat
el partit a dos gols, però el socis de Balaguer i
comarca van gaudir d’allò més.
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Perspectives
Roquetas

El 13 de febrer de 1981 (10 dies desprès vivíem la
vergonya del “tejerazo” al Congrés de Diputats) la policia
de Madrid detingué un noi anomenat José Arregui Izaguirre
(presunto vasco). Aquest noi va ser ingressat nou dies
després en un hospital amb lesions tant greus que varen
ser la causa de la seva mort. Les lesions havien estat
produïdes per maltractaments i tortures a la caserna de la
policia. Va ser el “caso Arregui”. L’escàndol va ser, com no
podia ser menys, de majúscules.

Encara no havíem superat aquest escàndol del cas
Arregui quan, amb una repercussió mediàtica encara major,
al maig del mateix any són detinguts per la Guàrdia Civil de
Roquetas de Mar (mala fama ben guanyada i merescuda la
d’aquesta caserna de la Guàrdia Civil) tres joves d’Almeria
que són confosos per terroristes d’ETA. Suposo que va ser
per l’accent basc que els varen confondre. Aquests tres
joves varen patir les més subhumanes tortures i, després
de matar-los, els guàrdies civils varen cremar el seu cotxe
per tal de dissimular, en la mesura que es pogués, les
tortures. Va ser el “cas Almeria”.

Un altre cas semblant l’any 1985, anomenat “cas
Zabalza”, tenia lloc al tristament famós “cuartel de
Intxaurrondo”.

Ara s’ha tornat a repetir. I no és que aquesta vegada les
tortures hagin d’esser provades en una investigació interna
o externa i condemnades en un judici. És que han quedat
sobradament provades perquè varen ser gravades per les
càmeres de seguretat de la caserna de la Guàrdia Civil on
s’han produït aquests fets. Un home que havia entrat
voluntàriament a la caserna perquè sabia que el buscaven
(no hi havia ordre de detenció encara), apareix a les imatges
nu i emmanillat. També s’ha pogut apreciar com el tinent
colpeja la víctima amb dues porres, totes dues il.legals. La
resta d’agents que acompanyaven el tinent també
descarregaren la seva fúria contra Josep Maldonado.

Aquests fets que he descrit ara mateix es varen produir
el 23 de juliol. La primera reacció del Ministerio del Interior
és de 4 d’agost. Inadmissible. No podem admetre que la
mort d’una persona en una caserna, amb proves fefaents
de tortures, no fes reaccionar els alts càrrecs del Ministeri
fins deu dies després, quan tota Espanya estava
consternada pels fets que havia recollit tota la premsa
escrita, parlada i televisada. Si la família de la víctima no
hagués reaccionat amb el coratge i valentia que ho va fer,
la notícia no hauria arribat als mitjans de comunicació i els
fets probablement no haurien superat la barrera de la justícia
administrativa interna, com altres anteriors en els quals el
tinent esmentat havia sigut protagonista.

Confiem que no es torni a repetir mai més. Llàstima
que el càstig al tinent no pugui incloure, a més de la pena
de presó, una pena accessòria: copiar tots els dies un milió
de vegades l’article 5 de la Declaració Universal dels Drets
Humans que la ONU aprovà el 10 de desembre de 1948:
“Ningú serà sotmès a tortura ni a penes o tractes cruels,

inhumans o degradants”, i que la nostra Constitució de 1978
recull íntegrament (art. 10.2).

Joan V. Sampedro Cortés

Ciutadà del món

El mes d’agost “és acabat”. D’aquesta
forma convertida en un ritual donava per
acabada la classe un conegut pare escola-
pi, quan deia: “la lliçó és acabada”. Feia un
paral.lel amb la missa. I després de tants
anys jo he pensat què ens ha aportat aquest
xafogós i sec mes. I feta l’excepció del des-
cans de les vacances -els que les han fet-
d’una majoria, pel demés ha estat un mes
ben buit. El van intentar salvar amb el
“suspense” del Discobery. Amb el desastre
humà de l’Irak. Per la contundència en les
mesures d’Anglaterra contra el terrorisme.
Amb la comèdia dels Grimaldi (aquells arre-
plegats de Mònaco), i pareu de comptar. Ja
veieu que no he cridat la vostra atenció i no
us vull molestar amb els incendis, amb un
gran drama humà en un d’ells, i en un gran
desastre ecològic en tots. Els considero com
a cosa esperada i sense cap voluntat políti-
ca d’arranjar-ho, i per tant la nostra fe s’ha
de dirigir cap al cel, per a què plogui més i
Déu hi faci la resta. Vet aquí la solució que
no ha de fallar.
   Del celebèrrim Estatut no cal parlar-ne, se-
ria ganes de marejar la perdiu, i d’això ja en
tenim prou amb els polítics que en són uns
vertaders mestres. El que convé és força
futbol per distreure al personal: es deia en
temps del general Franco que per poder fer
la migdiada tranquil s’havia tret la celebra-
ció dels partits a hores primerenques de la
tarda, tot un gest de genialitat, els discon-
formes amb el govern així ho afirmaven. Si
fos cert, ara els governants poden fer el que
els hi foti la gana; a totes hores hi ha futbol.
Essent seriosos, per a mi el millor seria con-
vocar eleccions i veure de fer una nova ma-
joria. Al menys s’aconseguiria aclarir una
mica les boires que des de el principi han
planejat damunt d’aquest govern, ple d’es-
garrapades que moltes vegades
inconscienment s’han fet ells mateixos. Van
perdent la credibilitat i no ajuda gaire l’ànsia
d’espectacle, d’alguns dels seus membres.
Mentrestant tot va tirant d’una forma u altra

més malament que bé, però...va tirant. Cada
dia ens assemblen més a Madrid.

Sempre he manifestat la meva poca fe
en els governs de coalició per necessitat
malgrat la menjadora que davant seu hi pot
haver, si són diferents en el seu ideari i pro-
grama. De segur no hi haurà estabilitat. Els
petits és creixeran amb exigències, els
grans frenaran. El petit vol fer el seu cartell
gros, el gran vol la possibilitat de continua-
ció. El petit vol espectacle, augmentar el
seu protagonisme, el gran vol la gestió del
possible. El petit per si mateix mai pot go-
vernar, per tant no l’hi importa gaire la tren-
cadissa del que sigui per intentar fer-se
gran, al germà gran això és l’únic que no
vol fer. I en aquests intents, en aquest esti-
ra i arronsa el poble va rebent un missatge
pobre de contingut, fins i tot, sense contin-
gut. Sense ambició. I potser el que és més
greu, preveu problemes on es veurà involu-
crat sense cap voluntat per la seva part, ni
en el vot ni en el seu pensament. Per tant
se sent enganyat per la permissibilitat del
gran que és el que ha de tenir més seny.

Des del moment que es va donar a co-
nèixer el tripartit jo vaig renunciar a enten-
dre res. No hi he cregut mai. A mi el que
m’interessà és que mani un sol per poder
saber si ho fa bé. En aquest cas vull sentir
i escoltar a un solista, no una orquestra sim-
fònica mal garbellada. Perquè tots recor-
dem les mil contradiccions viscudes, allò
que ens ha fet preguntar si eren galls o
pollastres, i alhora anar veient la pobresa
general progressiva de les famílies.

Aquesta impressionant collonada de la
vida s’ha de prendre amb humor, i fins i tot
això correm el risc de perdre-ho.

C.G.A.

P.D.- Tranquils. No passà res, mai passa res.
Ara el Ronaldinho ens farà homes i ens apar-
tarà del ramat.

Amb l’agost
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Indesinenter

Afegeixo temps al temps de cada dia
per pensar-te més i sempre me’n fa falta.
Expectant a tot, el rellotge m’acompanya
per saber que fas ara mateix, on ets,
quant falta per tornar i trobar-te.
Des de lluny escullo les paraules,
les paraules teves i els records bonics,
i aquest hàbit meu
em pren vívidament i sento com t’apropes.
L’equilibri just és el teu segell,
el còctel més fi, la tendra cadència,
el perfum de sempre. La cala serena
d’un mar lluminós que nodreix les ganes
de sortir al carrer, de cridar ben fort,
de cantar a les places, de ser un trobador.
Un trobador foll, una mica fantasiós,
assossegat però intrèpid,
molt sovint incoherent,
com cal que sigui l’amor
perquè sigui ben autèntic.

Miquel Trilla

Contes municipals
Balaguer com els crancs,

sempre anant enrere

Fa molt, molt de temps que un avi, veí del carrer Major de
Balaguer, i el seu nét de cinc anys van anar una tarda d’estiu a
pescar crancs de riu a la zona de les roquetes, concretament on
el riu Sió abandona les seves aigües en mans del riu Segre.

L’avi, que d’aquestes coses en sabia molt, volia ensenyar el
seu nét a pescar crancs, que de fàcil, d’acord, no en té res.

L’avi va dir al nen: “Mira, per pescar crancs de riu cal agafar la
llanta d’una roda de bicicleta, cosir-hi una xarxa i lligar-la amb un
cordill per poder estirar i treure aquest artilugi. A continuació,
agafes un tros d’arengada de la costa, la deixes damunt de la
xarxa que hem preparat i després ho baixes al fons del riu. I ara, a
esperar que els crancs vinguin a menjar-se l’arengada”.

En pic van haver fet tot això, l’avi i el nét van asseure’s al
costat del riu tot esperant que la xarxa quedés plena de crancs.

Mentrestant el nét va preguntar a l’avi: “Avi, com és que els
crancs caminen enrere?” L’avi li va respondre: “Mira, nen, fa molt
temps, quan les bèsties parlaven i les persones callaven, hi va
haver un cranc que volia aprendre a caminar endavant com les
granotes. A poc a poc va començar a entrenar-se entre les pedres
del riu. Quan va veure’s segur va ensenyar a tothom com sabia
caminar endavant. Fins i tot les granotes com a bones xafarderes,
es van quedar bocabadades. Un vell cranc de riu es va trobar el
cranc que caminava endavant i li va donar un consell: “Mira, jo,
quan era jove com tu, també volia fer que tots els crancs caminessin
endavant i mira com m’he quedat, tot sol, abandonat i sense que
ningú em faci cas”. El jove cranc no va saber què contestar.
Finalment, tot resignat va continuar caminant orgullosament pel
seu camí. Anirà molt lluny? Redreçarà les coses tortes d’aquest
món? Qui ho sap... L’únic que sabem és que els crancs sempre
han anat enrere i ara per ara això no ha canviat.

A Balaguer  també ens passa el mateix. Balaguer va marxa
enrere com el crancs. Ara ja només faltava que, al CAP II, es
deixessin de fer les revisions ordinàries de ginecologia, segurament
fins al novembre, ves a saber! Sé que les competències de Sanitat
són de la Generalitat de Catalunya, però on és la intervenció del
nostre Ajuntament? Abans s’excusaven dient que el Govern de la
Generalitat, governat per CiU, havia tancat les portes a Balaguer.
I ara que hi manen els seus, PSC-ERC, se’n tanquen d’altres que ja
eren obertes. Quina excusa es buscarà ara? Potser el problema
podria raure en la mala gestió de l’equip de govern i del Sr. alcalde.
On són quan els necessitem? És que nosaltres no paguem els
mateixos impostos que la resta de ciutadans de Catalunya? Cal
que immediatament es restableixin aquests serveis de ginecologia
tan  necessaris  per a totes les dones de la Noguera.

Quan l’avi va acabar d’explicar al seu nét el conte del cranc,
van anar a mirar com estava la xarxa i... sorpresa!, uns vint crancs
estaven al voltant de l’arengada. Van estirar la xarxa, van agafar
els crancs i van marxar xino-xano cap a casa perquè l’àvia, que
els esperava, els fes per dinar una cassoleta de crancs de riu amb
un sofregit de ceba i tomata.

I això que us he explicat és tan veritat com que aquest conte ja
s’ha acabat. I el que no s’ho vulgui creure, que s’aixequi i ho vagi a
veure.

Josep Lluís Bonet i Juárez

La família també té drets

Tot sovint escoltem els telediaris parlar de les nombroses manifestacions que es
fan en defensa de la llibertat i dels drets de les persones. Però certament, no ens hem
parat a reflexionar sobre la veritable llibertat. Confonem llibertat amb llibertinatge i
trepitgem els drets dels demés per fer valdre els nostres. Ens hem acostumat a rebre
i hem oblidat donar.

Hem sentit a dir més d’un cop que és més feliç el qui dóna, que el qui rep. Qui ha
pogut experimentar el plaer de donar, sap que aquesta afirmació és certa. No estem
parlant de diners sinó de sacrifici, perquè no hi ha satisfacció més gran que la de fer
feliç als demés.

Es parla molt del dret al divorci però jo dic que, si les parelles fiquessin la mateixa
passió per intentar arreglar les seves diferències que la que malgasten en els tribu-
nals, no hi hauria tantes famílies desfetes ni tants joves fracassats; perquè, al cap i a
la fi, els qui ho paguen són els nostres fills.

No estic en contra del divorci sinó de l’abús que se’n fa. Ens és més còmode
buscar excuses que afrontar els problemes. Lluitem fins a la mort per fer valdre els
nostres drets i no som prou valents per defensar la família. Qui defensa els drets dels
nostres fills a tenir una família? O és que ells no en tenen de drets? I d’on ha sortit la
idea de que dos homes o dues dones poden formar família? A cas es poden reproduïr
dues persones del mateix sexe? Què li està passant a la família?

No tenim les prioritats correctes. No podem amagar el cap sota el coixí i exclamar:
“que sigui el que Déu vulgui”, perquè no crec que Déu vulgui el que està passant en
moltes famílies. És hora de que despertem d’aquest mal son i que comencem a lluitar
per allò que, de veritat, val la pena.

Les persones que em coneixen saben que no parlo per parlar, sinó que jo mateixa
he experimentat que l’èxit de la família és, de tots els treballs, el més ben pagat,
l’empresa que dóna més benefici. Però, també com a caps d’aquesta empresa som
els responsables de fer-la funcionar. O a cas no es sacrifiquen els empresaris per que
les empreses funcionin? I si estan a punt de fer fallida, no convoquen el consell d’em-
presa i fan un estudi per veure on estan fallant? I fan un canvi d’estratègia per aixecar
el negoci. No estem parlant de diners sinó de persones. I certament, aquestes perso-
nes estan demanant amb gran clamor una vida digna, una família com Déu mama.

Desirée Solà i Brich
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Ps. l’Estació, 35

BALAGUER

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

Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER

Balaguer gaudirà del Circ

Cric del 2 al 4 de setembre
Dirigit pel conegut pallasso Tortell

Poltrona es troba de gira per Catalunya

El Circ Cric dirigit pel conegut clown Tortell Pol-
trona ha guanyat recentment el  Premi nacional de
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquests
premis es van crear l ’any 1995 per tal de
correspondre a la vàlua i la transcendència de la
cultura a la societat catalana.

Els propers dies 2, 3 i 4 de setembre, el Circ
Cric estarà a la ciutat de Balaguer, instal.lat al camp
de futbol Maracanà, a la vora del col.legi públic
Gaspar de Portolà.

El Casal-Ateneu Pere III crea els Premis

“11 de setembre” de votació popular
D’altra banda, s’estan ultimant els preparatius per la celebració de la
Marxa de Torxes amb el Correllengua 2005, el proper 17 de setembre

El Casal Pere III retorna a les activitats
amb la commemoració de la Diada Nacio-
nal de Catalunya amb una jornada de por-
tes obertes a la seu del Casal-Ateneu al
carrer Santa Anna, 12, el dissabte 10 de
setembre al vespre. Es presentaran els Pre-
mis 11 de setembre. L’un atorgat pel Casal
Pere III-Ateneu de Balaguer, i l’altre a tra-
vés de votació popular. Les urnes per
aquesta consulta restaran obertes a partir
del 4 de setembre a la Fira d’Entitats. El
lliurament dels premis es farà durant la festa
d’aniversari del casal al juny del 2006.

Amb la creació d’aquest reconeixement
sigui a persones, entitats o bé institucions,

el Casal Pere III vol retre homenatge a tots
aquells que hagin destacat treballant per la
cultura, la societat i la nació catalana en el
decurs de l’any.

D’altra banda, el proper dissabte, 17
de setembre, torna el Correllengua 2005
amb la Marxa de les Torxes, a partir de 2/
4 de 9 del vespre, amb sortida des del
Passeig de l’Estació i que passarà per
diferents indrets de la ciutat de Balaguer.
En el decurs de la Marxa es farà la lectura
del manifest del Correllengua, el parlament
del Compromís i l’audició de La Moixeranga
d’Algemessi, himne popular de tot el territori
de parla catalana.
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Menjars casolans •Menú diari • Carta

Hostal Nou, s/n  -  25680 Vallfogona de Balaguer - Tel. 973 44 50 59

Amb la representació de l’obra «Celebra-
ció» el proper dissabte 24 de setembre a
partir de les 10 del vespre, s’iniciarà una nova
temporada del Teatre Municipal. Sota la di-
recció de Josep Galindo, Celebració està in-
terpretada per Carles Canut, Victòria Pagès,
Mingo Rafols, Boris Ruiz, Santi Sans, Lluís
Villanueva, Marta Angelat, Cristina Brondo,
Roser Camí, i Jordi Llordera entre d’altres.

L’obra està inspirada en la celebració

Comença la temporada de tardor del

Teatre Municipal amb “Celebració”
L’obra es representarà el proper dissabte 24 de setembre i comptarà

amb un impressionant planter d’actrius i actors catalans

dels 60 anys del patriarca familiar. La seva
família, inclosos els tres fills, es reuneixen
per celebrar-ho. Al final, quan tothom epsera
el discurs del pare, aquest s’hi veu incapaç
donat la recent mort de la seva filla que
acaba de suicidar-se, deixant el pes del dis-
curs al seu fill gran.

El cicle de Tardor es complementarà
amb un concert del cantautor Jaume Sisa
el dissabte 1 d’octubre, les obres teatrals
El Professional de Susan Kovacevic amb
Jordi Banacolocha, Pep Anton Muñoz,
Montse Estévez i Albert Pérez, mentre que
per la Festa Major del Sant Crist hi haurà la
representació de l ’obra «matar al
presidente» amb Paco Moran i Joan Pera i
l’actuació musical del grup El Pont d’Arcalís,
els dies 8 i 9 de novembre, respectivament.
El cicle es tancarà amb l’obra Salamandra
de Benet i Jornet amb Pep Cruz, Àngels
Poch, David Selvas i Julio Manrique.

Curs de coques de recapte

a càrrec de Pepe Daza
Els propers dies 15 i 16 de setembre de

6 a 9 del vespre al Xalet Montiu

Els propers dies 15 i 16 de setembre, la Sala
polivalent del Xalet Montiu, acollirà un nou curs de
coques de recapte, a càrrec del mestre pastisser
Pepe Daza.

Durant els dos dies, els participants aprendran
tot el procés d’elaboració d’aquestes coques típi-
ques de les comarques de Ponent.

El curs es realitzarà de 6 a 9 del vespre i les
inscripcions poden realitzar-se a les oficines de l’Impic
de 8 a 15 hores, o al telèfon 973 446606.
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EMPRESA DE PUBLICI-
TAT i DISSENY de
Balaguer precissa
dissenyador i webmaster.
Imprescindible domini de
Photoshop, Freehand, Flash,
Dream Weaber i software re-
lacionat. Interessats trucar
als tels. 973448273 /
667476167.

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

BUSQUES SEGURETAT
LABORAL? Treballa de
funcionari: Un aprovat cada
sis hores. Sistema de
preparació garantitzada fins
l’aprovat. Informa’t 900
150191, trucada gratuïta.

ES LLOGUEN pàrkings
tancats al C/ Barcelona i C/
Almatà. Raó tel. 667
476172.

BALAGUER  compro
terreno urbanizable, nave o
edif icio viejo, pago al
contado. Interesados llamar
665 443790.

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

TREBALL per tota la vida,
només amb el certificat
d’escolaritat. Subaltern per
l’Administració. Prepara’t.
Informa’t 900 150 191, tru-
cada gratuïta.

VENDA/LLOGUER local
comercial de 216m2 al C/
Barcelona. Obra nova. Dos
nivells. Raó 667476172.

ES VEN/LLOGUER
places de pàrkings tancats
al C/ Barcelona de Balaguer.
Raó 973 450841.

BALAGUER compro piso
de particular a particular.
Interesados llamar al 665
443790.

VENDA/LLOGUER de
pàrkings al C/ Molí del
Comte, 37. Raó 629
725009.

ES BUSCA  noia per
compartir pis a Vic.
Interessades 669 845313.

ES VEN PIS al c/ Girona,
a 50m del Passeig de
l’Estació, 100m2,  3 hab.,
gran menjador, cuina i bany,
terrassa i galeria tancada,
totalment reformat, calef.,
ascensor... per entrar a
viure. Raó tel. 667476172.

ES VEN pis nou de disseny
a l’Avd. Països Catalans de
Balaguer. Davant del riu.
Molts extres. Raó
618382627.

ES TRASPASSA botiga en
ple rendiment al C/ Urgell
per jubilació. Inter. 645
782660.

ES PRECISA persona
responsable per tal ler
metal .lúrgic. Inter. 973
447111, horari d’oficina.

COMPRO motos antiguas,
todas las marcas i modelos
(Bultaco, Montesa, Ossa y
otras) No importa estado.
También compro revistas
antiguas de automoción y
restos de talleres. Telf. 619
786819.

NO BUSQUIS MÉS! Amb
el graduat escolar pots ser
auxiliar Administratiu. Amb
tots els avantatges de ser
funcionari. Informació
gratuïta 900 315 315.

E S Q U I Z O F R È N I A ,
trastorns bipolar i de
personalitat, depressió,
agorafòbia. Ajuda, informació
i suport per als afectats i el
seu entorn, familiars i amics.
Agrupació de Balaguer i La
Noguera. Telf. de contacte:
Salut Mental Ponent, 610
260 221 - 973 221 019.
sampon@suport.org

P R O P E R A
CONSTRUCCIÓ de naus
al polígon de Balaguer.
Inter. trucar als matins.
973 450051.

1.500/1.200 euros
mensuals. Si vols ser bomber
és la teva oportunitat.
Pròxima oferta. Garantitzem
el teu aprovat. Informa’t 900
150 191, trucada gratuïta.

P R O F E S S O R
D’AUTOSCOLA. 1.500
euros mensuals. Requisits
Títol Oficial DGT.
Aconsegueix-lo fàcilment i
treballa. Informa’t 900 315
315, trucada gratuïta.

ES LLOGA pis de 2 hab., semi
nou, sense mobles i amb
electrodomèstics. Raó tels.
973447958 / 973450797.

SE VENDE Mercedes CLK
240. Azul metalizado, 49.000
Km. Full equip. Navegador y
teléfono. IMPECABLE. Razón
629520923.

SE BUSCA casa o adosado
en venta en la zona nueva de
Balaguer. Pago al contado.
Interesados 660 084968 y
973 446470.

SE ALQUILA apartamento al
Pere III de Balaguer, n.º 15, sin
muebles. Razón 676 335486.

COMPRO motos viejas,
Bultaco, Montesa, Lambreta,
Iso, etc. Con papeles y sin pa-
peles. También caliseras, ar-
marios, relojes, radios, libros
y tebeos. Razón 606813987.

ES NECESSITA dependent/
a a mitja jornada, cap de
setmana inclòs. Inter. 609
155640, trucar tardes.

ES LLOGA pis de 2 hab., a la
Plaça Pau Casals, edifici Caixa
Penedès. Raó 600 932155.

VACANCES, es lloga
apartament a Miami Platja,
septembre, octubre i caps de
setmana. A 50 m. de la platja,
2 hab. grans. Al costat de
Caprabo i zona comercial. Vis-
tes al mar. Inter. 659 578658
o 973 450800, Laia.

EMPRESA DE CONSTRUC-
CIÓN, precisa paletas oficial
de 1ª. Inter. 661 025 134 /
620 090780.

ES TRASPASSA  bar -
gelateria Califòrnia al C/ del
Pont, 23 de Balaguer, per
jubilació. Raó 973 445339.

ES VEN TERRENY  de rec
apte per conreu o granja, a
la zona de Térmens.
Interessats 666 375880.

ES NECESSITA oficiala de
perruqueria a mitja jornada
per perruqueria a Balaguer.
Interessats 973 445547.

ES VEN fotocopiadora -fax -
escaner marca Develop. Ideal
per a empreses. Inter. 647
713 287 de 8 a 13 i 15 a 18h.

ES PRECISA ajudant de
cuina amb experiència.
Interessats 696 952 499.

SE VENDEN 5 acumulado-
res de calor, prácticamente
nuevos. Precio a convenir. Ra-
zón 627 189487, a partir de
las 20h.

LOCAL EN VENDA
totalment condicionat. C Bar-
celona. Raó tel. 667476172.

ES VEN Ibiza GTI 16v. Clima.
Full equip. Preu: 2.000 euros.
Raó 686 457647.

ÀGER, PROPERA
CONSTRUCCIÓ de cases
adossades. Informació i
vendes Tel. 973 455074
o 659448557.

E M P R E S A
D’AUTOMOCIÓ de
Balaguer. Precisa comercial
amb o sense experiència.
Interessats 973 443121
demanar per Eva.

ES LLOGA habitació a Bar-
celona, ideal per a estudiants.
Zona de Gràcia. Bones
comunicacions. Raó 659
499530.

ROURE’S precissa ajudant
de muntador de mobles. Raó
973 45 11 05.
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900 308 308
Trucada
Gratuïta

HORAR IOD ' AU TOBUSOS
SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.50 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.45 LLEIDA diari excepte diumenge
07.48 " feiners
07.55 " 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
CASAL GENT GRAN 973 446259
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 OD 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 1 de setembre a les 8 de la tarda del 8 de setembre CLAVER

De les 8 de la tarda del 8 de setembre a les 8 de la tarda del 15 de setembre SALA

De les 8 de la tarda del 15 de setembre a les 8 de la tarda del 18 de setembre MARCH

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

PARQUETS
SESETS S.L.

Instal·lacions de
PARQUETS, TARIMES,

FLOTANTS i EXTERIORS

Pol. Ind. Camp Llong- C/ Vallfogona, 40

25600 BALAGUER - a/e: sesets@hotmail.com

Fax 973 450 525  Mòbil 687 449 890

LOCAL COMERCIAL

EN VENDA

carrer Barcelona,

120m2, totalment

acondicionat

Tel. 667476172

SE VENDE PISO

CALLE GERONA
100m2 , ascensor, calefacción

individual Gas ciudad, cocina

nueva. Totalmente reformado.

Recien pintado.

Con varios muebles.

Razón telf. 667476172

ACONSEGUEIX CÒMODAMENT
EL TÍTOL DE

900 308 308
Informa�t - Trucada gratuïta

Graduat en

Educació Secundària

Al teu ritme (tu decideixes)
Còmodament (des de casa teva)

Amb garantia (formació fins l’aprobat)

Informa�t

AUXILIAR

ADMINISTRATIU

Prepara’t per a

I mai et faltarà feina
Decenes de places convocades cada

dia en tot el territori nacional

ZELADORS

900 308 308
Informa�t

PREPARA’T i...

Trucada
Gratuïta

ACCEDEIX A
UNA FEINA ESTABLE

SERVEIS DE SALUT

www.trabajasatisfecho.com

TRABAJA
DESDE

CASA
INFÓRMATE

www.alimentonatural.com
INFÓRMATE

TU NUEVA

FIGURA

TU SALUD Y TU FIGURA

MEJORAN

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

ORENOM

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

ES VEN “Zona Escola Pia”

CASA UNIFAMILIAR

100m2 construits de local-parking,

1a i 2a planta amb 138m2 útils de

vivenda. 5 hab., 2 banys, terrasses,

cuina amb saló annex i llar de foc,

ampli saló-menjador, rebedor i esca

interior, calefacció, aire condicionat.

Raó tel. 696 530 893

Abstenir-se intermediaris

ES TRASPASSA BAR
AL C/ URGELL, 71

DE BALAGUER

INTERESSATS

TRUCAR ALS TELS.

973 446 317

973 450 385

Para su

problema económico

Interban tiene una

solución profesional,

seria y

eficaz
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