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a L1eida

depilació definitiva
lásser

hidroterapia de colon
els beneficis ae I'aigua per una

profunda i complerta higiene del intestí

reflexologia podal
localitzem els punts reflexs

des deis quals equilibrem les funcions del cos

tractament lipofit triefektiv"
Triple acció: Aprima, tonifica i revitalitza. (TAC)
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MEDie
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Conjunto residencial de 26 viviendas unifamiliares, en Benavent del Segrilz, una
urbanización de pelicula. EXCELENTE ORIENTACI6N, a 7 km. de Lleida, a
2 km. de la variante de Barcelona a Zaragoza.

iberCaja

~t~
SIL

SELECCIÓ INMOBILIARIA LLEIDA

973 222 600 / 649 415 280

- Zona verde comunitaria, con piscina.
- Jardín individual privado para cada vivienda.
- Las viviendas cuentan con 250 m2, aprox.

La distribución siguiente:
SÓTANO: Garage con acceso comunitario y suave entrada, para dos coches.
Bodega con iluminación y ventilación natural.
PLANTA BAJA: Cocina, comedor, salón, distribuidor, aseo, 1 habitación,
porche de entrada y terraza al jardín.
PLANTA PRIMERA: 3 dormitorios dobles, 2 cuartos de baño completos y
baicón al exterior.
BUHARDILLA: Se desarrolla como superfície diáfana con iluminación y
ventilación al natural totalmente terminada y con terraza solarium.---_...'
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que passa a L1eida...
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professionals

moda & complements

el planol

beIlesa & estetica

gourmet

la nit

troba-ha aquí. ..

Té davant seu el primer número de ZONA ALTA, revista mensual de
L1eida.
ZONA ALTA neix per a danar servei a ciutatans i visitants, aixó és infor
mació d'utilitat, a tota L1eida. Dins d'aquestes pagines hi trobara opcions
d'oci i negoci a L1eida en general, a la ciutat o a la Zona Alta en particu
lar.
Agenda, gastronomia i restauració, profesionals, immobiliaria, com
pres...són algunes de les seccions fixes que completem amb un troba-ho
aquí i un practic plimol.
La difusió d'aquesta publicació s'efectúa mitjangant la bustiada i la distri
bució en establiments comercials i d'oci.

Editorial L1eida Satél·lit agraeix la cillida acollida que comergos i empreses
de L1eida i la Zona Alta han dispensat a la nostra edició inaugural.
Prometem solemnement estar al nivell d'aquest generós suport, en la qua
litat i la quantitat de les nostres edicions. Gracies.

ZONA ALTA, revista de L1eida
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La Begona omínguez és una noia lIeidlltana q e va sortir de
ranonimat gracies a la seva participació en respot de Freixenet del
passat any, on les bombolles, tan representatives de la marca,
adquirien més protagonisme que en campanyes anteriors.
El casting va arribar a les terres de ponent, enduent-se d'aquí una
de les cares més fotogimiques d'aquesta capital, fent així; poc a
poc, L1eida una ciutat present en diferents ambits.

Zona Alta. Som una nova publicació
gratuIta de la zona alta de L1eida, és la
nostra 1a portada i vam decidir que la
inauguressis tu, qué et sembla?

Begoña Oomínguez.

ZA Et dediques encara a la publicilat
la moda?

o

E

Z.A. Tñem vist en diferents campa
nyes de publicitat a nivelllocal, pero la
teva preséncia a I'espot de Freixenet
et va donar a conéixer. Qué et va por
tar a presentar-te al cilsting?

B.O•.

Z.A. Qué us van ter fer? ...- .
-.. -

Z.A. I com van els estudis? Qué estu
dies?

Z.A. Creus que esta desatés el sector
del management de models aquí a
Ueida?
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Z.A. Be i ja per acomiadar-nos satél.lit-zona alta
dedicará cada portada mensual a les cares més
conegudes de Lleida, en especial gent destaca
da i reconeguda de la zona alta; com trobes la
nostra idea?



Davant deis seus qua
dres sentim la dinamica
del fer i el créixer, nervi
de la vida que es nota en
les seves obres, la lIum
és essencial; formes i
colors, verds, blaus,
grocs i rosats són en una
tematica que mobilitza
els cinc sentits.
(J. Pérez-Guerra)

Manuela
RIVERO

Escultora nascuda a
Salamanca i formada a
Barcelona majoritaria
ment. Té escultures en
col·leccions privades a
Espanya, Gran Bretanya,
Alemanya, Italia, Mexic i
E.E.U.U.

aleria
Terraferma

ACEVEDO

I\IRAIIA DE ANGEL
SESSIONS 15,45 h. 18,00 h.
20,15 h. i 22,30 h. n~. Oissa·
btes sessi6 golfa 00,45 h. Ma
jors 18 anys.

PECADO ORIGINAL
SESSIONS 15,45 h. 18,00 h.
20,15 h. i 22,30 h. n~. Dissa
btes sessi6 golfa 00,45 h. Ma
jars 18 anys.

THE SCORE !Un golpe
maestro)

SESSIONS 15,45 h. 18,00 h.
20,00 h. i 22,30 h. n~. Oissa
btes sessi6 golfa 00,45 h. Ma
jors 13 anys.

•LOS lMTES OH. SIfNCIO
SESSlONS 15,50 h. 18,00 h. i
22,15 h. nit. Oissabtes sessi6
golfa 01 ,00 h. MajOIs 13anys.

- -

a. JURAMlNTO
seSSIONS laborables 18,00
h. ¡20,15 h. tarda. dissabtes
vigmes i festius també sessló
de les 15,45 tarda. Majars 13
anys.

a'.
DON JUAN oa. FESTI Of
PBIIlA • MOa

MOlUl ROUGE
SESSlONS 17,30 h., 20,00 h.
i 22,30 n~. Dissabtes sessi6
go~a 01 ,00 h. Majors 7 anys.

't
ATOOO GAS (The fas! and
!he furlous)

seSSIONS 16,00 h. i 18,00 h.
Dissabtes sessió go~a 01 ,00
h. Majors 13 anys.

LA MAIIIJOLl'ilA Da.
CAPMÁN CORB.U

seSSlONS 20,15 h. i 22,30 h.
Majors 13 anys.

100 gravats de
la colelecció

I LOVE YOU BABY
seSSlONS 15,45 h. i 18,00 h.
larda. MaJors 13 anys.

LA MALDICiÓN Da.
ESCORPIóN DE JADE

SESSIONS 20,00 h. tarda i
22,30 h. nil. Majors 18 anys.

Miguel Acevedo
tins al15de novembre

Manuela Rivero
fins al2:iegel tal deJ2002

Marina Núñez

fins al11denovembre

fns al31degenerde2002

II I
del29denovembrefrns
al20degenerde2002

JAY YBOB a. SIfNCIOSO
CONTRAATACAN

SESSlONS 15,45 h. 18,00 h.
20,00 h. i 22,30 rOt. MajOIs 13
anys.

OAGlIIl, LA SECllI OH. MAR
seSSIONS 15,45 h. 18,00 h. i
22,30 h. nil. Malors 13 anys.

3a
Biennal
d'Art

• •
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02desembre
'La mongeta magica'
Canviar una vaca per una
mongeta és un mal negocio
Peró si la mongeta és mági
ca...Ens ho explica BOULE
VARO ESPECTACLES

18novembre
'Contes del Cel'
Históries de núvols, ocells, lIu
nes i sois solets; contades per
XIRRIQUITEULA TEATRE

25novembre
'Joguines'
Tots en tenim de joguines,
peró n'hi ha que són espe
cials, com ara les que veurem
amb TEATRE ARCA

llnovembre
'La casa per la finestra'
Els objectes que tenim a casa
també s'estimen, i si no us ho
creieu pareu atenció al que Ii
passa al Raspall de dents de
la ROSELANO MUSICAL

emparada
e table de

J Z

e o a a
anda

"unicipal de

diumenge
1Bdenovembrede2OO1
19,CX>h.

CONCERT, DE
STA. CECILIA
Amadeu Urrea, director

Concerts 2 i 3 de la VI
Temporada BML:
16 de desembre de 2001
i 17 de mary de 2002

THE GOSPEL
SUPREMZ
Una de les formacions
més interessants del
gospel actual, concilien
en la seua proposta el
classicisme i la
modernitat d'aquest
genere. A banda del
grup, les components
han tingut també exits
en solitari i han
col·laborat amb artistes
de la talla de Michael
Jackson o James Brown.
dimecres
2Sdenovembrede2OO1
22,OOh.

ro

merci pgur le chocolat
gracl1:s por e, ej ,ocoTare
director Claude Chabrol
guió Caroline Eliacheff j
Claude Chabrol. basat en la
novel·la The Chocofat
Cobweb de C. Armstrong
fotografia Renato Berta
muntatge Monique
Fardoulis so Jean PIerre
Duret interprets lsabelle
Huppert, Jaques Dutronc,
Anna Mouglais, Rodolphe
Pauly, Brigitte Catillon,
Michel Robjn durada 100
min (2000) Franya-Su·issa.
divendres 22,00 h.
23denovembre

•
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Cultural de la Fundació
"la Caixa" i Teatre
Municipal de
l'Escorxador.
Activitats paral·leles
Teatre de l'Escorxador i
Cafe del Teatre.

del07a 1'11denovernbre

re uiem for a dream
re 19m por un sueno
director Darren Aronofsky
guió Hubert Selby, Jr. i
Darren Aronofsky tetografia
Matheu Ubatique muntatge
Jay Rabinowitz so 8rian
Emrich interprets Ellen
Burstyn, Jared Leto, Jennifer
Conelly, Marlon Wayans,
Cristopher Me Conald,
Louise lasser. durada 102
min (2000) E.E.U.U.

divendres 22,00 h.
16denovembre

rJ'-~ ~'.~'?_ C-L!::;.,t.t~

Las j;SS( t ~ades aventi.Jre:..~ oe
la co~pan~/¡e. de t~a~re La
Fabulosa, ,)osa,jes a 6scer¡a
pel TEATRi:: ¡¡'1' SiL

:¡-::'''' 1 ::1 .... 1 ~.- ~ +..-.,.1"'7a. 1c:", -r OlA. l:::l •• ' u.,il f •

t~'¡sto ~E: ~.2 ~9né~ ';:1"3."

VIRUS

';i7 McC?NA.t..D
J.: ~.4UQ~ F.JST!F.

~ • :"'UitjAS
3OdenoIIenU"e

divendres 22,00 h.
3Odenovembre

Asesinato en febrero
VICENTE AMIGO &,

director Eterio Ortega CA5TELLEP:5 ~ .•;"St""l. ~
guió Elías Querejeta .c¡-

fotografia Daniel Salas
muntatge le::"
Poulogorrán so Martin José
Guridi ¡Carlos Faruolo
interpre:ts N.a~iv¡<jad

Rodríguez. Ssgoña EJerza,
Daniel Etxeban1~. durada 8J
min (2000) Espanyc..



LLEIDA, LA DE
MÉS GRAN
CREIXEMENT

La provincia de L1eida va encap9a

laramb eI3,9%ei creixement econó

mic catalá durant I'any 2000, igualant

se a Tarragona, mentre que Barcelona va

quedar en I'últim 1I0c, segons l'Anuari

Económic Comarcal de I'any 2000 de

La Caixa Catalunya.

Les particularitats del creixement

económic de I'any passat, com el creixe

ment de I'agricultura i la ramaderia i el for

taleixement de la Indústria, vinculada a la

producció de I'energia eléctrica, van

beneficiar a les comarques del sud de

Catalunya, col·locant-se en una posició

de lideratge cojuntural.

L'economia catalana va créixer

e13,9 % durant I'any 2000, un

augment lIeugerament inferior al

4,2% registrat durant I'any

1999.

AULA D'INTERNET ALS BARRIS

"Que
~&@
@&
a eida

Des del 3 d'octubre d'a
quest any fins al 24 de
gener de 2002, l'lnstitut
Municipal d'lnformática,
Menta i la Federació d'As
sociacions de Ve'ins (FAV)
organitzaran una nova edi·
ció deis cursos d'internet
per a les entitats ve'inals i
els ciutadans. Les c1asses
s'impartiran en els locals
socials de la Mariola i De
mocracia i acolliran un total
de 240 persones.

La Cambra obre una oficina sobre l'AVE
La Cambra de Comer, de L1eida va estrenar
una página web i un local en el carrer
Anselm Clavé, obert al públic, on tindran 1I0c
les sessions per a preparar I'arribada de
I'AVE a L1eida.



comptes dJestalvi

ViVendal I
UNA SaNA apcló FISCAL
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Es tracta d'un pla d'estavi en forma de !libreta

o dipásit, en que el titular del compte va lliurant

diverses quantitats de diners que més tard

dedicará a la compra de la seva vivenda.

El que ho diferencia d'un senzi!l dipásit és la

diferent fiscalitat, i és aqui on sorgeix I'atractiu

d'aquest producte.

La durada és de 4 anys com a máximo Abans

de concloure aquest termini s'haurá hagut

d'adquirir la vivenda. Aixá estimula I'estalvi per

a una finalitat concreta, ja que el titular sol

"autoimposar-se" la quantitat anual.

El titular d'aquest compte pot deduir-se en la

declaració de la renta el 15% de les quantitats

aportades. Aixá si, el desti deis diners a partir

de 1999 ha de ser la 1a adquisició o rehabilita

ció de la vivenda habitual. Si voste dedica la

quantitat d'aquest compte a una altra finalitat,

no podrá deduir dita quantia, i si ja ho ha fet,

haurá de retornar les quantitats dedu'ides junt

amb els interessos de demora. El compte

vivenda no pot aplicar-se a partir de 1999 si ja

es disposa de vivenda habitual en propietat.

Així, per exemple, grácies al tractament

fiscal del que gaudeixen els comptes

vivenda, podrá deduir-se fins a 225.000

ptes., el resultat de multiplicar

1.500.000 ptes. (quantitat máxima dub

jecta a desgravació) per 15% (percen

tatge de deducció).

NO TOTES S6N IGUALS. Tot i la senzillesa d'aquest producte -no és
res més que una lIibreta- no tots els comptes vivenda que ofereixen
els bancs són iguals.

Així la rendabilitat pot variar d'un compte a un altre en alguns punts.
encara que les entítats financeres estan oferint fins a un 4%. Aquesta
és una oferta atractiva per la seva fiscalitat. que tracta de captar nous
clients als quals posteriomnent els vendran el préstec hipotecari o els
colaran alguna asseguran<;:a vivenda o de vida.

O áticos
O chalets
O locales
O naves
O ...

O pisos
O casas adosadas
O parcelas
O oficinas
O solares
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En el 1I0c de treball hl passem gairebé
la meitat del temps que estem desperts. Per aixb
resulla fonamental que I'ambient de I'oficina sigui el
més saludable possible, que redueixi les possibilitats
de caure en I'estrés o la fatiga. Per als que treballen
en una oficina:

La taula, la cadira i I'ordinador no són
un escenari que visitem esporadicament.Convé per
sonalitzar-Ios de manera que s'adaptin a nosaltres i
no a I'inrevés, col·locant plantes o fotografies o dibui
xos deis fills, per exemple. Paloma Fuentes, directora
médica del centre especialitzat en avaluació deis
danys corporals Valcor, recomana sotmetre's a exa
mens de salut peribdics, que hauran de prendre espe
cial atenció als riscs específics en funció del 1I0c de
trebal!. Per exemple, en una empresa on s'utilitza molt
I'ordinador, són fonamentals les revisions oftalmolbgi
queso L:experta apunta algunes claus per aconseguir
una oficina sana.

ESPAI. Dos metres quadrats de
superficie lliure i sense obstacles per al treballador.
Els materials de construcció i decoració s'han de
poder netejar fácilment i no acumular pols ni brutícia,
I'ús de moqueta queda desaconsellat. S'ha de desin
fectar peribdicament. Ha d'haver accessos per a
minusválids. Es parla de la síndrome de I'edifici malait
quan més del 20% de la seva població laboral mani
festa problemes d'irritació visual, cutánia o respitatb
ria.

ESCRIPTORI. Ha de tenir unes
dimensions adequades per a permetre la mobilitat i
estar el més endrec;at possible. La cadira tindrá una
base sblida i estable i será regulable. El respatller
será ajustable en inclinació, mai superior als 115
graus. Es convenient fer ús del reposapeus per a no
adoptar postures incorrectes. La pantalla de I'ordina
dor es situará de 10 a 60 graus per sota de I'horitzon-

OBJECTESDE
DASle

Av. Doctor A!ming, 9Tcl. 973 22 10 30 • UBDA
E-mail: aimk@Ueida.nc(

DlSSIM
1'Wg>ad,6(L.1loni<D)o2S00llllIDA

Td. m 2121 54'Fum 203554

ARQUfIllCI1JRAINI1'1UOR
Tona de Sonui, 27'25006lll1DA
Td. m 26 61 8801'"m 26 6181
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tal deis ulls, mentre que el teclat, la pantalla i el porta
papers es quedaran a la mateixa distáncia deis ulls
(de 45 a 55 cm.).

LA PANTALLA I EL TECLAT. Pantalla
sense oscil·lacions ni pampallugues, i amb filtre. S'ha
de mantenir neta. No és bó que el canell es doblegui
cap enrera per a prémer el teclat; ha d'estar ben
recte.

MEDI AMBIENT. La temperatura
ambient oscil·lará entre 17 i 27 graus. La humitat es
mantindrá entre el 40% i el 60%. Si hi ha fumadors i
la ventilació és bona, se'ls hi pot demanar que dirigei
xin el fum Iluny deis que no fumen. En qualsevol cas;
I'empresa ha d'habilitar una sala per a fumadors.

LLUM. Ha de ser el més natural pos
sible, amb punts artificials de refor9 si és necessari.
L:ordinador no ha d'interposar-se mai a una font de
lIum, per qué amb dos focus de lIuminositat diferents
la vista embogirá.

EVtTAR LA FATIGA. No passar les
vui! hores de la jornada laboral continuades davan! de
I'ordinador. Canviar de posició o alternar la tasca per
evitar la sobrecárrega física i mental. És aconsellable
durant les pauses o si es nota fatiga muscular, realit
zar exercicis suaus amb el coll i els turmells. Cal
beure aigua en abundancia.

BON CLIMA LABORAL. Alguns pro
fessionals relacionen aquest punt basic amb el savoir
faire del directiu, amb els comportaments de les per
sones, amb la seva manera de treballar i de relacio
nar-se. Es barregen conceptes com independencia i
autonomia en I'exercici d'una funció, grau d'implicació
amb el projecte empresarial, remuneracions, igualtat
salarial i de tracte, horaris, seguretat en el treball. Si
el clima no es bó, vindrá la sobrecárrega de treball, la
monotonia i la insatisfacció.

d s S e n y 9 r a f e paral·lel

tfl 97322.82.14.e-maillunouna@Valore.net-



Aquest mes es porta...

(

Xafar amb estil. Totes les tendencies d'aquest hivern

tenen el seu reflex en el calya!: esportius, amb talons d'agul!a,
botes de mosqueter, acordonades amb aspecte victoriá, el look
cándid ...Tota una colecció de sabates que contribueixen a refor
yar la feminitat.

La moda espectacle del segle XXI és canviant i

capritxosa com la joventut, mestissa com un món sense fronte
res, efectista com un joc de Ilums. Per aixó, quina mil!or manera
de captar la seva essencia que a través d'aquel!s detal!s que
ens sedueixen al carrer i en la pasarel·la, i que diuen més per
ells mateixos que una ímatge general distorsionada per la
pressa.

Estil dandy. Bohemi i molt, molt sexy.
Moda militar. No oblidis el camuflatge! L:exercit pren

per assalt el prét á porter.
Negre. Així que arriba la tardor, el negre recupera el

seu trono Impossible fugir d'ell.

en
-1
-<
r-

bosses
de .ma

S'adapten a tots els estils perque
estan elaborades en cotó, seda,
bel!ut, i raió. Són de mida redÚida i
aporten un ampli recorregut pel que
fa a la varietat de colors i a la imagí
nació. Les bosses de má Indies han
estat imitades i revisitades per un

gran nombre de dissenyadors. Aquí
estan ja augurant un gran exit per a
aquesta temporada.

Brodats a má, amb miral!ets i aba
loris incrustats, texans d'esport o
elegants de textils suggerents, les
bosses índies segueixen de moda.



MALlZIA
" . A"""

Cor>eterút-Lenwia •.. i moltes m€s.
a, 4 ·bis· Te!. 973 24 99 35 - L1eida

El romanticisme i alhora la sensualitat són els
nous conceptes que s'han posat de moda
aquesta temporada. Sense sacrificar per aix6
el comfort i la comoditat, triomfen els acabats
amb blonda, els brodats i les transparencies
als cossets, els culottes, sostenidors, i calce
tes.

nou íntim

la millor selecci6 de marques europees.
v"e r d e v" e ron 'j' e a L~!~!.hA. LlSE CHARM EL

ELLE
&mi

complements
l •••••••••••••

'--'=

Ilenceria:



AL VISIBLE
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més el negre classic,
juntament amb I'ele
gant or, ei caqui mili
tar, el grana, el fum, el
marró i el blanc són
els colors predomi
nanls.

La ullera ha deixat de
ser un abjeele única
ment funcional i ha
passat a ser també un
objecte de desig i de
moda.

bueixen amb la mun
tura a inscriure les
ulleres en I'univers
de la moda. El coior,
la lIeugeresa i la
transparencia, apor
ten, a més a más
d'una funció protec
tora, fantasia, esteti
ca i confort a I'usua
ri. Continuen les
pantalles i retorna la
pasta, amb formes
pronunciades i
grans. Una vegada

artícle cedit per:

V { f R
r '<Ir( I
O P t e.

comencen a apa
reixer dissenys
más grans. Torna
la pasta, de vega
des combinada
amb el metall,
jugant amb els
contrasts, mate i
brillant i amb les
associacions de
colors. Grácies a la
unió entre disseny
i confort, les mun
tures a I'aire,
sense perdre con
fortabilitat, esdeve
nen un xic provo
catives (varetes i
pont de pasta de
colors ben visi
bles). I finalment
I'strass, en voga
actualment, es
presenta com un
material per cada
dia.

En la moda solar,
els vidres contri-

Amb aquesta filo
sofia, les muntures
de la temporada
2001-2002 anun
cien un retorn al
visible.
Despres d'anys
minimalistes,
dominats per la
moda deis muntat
ges a I'aire i del
metall discret, les
muntures deixen la
discreció i volen
tornar a ser vistes.
La tendencia es
que I'usuari d'ulle
res tingui un "Iook"
propi a través del
qual pugui revelar
la seva personali
tal.

Avui portar una montu
ra és escollir una
forma d'expressió
personal.
La ullera ha esdevin
gut un signe de carac
ter, de seducció, un
accessori de moderni
tat per excel.léncia
completament inte
grat al mode de vida.

tendencies
RETOR

Predominen les
formes rectangu
lars en tots els
tipus de materials.
La ullera petita
continua, peró



La moda europea viu un bon mamen!. Prenen protagonisme les creacions
deis grans dissenyadors francoespanyols i ara ens mostren en els aparadors
de la ZONA ALTA DE LLEIDA les tendéncies que propasen per a la tempo
rada tardor-hivern.

Adéu a la psicodélia, a vestir com militars i a abusar del romanticisme. Els
nous manannents deis modistes per a la próxima temporada estan a punt de
saltar als aparadors, i són molt clars. Tot alxó és un avan9 de tot el que ha d'a
rribar. El vestil sastre, la passió pel cuiro, la delicadesa del punt i el poder de
la minifalda, sense oblidar els colors que imposa Orient i el 'glamour' del vellut
per la ni!. Són les Iínies mestres segons els dissenyadors més sofisticats i, per
tal que el fred no congeli la butxaca, dues receptes infaHibles:

Els pantalons de vestir confirmen la seva versatilitat en interpretar combina
cions elegants: el gris és definitivannent el color de la temporada.

BEllERA
Vn//cn/m!, 28 • Te!. !J73 274545 • 2500D L/eidn
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~esús Pri o
Doctor Reming, 11

Tel. 973 24 20 81

ariona Marti
Ricard Vinyes, 9

Tel. 973 23 07 70

na Mari
Ma9í Morera, 13

Tel. 973 261019

Fina Guiseris
Vallcalent, 32
Tel. 973267341

sabel Ort~a
Segóvia, 12-14

Ptge. Edit. Brassil~

Tel. 973 26 46 81

STYL

•

Aquest mes es
porta...

Mentre milions de dones
a tot el món perseguei
xen el secret de I'eterna
juventut, actrius com
Winona Ryder o Heather
Locklear ho tenen ciar:
per a la primera, amb els
30 acabats de fer, el
secret de la seva cara de
nena és en dormir vuit
hores cada nit i maqui
llar-se i pentinar-se ella mateixa quan ha d'assistir a
qualsevol acte públic. Per a Winona, la mágia és una
qüestió d'actitud: "No entenc perqué les dones
ens montem aquestes pel·lícules amb la
qüestió de I'edat. Jo em sento viva, estic
viva. I amb aix6 en tinc prou."

Pestanyes postisses. Dóna
profunditat i misteri a la teva mirada
intercalant pestanyes postisses entre
les autentiques. Tots creuran que són
de veritat!

Extensions de color.
Tornen les metxes de vistosos colors.
Posa't extensions o presumeix de
metxa fucsia estrategicament
col·locada.

Clenxa al costat. La melena
hippy dóna les seves últimes cuades.
S'imposa la clenxa al costat i el
serrell, com més lIarg millor.

PERRUQUER A

Val/calen!, 32 • LLEIDA • 913 26 73 41
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El color está de moda, i no sol en la vestimenta,

també en el cabell, les tendéncies per aquesta tem

porada aposten per un ampli ventall de colors: del

ros més plati als tons més rogencs passant pel

negre més intenso En canvi, tots els agents externs

-aigua, sol, vent...- poden tenir conseqüéncies de

sastroses quan es tracta de cabells tenyits.

Ara acabem de passar la pitjor época pels

cabells: la temporada d'estiu. El sol ens aclareix el

cabell, un efecte que pot resultar afavoridor en

alguns casos, peró pot comportar problemes per la

salut deis nostres cabells, tarnbé I'aigua de la pisci

na, degut al seu contingut en clor, decolora el

cabell, per la qual cosa, un bonic cabell ros pot

acabar Iluint un to molt poc atractiu. Les possibles

solucions són, gorres de bany, i protectors capil·lars

especifics per I'aigua, que recobreixen la fibra

capiHar impedeixen que penetri el clor en el cabell,

totes aquestes atencions poden evitar el tan anties

tétic resulta!, tarnbé cal recordar de passar una

esbandida d'aigua dol<;:a després de sortir del mar.

Peró, tot i aquests consells tan útils, el que ens

ocupa son els remeis passat I'estiu... i ja és sabut,

que amb I'arribada de la tardor s'han de dispensar

les cures cosmétiques adequades.

Sigui quin sigui el teu tipus de cabell, els agents

agressors externs procuren que el cabell pateixi un

notable déficit de greix natural i presenti un aspecte

desvitalitzat, desnutrit, ressec, opac, sense vida, i

amb les puntes obertes, tot i que el problema de

sequetat és general per a qualsevol tipus de cabell,

els més perjudicats són els secs, tenyits o perma

mentats, aquests són els que haurem de sotmetre

a banys d'oli hidrosoluble i a I'aplicació de masca

res d'oli de germen de blat, si volem garantir salut i

bellesa.



aiYí es fa u, assatge
Tres gestos basics per a relaxar els músculs, allisar les arrugues i estimular els tei
xits profunds. Els passos estan basats en els principis correctors de la cirurgia
plastica i els proposa Chanel amb els seus últims productes anti-edat de ia línia
Précision. Si vols, pots utilitzar uns guants de poliamida sense costures, de tacte
suau, per a conseguir una pressió precisa i perfecta (s'inclouen en el kit de crema
de nit).

3. Estimula els teixits profunds amb pes
sics tonificants a les galtes i el contorn del
rostre.

1. Per a eliminar les tensions musculars, fes-te pes
sics profunds i repetits amb les puntes del dit polze i
índex en sentit perpendicular a les arrugues.

2. Si tens arruges al
front i entre les celles, fes-te uns petits pessics
superficials i continuats.

davant del mirall per a les primeres vegades, per tal d'evim a n s - versus _ lar que que surtin arrugues:
1. FORQA El SOMRIURE

2. AVANQA LA MANOíBUlA inferior i eléva-Ia con si esti
guessis intentant mossegar la punta del nas.

3. OBRE LA BOCA i col· loca entre els lIavis eis dits índex
icor. Fes oposició amb els dits intentant al mateix temps
tancar la boca, col·loca els dits un cop en posició vertical
i una altra en hortzontal per a treballar els muscles que
envolten la boca.

4. REPETEIX cada exercici 10 vegades. Al cap d'uns dies
pots elevar les repeticions a 30, és important que siguis
constant.

Sense treure ni un gram d'eficacia als aparells estetics que
han revoiucionat el mercat en els últims anys, molts espe
cialistes en tractament facials reconeixen que no hi ha res
millor que treballar el rastre amb les mans, encara que
resulli més laboriós i lent. Experts en métodes orientals
recomanen un senzills exercicis per a treballar a casa els
muscles en prafunditat a través de pingaments i amassa
ments des del coll fins al frant, recomanen uns senzills
exercicis per a treballar a casa els muscles maseters,
reforgar el coll, I'oval facial i el mentó. Has de fer-Ios

depilació definitiva
lásser

hidroterapia de colon
els beneficis ae I'aigua per una

profunda i complerta higiene del'intesti

reHexologia podal
localitzem els punts reflexs

des deis quals equilibrem les funcions del cos

trae tarncnt lipofit triefektiv"
Triple acció: Aprima, tonifica i revitalitza. (TAe)

ASSESSpRAMENT
MEDie

NISEX
~" _-".,..,

- i%~l~~
Mariona Martí

P1a9a Ricard Vinyes, 9 - L1eida
Tel. 973 230 770



canvi d'estació

na s
El canvi d'estació cada cop més está associat
al de la imatge. La moda, els maquillatges i
I'estil de pentinat s'adapten al termómetre.
Les noves tendéncies dissenyades pels
perruquers avantguardistes o els estilistes
dedicats a la nova imatge des de les passa
rel·les, arriben a L1eida i com no, a la ZONA
ALTA.
Aquestes són algunes de les seves aporta
cions: curts molt curts i ornaments atrevits,
són les apostes per cap d'any.
Curts molt curts, de D&G i R. Dilusion vénen
despuntats amb tisores, per a pentinar amb
els dits usant gomina i gel. Una altra opció són
els curts crescuts que completen uns acabats
de Iínies andrógines i metxes despentinades
amb molt de moviment.
Nous recollits: des de Roberto Verino lins a
Jesús del Pozo, de Nina Ricci a Tsai, els reco
lIits de la temporada arriben amb un aire des
pentinat a I part superior del cap. Els recollits
ja no és reserven per a esdeveniments com
casaments o lestes especials, sinó que poden
usar-se cada dia i amb qualsevol look.

re al seu setvei

d'estac ó
d'estac ó
d'estac ó
d'estac ó
d'estac ó
d'estac ó
d'estac ó
d'estac ó
d'estac ó

anidisis
capU-/ars
i dermics

perruqueria dona/home'
solarium, estética

naturopatf acuplJnfurs,

A~'// /.
~ "" ~

A""A ",AAI

MagiM"""'.13·250J6LlEIOA a Doctor Fleming, 11 Te/. 973 24 20 81
Te!. 973 2610 19

canv
canv
canv
canv
canv
canv
canv
canv
canv
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Revira Roure, 1
Tel. 973 24 73 31

P. de Ronda, 56
Tel. 97324 87 48

X-Maracas
BonaJire, 26
Te!. 973 22 81 58

A1t Berlin
Bonaire, 28

Te!. 973 22 55 33

Mr. Nyam-

P. de Ronda, 143

Te!. 610426773

gu
Rovira Roure,5
Tel. 973 24 87 66

No~o

sant Martí, 53

RA IM AT ..~::.;¡~i...~"",:;;;.:~4",a~~04...
sans i Ribes, 5
Tel. 973 22 46 23

Ate. Vasco
Txiki

La finca de RAlMAT, situada a 350 m. per sobre del nivell del
mar, esta classificada com a zona optima per a I'obtenció de
vins de qualitat. De clima continental, amb hivems crus i estius
calids i curts, presenta grans oscil·lacions termiques, fets que
Intensifiquel) el desenvolupament aromatic i cromatic de les
diferents varetats del rai'm conreat. RAlMAT produeix el seu
prop¡ rai'm tant per als vins de taula, els seus grans reseN8S i els
seus caves.

RAIMAT és el nom
d'una exte,nsa finca ~ada

a 'oest de lIeida, molt a la
v ra de la divisjó entre Aragó
. Catalunya/En aquestés
terres ha esdevingut realitat
un somni tan antic com I'ho-
me mateix: La transformació
d'uns terrenys erms en una
terra ufanosa. Avui dia les
vinyes, amb les seves fileres
de ceps, s'estenen fins a
I'horitzó, envoltant aquest
poblet tranquil i el vell castell
d'origen medieval. Als seus
cellers, RAIMAT elabora vins
i caves del més alt nivell de
qualitat. Visitar-ne les
instal·lacions és una avinen
tesa única per a conéixer la

veritable avantguarda.•

~O
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m
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Pastisseria
Xarcuteria

13omboneria
8ervei de (9atering

{;jeladeria

Rovira Roure, 5 - 25006 L/eida • te!. 973 248 766 - fax. 973 22 I 374



2. Situar-lo a una distáncia suficient per a que la
cervesa, al caure, es bateixi suaument amb el
fons i es pleni de Iíquid i escuma.

3. Inclinar el got primer 45° i després posar-lo ver
tical per a que I'escuma adquereixi consisténcia.

4. Com el volum de I'escuma és important,
aquesta a d'ocupar de 1,5 a 2 cm. en el gol.

5. Si es pretén que I'escuma tingui un aspecte
compacte, ha de seguir-se aquest procediment:
varies tirades, deixant reposar entre cada una d'e
lIes la cervesa.

Diuen els 'gourmands' que el suro que protegeix les escéncies
del vi, el manté en perfectes condicions. Com a tancament her
métic, evita I'oxigenació i tanca el cami a olors extranyes.
Provinent deis albercoquers, una fusta roigenca queda com a
base acomulant al seu voltant les restes d'escor,a.

. I2.esprés de la selecció deis materials en base a
.~~ la cualitat, es procedeix a lrabricar els.d.

o ;c,~' l.' taps de les ampolles. L1eugers en el
• que fa al pes peró pesat en la pro

tecció de la calilat.

VIEJO BERLlN

-&'~.f~
f7.I. 973M fO 00
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%lit JJjlerlín

la cervesa,
beguda amb solera

El suro conserva i sura

El coneixement de la cervesa es remonta a I'anti
guitat, segons diuen unes taules d'argila escrites
en lIenguatge sumeri. En els seus pictogrames es
descriuen els passos per a elaborar una beguda
que leia sentir a la gen! "alegre, meravellosa i
leli,". En aquesta recepta s'incloia la cebada, el pa
i I'aigua. El procés era el següent: es coia el pa i
es desmollava en aigua per a preaparar una
barreja que posteriorment es convertia en una
beguda semblant a I'actual cervesa. La conversió
de la cebada en pa la tornava soluble, i era el pro
ceiment emprat abans de que es descobris com
convertir el gra en malta.

Molt temps després, al segle XII, la cervesa com
complement alimentici per a peregrins i malalts.
Va ser alli on van sorgir les anomenades cerveses
deis monjas. Tot i ser coneguda des deis orígens
remots si la cersa no está ben tirada, el seu cos i
gust poden perdre gran part de la calilat. Peraixó,
és precis seguir els següents passos:

1. Humitejar i escórrer el gol.



EL PORTÓN
asador vasco-sidrería

En I'apartat de
'tapeo' podem
degustar des
d'un magnific
pernil 'Joselito'
¡unes patates
braves, uns
pebrots de
'padron' pas
sant per unes
'habitas baby
con chipirones'
o uns boníssims
pebrots farcits i
acabant amb
uns cigrons
amb llamántol.

Per acabar El Portón té una ámplia carta de
postres en qué destaca el pastis de formatge
entre altres plats reposters, elaborats tots ells
pel seu xef Pablo Orte.
Pel que fa a la bodega El Portón posseeix una
extensa carta de vins, tant de collita (om reser
ves de les principals denominacions d'origen,

així com els
Txacolis i la sidra
basca.
En un ambient
cálid i informal
podrem assaborir
tates aquestes
esquisitats i sempre
amb el bon tracte ;
simpatia del perso
nal de El Portón
dirigit pel seu mai
tre Francisco
Altisent.

El Portón va abrir les
seves portes a Ueida
el 2 de gener del
1998 essent aixi una
novetat a la dutat
per la seva aposta a
la cuina basca i
sobretot per la cuina
en miniatura, que és
(om ara s'anomenen
els famosos 'pinxos'.
També va ser pioner
en el servei de sidres
i Txacoli tan de
moda en els nostres
temps.
El Portón és un res
taurant sense més pretensió que elaborar pro
ductes de primera qualitat de la forma més sen
zilla i natural.
Aixi un deis seus plats estrella 'El (huletón' es
serveix fet a la graella de carbó i filetejat per tal
que el client, mitjan<;ant un plat refrectar; se'l
pugui rostir al seu gusto
Valla pena ressaltar que
tates les carns són pro
cedents de Galicia.
Tampoc no podem obli
dar els peixos a la grae
Ila, acabats amb un gus
tós sofregit de sidra que
fa les delicies deis
comensals.
Uu<; del nord, rémol,
rap, 1I0barro, dorada,
etc. sempre de primera
qualitat, recomanem el
sensacional 110m de Ilu<;.

EL PeRTON
J\:-i¡\ DOl\ VASCO-SI DRERÍA

S<1Jll M,lrli, :;.\ Ilcid<1
973 224 ]04



Passelg de Ronda, 166
LUIDA

Tel, 973248748

~6 Tdl'~Ol';
temporada

f-\6itdt\l'dCí6
cuina de

ArribQembreQPlenitQarisc,Orals mesos que s'escriuen amb "1". Passades les car
tes estiuenques amb el peix tipic de temporada d'estiu, ha arribat I'hora d'una bona mariscada a base de
gambes, lIagostins, clo'lsses i els percebes. Peixos com el IIU9 i besuc completen aquest entrant més que
convincent.
La segona gran aposta de la temporada tardor-hivern, és, la de les matéries primeres provinents de la ca9a,
la verema i les fruites de tardor.
Tot amanit pels plats i, en especial, pels postres a base de castanya. Els francesos han fet de la castanya
una lIaminadura irresistible; el marró glacé. Castanyes confitades amb sucre: Aqui en podem consumir tot
I'any si és castanya dol~ o "sativa" assecada al fumo S'ulililzen als estofats, purés, farcits, postres... Farcits
de ca~, sopa a la tófona, guarnicions de rostits i ca9a es guarneixen amb aquesta deliciosa matéria pri
mera secular que s'esfonsa en les tradicions i costums més antics.
I ara, vigilant les castanyes... tothom a taula!
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Passades les vacances d'estiu i havent-nos acomiadat de la tan benvolguda i estimada platja,
tornem a la vida quotidiana i ens anem apropant poc a poc a I'hivern Ileidata L.. oh! sorpresa,
I'ampli ventall de possibilitats pel que fa a I'oci i a la marxa nocturna de la nostra ciutat ha
sofert canvis importants que alteraran els nostres costums a I'hora de sortir de marxa o, sen
zillament, a I'hora d'anar a prendre una copa.

A partir d'ara quan sortim durant les nits del cap de setmana anirem descobrint nous i dife
rents locals que acaben d'obrir portes, que s'han renovat, que han canviat de direcció, de per
sonal o/i fins i tot de c1ientel·la.

Només a la zona deIs vins: Teuleries, Bonaire, Sant Martí, etc ...hi ha diversos locals que val
la pena visitar, a part deis ja consolidats i marxosos que tots coneixem...

Per anar a prendre la primera, un local nou i diferent, tant en ambientació com en música és
SMILlNG JACK. Un pub que recorda i imita les tavernes de la música negra on s'han fet les
millorsjam sessions, aixó sí, amb música una mica més variada peró seguint aquesta Iinia. A
més a més cada dimecres tenen música en directe. Fet que aquí a L1eida s'agraeix moll.

Just al costat ha obert les portes BATS... un altre pub que convé anar a descobrir.

Si ja estem animats i volem una bona festa només cal citar dos noms reconeguts BROWNIE i
WOND 0R drink.

El primer ha cambiat de direcció, alla trobareu gent molt maca i un rotllo diferent a cada barra,
música variada, nous cambrE?rs i cambreres disposats que les nits de L1eida tornin a ser de lo
millor.

L:altre mega-canvi ¡'ha fet la wonder que ara passa a tenir una altra identiiai Wond '\" Drink. A
que no sabeu qui té ara la geréncia d'aquesta macrodiscoteca? No fa falta dir-ho, oi? Així
doncs, un canvi 100% positiu per la discoteca més emblematica de L1eida, bona musica de
festa, bon ambient, nou equip, noves actuacions, (cal esmentar I'éxit obtingut amb el darrer
concert d'en Raúl) i I'espectacularitat de les instal·lacions que faran badar més d'una boca.



la __ capa...
- BUFFF!!! Si L1eida está plena d'a
quests locals! -direu.
Peró no ens tanquem en banda, la nit
s'ha de comenQar amb bon peu, i és
per aixó que s'ha de triar bé on pendre
el primer glopet del nostre líquid predi
lecte, buscar el lIoc adient, la gent
amb qui vols conversar... tot aixó no és
feina fácil, nosaltres et donem unes
idees i tu tries, d'acord? Trobarás fácil
ment el X-maracas, al costat de
l'O'sullivan's, tot seguít de l'Alt Berlin.
Passat Prat de la Riba hi trobarem
I'Smiling jack.

smiling ¡aek
• dimarts a partir de les 20,30
Smiling Jack ens continua refrescant
I'estil de la nit a L1eida, ara ens amenit
zará, també, les nits deis dimarts amb
conta contes, monólegs, acudíts, pro
postes teatrals, ...

-
K~."-,,tra,-",,"-s__-1 IO'sullivan's ~X·maracas J
Bonaire, 23 Bonaire, 16 Bonaire, 26

SmilinaJack rAlt Beitin
8ans i Ribes, 6 Bonaire, 14



n COp més ens ha sorpres.
Aquell 'Chaval de la Peca' d'estil extravagant anys 80,
de piga mobil, divertit i ocurrent, carregat de cans;ons
de la 'Epaña cañí' que li van permetre vendre més de
250 000 copies, ara s'ha tret le" ulleres i és només':

En el seu últim treball, el tercer de la seva carrera de cantautor després deis álbums Sólo para locos
(1993) i Sólo para niOos (1995), en Marc aposta per un estil de música propi, indefinible, peró no Es
dlestranyar, en Mare Parrol no és un artista convencional. En Rompecabezas ens ensenya la seva
faceta més camaleónica i atractiva, canta des de balades fins a canc;:ons atrevides de ritmes tant
allunyats de la balada com prapers al pop-rock i fins i tot trassos d'escá Difícil d'entendre? No, Es
fácil diescoltar i molt encertat per a divertir-te. Vals saber més d'ell?

La redacció de Satél·lit va assislir al concert intim (com ell vol que siguin les seves actuacions), pie
d'energia, cobert amb descárregues posilives que sortien disparades des de I'escenari fins a un

púbiic praper. Entre els espectadors, en Marc, anava reco
lIint adeptes als seus moviments, la gent se sumava al fre
nétic ritme d'un cantautor inexorablement inesgotable.
Es veu que tot plegat li va fer venir una calor sobtada i no
va tenir més remei que desfer-se de la camisa i de la gorra
de David Crocket que, en contra del que semblava evident,
no li va caure en cap deIs salts ni moviments que formaven
part d'aquelles coreografies impravisades.
Amb un cap d'ull es feia evident que tant aquelles persones
que s'havien apropat al River Café per veure el concert
patrocinat per la Cadena Cien, com les persones que
havien anal com cada cap de setmana al River a fer un
cubata, s'ho passaven pipa.
Després del concert ens va atendre molt amablement entre
bastidors, sense samarreta i amb una cervesa a la má
Vol'em saber més d'aquest artista tant peculiar.
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Satel.lit.- Els seguidors del Chaval
de la Peca poden ser seguidors
d'en Marc Parrot?
Marc Parrot.- Crec que hem consta
que ja molta genl ha passat del Chaval al
Marc Parrol.

s.- Quines són les diferencies
entre aquest últim album,
Rompecabezas, i els teus treballs

anterioi's?
M.P.- Rompecabezas és una altra histó
ria, peró tots els meus treballs tenen en
comú una manera de fer, un plantejament
temático El meu primer álbum, Sólo para
locos parlava de les contradiccions; Sólo
para niños era un manifest antimaduresa
i Rompecabezas és un disc més reflexiu
que busca un paraHelisme entre un tren
caclosques i la vida.
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S.-D'on va sorgir la idea del
nom del disc?
M.P.· Penso que la nostra vida
és anar negociant amb una serie
de peces, com un trencaclos
queso Intentem encaixar dilerents
situacions: alió que no hem acon
seguit, el que ens ve donat i el
que hem perdut. ..és com si
anéssim fent un trencaclosques,
procurant que tot encaixi.

S.-Aquest disc esta gravat
a I'aire lliure. És una expe·
rii~ncia innovadora?
M.P.· Sí, no s'havia fet mai i real
ment ha estat una experiencia
curiosa. El resultat ha estat un so
sec, ja que en no haver-hi parets
s'eliminava la reverberació. Hem
obtingut un so més mecánic, en
qué sents molt més I'instrument.

S.-Per que vau decidir gra
var a l'aire lliure?
M.P.· La idea va sorgir lent pro
ves en una masia. Volíem gravar
en una unitat móbil que vam pro
var a totes les habitacions de la
casa, peró vam descobrir que el
tipus de so que obteníem a I'ex
terior ens agradava més. És un
so que s'apropa més a la conli
dencialitat que buscávem i que
pretén de transmetre aquest nou
disco

S.-Prefereixes actuar en
locals petits?
M.P.- Sí, m'agraden més els
espais més redu'its, perqué d'a
questa manera puc utilitzar més
elements teatrals i és més fácil
mantenir contacte amb el públic.
En canvi, en un gran escenari aixó
es perd, la compenetració amb la
gent suposa més esfo,,;:.

S.-Aquest nou estil que defi
neix en Marc Parrot, és
menys comercial?
M.P.- No ho sé. De moment está
plantejat com un nou repte i penso
que la música que ven més és
aquella que escoltem continua
ment a la rádio.

S.-Quins són els projectes
d'en Marc Parrot?
M.P.· Ara per ara seguir amb la
meva gira presentant
Rompecabezas.

S.-Per acabar, com s'ho
esta passant el Chaval de la
Peca per Miami? Pensa toro
nar a Espanya?
M.P.- De puta mare! Li va molt bé,
té molt d'exit. No, no tornará, allá li
va de meravella, penso que es
quedará durant molt de temps a'
Miami, o aixó espero.

L. Metaute / E. Lara
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alt berlin
bier-Iokal, sopador.

spirituosen und
schnaps

973231000
bonaire,10

anna mari
perruqueria
973261019

magí morera, 13

assumptes interns
decoració

973221030
Dr, Fleming, 9

aslaf
assessoria laboral

i fiscal
973231437

corts catalanes, 1

'm
bellesa i salut
mariona martí

centre d' stetlca
973230770

ricard vinyes')l

bellera, federopties
aptica

973274545
vallcalent, 28

el fanal
bar - restaurant
973224623

sans i ribes, 5

U
fina guiseris
perruqueria
973267341
vallcalent,32

flor de lis
restaurant

973246306
rovira raure, 24

n
isabel ortega

perruqueria
973264681

segavia, 12-14

iI pastificcio
pizzeria

973220295
passatge pompeu, 6

DJ
jesús priego

perruqueria
973242081

doctor f1eming, 11

m
noray

marisqueria
973248748

passeig de ronda, 166

o'sullivan's
pub-cerveseria

bonaire,16

pieadilly
restaurant

973222776
ricard vinyes, 10

s.U.
immobiliaria
973222600

passeig de ronda, 120

smiling jaek
pub musical
sans i ribes, 6

www.smiling-jack.com

dafne
corsetería· Ilenceria

973249935
prat de la riba, 4

el portón
asador vasco - sidrería

973224304
sant marti, 53

D
la elau

immobiliaria
973224444

ricard vinyes, 9

1m
mr, nyam - nyam

bar- restaurant
973247331 ,.

revira raure, 1

tugues
pastisseria/xarcuteria

973248766
rovira raure, 5

txiki
restaurant base

610426773
passeig de ronda, 153

m
unouna?

." .... ~~ estudi gridic

"-'i:~" 973228214
corts catalanes, 1



viera óptics
óptica

973223366
prat de la riba, 20
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x-tras
pub musical
bonaire,23

x-maracas
restaurant musical

9732281 58
bonaire,26




