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Tornada al “cole”
El proper 12 de setembre
milers d’escolars tornaran a
omplir les aules dels
diferents centres educatius
de la comarca

El Tricicle a Balaguer
El grup teatral portarà la seva
obra SIT els propers dies 23 i
24 de setembre, obrint la
temporada de tardor del Teatre
Municipal de Balaguer

458

11 de setembre
Consell Comarcal i Ajuntament
coorganitzen novament els
actes institucionals de la
Diada Nacional de Catalunya

1a quinzena
setembre · 2006
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VOL COMPRAR O VENDRE

pisos, cases, locals, parcel.les, traspàs de negocis
Visiti’ns al Passeig de l’Estació, 1 baixos de Balaguer, tel. 973 445 705

Tens el graduat en ESO?

Millora professionalment amb un títol

Cicle Formatiu de Grau Mitjà
• Gestió Administrativa

• Cures Auxiliars Infermeria

Cicle Formatiu de Grau Superior
• Administració i Finances

Necessites una titulació oficial?

Pensa en el teu futur

� PGS - Auxiliar d�activitats d�oficina
(Curs subvencionat)

Curs Escolar de Setembre a Maig, inclou
preparació prova d’accés i informació

professional en activitats d’oficina per nois/es
de 16 a 24 anys

� Graduat en ESO
Si tens 18 anys et podem preparar pels
examens lliures (2 convocatòries any)

� Preparació prova d�accés a Cicles
Formatius de Grau Mitjà i Superior

Amb Graduat amb ESO Sense Graduat en ESO

CENTRE DE FORMACIÓ

PROFESSIONAL

ACSER S.C.C.L.

(ACADÈMIA SERRA)

c/ Sant Lluís, 50  |  25600 BALAGUER
Tel/Fax 973 44 59 12  |  mail:c5006793@xtec.net
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sumari

CENTRE CULTURAL

� INFORMÀTICA � INFORMECA (Mecanografia assistida per ordinador)
� ANGLÈS / FRANCÈS / ALEMANY � CATALÀ i CASTELLÀ per estrangers

� REPÀS de totes les assignatures de l�escola
Horaris de matí, tarda i vespre � Classes durant la setmana i els dissabtes

CENTRE CULTURAL - Passeig de l’Estació, 25 - 25600 BALAGUER - Informes i inscripcions: de 7 a 9. Tels. 973 443 627 / 973 445 429 - Tel. mòbil 626 555 395

MATRÍCULA OBERTA - Inici del curs, 12 setembre

CURS 2006-2007

ADULTS i INFANTS a partir de 3 anys

Un altre curs escolar!!

Les famílies amb nenes i nens amb edat

escolar, tornen a anar de bòlit aquests dies

anteriors a l’inici del curs escolar. Tot i que ja

sembla un tòpic d’aquestes dates, recent

acabades les vacances, l’economia familiar

no sembla estar en el seu millor moment per

fer front a l’inici de curs. Durant aquesta set-

mana, s’han hagut de fer les compres dels

llibres, el material escolar, les bates o unifor-

mes, segons el centre educatiu, els xandalls

i resta d’equipament esportiu. Tot, suma la

xifra d’uns 400 euros per alumne.

A aquesta quantitat hi haurem d’afegir les

diferents quotes que es paguen de totes

aquelles altres activitats extraescolars, que

avui, sembla que hi estiguin obligats, fan la

majoria dels nostres alumnes. Que si el fut-

bol o el bàsquet, que si l’informàtica, que si

música o anglès, conformen la gran quanti-

tat d’oferta d’activitats que els més joves

poden fer al sortir de l’escola, tot i que, en-

guany la majoria d’ells faran la famosa sise-

na hora, que els tindrà una hora més tancats

al centre escolar.

Cal dir , que alguns centres, conscienciats

d’aquesta important despesa que suposa per

moltes economies familiars, l’inici de curs

En portada:
Santa Maria

BALAGUER
Balaguer comptarà amb una

nova llar d’infants, el
setembre del 2007

L’Ajuntament urbanitzarà la
placeta Cecilia Comenges,
entorn de Sant Santa Maria

COMARCA
Aquest cap de setmana se
celebren les festes majors de
Bellcaire i Térmens

El Consell i Identirama signen
un conveni per excavar les
Franqueses

CULTURA
Èxit de la primera fira de

ceràmica del carrer del Pont,
al Centre Històric

Balaguer passa a la fase final
del concurs musical
Cantamania de TV3

ESPORTS
El Balaguer inicia la
temporada amb una victòria
per 3-0 davant el Palamós

Marcos León guanya la marató
de pesca, celebrada el passat
26 i 27 d’agost

escolar, treballen buscant solucions que

abarateixin la qüestió. Alguns centres ja

aprofiten els llibres dels alumnes d’un any

per l’altre, passant-los als alumnes del curs

anterior. Aquesta és una bona manera

d’economitzar, tot ensenyant als alumnes

que han de tenir cura d’un material que

deixa de ser seu, i passa a ser de l’escola

o de la comunitat educativa.

Podria fer-se alguna cosa similar amb

bates i uniformes, creant un banc de ma-

terial escolar. Moltes vegades queden ba-

tes i xandalls, nous i petits, i podria ser

una bona manera d’economitzar més du-

rant aquesta època de l’any, si es com-

partissin amb els altres alumnes de cur-

sos inferiors.

Segurament, aquestes pràctiques

estalviatives caldria generalitzar-les a tots

els centres educatius, imposades pel propi

Departament d’Educació, que a la vega-

da, no hauria d’escatimar ni un sol esforç

a la dotació de tot tipus de material per a

que els nostres alumnes gaudeixin de la

millor educació. Ells són el futur del nos-

tre país i de nosaltres depèn la seva edu-

cació.



4

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

Balaguer comptarà amb una nova llar

d’infants municipal el setembre del 2007
La nova infrastructura educativa constarà de 82 places escolars

i es construïrà a la vora del col.legi públic Gaspar de Portolà

L’Ajuntament de Balaguer té prevista la

construcció d’una nova llar d’infants munici-

pal, donada la mancança de places esco-

lars per alumnes d’edats compreses entre

els 0 i els 3 anys a la ciutat de Balaguer.

Durant la fase de matriculació del curs

2006-2007, una trentena de nens i nenes

es van quedar sense poder-se matricular a

la única llar d’infants municipal, la guarderia

Patufet, i és per aquest motiu que des de la

regidoria d’ensenyament de l’Ajuntament de

Balaguer va estudiar-se la possibilitat de

construïr una nova llar d’infants a la capital

de la Noguera.

Un cop redactat el projecte bàsic de

construcció de la nova guarderia municipal,

l’Ajuntament de Balaguer demanarà el cor-

responent ajut econòmic al Departament

d’Educació de la Generalitat de Catalunya,

per tal de poder construïr el nou equipament

educatiu, que està previst que pugui entrar

en funcionament el proper mes de setem-

bre del 2007, a l’inici del curs escolar 2007-

2008.

La nova llar d’infants tindrà dues línies

completes, amb dues aules per nens de 0

anys, dues línies per nens i nenes d’un any i

dues aules més per alumnes de dos anys,

amb una capacitat total de 82 alumnes, i es

construïrà als terrenys municipals que es

troben a la vora del col.legi públic Gaspar

de Portolà.

Nous jocs infantils al pati

de la llar d’infants Patufet
Enjardinament i adequació del patí
interior del centre educatiu infantil

Durant aquestes primeres setmanes de setem-

bre, s’està enjardinant i arranjant el pati interior de

la llar d’infants Patufet. Les obres d’adequació com-

portaran que aquest pati tingui dues zones diferen-

ciades, una amb terra de cautxú per evitar els cops

i  nous jocs adaptats a les edats actuals dels alum-

nes de la guarderia, com una gran casa amb dife-

rents activitats i un petit tobogan. A l’altra banda del

patí, s’hi plantarà gespa i s’hi col.locarà el gronxa-

dor i el cotxe existents actualment, i s’hi afegirà un

sorral.

Amb l’adequació del patí interior s’intenta millo-

rar les instal.lacions d’aquest equipament educatiu,

l’interior del qual va ser totalment remodelat fa un

parell d’anys, mentre que el curs passat es va

remodelar l’entrada i el pati exterior.
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La Fira d’Entitats reuneix una quarantena

d’associacions de Balaguer
Creu Roja va fer fins a cent cinquanta atencions a visitants de la Fira

La sisena edició de la Fira d’Entitats va reunir

una quarantena d’entitats i associacions de Balaguer

i Comarca, el passat diumenge 3 de setembre, a la

Plaça del Mercadal de Balaguer, amb l’objectiu de

reunir totes les entitats possibles perquè puguessin

intercanviar experiències i impressions, alhora que

donen a conèixer la tasca que estan realitzant.

Els actes van començar a les 11 del matí, amb

l’acte inaugural a càrrec del Conseller de Governa-

ció de la Generalitat de Catalunya,

Xavier Sabaté, i l’alcalde Miquel

Aguilà.

A partir de les 12 del migdia

va celebrar-se el concurs de dibuix

infantil, sense faltar-hi les sarda-

nes, i la ballada de gegants de

Balaguer. A la tarda, després del

berenar per als més petits, es van

repartir productes de la terra en-

tre els assistents i posteriorment

va haver-hi una actuació de l’Es-

cola de Dansa i de Sevillanes de

Balaguer. La fira es va cloure amb

una actuació musical i el lliurament

de premis del concurs de pintura,

a partir de les 8 del vespre.

Cal destacar la presència de

l’stand de Creu Roja que al llarg de

tot el dia va comprovar el nivell de

sucre i la tensió a tots els visitants

que ho van sol.licitar, amb més de

150 atencions.

Campanya de donació de

sang a Balaguer
Els propers dies 15 i 16 de setembre, i a la Sala

d’exposicions de l’Ajuntament, es farà novament una

campanya de donació de sang a Balaguer sota el

lema «Amb una vegada no n’hi ha prou».

El dia 15 de setembre, es podrà donar sang de

6 de la tarda a 10 del vespre, mentre que el dia 16

de setembre, les donacions es podran fer de 10 del

matí a 2 de la tarda.
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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

Laboratori

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

HORARI: diari de 9h a 11h.

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

973 246 850 - 667 471 961

ZONA TORRELAMEU

Nueva construcción de pisos y áticos
de 2, 3, 4 habitaciones, con terrazas
de hasta 134 m2 con barbacoa. Jardines
propios y comunitar ios,  p isc ina
comunitária. Suelo de parquet, video
portero, columna hidromasajes, a/a,
atrapa polvo. Los precios incluyen
parquing y trastero.  Sólo a 10
kilómetros de Lleida. Información y
planos. Acabados de alto estanding.

ZONA BALAGUER - Ref. 0005

Zona nueva. A inversionistas. Piso de 80
m2, totalmente reformao. 4 hab., 2 baños,
ascensor, amueblado. Con contrato de
arrendamiento por 4 años. Precio:
132.222,66 e.

BUSCAMOS PISOS O CASAS PARA

ALQUILAR, VENDER O COMPRAR

EN CUALQUIER ZONA.

NO IMPORTA LA REFORMA.

L’Associació de comerciants

organitzà amb èxit el mercat

de les Rebaixes d’estiu
El passat divendres 4 d’agost al Passeig

de l’Estació de Balaguer

El passat divendres dia 4 d’agost de 10 del matí
a 20:30 del vespre i al Passeig de l’estació (en el
tram entre la Plaça de la Sardana i el carrer Doctor
Flèming) es va dur a terme el III Mercat de les Rebai-
xes, organitzat per l’Associació de Comerciants
Balaguer 2021.

L’esdeveniment  comercial que intenta incentivar
el comerç local, organitzat per l’Associació de co-
merciants de Balaguer va estar acompanyat per
animació musical i comptà amb una vintena d’esta-
bliments associats, de sectors com moda, comple-
ments i equipament per la persona, serveis i deco-
ració.

Més de quatre mil alumnes de la

comarca retornen a les aules
La normalitat centra el retorn a les aules dels alumnes de la

comarca, en l’inici del curs educatiu, el dimarts 12 de setembre

El proper dimarts 12 de setembre, més
de quatre mil alumnes de Balaguer i comar-
ca, entre infantil, primària i secundària, ini-
ciaran el nou curs escolar. Segons fons del
Departament d’Educació, tot és a punt per
a que el curs comenci amb total normalitat
als diferents centres educatius de la comar-
ca de la Noguera, sense que es presentin
novetats respecte al curs anterior.

Un dels centres que podria veure alterat
el seu funcionament normal al llarg del curs

és el col.legi Àngel Guimerà, donades les
obres de remodelació total que s’estan du-
ent a terme el centre públic més antic de
Balaguer.

D’altra banda, està previst que el pro-
per dimecres 13 de setembre, el Conseller
d’Educació de la Generalitat, José Manuel
del Pozo inauguri oficialment el curs esco-
lar 2006-2007, a Balaguer, en un acte aca-
dèmic a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Balaguer a partir de les 7 de la tarda.
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ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

Centre Mèdic Pere III

ara amb més especialistes
Dr. Jaume Canal. Medicina General

Dr. Antoni Santamaria. Ginecologia i obstetricia
Dr. H. Marin. Oftalmologia

Dr. Josep M. Greoles. Cirurgia General
Anàlisis clíniques. Laboratori Sabater-Tobella

Montse Terés. Llicenciada en psicologia
Eva Barallat. Infermera. Extraccions i cures

Consultes privades i Mútues
Visites concertades al tel. 605 95 13 93

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

- ES VEN casa a les Avellanes.
- ES VEN casa a Àger.
- PATI de 4.500 m2 a Ivars de Noguera, zona
urbanitzable.
- ES VEN local comercial 80 m2, c/ St Josep de
Calasanç.
- ES VEN casa pairal a Roni (Pallars Sobirà).

Per tal de millorar i cobrir les necessitats

esportives i lúdiques de la ciutat, l’Ajuntament

de Balaguer ha adjudicat les obres de cons-

trucció d’un nou pavelló multifuncional, de mil

metres quadrats i que es construïrà en el so-

lar que hi ha a la vora del Molí de l’Esquerrà,

de propietat municipal, i que a més d’alber-

gar, en un futur, algunes de les activitats que

es feien als pavellons de la Cros, també ser-

virà per acollir les classes del Club de Gim-

Es construirà un nou pavelló de 1.000

metres a la vora del Molí de l’Esquerrà
Amb finalitats lúdiques i esportives, acollirà, a més, les competicions

del Club Tennis Taula de Balaguer i la Gimnàstica Rítmica

nàstica Rítmica de Balaguer, així com les com-

peticions oficials del Club Tennis Taula

Balaguer, que enguany ha aconseguit l’ascens

a Divisió d’Honor.

El nou pavelló estarà totalment acabat

abans de finals d’any, i per tant, s’espera que

a principis d’any 2007, ja estigui en ple funci-

onament.

Fins ara, tant la gimnàstica rítmica com

el Tennis Taula utilitzaven el tercer pavelló de

la Cros, construït ara fa cinc anys, amb es-

tructura metàl.lica, molt similar al que es cons-

truïrà a la zona del Molí de l’Esquerrà, tot i

que aquest serà de dimensions més grans i

gaudirà dels serveis necessaris d’un pavelló

esportiu.

D’altra banda, l’Ajuntament de Balaguer

també va anunciar fa uns mesos el projecte

de cobrir la pista esportiva del barri del Secà,

per millorar la infrastructura esportiva de la

ciutat.

Les obres del pavelló

polivalent a bon ritme
Ja s’està col.locant tota l’estructura

metàl.lica perimetral del pavelló

Les obres del nou pavelló polivalent que s’està

construïnt als antics terrenys d’Inpacsa marxen a bon

ritme, ja que han d’estar acabades abans del proper

mes de novembre, per ser inaugurades en el decurs

de la Festa Major del Sant Crist.

Durant aquest mes d’agost s’ha estat col.locant

bona part de l’estructura metàl.lica del perímetre del

pavelló de 4.500 metres quadrats, dels quals 3.500

metres seran de pista esportiva, acollint un total de

tres camps per la pràctica del bàsquet, futbol sala,

o qualsevol altre esport de pista.
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L’Ajuntament urbanitzarà la

Plaça Cecília Comenges
L’obra millorarà l’entorn de l’església

gòtica de la capital de la Noguera

A mitjans del passat mes d’agost, l’Ajuntament

de Balaguer va aprovar inicialment el projecte per a

la urbanització de la plaça Cecília Comenges, situa-

da al davant de l’església gòtica de Santa Maria de

Balaguer, redactat per l’arquitecte tècnic Jordi Leiva,

amb un pressupost de 45.370 euros.

El projecte està a exposició pública i un cop es-

tigui aprovat definitivament, l’ajuntament s’ha com-

promès ha realitzar aquesta obra de millora de l’en-

torn d’un dels edificis més emblemàtics de la capital

de la Noguera.

El passat dimarts 15 d’agost, amb una

Ofrena Floral a la Mare de Déu i una Missa

solemne, l’església de Santa Maria de

Balaguer va reobrir les seves portes al cul-

te, un cop s’ha col.locat tot el terra de pe-

dra, obra que va iniciar-se ara fa uns mesos

per millorar el paviment que estava molt de-

teriorat.

Segons fons de la Parròquia de Balaguer,

fins al moment s’han recollit donatius amb

L’església de Santa Maria de Balaguer ja

llueix el seu nou paviment de pedra
Les aportacions dels balaguerins, 13.614 euros, han significat fins al

moment el 76,17 % del cost total de les 3.357 lloses de pedra

un total de 13.614 e, que corresponen al

finançament d’un total de 2.269 lloses, i el

76,17% del total, quedant sense patrocinar

encara 1.088 lloses. Els interessats en pa-

trocinar alguna d’aquestes lloses que falten,

encara ho poden fer fent l’ingrés al compte

obert per aquesta finalitat a La Caixa.

Després de la col.locació de tot el pavi-

ment de pedra, ara queda restaurar i pintar

totes les portes, les baranes de ferro que hi

ha davant del presbiteri i a la capella baptis-

mal, així com restaurar i pintar els bancs.

També està prevista la col.locació de nous

bancs i s’està estudiant la possibilitat

d’instal.lar una il.luminació interna adequada

que ressalti tota l’estructura i doni a l’esglé-

sia un bon caliu.

El pressupost total de les obres és de

136.000 euros, dels quals 53.500 han es-

tat subvencionats per la Generalitat, i 12.000

per L’Institut d’Estudis Ilerdencs.
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CRÉDITOS PERSONALES

CRÉDITOS HIPOTECARIOS

CAPITAL PRIVADO

LETRAS Y PAGARÉS

Balaguer. Pis 70m2, 3 hab., bany complet,
traster. Parkings opcionals. Preu: 131.000e.

Balaguer. Dúplex zona secà. 115 m2, 3
hab., 2 banys complets, garatge privat.
150.000e.

Finca. 10.000 m2 de terreny, casa de 150m2

en una planta. Oportunitat! Preu: 132.000e.

Balaguer. Apartament moblat, 2 hab., cui-
na i banys reformats per estrenar. Preu:
78.000e.

El grup de música Bramatopin actuarà

durant els actes de l’11 de setembre
Josep Roig i Miquel Aguilà presidiran els actes institucionals que es
faran davant de l’escultura l’Escull, a l’Avinguda dels Països Catalans

El president del Consell Comarcal de la

Noguera Josep Roig i l’Alcalde de la ciutat

de Balaguer Miquel Aguilà, presidiran els ac-

tes del proper 11 de Setembre, Diada Naci-

onal de Catalunya, coorganitzats, un any més

per les dues administracions local i comar-

cal.

Els actes institucionals començaran a 2/

4 de 7 de la tarda, davant del monument

escultòric l’Escull, situat a l’avinguda dels Pa-

ïsos Catalans de Balaguer, amb la presèn-

cia de diferents autoritats locals i comarcals

i el públic assistent a l’acte.

Acte seguit, a partir de les 7 de la tarda,

hi haurà l’actuació del grup de música tradi-

Lluís LLach i el Barça

guanyadors del Premi

Jaume d’Urgell 2006
Recolliran el premi el proper 11 de

setembre al Consell Comarcal

El cantautor català Lluís Llach ha estat guardo-

nat, conjuntament amb el Futbol Club Barcelona, amb

el XVII Premi Jaume d’Urgell, que anualment atorga

el Consell Comarcal de la Noguera, a aquella perso-

na 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 el periodista de

Catalunya Ràdio, Antoni Bassas i l’Obra Cultural de

l’Alguer, els mereixedors d’aquest premi, que els

guardonats recolliran durant els actes commemo-

ratius de la Diada Nacional de Catalunya, el proper

dilluns 11 de setembre.

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

vespre a la Sala d’Actes de la Seu del Consell Co-

marcal de la Noguera, amb la presència de les au-

toritats locals i comarcals i en el decurs dels actes

institucionals de l’11 de setembre que organitzen

conjuntament Ajuntament de Balaguer i Consell Co-

marcal de la Noguera.

cional  Bramatopin. A 2/4 de 9 del vespre,

els actes institucionals es traslladaran a la

seu del Consell Comarcal de la Noguera,

on es farà el lliurament del XVII Premi Jaume

d’Urgell que s’atorga, anualment a aque-

lles persones o entitats que més s’han dis-

tingit al llarg de la seva vida, per la promo-

ció i tasca en pro de la unitat de la llengua

catalana.

En aquesta edició, el jurat del Premi

Jaume d’Urgell va decidir atorgar el Premi

ex aequo al cantautor Lluís Llach i al Club

de Futbol Barcelona. Els actes institucio-

nals finalitzaran a les 9 del vespre amb una

recepció oferta a les autoritats presents.
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A la primera quinzena d’agost la gent de Les

Terres del Marquesat van realitzar una visita

d’arqueologia industrial a l’antiga Sucrera de

Menàrguens i a l’empresa Sorigué, capdavantera

en la recuperació de l’or al.luvial. Es varen endinsar

dins el món de la geologia a través d’un DVD molt

didàctic que  va oferir l’empresa Sorigué, dins del

seu museu dedicat als diferents tipus de productes

Membres de Les Terres del Marquesat

visiten Sorigué i la Sucrera de Menàrguens
A l’empresa constructora Sorigué van veure com s’extreu l’or dels

diferents minerals del material, amb mitjans molt sofisticats

obtinguts de la gravera de la Plana

del Corb. Hi destaca la recuperació

de l’or al.luvial; es tracta d’un procés

sofisticadíssim, tal com ens va

explicar el senyor Osvaldo Josa de

la mateixa empresa. Varen veure

com es separaven els minerals,

concretament l’or, sobre una taula

tipus Wilfley 2000. Aquesta taula

consisteix en una superfície

inclinada romboèdrica amb un dels

laterals més allargats, també inclou

unes dutxes d’aigua que per la

inclinació de la taula es desplaça cap

al lateral més curt mitjançant unes

vibracions constants en una direcció

perpen-dicular a la làmina d’aigua.

Per últim varen fer un tomb per

la gravera i com es d’esperar no hi

manca cap detall de seguretat, ja

sigui a nivell de sostenibilitat com a

nivell ambiental. De l’explotació no

en surten residus, tot es recicla. Fins hi tot s’està muntant

una planta de cogeneració alimentada amb gas per produïr

electricitat suficient per alimentar tota la planta i la restant es

ven a l’empresa subministradora.

Després van visitar Menàrguens, on els esperava l’Antoni

Josa, autor del llibre “La història de la sucrera de Menàrguens”

que els va dur per les dependències de la fàbrica, actualment

en propietat d’Actel de Térmens. Poc en queda d’aquella

indústria que en temps passats va ser el motor econòmic de

la zona, val la pena veure aquests edificis modernistes: la

ximeneia, signe d’identitat de la fàbrica, l’estació del trenet

que anava de Mollerussa a Menàrguens amb extensió a

Balaguer, el pont de ferro, nexe d’unió entre poblacions de

Térmens i Menàrguens.
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La Cambra de Comerç

organitza l’acte

“Salau: estudiem-ho”

El passat dimarts 5 de setembre, la Sala d’Actes de

la Delegació de la Cambra de Comerç de Balaguer i

Comarca, va acollir l’acte que sota el nom “Salau:

estudiem-ho”, va presentar l’Associació Internacio-

nal per al túnel de Salau i la lieson France - Espagne,

i organitzada per la Cambra de Comerç de Lleida.

Aquesta associació internacional fa anys que tre-

balla i lluita per aconseguir que el projecte de cons-

trucció del túnel de Salau, al Pirineu lleidatà, al Pallars

Sobirà, sigui una realitat per tal d’acostar les relaci-

ons i comunicacions entre Espanya i França per

aquesta zona del Pirineu lleidatà.

L’associació participa anualment en diferents

actes i manifestacions reivindicatives d’aquesta obra

estructural, que compta amb molts seguidors i adep-

tes tant a un costat com a l’altre de la frontera.

El Consell Comarcal i Identirama signen un

conveni de col·laboració per les Franqueses

La Fundació Endesa financia el projecte

d’il.luminació de l’església de Castelló
La Fundació Endesa ha finançat

amb més de seixanta-dos mil eu-

ros la il.luminació ornamental de l’es-

glésia de Sant Miquel de la pobla-

ció noguerenca de Castelló de

Farfanya.

El principal objectiu d’aquesta

actuació no és altra que la de res-

saltar la volumetria i la bellesa

d’aquest monument, especialment

durant les hores nocturnes.

El temple es va construïr al se-

gle XI, i actualment està obert al

culte, i no fa massa temps que es

va construir un nou absis i un re-

taule de pedra.

Els punts de llum es col.locaran

als murs i sobre suports especials

situats a una certa distància de la

façana per millorar la perspectiva

ocular del visitant.

La Fundació Endesa des de l’any

1998 es fa càrrec de subvencionar

El Ple del Consell Comarcal de la Noguera del

passat 27 de juliol, va aprovar la signatura del con-

veni entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’em-

presa Identirama SA, per a l’execució de les obres

d’intervenció arqueològica al Mo-

nestir de Santa Maria de les Fran-

queses, correponent a la fase del

2005, per un import total de

12.000 euros, que es distribuïran

en un 50 per cent cada entitat.

D’altra banda, el Ple també va

aprovar el conveni entre el Consell

i l’Ajuntament de Ponts per a la

prestació del servei de transport

adaptat de persones amb disminu-

cions físiques i psíquiques de la

comarca usuàries de la residència

i el centre de dia de la localitat de

Ponts. El consell cedirà un vehicle

adaptat i es fa càrrec de les des-

peses de manteniment i de part del

personal del servei.

la il.luminació de monuments declarats patrimoni his-

tòric i artístic com és el cas de Sant Miquel de

Castelló.

Entre d’altres monuments que han il.luminat en

els darrers anys cal destacar el Monestir de Poblet,

així com el finançament de vuit catedrals catalanes

com la de Barcelona, Girona, Lleida, Vic, Tarragona,

Solsona, La Seu d’Urgell i Tortosa, i diferents cas-

tells de les comarques catalanes.
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SI NECESSITA EL 100%
LI OFERIM LA MILLOR FINANCIACIÓ

BANCÀRIA
TIPUS DE SORTIDA 3% FINS A 35 ANYS

I SI NECESSITA REFINANCIAR
LA SEVA VIVENDA

TRUQUIN�S AL  TEL. 973 448 159

BELLCAIRE

Propera promoció de cases
afilerades.

Ampli jardí, garatge de dues places.
Acabats de primera qualitat.

Visqui amb tranquil.litat.

BALAGUER
REF. 048498

 Acollidor apartament de 80
m2 d’estil rústic. 2 hab.

dobles, bany, cuina de gas,
galeria tancada, calef. i

sostre de fusta.
Acabats de primera

qualitat! Consultin�s!

BUTSÈNIT
REF. 48482

Magnífic terreny de
260 m2.

Solar edificable al casc
urbà.

Excel.lent situació!

BALAGUER
REF. 048497

Acollidor pis moblat de
80m2. 3 hab., (2 dobles), 1
bany, cuina butà i galeria.

Molt cèntric! Moltes
possibilitats!

CORBINS
REF. 24141

Fantàstica masia de 291m2

i 8Ha de regadiu.
4 hab., cuina butà, 1 bany i

magatzem.
Vísitala amb nosaltres!

BALAGUER
REF. 048476

Acollidor apartament
de 60 m2.

2 hab., bany, cuina
elèctrica, calef. i traster.

Moblat i totalment reformat!
P.V.P: 76.000 e

BALAGUER
REF. 048499

Impecable pis seminou de
92 m2, al centre. 3 hab., 2

banys complets, cuina-
office, a/a, calef.,galeria,

terrassa, balcó. Completa-
ment moblat!

No se�l deixi escapar!

BALAGUER
REF. 048484

Pis de 105 m2. 3 hab.
dobles, 2 banys, saló-
menjador 30 m2, cuina

elèctrica, galeria, traster i
calef.Moblat i equipat.

Llest per entrar a viure!!
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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 8 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

XX Cursa popular de la

Diada a Térmens
Aquest any es celebren els 20 anys de la Cursa

de la Diada de la vila de Térmens. La que va comen-

çar essent una trobada entre amics que feien atle-

tisme s’ha acabat convertint en una cursa que aple-

ga unes 500 persones. Això sí, en les últimes edici-

ons s’ha fet un esforç important per introduïr algu-

nes millores. D’aquesta manera, s’ha substituït un

circuit completament urbà per un altre de 10 km

que combina 80% pista i 20% asfalt amb petits to-

bogans, i que transcorre pel marge esquerra del riu

Segre i amb esplèndides vistes a la Serra del

Montsec.  Pel que fa a la caminada, la podríem ano-

menar passejada, la qual passa per una part del

circuït de 10 km i és una bona manera de fer parti-

cipar a la majoria d’acompanyants dels corredors,

els quals tenen garantida la animació gairebé per

tot el circuït. Per finalitzar hi ha un dinar de germa-

nor per a tots els participants i acompanyants. 

Els actes festius de la Festa Major de

Térmens, que se celebra del 8 al 12 de se-

tembre, començaran el divendres, amb un

Ball de Sevillanes a la plaça Catalunya a càr-

rec del grup de Sevillanes de Térmens. A

partir de les 10 del vespre, hi haurà el So-

par a la Fresca al lateral del Poliesportiu

seguit d’una sessió de karaoke.

El dissabte 9 de setembre, començarà

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

Bitlles i a les 5 de la tarda, la III Trobada de

Colles Geganteres i grallers. A les 11 de la

nit al pavelló poliesportiu, ball de nit amb

l’orquestra Banda Sonora, i tot seguit, Nit

House al pavelló. Al sortir el sol, Una gran

Rua de Matinada amb xocolata i coca per a

tothom.

El diumenge 10  començarà amb la pri-

mera fase del Concurs de Botifarra, a la llar

de jubilats, mentre a la Plaça Catalunya

s’instal.larà el parc Hamelin per a tota la

mainada, amb inflables, ludoteca infantil, cir-

cuit de kars i toro mecànic. A partir de les 6

de la tarda, hi haurà el partit de futbol i una

llarga sessió de ball a càrrec de l’orquestra

Swing Latino. Al vespre gran espectacle de

varietats amb el showman Juan Jimeno, l’hu-

morista Paco Calonge, la vedette Karla

Duarte i la màgia de Màgic Xtreme. Tot se-

guit la Nit Jove amb N’view i una sessió de

disco-mòbil.

El dilluns 11 es farà la segona fase de la

botifarra, el Dinar Popular de la Diada, i a

partir de les 6 de la tarda, l’espectacle in-

fantil M’arremango a càrrec dels Pepsicolen.

L’Escala en Hifi dels escolars i un cercavila

de foc amb els Diables d’Alcarràs posaran

punt i final als actes del dilluns.

La Festa s’acabarà el dimarts amb la

presència de l’Orquestra Costa Brava, que

amenitzarà, la Missa, la ballada de sarda-

nes, i el concert. També la sessió contínua

de ball de fi de festa, anirà a càrrec de la

mateixa orquestra.
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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 608 162 732
Tel. part. 973 610 413

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

Del 8 al 11 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 8 amb el
23è Sopar Popular amenitzat pel DUO AL&MA al
poliesportiu municipal. A partir de les 12 de la nit,
començarà la II Foamy Bull Party amb la Disco-Mòbil

Bellcaire d’Urgell celebra la seva Festa

Major d’estiu del 8 al 11 de setembre
Els actes musicals, esportius, lúdics i culturals centren l’activitat de

la Festa Major més popular d’aquesta localitat noguerenca

Arguson, Dj’s, gogo’s, toro mecànic i
festa de l’escuma, a la pista desco-
berta del camp d’esports.

El dia 9 de setembre continuen
els actes a partir de les 7 de la tarda,
amb un concert amb l’Orquestra Noc-
turna, seguit d’un ball de tarda a càr-
rec de la mateixa orquestra. A partir
de la mitjanit hi haurà un correfocs
pels carrers del poble amb els Dia-
bles Recerca. La rua s’acabarà a les
piscines amb espectacle de foc. A
contiuació, l’Orquestra Nocturna serà
la protagonista de la sessió del ball
de nit, que finalitzarà amb la marxa
de La Banda del Drac.

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 cercavi-

la pels carrers del poble amb El Petit Circ. A primera hora de la
tarda, emocionant partit de Segona categoria Regional entre el
Bellcairenc i el C.F. Bellvís i sessions de ball amb l’orquestra Ma-
rinada, tant de tarda com de nit.

La Festa continuarà el dilluns 11 de setembre, amb una ma-
tinal de futbol amb els equips alevins i infantils de la U.E. Tàrrega
i l’Escola de Futbol Urgell. A partir de la 1 del migdia hi haurà
l’actuació de l’Esbart Sant Julià de l’Arboç.

L’acte fi de festa serà una ballada de sardanes amb la Cobla
Ciutat de Cervera a la pista descoberta del camp d’esports i una
xocolatada per a tots els assistents a l’acte de la Diada Nacional
de Catalunya.
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Li ajudem a vendre

el seu pis, o li

comprem.

Financem el seu

pis a mida.

Unifiqui els seus

prèstams amb una

única quota.

Truqui’ns i

l’informem.

A 3 km. de Puigverd de Lleida: Finca rústica de 4.700 m2, tota vallada,
amb casa a reformar i piscina. A peu de carretera. Preu: 144.000 e.
Zona Balaguer: Carretera Camarasa, 3 hab., 76 m2, cuina, menjador, galeria,
terrassa. Sense mobles i per reformar.
Zona Balaguer: Carretera Camarasa, dúplex, 6 hab., super equipat. Doble
plaça de garatge tancat.
Zona Balaguer: OFERTA! Local per de 72 m2, nou. Preu: 90.000 e.
Gerb: Casa de 300 m2, 6 hab., 2 banys complerts, cuina-office, pàrking 3
cotxes, terrassa, pati, calef. gasoil. Preu a consultar.
Zona Sentiu: Terreny per construir: planta baixa+2 pisos. Preu: 42.070 e.
Zona Balaguer: Pisos i apartament d’obra nova.
Cambrils (La Llosa): Apartaments de primera línia de mar. 2 i 3 hab., des
de 222.347 e amb pàrking, 282.475 e, 288.485 e i 342.577 e sense pàrking.

El Tricicle obre el cicle de Teatre de

Tardor del Municipal amb l’obra SIT

Els propers 23 i 24 de setembre, el grup
teatral El Tricicle obrirà la temporada de tar-
dor al Teatre Municipal de Balaguer amb la
representació de l’obra SIT.

El Tricicle ret homenatge a un objecte
tant quotidià com és la cadira, un objecte
indispensable en el recorregut vital del ser
humà des del seu descobriment, fins avui,
acompanyant l’home en la majoria d’activi-

tats que fa. La cadira ha estat espectadora
de privilegi en tractats de pau, àpats
suculents, xerrades agradables, dures sen-
tències, espectacles divertits, llargues es-
peres o amors apassionats.

Tricicle també ha tingut la cadira com a
coprotagonista en moltes situacions: gags,
esquetxos dels seus espectacles anteriors
com Slastic, Èxit o Entretrés.

Balaguer es classifica per

la fase final del Cantamania
El concurs musical ha estat en bona
part de la programació d’estiu de TV3

A finals del passat mes de juliol, Balaguer i els
seus representants guanyadors de la fase prèvia del
concurs musical Cantamania que ha organitzat TV3,
durant tot l’estiu per les diferents ciutats catalanes,
van participar a la fase televisiva, en una gala en la
que van enfrontar-se a 4 ciutats catalanes.

Les votacions, tant de la resta de ciutats al ma-
teix plató televisiu, sumades als vots que van rebre
per telèfon o per missatges SMS, van fer que els
representants balaguerins es classifiquessin per la
fase final del concurs que es celebrarà al Palau Sant
Jordi de Barcelona, en data, encara per confirmar.

Cantamania s’ha pogut veure diàriament en les
seleccions de cada ciutat, i cada dijous en les dife-
rents gales televisives en grups de cinc ciutats.

LLIBRERIA VALL
LIQUIDACIÓ TOTAL PER TANCAMENT.

DESCOMPTES FINS AL 50%
AMB MATERIAL ESCOLAR I D’OFCINA

c/ d’Avall, 44

25600 BALAGUER

Tel. 973 44 60 04 ho liquidem tot!!!
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CURSOS DE FORMACIÓ SUBVENCIONATS

Generalitat de Catalunya
Servei d�Ocupació de Catalunya

Unió Europea
Fons Social Europeu

per aturats/des

- Administratiu Comptable
- Empleat Oficina

- Dependent de Comerç
- Administratiu Comercial

- Tècnic en software Ofimàtic

Generalitat de Catalunya
Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya

per treballadors/es i autònoms/es

- Anglès
- Decoració (Sector Comerç)

- Català
- Windows, Word, Excel

- Internet
- Comptabilitat

- Photoshop
- Autocad

- Ofimàtica

Cursos subvencionats pel Consorci per la Formació contínua
de Catalunya  i el Fons Social Europeu

Cursos subvencionats pel Servei d�Ocupació de Catalunya del
departament de Treball i el Fons Social Europeu

CENTRE DE FORMACIÓ

PROFESSIONAL

ACSER S.C.C.L.

(ACADÈMIA SERRA)
c/ Sant Lluís, 50 - 25600 BALAGUER - Tel/Fax 973 44 59 12
mail:c5006793@xtec.net

Horari de

tarda i nit

Unió Europea
Fons Social Europeu
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El passat dissabte 12 d’agost, organitzada

per l’Associació de Veïns del Centre Històric, va

tenir lloc la primera Fira de la Ceràmica a Balaguer,

amb la participació de diversos ceramistes pro-

vinents basicament de la mateixa ciutat de

Balaguer i de poblacions de la comarca de la

Noguera -Ponts, Bellmunt- i comarques adja-

cents.

Durant la Fira, el ceramista de la població

gironina de Quart, Josep Mestres, va fer demos-

tracions de com es modela el fang amb el forn.

La Fira es va obrir a les 10 del matí i es va cloure

a les 8 de la tarda. Durant el matí es comptà

amb una afluència de públic molt nombrosa, que

si bé va minvar a primeres hores de la tarda, es

tornà a avivar a darrera hora.  La presència de

públic visitant ha estat valorada positivament tant

per l’organització com pels ceramistes assis-

tents. El certamen ha estat també molt ben acollit

pels comerços del carrer del Pont i es dóna per

feta una reedició de la cita l’any vinent.

L’Associació del Casc Antic organitzà la

Fira de Ceramistes al Carrer del Pont
El passat dissabte 12 d’agost durant tot el dia, seguida d’un especta-

cle poètic dirigit pel balaguerí, Josep Maria Llobet

Al vespre i al mateix carrer del Pont va tenir

lloc un espectacle poètic, en el decurs del qual

es recitaren poemes de diversos autors locals

que havien publicat a les revistes Pla i Muntanya

i La Falç durant el primer quart del segle XX.

Aquest espectacle comptà amb el suport

econòmic de l’Ajuntament de Balaguer i de la

Fundació Margarida de Montferrat. El recital

recorregué les diverses porxades del carrer del

Pont on, acompanyant la veu dels rapsodes,

diversos actors representaren escenes diverses

de la vida a principis dels XX: les dones que van

al mercat, el matalasser que adoba a ple carrer

els matalassos de llana, dos enamorats en el

moment d’acomiadar-se ... L’espectacle, que va

ser molt aplaudit pel nombrós públic assistent,

fou dirigit pel balaguerí Josep Maria Llobet i

comptà amb la col.laboració de l’Associació de

Dones Rurals, l’Associació de Dones d’Almatà,

la Colla Gegantera de Balaguer i la Colla

Sardanista Verge del Miracle.

Exposició dels Espais

Naturals de Lleida
A la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament
de Balaguer del 18 al 28 de setembre

L’entitat ecologista IPCENA amb el suport de

Caixa  Pendedès, del Departament de Medi Ambient

i la Diputació de Lleida i la col.laboració de la UdL,

engegarà un projecte de sensibilització i difusió so-

bre els Espais Naturals de les comarques de Lleida.

Aquest projecte consistirà en una exposició que in-

clourà els Espais Naturals catalogats per les norma-

tives vigents i aquells paratges considerats per

IPCENA com a dignes de reconeixement per les se-

ves particularitats dins el territori. Fent en total un

conjunt de 74 Espais Naturals.

L’exposició, que consisteix en una sèrie de

plafons explicatius acompanyada d’un CD interactiu,

serà inaugurada a Balaguer el proper dia 18 de

setembre a les 20 h a la sala d’exposicions de

l’Ajuntament de Balaguer, on estarà ubicada fins al

dia 28 de setembre. A partir d’aquí continuarà la

seva itinerància fins al mes d’abril del 2007 per totes

les capitals de comarca de la demarcació de Lleida.

 Durant el període de permanència en les

diferents poblacions es treballaran els continguts

d’aquesta amb els diferents centres educatius de la

zona mitjançant el material didàctic que es

proporcionarà als alumnes i professors.
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MANHATTAN

Mercadal, 28 - BALAGUER - Tel. 973 450 407

- CÒPIES DE PROJECTES
- CÒPIES DE PLÀNOLS
- IMPRESSIONS A COLOR
- FOTOCÒPIES COLOR
- FOTOCÒPIES B/N

- ENQUADERNACIONS
- PLASTIFICACIONS
- SERVEI DE FAX
- FOTOS DIGITALS
(TAMANYS 10x15, 15x20,

20x30 i 30x40)

CONSULTEU PREUS PER A GRANS QUANTITATS

Golejadors del C.F. Balaguer

1. Europa .................... 3

2. Balaguer ............................. 3

3. Masnou ................... 3

4. Manresa .................. 3

5. Reus ....................... 3

6. Barcelona C ............ 3

7. Sabadell .................. 3

8. Santboià ................. 3

9. Gavà ....................... 1

10. Rapitenca .............. 1

11. Peralada ............... 1

12. Vilanova ................ 1

13. Ricoh Premià ......... 0

14. Mataró .................. 0

15. Palafurgell ............. 0

16. Blanes .................. 0

17. Castelldefels ......... 0

19. Girona ................... 0

19. Palamós ................ 0

20. Prat ...................... 0

Classificació Tercera Divisió

1. Figuerola .................. 1

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

3. Giribet ....................... 1

El Balaguer no podia

inciar de millor manera

el campionat de lliga,

amb una clara victòria

sobre el Palamós per 3-

0. Joan Figuerola, que

va ser un dels millors del

partit, amb un gran gol

de falta directa, Iban

Parra, de vaselina i Ro-

ger Giribet de cap, al

rematar un corner, han
Joan Figuerola

encetat aquesta secció

dels golejadors del C.F.

Balaguer per l’actual

temporada 2006-2007.

El Balaguer 2006-2007 comença a

caminar amb victòria sobre el Palamós
Els homes d’Emili Vicente van guanyar per 3-0 en el primer partit

de lliga, davant la seva afició, al Camp Municipal d’Esports

El passat diumenge 3 de setembre, el

Balaguer iniciava una nova temporada da-

vant el  club més antic del futbol català, com

és el Palamós. Emili Vicente no podia comp-

tar amb els lesionats Eloy i Campabadal ni

amb el sancionat Ermengol.

Joan Figuerola, que juntament amb

Jaume Nogués van ser els millors del partit,

va obrir el marcador amb un gol magistral

de falta directa que va entrar per tot l’escai-

re de la porteria defensada per Bayona. Era

el minut 13, i les coses no podien començar

millor pels locals. Al minut 29, el defensa

del Palamós Elíes veia la segona targeta

groga, i deixava el seu equip amb deu juga-

dors i una hora per davant de joc, que els

locals van saber aprofitar a la perfecció.

Dominant el centre del camp i amb la

possessió de la pilota, els balaguerins van

desgastar el seu rival i van tenir la pacièn-

cia suficient per esperar la sentència del

partit. Iban Parra al minut 79  aprofitava un

pase de Figuerola per marcar de vaselina

al veure el porter avançat, i Roger Giribet,

en el seu debut en el campionat de lliga

amb el Balaguer, signava el 3-0 amb una

gran rematada de cap a la sortida d’un cor-

ner.

Aquest diumenge, Balaguer visita el

camp del Blanes, un recent ascendit a la

Tercera Divisió, però amb jugadors de molta

qualitat i experiència a la Tercera Divisió i

en categories superiors, que segur posaran

les coses difícils a l’equip d’Emili Vicente.
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En aquesta nova temporada que s’enceta enguany,

la directiva del Club Bàsquet Balaguer intentarà que

aquest any, més que mai, sigui un dels millors anys

del Club Bàsquet Balaguer.  El motiu és que aquesta

temporada 2006-07 el club balaguerí, celebra el 70è

aniversari des de la seva fundació l’any 1936, pel pare

escolapi Millán, el qual fou l’introductor del bàsquet a

l’estat espanyol, i el club se n’orgulleix que aquest

El Club Bàsquet Balaguer celebra el seu

70è aniversari durant aquesta temporada
Els 13 equips que conformen el club es presentaran el proper

diumenge 17 de setembre a partir de les 6 de la tarda al Poliesportiu

gran personatge, es bolqués en la

nostra ciutat, per impulsar un esport

totalment desconegut en aquella

época, i el qual va arrelar fins als nos-

tres dies. Aquesta temporada orga-

nitzaran diferents actes per la cele-

bració del seu aniversari com un dels

clubs de bàsquet més antics de

Catalunya.

Enguany el club compta amb 13

equips federats, i una escola de

bàsquet; 1 sènior masculí A, a segona

catalana masculina; sènior femení A,

a segona catalana femenina,  sènior

masculí B, a categoria provincial,

sènior femení B, a categoria provincial,

junior masculí , a categoria provincial,

cadet masculí , a categoria provincial

cadet femení, a categoria provincial,

infantil masculí A, a categoria

provincial,  infantil masculí B, a

categoria provincial,  infantil femení,

a categoria provincial,  pre-infantil masculí, a categoria provincial,

mini masculí, a categoria provincial, mini femení, a categoria

provincial i una escola bàsquet.

En un altre ordre de coses, han incorporat al club, per intentar

professionalitzar-lo una mica més, la figura del preparador físic

per tot el club, en Jordi Reñé, i la d’un servei permanent de fisio

per tots els membres del club, en Pere Anton Mola.  També han

augmentat la junta amb quatre membres més, per estructurar

molt més la direcció del club, i mirar de diversificar i augmentar

les possibilitats en tots els camps del club (campus, estades,

events, socis, direcció esportiva,…).

La presentació de tots els equips del Club Bàsquet Balaguer

tindrà lloc el diumenge 17 de Setembre de 2006 a les 18:00 al

pavelló poliesportiu municipal de Balaguer.
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Anuncis en Groc, tel. 973 448 273

Amb algunes absències importants, el

CFS Balaguer Cristec va iniciar la pretem-

porada el passat dissabte, enfrontant-se al

Sicoris Loanca, amb qui va caure per un ajus-

tat 1-2, en un disputadíssim encontre, en

que els visitants van avançar-se en el mar-

cador en els primers compassos del partit.

Amb el 0-1 s’arribà al descans, i a la repre-

sa, els balaguerins van anar guanyant ter-

reny als visitants i van aconseguir l’empat

amb un gol de Jordi Torné.

El Cristec s’enfronta al Sícoris en el

primer partit de la pretemporada
L’equip dirigit per Rafa Martinez i Jaume Canal va caure per 1-2 en

un partit marcat per l’absència de jugadors de l’equip local

Al final, els lleidatans van aconseguir

marcar un segon i definitiu gol que els do-

naria la victòria.

El Sicoris Loanca també jugarà a la Na-

cional B, la mateixa categoria que els bala-

guerins, i per tant el partit va ser un bon

test de cara a la temporada que comença-

rà el proper mes d’octubre.

El filial del Cristec va imposar-se al Ju-

venil del Sicoris per 4 gols a 3 en un emoci-

onant partit.

 El Ricoh Manresa i el

C.B. Tarragona

al pavelló Poliesportiu
Un partit d’exhibició entre dos equips
de categoria LEB, el 12 de setembre

El proper dimarts 12 de setembre, a partir de

2/4 de 9 del vespre, el Pavelló Poliesportiu de

Balaguer acollirà un partit amistós d’exhibició entre

dos equips de categoria LEB, el Ricoh Manresa, un

dels històrics del bàsquet català i el Club Bàsquet

Tarragona, que s’enfrontaran en aquest amistós d’ex-

hibició organitzat per l’empresa de gestió esportiva

i de serveis, Servigest Ponent, de Balaguer. El preu

de les entrades és de 3 euros i poden adquirir-se en

diferents establiments comercials de la ciutat i a

taquilla abans del partit.
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El Club d’Escacs de Balaguer arrenca la

nova temporada amb tot un seguit d’activi-

tats i un calendari oficial a seguir farcit de

tornejos locals, provincials i nacionals dels

que esperem obtenir molt bons resultats.

Els escacs com a esport reconegut pel

Comitè Olímpic Internacional i governs de

molts països ja són presents als nostres

centres escolars a la franja lectiva i no lectiva

dels alumnes.

Els escacs són una molt bona eina que

ajuda tant als joves com als no tan joves.

Contribueixen a millorar l’aprenentatge de

l’alumne i el seu rendiment escolar, espe-

cialment en l’àmbit matemàtic i també a

analitzar i resoldre els problemes de la vida

quotidiana.

L’Escola d’Escacs de Balaguer -EDEBA-

compta per a la present temporada amb el

Mestre Internacional Joan Mellado i Triviño,

Campió d’Espanya per Equips en diverses

El Club Escacs Balaguer presenta la

nova temporada 2006-2007
L’Escola comptarà com a professor amb la presència del Mestre

Internacional Joan Mellado, campió absolut de Catalunya el 1995

ocasions, exjugador de la Selecció Catalana

d’Escacs i el 1995 Campió absolut de

Catalunya.

Joan Mellado serà el primer tauler del

primer equip balaguerí en el Campionat de

Catalunya per equips, i també coordinarà i

impartirà les classes de l’escola del club.

La metodologia emprada és interactiva,

mitjançant Internet i altres materials propis i

editats.

El Cebala perd la final de

futbol sala de Bellcaire
L’equip local, “pastisseria Pedrós

guanyà a la final per un ajustat 5-4

Encara que els escacs i el futbol siguin dues acti-

vitats esportives d’àmbits diferents, l’equip de futbol

CEBALA format per jugadors del club d’escacs

Balaguer va demostrar en l’últim torneig de futbol sala

realitzat a Bellcaire que cos i ment treballen junts.

L’edició que se celebrà del 24 de juliol al 18 d’agost,

ha aconseguit el subcampionat. El quadre inicial del

torneig estava format per dos grups, només dels quals,

els dos primers passaven a la fase final. L’equip del

club d’escacs Balaguer, passà com a segon de grup

sense perdre cap partit, amb resultats bastant notables

havent empatat contra el primer del seu grup. En les

semifinals s’enfrontà contra el futbol sala Linyola; va

ser un partit vibrant el qual es prorrogà fins a la tanda

de penals, havent acabat aquest amb el resultat de 4-

4. Finalment la passió futbolística i l’empenta del Cebala

va aconseguir fer front al talent futbolístic desplegat

per l’equip de Linyola.

En la final, l’equip de Cebala s’enfrontava amb el

vigent campió de l’anterior edició, pastisseria Pedrós.

Va ser un partit força equilibrat, no obstant, s’avan-

çava el favorit amb un clar 4-1. Aleshores, va tornar a

sortir aquella força de l’equip d’escaquistes per

aproximar-se al marcador amb un 5-4 final.
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ANGLÈS

CENTRE DE FORMACIÓ

PROFESSIONAL

ACSER S.C.C.L.

(ACADÈMIA SERRA)

c/ Sant Lluís, 50 - 25600 BALAGUER
Tel/Fax 973 44 59 12 mail:c5006793@xtec.net

- Classes per adults

- Preparació per examens oficials

- Tots els nivells i edats

Professors:  Sharon

Cristina

Damien

Dos nous grups de nens i nenes

de 7  i 9 anys. Darreres places

Atenció! Nou grup

de 3 anys

Després del gran èxit assolit en les sis

primeres edicions de la prova ciclista

«Ermitanyos», arriba la setena edició, a la

que s’espera la participació de més de 500

ciclistes d’arreu de Catalunya i de la resta

de l’Estat, el proper diumenge 29 d’octu-

bre, organitzada pel Club Radical Interesport

de BTT amb el suport de la regidoria d’Es-

ports de l’Ajuntament de Balaguer.

La prova ciclista consisteix en un recor-

El proper 29 d’0ctubre se celebra una

nova edició de la prova Ermitanyos
Enguany la prova que passa per tres ermites de la comarca,espera
la participació de més de cinc-cents participants d’arreu de l’Estat

regut de prop de 90 quilòmetres per ca-

mins de la nostra comarca, en un recorre-

gut que surt de Balaguer i recorre un total

de tres ermites de la  comarca de la Nogue-

ra, com són la de Cérvoles, al terme muni-

cipal d’Os de Balaguer i que es troba apro-

ximadament al quilòmetre 26 de la prova,

l’ermita de Montalegre a Vilanova de la Sal,

que s’hi arriba transcorreguts un total de

48 quilòmetres, i la darrera, la de Sant Jordi

a Camarasa, al quilòmetre 70 de la prova

Ermitanyos.

Després de fer la darrera de les ermi-

tes, la de Sant Jordi de Camarasa, els parti-

cipants hauran de retornar cap al parc de la

Transsegre, on els esperarà un suculent di-

nar  per recuperar forces. Un cop dinats,

els participants a la Ermitanyos 2006 retor-

naran cap als seus respectius punts d’ori-

gen. L’organització està treballant per tal de

que tot estigui a punt per la prova.

Inici dels entrenaments de

les diferents escoles

esportives de Balaguer
Les escoles de futbol i de bàsquet, així com els

diferents equips federats de l’esport base balague-

rí, han iniciat els entrenaments durant la darrera set-

mana del mes d’agost, per tal d’estar a punt de cara

a la temporada que s’iniciarà en la majoria dels ca-

sos a principis del mes d’octubre.

Durant aquest mes de setembre, els joves es-

portistes es posen en forma per tal d’arribar en òp-

times condicions a la temporada, disputant diferents

partits amistosos de pretemporada.
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Vallfogona obra les portes a la 14ª edició

de l’Open Internacional d’Escacs actius els

propers 23 i 24 de setembre.  Aquest campi-

onat en els seus inicis era una prova més avi-

at a nivell provincial amb una participació d’una

seixantena de persones el qual es va comen-

çar fent-se al carrer amb un carisma més o

menys de festa. Poc a poc i amb l’empenta i

la il.lusió dels organitzadors del Club d’Escacs

Vallfogona juntament amb les admi-nistracions

i col.laboradors  s’ha aconseguit arribar al

moment actual on ja en l’anterior edició es va

consolidar com uns dels opens d’escacs ac-

tius més important de tot Catalunya amb una

participació de més de 140 jugadors  amb

més de 15 nacionalitats diferents.

En la passada edició es van viure

moments de molta rellevància i importància

pels escacs catalans degut a que aquest Open

és el que tanca el Circuit Català d’opens

internacionals i no es va decidir el campió fins

Vallfogona prepara el seu Open d’Escacs

Actius pels dies 23 i 24 de setembre
En la 14ena edició d’aquest open, un dels millors de Catalunya,
s’espera la presència de més de 150 jugadors d’arreu del món

pràcticament a l’última ronda del diumenge.

Aquest circuit consta d’una sèrie de

campionats per tot Catalunya des del  de maig

fins al setembre, el qual van adquirint una sèrie

de punts depenen de la posició en que un

jugador queda en les classificacions i al final

opten a uns premis d’aquest circuit cedits per

la Generalitat de Catalunya i organitzats per

la federació catalana d’escacs.

El Balaguerí, Marcos León

guanyador de la Marató de

Pesca 2006 de Balaguer
Joaquim Ollé s’emporta el premi

d’haver pescat més peces

La Marató de Pesca celebrada els passats dies

26 i 27 d’agost va ser un èxit de participació per

part dels pescadors balaguerins que van iniciar la

trobada el dissabte a la tarda, i la van acabar el

diumenge al matí.

El guanyador de la Marató d’enguany va ser

Marcos León, amb un total de 38 peces i 42,5 qui-

los de pes, mentre que el segon classificat va ser

Juanjo Costa va pescar un total de 21 peces amb

31,7 quilos i el tercer classificat va ser Josep Suriol,

amb 28 peces i 31,5 quilos de pes.

El premi a la peça més gran va ser per Josep

Adell amb un peix de 5,5 quilos, mentre que el gua-

nyador del pernil pel pescador amb més peces pes-

cades va ser per Joaquim Ollé, amb un total de 90

peces.

El proper diumenge 17 de setembre, es cele-

brarà el concurs de pesca amb mosca «Estanc Es-

pona», organitzat per l’Associació de Pescadors

Esportius de Balaguer.
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El que ha estat passant
Doncs sí, ja estem al setembre. La feina

ens espera i ara podria ser el moment de pen-
sar si les vacances us han descansat millor a
vosaltres o a mi que no n’he fet. Però hem
d’imaginar que a tots ens ha complagut prou
aquest agost, per tornar-lo a esperar amb
il.lusió.

En aquests dies ha passat moltes coses,
i com sempre, unes llunyanes i altres de ben
properes. Els “cayucos” van fent-se grans i
prompte un de sol portarà tota una tribu, i la
TV ens va informant puntualment de com s’as-
sisteix a aquesta pobra gent. Nosaltres som
tan progressistes i humanitaris que els hi do-
nem potser, el que la Seguretat Social nega
als afiliats nacionals, i d’això se’n deu dir soli-
daritat. Demanem ajuda a Brusel.les, i aques-
ta ens respon amb llargues i mirant al cel, no
podia ser d’altra manera, pels Acords de
Grentchen, Espanya no podia normalitzar als
que fa uns mesos va fer ciutadans de dret i
no d’obligacions. Tot un èxit. Però en fi hem
de creure que ens mana una persona jove,
amb un ampli coneixement del que ens con-
vé. I qui és capaç de dubtar de l’experiència
dels gats vells que l’envolten i aconsellen. El
qui ho faci maleït siga!

Continuant. Mitjanament sorprès ens as-
sabentem que el Josep Pàmies està en un mal
tràngol, i pel que es va escoltant, uns espe-
ren que entri a la presó i altres pensem que
és una persecució disfressada. Sense treure
el “morbo” que tots portem dintre nostre, jo
amb sinceritat crec que en uns moments en
que el “tantsemenfotisme” regna en tot el que
no sigui l’euro i el Barça, de Pàmies n’hauria
d’haver mil. Té unes idees que el fan ser con-
seqüent dia darrera dia, i això se’n pot dir lle-
ialtat i sinceritat, virtuts no gaire abundoses

per cert en els dies que vivim. Qualsevol cau-
sa que ell cregui justa li aportarà, sense dub-
tar-ho tot el seu potencial humà, no impor-
tant-li gaire ni hores ni compromisos. No crec
que caigui bé a molta gent, per la vella raó
de què per ser apreciat és necessari ésser
compadescut, i ell no és dels que pidolegen.
L’enveja també fa enemics, i la seva origina-
litat professional és motiu per a què molts
que el saluden vulguin el pitjor per ell.

Us podeu imaginar que seria de Balaguer
en un pla agrícola, si tinguéssim quinze o
vint Pàmies en els camps inexplorats d’una
agricultura de l’innovació i de molt valor afe-
git. Clar, també és cert que fer funcionar el
cervell no està a l’abast de tothom. Una són
carbassó i altres carbassa, és un senzill pro-
blema de capsa mental.

I així podríem allargar-nos fins molt lluny
en les seves virtuts i defectes, però sense
dubtar-ho és un home de fiar. I solament per
la seva capacitat de il.lusionar-se a la seva
edat i amb les seves circumstàncies per a
mi és un home rar i sa.

Amb tot el dit no voldria pas que enten-
guéssiu que tinc les neguitors i el pensa-
ment d’ell. Les seves solucions no són les
meves. I les seves esperances de presents
i futurs no poden assemblar-se a les meves.
Precisament és el que fa que em senti unit
més íntimament a ell en aquests moments
mal pebrats, i que em senti amb orgull gola-
fre d’una sentència absolutòria.

Cadascú ha d’ésser capaç de dir i fer el
que creu just, no de fer de la seva vida una
sessió de putxinel.lis, girant com un penell
segons el vent que bufa.

C.G.A.

Indesinenter

Em sé tant ple d’aquest país tant nostre,
que em reca de vegades
el poc que sempre he fet
per fer-lo gran i pròsper.
M’enlluernen els cims
i les muntanyes i els pobles
i les torres i castells
i totes les nostres coses.
Quan es desperten els dies
rogallosos de l’agost
i es moren el gra i les fulles
i a les set ja s’ha fet fosc,
penso que tot és tot
com quan fa anys que betíem.
I poso el rellotge enrera
fins al deliri confús
d’una nit d’esperit de vi
de faltes de jovenesa
o d’amics d’aquells per sempre
dels jocs del noranta-dos.
I em diuen les bojeries
que quan tenen massa temps,
s’arropenjen cap al seny
i perden vitalitat.
Cal fer les coses de pressa
o no pensar-hi mai més,
perquè els èters dels grans fums
no es tornin banalitats.
Em sé tant ple d’això nostre
que la plenitud em porta
l’afany d’omplenar-me més
i veure nous jocs olímpics
i potser un altre congrés
i molts onzes de setembre
i un món no tan incomprès.

Miquel Trilla

Dra. LAURA LACUEVA MODREGO

Dermatologia i Dermoestètica
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Tractaments Antiaging · Peelings superficials i mitjans

Ps. de l’Estació, 10 - Balaguer

Tel: 973 448 113

V. X. ADSUAR
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vendes · reparació de turismes i recanvis originals · equip Star Diagnosi
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Térmens, Vallfogona de B. i Vilanova de la Sal.
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Arran de la troballa d’un tram de
la muralla islàmica del segle IX a les
obres iniciades al carrer sant Jaume
de Balaguer, se’ns planteja la
següent qüestió: és compatible
l’arranjament del Balaguer històric,
dotant-lo de les infrastructures i
serveis que avui dia demana la
societat, tot i preservant la seva
personalitat històrica i arqueològica?
Nosaltres pensem que no solament
és compatible sinó que també és
necessari i que a més, pot aportar
un valor afegit al prestigi de residir
en aquesta part de la ciutat. És
important però, que aquest procés
es gestioni correctament i que es
contemplin mesures compensatòries
per tal de no penalitzar els
empresaris que amb les seves
iniciatives poden fer possible
aquesta transformació i millora. Per
això, cal demanar agilitat a les
administracions i a la Comissió de
patrimoni per valorar les

Patrimoni històric i progrés

descobertes que es pugin anar
produïnt; evitant d’aquesta manera,
les despeses excessives que els
alentiments innecessaris van
ocasionant als promotors.

És evident que el futur de la ciutat
té diferents vessants com són els
serveis que pot oferir com a cap de
Comarca, la seva proximitat a Lleida
com a població residencial de
qualitat, l’impuls de la iniciativa
agrària, singular de les nostres
hortes, comercial i industrial dels
seus habitants, la seva situació
estratègica com a porta d’entrada a
l’espai natural del Montsec, i també,
enllaçant amb el tema que ens
ocupa, en l’aprofitament d’un recurs
-patrimoni- que la història ens ha anat
deixant i que naturalment paga la
pena aprofitar mitjançant el
desenvolupament, d’una forma
decidida i sense pausa, del turisme
cultural i d’interior ja iniciat en els
darrers temps.

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

Possibilitat de pagar amb targeta

Manteniment i neteja de:

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

Telèfons

 618 382 661
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

Contes Municipals 25.

Els pallassos de la tele

Del document del fòrum de les
cultures 2004 referent a drets
culturals i desen-volupament
s’extreu, entre altres, la següent
conclusió: “la cultura s’està
convertint cada vegada més no sols
en una eina per al desenvolupament
humà, sinó també en una font de
desenvolupament econòmic. El
creixement del turisme cultural ha
col.locat molts elements de patrimoni
tangible i intangible al servei de la
indústria global del turisme, que ha
estimulat el creixement econòmic en
moltes regions”.

En grans xifres, la World Tourism
Organisation (WTO), pronostica que
l’any 2020 hi haurà 1.600 milions de
turistes internacionals, més del doble
dels 700 milions actuals per any. Si
mirem dades de casa nostra, el
turisme domèstic a Catalunya va
augmentar en total, un 10,9% l’any
2005, respecte l’any 2004, i si
considerem únicament el turisme
realitzat per ciutadans catalans dins
de Catalunya en el mateix període,
l’augment ha estat del 9,3% (el
16,9% d’aquest augment correspon

a les terres de Lleida, sense comptar
Pirineus ni Prepirineus, i representa
el segon creixement en importància
darrera de la Costa del Maresme
35,6%).

Així doncs, sembla clar que la
tendència a l’augment del turisme
d’interior i cultural és real; sols falta
que la ciutat sàpiga aprofitar aquest
recurs que disposa i no perdi aquest
tren que ara se’ns ofereix. Els
historiadors comenten que no hi ha
cap llibre d’història de Catalunya on
no es citi o es parli, en algun
moment, de la ciutat de Balaguer;
integrar el patrimoni arqueològic a
les noves construccions, de forma
que es pugui utilitzar com un espai
cultural i/o turístic, és una solució
que evidentment s’escapa d’aquest
escrit i cal deixar-la en mans dels qui
en saben: arqueòlegs, arquitectes i
urbanistes; però pensem que té raó
qui diu, que Balaguer és una joia per
polir. Tots plegats tenim feina a fer,
què us sembla?

Col.lectiu Balguera

Fa molt, molt de temps, cap allà
els anys setanta, en una petita, però
també gran ciutat, jo com qualsevol
nen o nena d’aquella època jugàvem
pels carrers i sobretot per la Plaça
del Mercadal, a la ril.la, a rescatar
de cap a cap, al cavall fort, a
“l’escondite”, etc.

Era ja cap al final de l’època
franquista, quan la televisió encara
era en blanc i negre, que molts nens
i nenes cada dissabte a la tarda ens
reuníem per veure els Pallassos de
la tele. Recordo la cançó que en
aquell temps es va fer molt famosa,
sobretot entre els nens, que deia:
“Había una vez...un circo”.

Avui l’he recordat, no amb un
sentit nostàlgic, sinó ben a l’inrevés.
Avui no m’he pogut reprimir el riure,

quan he llegit als diaris que l’Alcalde
de Barcelona Joan Clos serà
nomenat ministre d’Indústria i
Turisme, substituint José Montilla.
Immediatament he trucat al meu
estimat amic i investigador personal
Prudenci Ullviu i li he comentat si
sabia la notícia. En Prudenci m’ha
contestat: “Com? que no ho sabies?
Han circulat molts noms, però Joan
Clos ha estat l’escollit. I no saps per
què? doncs, per molts motius, però
concretament per tres. Per la gestió
del Fòrum Universal de les Cultures,
arran del seu escàs èxit de
participació i pel seu gran cost
econòmic; per l’esfondrament del
Carmel, ja que, encara que
l’Ajuntament de Barcelona no tingués
competències sobre la construcció

de la línia 5 del metro, Clos va patir
les crítiques de veïns, en la seva
opinió, per l’escassa fermesa davant
del Govern Català (el seu govern), i
finalment per l’enfrontament tant amb
en Jordi Portabella (ERC), com amb
Imma Mayol (IC-V), els quals han
aprofitat les absències de l’alcalde
per treure-li protagonisme. Li han
buscat una sortida. Ara els espanyols
poden estar més contents i satisfets
que mai: no volen que Catalunya sigui
més solidària? doncs, ja ho tenen,
ara tornem a ser més solidaris que
mai, tant solidaris que fins i tot els
regalem un alcalde.”

- Però, escolta Prudenci, per què
cap alcalde socialista de Barcelona
no ha acabat el seu mandat? Primer
en Serra, després en Maragall i ara
en Clos.

- Has d’entendre que tots aquests
que esmentes vénen de molt lluny, i
el PSC mai no ha volgut apostar per
un relleu generacional, passant per
les urnes, és clar. Fixa’t en Lleida

mateix. Tots estan molt de temps
asseguts en una cadira, i aquest
mètode de renovació per elevació ha
donat pas fins ara a una imminent
jubilació.

Llàstima que un partit com el PSC
que s’autoqualifica d’esquerres i
progressista acabi sempre deixant
un successor a la franquista “atado
y bien atado” per no perdre els
Ajuntaments. Ara diran que tot això
és legal. Legal sí, segurament, però
ningú no em dirà que no té regust
de frau democràtic.

I per acabar aquest conte només
em resta dir que el relleu és per a
l’Hereu, regidor inventor de la zona
verda, i que ja ha rebut les crítiques
de molts veïns de Barcelona. Però
bé, això és per a un altre conte. I ara
tots a una. Vinga, som-hi tots junts:
“Había una vez...un circo...”

Josep Lluís Bonet i Juárez
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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

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

Menjars casolans •Menú diari • Carta

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

Pepe Daza ofereix un curs

de canapès a l’Impic
Els propers dies 14 i 15 de setembre tindrà

lloc a la Sala Polivalent de l’ImPiC, al Xalet Montiu,

un curs d’elaboració de canapès i reposteria salada

a càrrec del mestre pastisser Pepe Daza.

Aquest curs tindrà una durada de 6 hores, en

les quals tots els seus participants podran aprendre

tot el procés de creació, des de saber quins són els

productes necessaris, fins a l’elaboració i guarnició

d’aquests. L’horari del curs serà de 6 a 9 de la tarda

ambdós dies, i a un preu de 15 euros per persona.

L’escola Municipal de Dansa comença el 12 de

setembre amb noves modalitats professionals

El Casal Pere III lliura els premis Moragues

Basset i González Alba, el 8 de setembre
El Casal Pere III  celebra, aquest  8

de setembre, l’acte de lliurament dels

premis instituts per aquesta entitat, el

premi Moragues Basset, concedit pels

socis de l’entitat, i el premi Gonzalez

Alba, de votació popular. El guardó del

premi Moragues Basset consisteix en

una reproducció d’un bust de Josep Mo-

ragues realitzat per l’artista balaguerí,

Josep Rodés, i el premi Gonzalez Alba,

en una litografia realitzada per l’artista

Rosa Maria Sauret.

El 12 de setembre de 2006 comença el 2on curs

de l’Aula Municipal de Dansa de Balaguer.

Les disciplines que s’imparteixen a l’AMDB, ubicada

al Teatre Municipal de Balaguer, són la Dansa Clàssica

(preparació per als exàmens de la Royal Academy of

Dance,Londres) Dansa Contem-

porània, Funky-Hip Hop, Dansa

Espanyola i Balls de Saló.

A més a més aquest nou curs

s’impartiran classes de Batuka i

Salsa Individual i s’organitzaran

diversos tallers i cursos monogràfics

de Dansa i Inter-pretació.

L’AMDB compta amb un equip de

professionals altament qua-lificats

tant en el món de la dansa i la seva

pedagogia, com també en l’excel.lent

equip humà que s’hi pot trobar.

L’encarregat de dirigir l’Aula

Municipal de Dansa és l’Albert Bonet,

que comptarà amb un grup de

professionals de la dansa en les

diferents modalitats.
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On sigui que anem, avui la gent es fa preguntes; preguntes sobre els
diners, una salut millor, feina, pau interior, el significat de la vida. És difícil
trobar respostes reals, i a vegades és dolorós, i potser vostè està experi-

mentant aquest dolor.
Hi ha un lloc millor, on el dolor es transforma amb poder, les ferides amb

salut i el fracàs amb victòria.
Iglesia Cristiana Palabra de Fe, ctra. de Camarasa, 25 - BALAGUER

Seus a Lleida, Tàrrega, Artesa i Tremp.
Truqui’ns al telf. 973 446 457, ens comunicarem amb vostè.

Iglesia Cristiana Palabra de Fe

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

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

E S Q U I Z O F R È N I A ,
trastorns bipolars 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, Tel:
610260221 -973221019.
Mail: sampon@suport.org

LLOGUER local comercial
de 190 m2 al C/ Barcelona.
Obra nova. Dos nivells. Apa-
rador de 12 metres. Zona
Escola Pia.Raó 973448273.

MOSSOS D’ESQUADRA,
POLICIES LOCALS. Hi ha
centenars de places
ofertades! Treball de funci-
onari, a la teva comunitat i
molt ben remunerat. Infor-
ma’t al 900315315 trucada
gratuïta.

BALAGUER vendo aparta-
mento de obra nueva. Muy
céntrico. Ineteresados
llamar al 600402319.

ES VEN Honda 250 (4
temps) de Cros de compe-
tició. Raó tel: 661245574.

ES LLOGA magatzem al ter-
me de Térmens, d’uns 1.000
m2. Raó: 616399960.

ES DONEN classes de mú-
sica a domicili, de guitarra i
òrgan. A 15 e/hora. Raó:
699708200.

COMPRO PISO  de
segunda mano en Balaguer,
de particular a particular.
Interesados  llamar al telefo-
no: 687733927.

PNEUMATICOS DIAZ-
SUBIAS busca personal
para sección de tractor y ma-
quinaria pesada. Sabados
mañana laborable. Intere-
sados presentarse.

SI T’AGRADEN ELS LLI-
BRES, tens al graduat esco-
lar i busques feina per tota
la vida: treballa com auxiliar
de biblioteques. Amb la ga-
rantia de ser funcionari. In-
forma’t ja al 900315315 tru-
cada gratuïta.

COMPRO motos antiguas,
todas las marcas y modelos
(Bultaco, Montesa, Ossa y
otras). No importa estado.
También compramos revis-
tas antiguas de automoción
y restos de tal leres.
Interesados l lamar al:
973610087.

EMPRESA DE BALA-
GUER precisa noia pel seu
departament d’administració
amb titulació. Interessats tru-
car al 973443121, demanar
per la srta. Olivia.

PERSONA D’OFICIS, cen-
tenars de places lliures. Tre-
balla de funcionari, conser-
ge, ordenances, conductor,
ajudant de residència. Prepa-
ració garan-titzada. Informa’t
al 900315315, trucada gra-
tuïta.

VOLS JUGAR A FUTBOL?
Per fer amics i practicar un
esport de manera divertida i
sense preocupar-se dels re-
sultats. Escola de futbol La
Noguera (dels 6 als 18 anys).
Informació al 686440810
(tardes).

PARQUETS SESETS Bala-
guer, precisa muntador de
parquet amb experiència. In-
teressats trucar al tel:
687449890.

ES DONEN classes d’an-
glès per alumnes de primà-
ria i secundària. Raó als
telefons: 647185846 o bé
973445126.

ES BUSQUEN noies per
treballar en pub els caps de
setmana. Incorporació al se-
tembre. Imprescindible ma-
jor de 18 anys. Raó telèfon:
686473026.

PROFESSOR D’AUTO-
ESCOLA. 1.500 e mensu-
als. Requisit: títol oficial DGT.
Aconsegueix-ho facilment i
treballa. Informa’t gratis al te-
lèfon 900315315.

S’OFEREIX noia jove amb
experiència, per cuidar nens.
Raó: 686394266.

APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 habitacions. Molt
cèntric. Raó: 607896071.

CONSTRUCCIONS GER-
MANS VIDAL. Obra pública i
obra civil. 20 anys al servei de
la construcció. Trucar als tels:
973426180-650760006-
675802047.

ES LLOGA  a Barcelona, ha-
bitació independent per estu-
diant, amb totes les comodi-
tats i molt ben comunicada.
Interessats trucar al telèfon
679732500.

ES TRASPASSA botiga de
decoració i roba de la llar, per
jubilació. Raó tel: 625653134.

TREBALLA DE FUNCIONA-
RI, centenars de places lliu-
res d’Auxiliar Administratius,
polícies, bombers, conserges,
conductors. Truca gratis i t’in-
formarem al 900315315.

SE OPFRECE chica joven
responsable para cuidar gente
mayor o hacer trabajos de
limpieza. Razón: 664173476.

VENDO piso de 122 m2, 4
hab., 2 baños, 2 terrazas,
trastero, con muebles y
electrodomésticos, calefac.,
a/a. Precio: 172.000 e.
Razón:600675330.

AUXILIAR ADMINISTRA-
TIU, 1.200 e mensuals. Re-
quisit: graduat escolar.
Inminents ingresos. Informa’t
al 900315315. Trucada gra-
tuïta.

SE OFRECE chica para hacer
trabajos de limpieza y también
trabajos de manicura y pedi-
cura. Interesados llamar al
629467473.

PÀRKING tancat es lloga al
c/ Dr. Fleming. 59 euros al
mes. Raó tel: 973450407.

NOIA CATALANA amb títol
d’Ed. Infantil, amb experiència
i responsable, s’ofereix per
cuidar nens i fer-los repàs. In-
teressats trucar al telèfon
617060318.

ES VEN finca rústica de re-
gadiu entre Bellcaire i la Sen-
tiu de Sió. Raó: 973446748.

ES TRASPASSA llibreria-
quiosc cèntric per no poder
atendre. Abstenir-se curio-
sos. Raó telèfon:
973446004.

EMPRESA del sector de
l’automoció, precisa perso-
nal pel seu departament co-
mercial. Interessats trucar al
973443121.

ES VEN TERRENY de 400
m2, a la urbanització St. Mi-
quel de la Sentiu. Piscina co-
munitària, tennis, bàsquet,
local social... Raó tel:
686001066.

ES VEN finca rústica de re-
gadiu entre Bellcaire i la Sen-
tiu de Sió. Raó: 973446748.

ES TRASPASSA llibreria-
quiosc cèntric per no poder
atendre. Abstenir-se curio-
sos. Raó telèfon:
973446004.

ES BUSCA persona respon-
sable per fer de repartidor
per Balaguer i altres feines.
Imprescindible carnet de
conduir. Raó: 619794380.

ES LLOGA local comercial
de 160 m2 al l’Av. Països Ca-
talans xamfrà amb c/ St. Llu-
ís. Preparat per qualsevol
activitat econòmica. Raó:
973450276 o 647376140.

ES PRECISA noi per a ma-
gatzem, imprescindible car-
net B1. Incorporació imme-
diata. Presentar-se al Camí
d’Albesa, s/n de Balaguer.

ES NECESSITA persona
per servei de neteja. Indis-
pensable referències. Telf.
973443449.

SE ALQUILA apartamento
en Camarasa, amueblado,
bomba calor/frio, todo
nuevo, con vistas al rio. Al-
quilo pàrking en la c/ Urgell.
Razón telefono: 973447752.

ES VEN  maxicosi+ca-
dira+chasis amb plàstic
inclòs+trona reci-clable
“Chicco”. Tot semi-nou. Preu:
250 e. De regal sac de pas-
seig d’hivern. Raó al telèfon:
658939156.
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H O R A R I O D E O T R E N S

FA 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

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 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES 902 111 444
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

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

C/ Gaspar de Portolà, 1

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

Fax 973 450 525  Mòbil 687 449 890

ES TRASPASSA BAR
AL C/ URGELL, 71

DE BALAGUER

INTERESSATS

TRUCAR ALS TELS.

973 446 317

973 450 385

900 308 308
Trucada
Gratuïta

etàletàletàletàletàl.....liquesliquesliquesliquesliques

ORENOORENOORENOORENOORENOM
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

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA

06.30 (1) 06.59

08.00 08.30

09.40 10.09

12.50 13.19

14.16 (4) 14.46

16.45 17.14

18.10 18.39

19.10 (4) 19.40

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER

06.00 (1)(2) 06.23

07.15 07.44

09.00 (3) 09.29

10.30 10.59

13.45 (3) 14.19

15.45 16.14

17.30 17.59

20.10 20.39

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.
(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.
(3) Enllaç amb el servei per carretera des de La Pobla
de Segur fins a Sort. (Sortides de la Pobla de Segur:
11.00 h i 15.50 h - Arribades a Sort: 11.30 h i 16.20 h).
(4) Enllaç amb el servei per carretera des de Sort fins
a la Pobla de Segur. (Sortides des de Sort: 12.10 h i
17.05 h - Arribades a la Pobla de Segur: 12.40 h i 17.35
h).

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
13.30 " calendari escolar
15.18 “ diari

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
18.00 LLEIDA diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
16.40 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
13.35 PONTS de dill. a div. feiners
19.50 PONTS de dill. a div. feiners
17.21 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.  BALAGUER-SALOU/CAMBRILS CALEND.

07.45 (Balaguer) *(17,18,24 i 25 juny)

19.00 (Cambrils) *(1,2,8,9,15,16,22,23,29 i 30 juliol)

19.20 (Salou) *(5,6,12,13,15,19,,20,26 i agost)

SORT.LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
09.15 diari
11.00 feiners
12.30 feiners
13.15 de dill. a div. feiners
15.00 calendari escolar
16.00 diari
16.30 feiners
18.30 feiners (excepte juliol/agost)

19.00 de dill. a div. feiners

De les 8 de la tarda del 7 de setembre a les 8 de la tarda del 14 de setembre MARCH

De les 8 de la tarda del 14 de setembre a les 8 de la tarda del 17 de setembre ALDAVÓ

De les 8 de la tarda del 17 de setembre a les 8 de la tarda del 28 de setembre CLAVER

OPORTUNITAT.
ES VEN

SOLÀRIUM
pràcticament nou.

Preu: 1.000 e
Raó: 670 900 725

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS
PRESSUPOST

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

LLOGUER local comercial
de 115 m2 al C/ Barcelona.

Obra nova. Dos nivells. Aparador
de 12 metres. Zona Escola Pia

Raó 973448273.
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