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Claustre de Sant Domènec
L’Institut Català del Sòl,
portarà a terme la
restauració del claustre gòtic
del convent de Sant
Domènec

El Futbol Sala Tirgyps
L’equip de Futbol Sala
Confecciones Fernández
passarà a denominar-se
Futbol Sala Tirgyps de cara a
la propera temporada

434

La comarca de Festa
Vuit pobles de la Noguera
celebren la seva Festa Major
d‘estiu durant aquest mes
d’agost

1a i 2a quinzena
Agost · 2005
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PROMOCIÓ VIVENDES C/ SANT LLUÍS
pisos de 1, 2 i 3 habitacions. Acabats màxima qualitat.

Zona ajardinada amb piscina.
Consulti al nostre Departament d�Immobiliària

XAVIER RÚBIES RÚBIES
A.E.P.I. n. 300
CORREDOR DE FINQUES

Jacint Verdaguer, 19 baixos Tel. 973 44 79 58 - Fax 973 45 07 97 - BALAGUER

PISOS EN VENDA
- Venda o canvi de gran pis i local
a un poble entre Fraga i Lleida,
per pis o casa a Saragossa,
Pamplona o rodalies.
- C/ Mont Roig
- Pl. Sant Jaume
- C/ Urgell
- C/ d’Avall
- C/ Barcelona
- Avd. Països Catalans
- La Miranda
- Pl. Mercadal, 2 dorm, bany, re-
format
- Pl. Mercadal, 3 dorm, bany, re-
format
- C/ Gregori Marañon, 275 euros
al mes, 3 hab.
- Ps. Estació, 220m

2
.

PISOS DE LLOGUER
- La Banqueta
- Pis a Torredenbarra, 4 hab. per
setmanes
- C/ Molí del Comte
- Avd. Països Catalans

ALTELL EN VENDA
- Avd. Pere III
- C/ Urgell

ALTELL EN LLOGUER
- C/ Dr. Flèming
- C/ Jacint Verdaguer

PÀRQUINGS VENDA
- Venda C/ Sanahuja, tancat
1.800.000
- Venda/lloguer al C/ Urgell.
- C/ Dr. Fléming, 2 places.
- C/ Balmes
- C/ Cervantes
- Avd. Francesc Macià
- C/ Barcelona

PÀRQUING LLOGUER
- C/ Tarragona
- C/ Portalet
- C/ Almatà
- Pl. Joaquina Vedruna

MAGATZEMS VENDA
- C/ Pere III de 200 m

2
.

- C/ Urgell de 170m
2
.

- C/ Barcelona
- Avd. Països Catalans
- C/ Tarrega

MAGATZEMS LLOGUER
- Al C/ St. Crist, un de 125m

2
.

- C/ St. Lluís xanfrà C/ Sant Crist
- Locals al C/ Gaspar de Portolà.
- C/ Alguer i al C/ Montroig
- Pl. Alguer
- Gasolinera el Faro 400 m
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- Local en lloguer Avd. Pere III
- C/ del Pont

CASES EN VENDA
BALAGUER
- Casa barata al C/ Tarragona
- Parcel·la per construcció 240
m

2
.

- C/ La Plana
CASTELLÓ DE FARFANYA
- Casa a l’Avd. Catalunya
LA SENTIU DE SIÓ
- Finca amb casa rural
LA RÀPITA
- Parcel·la edificable amb pro-
jecte bàsic
- Cases Noves
ALGERRI
- Parcel·les en venda
TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m

2
 amb ter-

rassa, traster i parquing,
210.000 euros.
ELS MASOS DE MILLÀ
- Casa de poble amb pati.
ALCARRÀS
- Casa de 280 m

2

GERB
- Casa nova a punt d’acabar
MENÀRGUENS
- Casa reformada per 120.000 eu-
ros.
- Casa reformada per 72.000 eu-
ros.
TÉRMENS
- Casa de 3 plantes 90.000 euros.
MASALCOREIG
- Pis de 120 m

2
 i garatge 3 cotxes.

PROMOCIÓ DE 35 PISOS EN
VENDA AL CARRER JACINT
VERDAGUER, CTRA.
CAMARASA 1, 2, 3
DORMITORIS I DUPLEX

Degut a la gran de-
manda de vivendes
de lloguer, sol·-
licitem als propie-
taris que posseei-
xin pisos desocu-
pats als qui els in-
teressi tenir una
rendabilitat en llo-
guer o en venda, es
dirigeixin a les nos-
tres oficines, on
se'ls informarà
ampliament del
sistema d'arrenda-
ment o financiació.
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L’aprofitament del parc de la Transsegre

Per qualsevol visitant de la ciutat de

Balaguer, que no hagi estat mai per aquestes

contrades, quan veu el marge esquerre del riu

Segre al seu pas per Balaguer, es mostra

encandilat per la seva gran bellesa i

magestuositat. Un gran parc que separa els

tortuosos carrers del Centre Històric amb els

quadriculats del barri de l’Eixample. Una gran

zona verda que oxigena la ciutat donant-li un

aspecte de tranquil.litat i serenor com pocs

parcs ho poden fer.

Després de la riuada del 82, el marge del

riu, anomenat Parc de la Transsegre, va fer el

canvi més espectacular deixant que la gespa

anés menjant terreny a la bultra. Va ser a par-

tir d’aquell moment que va néixer la festa aquà-

tica Transsegre, s’hi va traspassar la revetlla

de Sant Joan, i poc a poc, aquest parc ha es-

tat escenari de diferents trobades i festes or-

ganitzades per l’Ajuntament i altres entitats

culturals i esportives de la ciutat.

Però els ciutadans de Balaguer, potser no

valorem prou aquest parc i les moltes possibi-

litats que ens pot aportar. Hi ha una gran zona

En portada:
Camp Municipal d’Esports

BALAGUER
José Berrocal torna a guanyar

el concurs de menjadors de
magdalenes

66 parelles participen al
Concurs de Butifarra 2005 del

31 de juliol

COMARCA
Importants troballes
arqueològiques a les
excavacions de Cubells

El nucli de L’Hostal Nou- La
Codosa inaugura el nou local
social del barri

CULTURA
Dues-centes persones

participen al concert de
Música als Castells

L’Orquestra de Cambra de la
Noguera farà una mini gira

per Alemanya

ESPORTS
El Balaguer comença la
pretemporada amb el mateix
bloc que l’any passat

Confecciones Fernández passa
a denominar-se Futbol Sala
Tirgyps, el nou esponsor.

de gespa que pot servir per a la pràctica

esportiva, la làmina d’aigua entre ponts,

és aprofitable també per a la pràctica del

piragüïsme, i els seus arbres i espais verds

són immillorables per passejar, llegir o des-

cansar.

Segurament no ho valorem perquè es-

tem massa acostumats a veure’l, i és co-

neguda aquella dita que ningú valora allò

que té.

D’aquí uns dies, Balaguer celebrarà una

nova edició del festival Arritmia, música,

dj’s, mercat, demostració de malabars,

zona d’acampada. Un marc ideal i refres-

cant per passar un cap de setmana del

calorós mes d’agost.

Però queden molt més caps de set-

mana liures durant l’any, que ben bé es

podrien aprofitar. I ara, a l’estiu, és la milor

època per gaudir de qualsevol event a baix

al riu.

Bones vacances, bon estiu i bona

arritmia!!.
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L’Ajuntament subvencionarà

el 50 per cent de les

reformes del Centre Històric
La iniciativa s’emmarca al pla integral de

la Llei de Barris de la Generalitat

L’Ajuntament de Balaguer va aprovar durant el

ple ordinari del mes de juliol, l’aprovació inicial del

reglament de bases per la concessió de subvenci-

ons per millora dels elements comuns i comunita-

ris dels edificis del Centre Històric de la ciutat.

Les ajudes màximes que es poden atorgar són

de 30.000 euros per edifici, i aquesta serà del 50

per cent de les reformes plantejades. Aquestes re-

formes inclouen la remodelació de teulades, esca-

les, supressió de barreres arquitectòniques per

millorar l’accessibilitat a les plantes superiors com

ara ascensors i rampes, així com la remodelació

de les façanes dels edificis. També es pot incloure

les instal.lacions d’aigua, de llum i el manteniment

d’energia que es desitgi.

D’altra banda, els comerços també es veuran

beneficiats d’aquestes mesures, ja que cadascun

podrà rebre fins a sis mil euros sempre que es pre-

senti un pressupost superior als 12.000. S’espera

que per aquest any ja es puguin subvencionar un

total de 70 o 80 mil euros per l’adequació de co-

merços del centre històric.

Inicien les obres de restauració del

claustre gòtic de Sant Domènec
Amb un pressupost de 87.000 euros, l’obra està finançada totalment

per l’Institut Català del Sòl, dins del programa de l’1% Cultural

L’Institut Català del Sòl inicià el passat di-

vendres la segona fase de les obres de res-

tauració del claustre gòtic de l’antic convent

de Sant Domènec a Balaguer. L’obra ha estat

adjudicada a l’empresa Construccions Monjo

SCL per un import de 87.500 euros i serà

finançada al 100% per l’Institut Català del Sòl.

Les obres completaran la renovació

estructural de la coberta del claustre que es

va iniciar en la primera fase executada pel

mateix Institut Català del Sòl l’any 2000. A

més, aquesta segona fase inclourà la

construcció d’un ampit de pedra natural en

tot el perímetre com a coronament del

claustre i l’adequació de les gàrgoles

existents.

El projecte ha estat redactat per

l’arquitecte Ramon Reig i Massana i els

promotors són l’Ajuntament de Balaguer, el

Bisbat d’Urgell, la Direcció General del

Patrimoni Cultural, la Direcció General

d’Arquitectura i Paisatge i l’Institut Català del

Sòl, dins del programa de l’1% Cultural.

El conjunt del Convent de Sant Domènec és

monument històric declarat l’any 1966 Bé

Cultural d’Interès Nacional (BCIN). La

construcció del convent es va iniciar l’any

1323 i es van completar al llarg d’aquell

segle. El claustre gòtic està perfectament

relacionat amb altres exemples de claustres

d’ordres mendicants, tant dominics com

franciscans.
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Les obres de remodelació del Camp Municipal

d’Esports de Balaguer s’estan duent a terme amb un

bon ritme, per a que a mitjans d’agost, tot estigui a

punt per l’inici de la nova temporada esportiva.

Aquesta remodelació consisteix, bàsicament en

la col.locació de gespa artificial al camp de futbol,

que a la vegada comportarà la nova instal.lació de les

El camp municipal d’esports estrenarà la

gespa artificial el proper 20 d’agost
Les obres de millora de les instal.lacions comportaran un important

salt de qualitat pels prop de 250 jugadors que té el C.F. Balaguer

porteries, tant de futbol 11 com de

futbol 7, un marcador electrònic i no-

ves banquetes, a la vegada que es

pavimentarà tot l’entorn del camp del

futbol.

Les obres de la remodelació del

camp, amb un pressupost total de

378.000 euros van iniciar-se el pas-

sat 4 de juliol, i està prevista la seva

inauguració el proper 20 d’agost, amb

un partit de futbol entre el C.F.

Balaguer i la Unió Esportiva Lleida.

L’Alcalde de Balaguer, Miquel

Aguilà i el president del C.F. Balaguer

Carles Galiano, van visitar les obres i

van mostrar la seva satisfacció per la

rapidesa en que s’estan efectuant les

millores del camp. Aguilà va indicar

que «aquesta inversió tot i que és con-

siderable, s’amortitzarà en pocs anys,

ja que la gespa artificial no requereix

tanta cura com la gespa natural, i per tant reduirem la despesa

de manteniment, però el més important és el benefici social que

en treure’m d’aquesta obra, ja que a partir d’aquesta temporada,

seran els prop de 250 jugadors de tots els equips del club de

Futbol Balaguer, els que es podran gaudir d’aquestes instal.lacions,

tant pels entrenaments com per a la disputa dels partits, poden

millorar considerablement el seu desenvolupament tant esportiu

com personal».

Per la seva part, el president Carles Galiano indicà que «amb

aquestes millores a les instal.lacions del camp, donem un salt

qualitatiu de primera magnitud. Tots els nostres esportistes po-

dran jugar sobre aquesta superfície, cosa que farà que els nos-

tres equips puguin millorar tècnicament».
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OSTEOPATIA Y FISIOTERAPIA
TERAPIA CRANEOSACRA
REEDUCACIÓN POSTURAL
- Dolor espalda, articulaciones, tendinitis
- Vértigos, cefalea, migraña
- Insomnio, fatiga, stress
- Otitis, sinusitis
- ATM
- Escoliosis, pies planos, cavos

- Consúltanos tu problema
- Fisioterapia concertada con mutuas

c/ Sant Crist, 22 baixos, cantonada Dr. Fleming

Tel./Fax 973 451 393 - 25600 BALAGUER

La parella de la localitat noguerenca

d’Albesa, formada per Cortada-Semis, va

proclamar-se campiona del Sisè Concurs de

Botifarra Ciutat de Balaguer, al vèncer en la

final a la parella formada per Mateos-Vila de

Balaguer. La final va estar força renyida, i al

final els d’Albesa van emportar-se la parti-

da. Un dels components de la parella gua-

nyadora, ja va guanyar en l’edició de l’any

anterior.

Un total de 66 parelles van participar a

la sisena edició del Concurs de Botifarra
Els porxos de la Plaça del Mercadal van servir d’escenari d’aquest

concurs, el passat diumenge 31 de juliol durant tot el dia

Durant tot el dia, als porxos de la Plaça

del Mercadal va disputar-se aquest campio-

nat que va comptar amb la presència de 66

parelles d’arreu de les comarques de Lleida,

que des de les 9 del matí i fins a les 9 del

vespre van gaudir del joc més popular del

nostre país. Amb aquest nombre de pare-

lles va superar-se la xifra de l’any passat

que va ser de 54 parelles concursants.

La parella guanyadora va emportar-se

els 500 euros de premi i un trofeu, mentre

que els finalistes van rebre la quantitat de

250 euros i el trofeu corresponent, i els ter-

cers classificats van guanyar 125 euros i

els quarts, 75 euros.

Els premis van ser lliurats al vespre pel

president dels Amics de la Botifarra de

Balaguer, Julián Espigares i pel propietari del

Bar Catalunya, Sebastián Villa, coorganit-

zadors d’aquest concurs que cada cop té

més adeptes a la capital de la Noguera.

XIX edició de l’Escola

d’Estiu de la Noguera
Destinada als mestres de la comarca

es celebra del 5 al 8 de setembre

Del 5 al 8 de setembre, Balaguer acollirà la 19

ena edició de l’Escola d’Estiu de la Noguera, destina-

da als mestres docents de la nostra comarca, i que

està organitzada pel Grup de Mestres de la Noguera i

el Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera amb

el suport del Departament d’Ensenyament de la Ge-

neralitat de Catalunya.

L’Escola es celebrarà un any mes a l’IES Almatà, i

entre els cursos que es poden realitzar cal destacar

el de “Fem vídeo amb l’ordinador”, “Tractament d’imat-

ge amb el Photoshop” , etc. Tots aquests cursos es-

taran impartits per professors especialitzats.

Les Escoles d’estiu van començar el curs 1985-86

per iniciativa del Grup de Mestres i el Centre de Re-

cursos Pedagògics de la Noguera, amb el suport de

l’administració educativa.

Els objectius de les activitats d’Estiu s’han em-

marcat en el perfeccionament i actualització professi-

onal, els intercanvis d’experiències, la discussió de

problemes comuns i les aportacions col.lectives en

forma de propostes a treballar durant el curs. El fet

que es realitzi la primera quinzena de setembre, en

horari de matí i tarda, serveix com a referència per

planificar les activitats de tot el curs.
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Laboratori

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

HORARI:
diari de 9h a 11h.

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

Infermera

NÚRIA TRIBÓ
Presa de tensió arterial

Injeccions (Consulta o domicili)

973 445 356 - 667 471 961

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

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

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

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

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

ZONA BALAGUER
Piso de 120 m2, 3 habitacio-
nes, baño y aseo. Cuarto de
lavar. 2 balcones, 1 galería
cerrada. Trastero. Amuebla-
do. Precio: 153.258,08
euros. Ref. 1001

Manteniment i neteja de:

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

Telèfons

 973 448 724
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

José Berrocal torna a guanyar el

Campionat de menjadors de magdalenes
Amb un total de 31 magdalenes, Berrocal va guanyar per quart any

consecutiu el peculiar concurs celebrat el passat 30 de juliol

José Berrocal, de 62 anys, va ser el gua-

nyador, per quart any consecutiu, del concurs

de menjadors de magdalenes “Ciutat de

Balaguer”, al engolir-se un total de 31 mag-

dalenes en 25 minuts, davant la mirada de

centenars de curiosos que van presentar-se

a la Plaça del Mercadal, el passat dissabte

30 de juliol.

Sota l’organització del mestre pastisser

Pepe Daza, i la col.laboració de l’Impic, el Bar

Catalunya i el Gremi de Forners de les Terres

de Lleida, el concurs va comptar amb la pre-

sència d’uns 60 participants en les modali-

tats infantils i sèniors.

En la modalitat infantil, el guanyador va

menjar-se un total de 17 magdalenes en el

mateix temps, mentre que el segon classifi-

cat va cruspir-se un total de 12 magdalenes.

L’alcalde Miquel Aguilà i el President del

Gremi de Forners, Xavier Mas van ser els res-

ponsables de lliurar els premis als guanya-

dors de les dues modalitats.

Jordi Pujol guardonat amb

el Caragol d’Or 2005
La Societat Gastronòmica Comtat

d’Urgell atorga el premi anualment

La Junta Directiva de la Societat Gastronòmica i

Cultural del Comtat d’Urgell, va acordar per unanimi-

tat atorgar el Caragol d’Or 2005, a l’expresident de la

Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol i Soley, en reco-

neixement a la seva tasca envers la promoció i la di-

vulgació del caragol com a element gastronòmic de

primera magnitud i representatiu de les comarques

de Ponent.

Per citar alguna actuació en aquest sentit, desta-

quen la seva intervenció en el reconeixement en tots

els àmbits d’un acte tan representatiu de la nostra

cultura culinària com és l’Aplec del Caragol de Lleida.

El lliurament del guardó tindrà lloc en el decurs

d’un sopar durant la tardor-hivern de 2005.
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 Importants pèrdues en el cereal i els

farratges a causa de la sequera
Segons un estudi encomanat pel Consell Comarcal, les pèrdues

totals poden arribar als 15,5 milions d’euros a la Noguera

Segons un estudi realit-

zat per tècnics especialit-

zats, encomanat pel Consell

Comarcal de la Noguera, les

pèrdues econòmiques del

cereal a causa de la seque-

ra són de 14.851.200 eu-

ros, i 765.000 euros de pèr-

dues als farratges.

La falta de pluja ha afec-

tat molt seriosament els cul-

tius de cereals i farratges,

ja que s’han perdut prop del

85 per cent de la producció

d’un any normal.

Segons l’estudi, no es

recorda una collita com

aquesta, des de l’any 1918,

i aquesta sequera compor-

ta conseqüències socials

molt negatives, ja que afec-

ta a tots els sectors econò-

mics de la població de la

Noguera.

Per aquest motiu, el

Consell Comarcal de la No-

guera, juntament amb d’al-

tres consells de la provín-

cia de Lleida, han demanat

que es declari com a zona

catastròfica, i poder rebre

les ajudes necessàries per

paliar aquest desastre natu-

ral.

El president del Consell

Comarcal, Josep Roig indicà

que «fets com aquests fan

que els pagesos es desani-

min i abandonin la pagesia,

buscant en d’altres sectors

econòmics el seu modus

vivendi amb treballs més es-

tables, fet que implica mol-

tes vegades, haver de dei-

xar la població on es viu».

La Real Acadèmia de les

Ciències i les Arts visita la

zona del Montsec
Col.laboraran amb el Consorci del
Montsec durant el proper any 2006

La Real Acadèmia de les Ciències i les Arts va

visità la zona del Montsec i va decidir ubicar el seu

segon telescopi al Parc Astronòmic del Montsec,

segons va confirmar el vicepresident del Consorci,

el Delegat del Govern de la Generalitat a Lleida,

Jaume Gilabert.

El president de la RACAB, Rafel Folguet, inidicà

que des de fa dos anys estan treballant en un pro-

jecte que consisteix en ampliar la cobertura astro-

nòmica de l’acadèmia a través d’un telescopi mo-

dern. Actualment, la RACAB és propietària de l’Ob-

servatori Fabra, des de l’any 1904, que es troba en

certes limitacions d’expansió.

Segons Folguet, la zona del Montsec és una de

les que millor s’adapta a les seves necessitats i pre-

tensions. Es tracta d’un projecte molt ambiciós ja

que vol incloure l’observació astronòmica dins d’una

xarxa mundial, que es dedica a l’observació dels

neos, asteroides sense identificar i el Montsec es

podria convertir en un d’aquests punts estratègics a

nivell mundial.
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Embotits Fets de Casa

Cal Puspau
C/ Carretera, s/n - Tel. 973 459119

C/ Obach, 2 - Tel. 973 459040
25737 CUBELLS

Us desitja Bona Festa Major

Ctra. Lleida-Puigcerdà, Qm. 38

Tel. 973 459003

Tel. 973 459076

25737 CUBELLS

Us desitja una Bona
Festa Major

L’Ajuntament de Cubells

convida a tothom a gaudir dels seus dies

de Festa Major

C/ Aixera Eral, s/n · 25737 CUBELLS (Lleida)
Tel./Fax. 973 459196  Mòbil 670 538717

ESTADES PERMANENTS, TEMPORALS i
DE CAP DE SETMANA � CENTRE DE DIA

Cubells celebra la seva Festa Major

d’estiu del 17 al 21 d’agost
Sessions de ball, actuacions infantils, correfocs, esports i actes

religiosos centren una programació estival atractiva pels visitants

Una de les Festes Majors més esperades de la

Noguera, és la de la població de Cubells, que un any

més arriba del 17 al 21 d’agost amb una excel.lent

programació de música i ball.

El tret de sortida serà el dimecres 17 d’agost a

les 10 de la nit, quan es celebrarà cinema a la fresca

a la pista poliesportiva, amb la projecció d’una pel.lícula,

encara per concretar.

A l’un demà, dijous 18 d’agost, i al mateix lloc, es

celebrarà el gran sopar de gala amb l’actuació dels

Mariaxis  «México Lindo» a partir de les 10 del vespre.

Arribarem al divendres, amb la nit més esperada

pel jovent del poble i de la comarca. A partir de les 12

de la nit continuarà la festa a la Plaça Castella amb la

nit de foc i Rock&roll, amb un correfoc a càrrec dels

diables de Mollerussa. Tot seguit, a música anirà a

càrrec dels grups TRAFIC,

CALIFORNIA  i CASINO.

El dissabte 20 d’agost durant la

tarda hi haurà jocs per la mainada a

la Plaça Castella, mentre que el ball

de tarda i de nit correrà a càrrec de

l’Orquestra MARINADA, a la pista

poliesportiva.

El diumenge 21 d’agost s’aca-

barà la festa major amb la Missa a

l’església de Sant Pere, a partir de

les 12 del migdia, amb l’actuació de

l’Orquestra de cambra Cor Jove de

Sant Agustí, i les sessions de ball de

tarda i nit amb l’Orquestra CRISTIAN

& DOMENECH a la pista

poliesportiva.

A les sis de la tarda, hi haurà un

emocionant partit de futbol.

Durant els dies de la Festa Major

de Cubells, hi haurà una exposició

de fotos de posters de temàtica cul-

tural al local de l’Associació de Do-

nes Mareselva de Cubells.

Els dies de Festa Major a Cubells,

són dies de retrobament de tota

aquella gent del poble, que per uns

o altres motius van marxar, però que

en pic arriba la segona quinzena

d’agost, fan el què per retrobar-se.

Exposició de fotos durant

els dies de Festa Major
Al local de l’Associació de Dones Mareselva de

Cubells, hi haurà una exposició de fotos de posters

de temàtica cultural, durant els dies que durarà la

Festa Major del poble.
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L’Ajuntament de

Castelló de Farfanya
us convida a gaudir de la seva

FESTA MAJOR

els propers dies 12, 13, 14 i 15 d’agost

L’Ajuntament d’Algerri i la
Comissió de Festes,

us conviden a gaudir d’una
gran Festa Major

PROMOTORA

D’HABITATGES

RAFAEL ESPEJO, SL

PROPERA CONSTRUCCIÓ
DE CASES ADOSADES
A L’HOSTAL NOU-LA CODOSA

Informació  973 447 752 - 639 920 281

Cobrim totes les seves
necessitats de servei domèstic

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

NETEJA ·  BUGADA i PLANXA · INFÀNCIA
ASSISTÈNCIA i AJUDA A MALALTS i PERSONES GRANS

Un taller de circ i l’actuació d’Aizcolaris,

novetats de la Festa Major de Castelló
La localitat noguerenca celebra la seva Festa Major del 12 al 15

d’agost, amb un bon cartell d’orquestres que amenitzaran els balls

Castelló de Farfanya es prepara un any

més per celebrar la seva Festa Major dedi-

cada a Santa Maria. El divendres 12 d’agost

començaran els actes amb l’actuació de l’or-

questra HARLEM’s.

El dissabte 13 continuaran els actes amb

un taller de circ a la Plaça Major durant tota

la tarda, mentre que l’Orquestra DE LUXE

amenitzarà les dues sessions de ball. En-

tremig, la celebració del popular sopar de

germanor dels veïns de Castelló.

En acabar una Disco-mòbil show posa-

rà música fins a la matinada.

El diumenge 14 d’agost se celebrarà la

Missa a l’església Parroquial, i en acabar hi

haurà una cercavila a càrrec del grup Si-

dral, sortint de la Plaça Major. Per la tarda,

l’actuació del Aizcolaris al Camí Nou i l’Or-

questra ATALAYA.

El dilluns 15, els actes començaran amb

la Missa Cantada, una ballada de sardanes

amb la Cobla Ciutat de Solsona, una tirada

de bitlles al Camí Nou, i el ball fi de festa

anirà a càrrec de l’Orquestra ODISEA.

Algerri celebra la Festa

Major del 24 al 28 d’agost

El proper dimecres 24 d’agost començarà la

Festa Major d’Algerri amb el Repic de Campanes a

càrrec de Casimir BaróS seguit de la Missa. A la

tarda-vespre hi haurà una sessió de ball amb l’or-

questra PARADISE.

Els actes continuaran el divendres al matí  amb

una gran festa de l’escuma, amb els bombers

d’Almenar, i una gran guerra d’aigua. A partir de les

9 del vespre, Nit del Jovent amb DIABLO i Disco

Mòbil.

El dissabte 27, i durant tot el dia hi haurà instal.lat

un parc infantil, i a partir de les 8 de la tarda, co-

mençarà el ball de tarda i de nit amenitzat per

l’orquestra ATALAIA, i a 2/4 de 12 de la nit actua-

ran els Diables de Balaguer.

El diumenge hi haurà la Missa Major, i a partir

de les 7 de la tarda, Sardanes amb l’Orquestra

CADAQUES, i a partir de les 8 del vespre, Gran ball

fi de festa amb la mateixa Orquestra.
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L’Ajuntament d’Àger convida a tothom
a gaudir de la seva Festa Major

del 11 al 15 d’agost de 2005

TOTS ELS ACTES SERAN GRATUÏTS

ORGANITZA: COMISSIÓ DE JOVENT D’ÀGER
Per a més informació podeu consultar a: http://www.vallager.com

Forn de Pa

MAURI
CAFETERIA

Especialitat en coca de
Samfaina, de ceba i Panadons

C/ Ingeniero Cabezas, s/n · Tel. 973 455108 · ÀGER

Us desitja Bona Festa Major

La localitat d’Àger celebra la seva
popular Festa Major de l’11 al 15 d’agost

La música, la cultura i els actes infantils, esportius i lúdics
centraran una programació per a tots els gustos i totes les edats

Àger celebra la seva Festa Major del
11 al 15 d’agost amb molts actes culturals
i musicals. El dijous 11 començarà la festa
amb el festival Escala en Hifi infantil al local
social, seguit d’una sessió de cinema al
mateix local social.

El divendres s’instal.larà un parc aquàtic
a les piscines municipals. Al vespre tindrà
lloc el sopar de Festa Major, seguit de la
traca d’inici de la festa i d’una sessió de
ball de nit amb l’orquestra PRIVADA.

El dissabte 13 començarà amb el concurs

de dibuix infantil a la placeta, seguit de la
guerra d’aigua per refrescar-se de la calor.
Després un ball de disfresses amb el Duo
ZADIT i el gran ball de festa major amb el
mateix duo, seguit de l’orquestra LITORAL.

El diumenge al matí continuaran els
actes amb el partit de futbol a l’estadi
Santes Creus.

El ball de tarda i de nit estarà amenitzat
per l’orquestra METROPOL i ben entrada la
matinada, el foc i la llum arribaran de la mà
dels Diables de Balaguer.

la Festa Major finalitzarà

 el dilluns 15 d’agost
Els actes infantils seran els

protagonistes de la darrera jornada

Els actes de la festa  Major d’Ager s’acabaran
el dilluns 15 d’agost amb la celebració de la Missa
de Festa Major, les cucanyes per als més petits,
seguides d’una magnífica xocolatada i animació in-
fantil a la placeta del local social, seguit del tradi-
cional cos de la cordera i s’acabarà amb una can-
tada d’habaneres amb el grup Arrels de la Terra
Ferma.

L’entrada a tots els actes de la Festa Major és
totalment gratuïta.

Orquestra POrquestra POrquestra POrquestra POrquestra Privadarivadarivadarivadarivada
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L’Ajuntament de

Les Avellanes, Santa Linya,

Tartareu i Vilanova de la Sal,

convida a tothom a gaudir de

les seves Festes Majors

Del 13 al 16 d’agost Festa

Major a Les Avellanes
Les Avellanes celebra la seva Festa del 12 al 16

d’agost. Els actes començaran el dia 12 amb l’actuació
musical del grup AMARCORD i una sardinada popular.

El dissabte 13 hi haurà el Concurs de cassoles.
La festa del dissabte s’acabarà amb l’actuació de
l’orquestra VERTICAL i la marxa del grup K-MELOT.

El diumenge, hi haurà el Vermut, el concurs de
botifarra i el joc del Catxo a la plaça Major que es
repetirà el dilluns.

A la tarda hi haurà  una pintada de samarretes per
la canalla del poble i xocolatada popular, seguida de la
II Edició de la Gincama de Tractors. La sessió de ball
de nit amb l’orquestra TOP MANTA i SOUND SYSTEM.

La Festa continuarà el dilluns 15, amb ball amb el
grup DUETTO, i s’acabarà el dimarts 16, amb la cursa
infantil de bicicletes, el sopar de germanor  a la Plaça
Major i una sessió de cinema a la fresca, per finalitzar
la Festa Major.

La població noguerenca de Santalinya celebra la

seva Festa Major del 26 al 28 d’agost

Tartareu celebrarà la seva Festa Major

d’estiu durant els dies 19, 20 i 21 d’agost
Tartareu celebrarà una nova

edició de la seva tradicional festa
major d’estiu, els propers dies 19,
20 i 21 d’agost.

Els actes començaran el
divendres 19 a partir de les 22 hores
amb el sopar de germanor i el ball
amb el grup MALAMBO’S.

El dissabte 20 a partir de la 1
del migdia hi haurà la Guerra d’Aigua,
i a mitja tarda, el Gran Concurs de
Botifarra seguit del ball de tarda amb
l’Orquestra BLANES STREET BAND.
Aquesta mateixa orquestra serà la
responsable del ball de nit, que
finalitzarà amb un concert amb el
grup LA VANDA.

El diumenge 21 començarà amb

Del 26 al 28 d’agost, la localitat noguerenca de
Santalinya celebra la seva Festa Major.

L’inici de la festa estarà marcada pel repic de
campanes i el ball amenitzat pel Duo ZADIT i pel grup

Kibbuts del divendres al vespre.
El dissabte 27, els actes

començaran amb la Missa cantada
seguida d’un vermut popular.

A partir de les 4 de la tarda,
començaran les cucanyes per als
més petits, mentre que les sessions
de ball de tarda i nit estaran
amenitzades per l’Orquestra
MARINADA.

El diumenge hi haurà una audició
i ballada de sardanes.

La festa Major de Santalinya
s’acabarà amb una sessió de ball a
càrrec del Trio Solistes, després d’un
renyit partit de futbol entre solters i
casats assistents a la Festa Major
d’enguany.

la Missa Major, i la instal.lació del parc infantil Toro.
Les sessions de ball de tarda i ball fi de festa,

aniran a càrrec del grup BABEL QUARTET. A la mitja
part, sopar de bocata i sangria a la plaça.

Grup Amarcord

Blanes Street Band
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 Sant Llorenç de Montgai celebra la seva
festa major del 10 al 13 d’agost

Grups orquestrals i activitats populars centren la programació

Del 10 al 13 d’agost arriba una nova edició de la
Festa Major de Sant Llorenç de Montgai  que comen-
çarà el dimecres amb el repic de campanes, la Missa
solemene del Patró, i les cucanyes per a la mainada.
A la tarda, es farà la I Gran Guerra de fang, i el tradici-
onal concurs de botifarra i siset, abans del Sopar de
germanor. Una sessió de ball amb els magnífics Texas
Grup posarà punt i final a la primera jornada festiva.

El dijous continuaran els actes amb la II Trobada

de Quads, a partir de les 11 del matí,
mentre que a partir de les 6 de la
tarda, hi haurà el II Concurs de Ten-
nis Taula i Futbolín. Per la nit, gran
sessió de cinema a la fresca i casi-
no.

Els actes continuaran el diven-
dres 12 amb la Gimcana popular a
partir de les 12 del migdia, mentre
que a la tarda, hi ha un concurs de
Pesca Adult, i una gran sessió de
ball de nit amb l’orquestra PETANCA.

Els actes finalitzaran el dissabte
13 d’agost, amb el concurs de Pes-
ca infantil, seguit d’un vibrant partit
de futbol: solters d’or contra casats
de bronze.

La festa major de Sant Llorenç
de Montgai finalitzarà amb un gran
ball fi de festa amb l’orquestra
AQUARAMA, i seguidament una
discomòbil amb la millor música de
l’estiu, fins ben entrada la matinada.

Excavacions arqueològiques

a la Cova Gran de Santa Linya

L’equip de la Universitat Autònoma que gestiona
el jaciment arqueològic de la Cova Gran i la Roca
dels Bous va realitzar una jornada de portes obertes,
en el que es considera un dels jaciments més grans
de Catalunya.

Segons els responsables, els arqueolegs Rafa
Mora i Jordi Martínez, el registre del paleolític mitjà
de la Cova Gran se situa entre els 30.000 i 35.000
anys d’antiguitat.
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 Continuen les excavacions al jaciment de
la Serra de Mania entre Alòs i Cubells

S’han trobat restes arqueològiques del segon mil.leni abans de Crist

L’Hostal Nou inaugura el

nou local social del barri

El Director dels Serveis Territorials de Governa-
ció de la Generalitat de Catalunya a Lleida, va inau-
gurar el passat dissabte 30 de juliol, el nou local
social del nucli de l’Hostal Nou- La Codosa, del mu-
nicipi de Vallfogona de Balaguer.

L’acte va estar presidit per l’alcalde de Vallfogona,
Salvador Farré i la regidora de l’Hostal Nou, Montse
Montoliu. El pressupost de l’obra ha estat de 203.000
euros.

Per tercer any consecutiu, un equip d’arqueò-
legs ha intervingut al jaciment arqueològic de la
Serra de Mania, situat entre els termes municipals
d’Alòs de Balaguer, Cubells i Foradada. La Serra de
Mania és, un punt de guaita excepcional, ja que la
manca d’obstacles més alts permet dominar bona
part de la Plana. Aquesta qualitat va fer del jaci-
ment un lloc cobejable en diferents èpoques. Les
tasques d’excavació d’enguany han permès eixam-

plar encara més el marc cronolò-
gic de l’assentament. La troballa
d’un possible fons de cabana amb
una gran quantitat de ceràmica al
seu interior ha permès situar en el
bronze inicial (2on mil.leni aC) el
moment de la primera ocupació del
jaciment. El fet que hi hagi un jaci-
ment d’aquesta època en un lloc
tan elevat resulta força atípic.

És més habitual el cas de les
restes que s’ha continuat excavant
en una altra zona de la Serra, que
pertanyen a un assentament ibèric
datable entorn al s. IV aC. En algun
dels molts assentaments hi podia
arribar a viure força gent. No
sembla el cas de la Serra de Mania,
ja que la reduïda superfície i el
difícil accés als recursos naturals
donen al lloc un perfil més propi
d’un enclavament exclusivament
militar.



17



18

- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells

- Tècniques d’estudi i de redacció

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

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

cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

GRUPS REDUÏTS
PROFESSORS LLICENCIATS

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

Centre de Reforç Escolar

EINA ESTUDIS 2002, SCP

V. X. ADSUAR

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

Agència OficialMercedes-Benz

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

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

Cinema a la Fresca porta la projecció de

 «Star Trek Episodi III» el divendres 5 d’agost

Vora 200 persones van assistir al concert de

música medieval del cicle Música als Castells
El concert del cicle Música als

Castells del passat dissabte 30 de

juliol, i que va celebrar-se al marc

del Castell Formós de Balaguer, va

comptar amb una gran acollida de

públic, que van gaudir molt amb la

interpretació de les diferents peces

de música medieval, a càrrec del

grup «Ensamble Sacandicius» for-

mat per excel.lents músics que

mostraren instruments molt poc

coneguts i menys utilitzats com la

viola de roda o el sac de gemecs.

Continuant amb el Cicle de Cinema a la Fresca

que des de fa uns anys organitza l’Institut Municipal

Progrés i Cultura de Balaguer al parc de la Trans-

segre, durant algunes nits d’estiu, aquest divendres

5 d’agost, a partir de 2/4 d’11 de

la nit, es projectarà la pel.lícula de

ficció, Star Trek, Episodi III», una

pel.lícula apta per a tots els públics,

com totes les que es representen

al cicle.

El cicle d’enguany va iniciar-se

el passat divendres 22 de juliol amb

la projecció de la pel.lícula de di-

buixos animats, Robots, que va te-

nir molta acceptació, sobretot en-

tre el públic més jove.

Al cicle Cinema a la Fresca s’in-

tenta projectar aquelles pel.lícules

que han tingut èxit durant la cam-

panya, que són en català i que si-

guin aptes per a espectadors de

totes les edats.

Inicien les Rutes per la

Vall del riu Segre
Hi participen els membres del Centre

Excursionista de Balaguer

El Centre Excursionista de Balaguer, juntament

amb set centres excursionistes més d’arreu de

Catalunya, han participat en la creació, coordinació

i posterior desenvolupament del nou cicle de cami-

nades sota el nom de Rutes per la Vall del riu Segre.

El cicle pretén realitzar tot un seguit d’etapes

des del naixement del riu fins a l’aiguabarreig amb el

riu Ebre.

El passat 24 de juliol va realitzar-se la primera

etapa d’aquestes rutes per la Vall del riu Segre que

compta amb 24 sortides a realitzar en tres anys.

La primera etapa amb el nom de Les Fonts i

Gorges del Segre, va servir per conèixer el naixe-

ment del riu que travessa les Terres de Lleida, amb

la participació de 70 persones dels diferents cen-

tres excursionistes que formen part del projecte. La

durada de l’excursió va ser de sis hores des de la

Cerdanya francesa.
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SI NECESSITA EL 100% LI OFERIM LA MILLOR
FINANCIACIÓ BANCÀRIA

TIPUS DE SORTIDA 3% FINS A 35 ANYS
I SI NECESSITA REFINANCIAR LA SEVA VIVENDA

TRUQUI’NS AL

TEL. 973 448 159

CASES AFILERADES

D’OBRA NOVA

Acabats de primera qualitat
Jardí amb gespa i pèrgola

de fusta
Vistes panoràmiques
P.V.P. 114.600 euros

VISQUI AMB
TRANQUIL·LITAT

Li comprem el seu pis al
COMPTAT.

Passi per les nostres
oficines i informi�s sense

cap compromís

TARTAREU

BALAGUER
REF. 24244

PIS TOT
REFORMAT
3 dormitoris,

bany complert.
ZONA CENTRE

REF. 000122A
MAGNÍFICA CASA

AFILERADA DE
220m2

3 hab., jardí, piscina.
QUALITAT DE VIDA!!

CAMARASA

BALAGUER
REF. 23702

CÈNTRIC PIS
TOTALMENT
REFORMAT

3 hab., calef. Totalment
equipat i moblat

TRUQUI INFORMI�S

REF. 000121
PIS TOTALMENT

REFORMAT.
3 hab., bany complert,
galeria tancada, calef.

gas propà.
P.V.P. 77.000 euros

BALAGUER

OBRA NOVA

Pisos de 3 i 4
dormitoris

Àtics dúplex amb
terrassa.

Vistes al riu.
Truqui i informi’s

BALAGUER

REF. 1582
OPORTUNITAT 2on PIS LLEST PER

ENTRAR A VIURE.
3 habitacions, calefacció gas natural.

ENTRADA
TAN SOLS: 600 euros

BALAGUER

Els nens i nenes protagonistes del

festival Escala en Hi Fi del barri del Secà
La festa del barri va celebrar-se el passat cap de setmana

Durant la festa del barri del Secà celebrat el pas-
sat cap de setmana del 30 i 31 de juliol, va celebrar-
se un festival Escala en Hi Fi que va comptar amb la
participació de bona part dels nens i nenes del barri
que van imitar d’allò més bé els cantants i grups més
coneguts del moment dins del panorama musical.

Davant d’unes dues-centes persones que van
omplir el recinte urbà del festival, els joves artistes
van deixar bocabadats a tot el públic amb el seu sa-

ber fer sobre l’escenari.
La festa del barri del Secà va

continuar el dissabte al vespre amb
un sopar de germanor del barri amb
la presència de més de cent comen-
sals que va tancar-se amb una ses-
sió de discomòbil a la Plaça del bar-
ri davant dels pisos del grup Jaume
Balmes.

D’altra banda, les revetlles d’es-
tiu continuaran el proper dissabte 6
d’agost amb la revetlla de Sant Sal-
vador. El divendres al vespre, una
ballada de gegants i un sopar de
germanor donaran inici a la festa de
la Plaça Sant Salvador.

El dissabte 13 d’agost arribarà
la revetlla del carrer del Pont, una
de les més tradicionals de la nostra
ciutat.

El dilluns 8 d’agost, a partir de
les 8 del vespre es farà la Festa dels
anisets a Sant Domènec.

El barri del Firal celebra la

seva revetlla el 14 d’agost

El barri del Firal es prepara per viure un any
més la seva popular festa de barri, el proper diu-
menge 14 d’agost, amb la revetlla de Santa Maria.

Per tal d’engalanar els carrers del barri, els nois
i noies d’aquest barri de la part alta de la ciutat, fa
dies que treballen en l’elaboració pròpia d’ornaments
i papers que es penjaran la vigília de Santa Maria
per tal d’engalanar el barri per la festa.

CASTELLÓ
REF. 024246
CASA SEMI

REFORMADA
4 hab., amb
calefacció.

Pati de 85m2.
P.V.P. 101.000 euros
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 L’Orquestra de Cambra de la Noguera

farà un cicle de concerts a Alemanya
Durant aquest mes d’agost, actuarà a les ciutats de Berlín i Weimar

Molts participants a la

Festa dels Fanalets

Un bon nombre de nens i nenes van participar el
passat diumenge 24 de juliol a la processó dels
Fanalets que va sortir de la plaça Sant Jaume, on es
va repartir coca i xocolata pels presents i es van
dirigir fins a l’església de Sant Josep on es va fer la
Missa en honor de Sant Jaume.

El dia abans, l’Associació de Veïns del Centre
Històric va organitzar la Cantada d’Havaneres a la
Plaça del Jutge.

L’Orquestra de Cambra de La Noguera (OCN) viat-
jarà aquest mes d’agost a Alemanya per  realitzar una
sèrie de concerts a les ciutats de Berlin i Weimar.

Aquest projecte neix de la inquietud d’aquesta jove
formació d’apropar la música catalana fora de les
nostres terres, i alhora, ampliar els horitzons de
l’orquestra.

Amb un repertori integrat per música de
compositors catalans de diferents èpoques i estils,

l’Orquestra de Cambra de la
Noguera pretén donar a conèixer
l’evolució de la música catalana a
través del temps. Autors com
Casals, Toldrà o Montsalvatge
comparteixen protagonisme amb
autors lleidatans.

El programa inclou un concert
per a dues flautes dels Germans Pla
(s. XVIII) i un quartet del compositor
targarí Ramon Andreu (1999).

Prèviament l’orquestra oferirà un
concert a Mequinensa el dia 13
d’agost dins el cicle de Música als
Castells.

La formació estarà dirigida pel
mestre lleidatà Joan Pagès.

El projecte d’actuar a Alemanya
per part de l’OCN es durà a terme
amb l’ajut de l’Impic, el Consell
Comarcal de la Noguera i Caixa de
Terrassa.
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Dr. Josep Ma Lara Nieto
Horari de visites: dimarts i dijous

d’11 a 13h del matí, i de 18 a 20h tarda

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER • Tel. 973 448 332

URGÈNCIES i domicilis 24 hores al tel. 629 359 238

El Balaguer 2005-2006 comença a

caminar de la mà d’Emili Vicente
El primer equip continua mantenint la columna vertebral de les

darreres temporades, amb tant sols 4 noves incorporacions

El Balaguer es prepara per la tempora-
da que començarà el proper diumenge 4 de
setembre al camp municipal d’esports, da-
vant del Barça C.

Saben que aquesta nova temporada no
serà gens fàcil. Emili Vicente, l’entrenador
de l’equip vermell que va aconseguir una
meritòria setena posició de la taula en la
darrera temporada, i la Junta Directiva, con-
tinuen confiant en el bloc de jugadors, la
majoria d’ells de Balaguer i comarca, per
fer un bon paper a la categoria de bronze.

Aquesta temporada han arribat quatre
reforços, el porter Jaume Nogués, proce-
dent del Manresa, Eduard Usall i Sergio
Flamarique del Tàrrega, i el davanter Ferran
Alamán, que puja del Balaguer B.

D’altra banda, Torres del Tornabous, Lluís
Cortés del juvenil de la Unió Esportiva Lleida,
i Gabernet, del juvenil de l’Atlètic Segre, tam-
bé fan la pretemporada amb el primer equip,
tot i que en un principi, podrien estar a ca-
vall entre el Balaguer B i l’equip que entrena
Emili Vicente.

Una pretemporada amb 6

partits confirmats

Amb les noves incorporacions, la plantilla per
aquesta temporada queda formada pels porters, Eloi
i Nogués, els defenses, Fontova, Tenorio, Gomila, Isma,
Bielo i Usall, els centrecampistes, Menchón, Gallardo,
Carlos Martínez, Juanjo Alias, Joni, Campabadal i
Flamarique, i els davanters Ermengol, Figuerola, Par-
ra i Ferran.

La pretemporada del primer equip va iniciar-se el
passat dimarts 26 de juliol i el primer compromís
amistós es jugarà aquest diumenge 7 d’agost al camp
del Gerb, on han estat entrenant els darrers dies.

D’altra banda, el  proper dimecres 10 d’agost,
l’equip s’enfrontarà a la Unió Esportiva Tàrrega. El di-
vendres 12, els homes d’Emili Vicente viatjaran fins a
Altorricó, on s’enfrontaran a l’equip de la ciutat, i el
dilluns 15 d’agost s’enfrontaran a l’Organyà. El 17 ho
faran amb l’Alcarràs, abans de tancar la pretemporada
el dissabte 20 d’agost davant de la Unió Esportiva
Lleida, a casa, en la que serà la presentació de l’equip,
davant de l’afició vermella i s’estrenarà la gespa artifi-
cial que s’ha col.locat durant aquest mes de juliol i
principis d’agost.
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El Gran Mestre Vladimir Baklan, d’Ucraina va pro-
clamar-se campió del X Open Internacional d’Escacs,
Ciutat de Balaguer, després de sumar 7 dels 9 punts
possibles, empatant a punts amb Alexander Delchev
de Bulgària, Sergey Zagrebelny de Uzbequistan i
Osbaldo Zambrana de Bolívia, que en aquest open ha
aconseguit la segona norma de Gran Mestre i l’húngar

Vladimir Baklan guanya el desè Open

Internacional d’Escacs Ciutat de Balaguer
El campionat va desfer-se en una partida de desempat entre l’ucranià

i el Gran Mestre búlgar Alexander Delchev, segon classificat

Adam Horvath, tots ells amb 7 punts.
En la darrera partida del campio-

nat, Vladimir Baklan va enfrontar-se al
Gran Mestre búlgar Alexander
Delchev, per desempatar el campio-
nat.

Marc Guirao, 54è classificat al fi-
nal dels 9 dies, va ser el primer bala-
guerí del torneig amb 5 punts, seguit
d’Antoni Montoliu i d’Aitor Ramoneda,
tots tres amb els mateixos punts.

Del 18 al 26 de juliol, Balaguer
va ser la capital catalana dels Es-
cacs, amb el X Open Internacional
d’Escacs Ciutat de Balaguer, orga-
nitzat pel Club Escacs Balaguer i pa-
trocinat per l ’Ajuntament de
Balaguer, l’Impic, el Consell Comar-
cal, la Diputació de Lleida i la Gene-
ralitat de Catalunya que col.laboren
en aquest esdeveniment esportiu

que amb els anys s’ha convertit en l’Open més importants de
quants es celebren a Catalunya.

En total hi han participat 160 escaquistes representants
de 30 països d’arreu del món, entre els quals hi havia quaran-
ta-set  Grans Mestres i Mestres Internacionals, fet que li ha
donat molt de prestigi a aquest Open Internacional.

Dirigit per Jordi Prió, l’Open va néixer fa deu anys del Con-
curs d’Idees que la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Balaguer va treure a concurs per dinamitzar la vida cultural de
la capital de la Noguera.

El club d’Escacs va guanyar amb aquesta idea: Organitzar
un Open Internacional d’Escacs que després de deu anys s’ha
consolidat plenament en l’àmbit esportiu català.
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Les estades esportives Camp Base con-
tinuen a bon ritme i els participants s’ho es-
tan passant d’allò més bé amb les múltiples
activitats preparades pels responsables de
la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de

Les estades esportives Camp Base

finalitzen aquest cap de setmana
Una vuitantena de nois i noies han compartit unes jornades

esportives, practicant aquells esports que no són massa habituals

Balaguer.
Actualment s’està portant a terme el

torn d’aquestes estades, amb l’assistència
de  vuitanta joves de Balaguer i comarca
que practiquen  els seus esports preferits.
Excursions amb bicicleta, natació, piragüïs-
me, escalada, espeleologia, conformen part
de les activitats que poden practicar al llarg
de les seves vacances escolars. Cada dia
de 9 del matí a 2 de la tarda, comparteixen
unes hores de lleure practicant esport junts.

Les altres ofertes esportives de la re-
gidoria d’esports, els cursos de natació per
petits i grans continuen aquest mes d’agost,
tant a les piscines del Secà com a les del
Polisportiu. Aquestes darreres acullen des
del passat 1 d’agost les Bibliopiscines.

5 bombers de Balaguer

formen part de l’equip de

bombers de la Generalitat
Van quedar sots capions del torneig

L’equip de futbol del cos de Bombers de la Ge-
neralitat de Catalunya, en el qual hi participen 5 bom-
bers del parc de Balaguer, s’ha proclamat sots-cam-
pió del Torneig de Futbol-7 organitzat per l’Hospìtal
Arnau de Vilanova.

El torneig consta de 2 grups d’11 equips, jugant
un total de 16 partits fins arribar a la final.

Així mateix, aquest equip també va participar en
el Campionat d’Espanya de Futbol-7 organitzat per
a Bombers, i que va celebrar-se fa uns dies, a la
ciutat de Múrcia, i en qual el seu paper va ser va
estar molt positiu.
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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

VIATGE A BARCELONA TOTS ELS DIMECRES

El Futbol Sala Tirgyps es prepara per la

nova temporada a Territorial Catalana
Tirgyps Band és el nou esponsor de l’equip presidit per Rafael

Fernández i que fins ara portava el nom de Confecciones Fernández

El Club de Futbol Sala Confecciones
Fernández presidit per Rafael Fernández,
passa a denominar-se  Futbol Sala Tirgyps
a partir d’aquesta temporada, després de
l’acord al que han arribat amb el nou
esponsor Tirgyps Band.

En l’aspecte esportiu, l’equip balaguerí
ja ha anunciat les primeres incorporacions
de cara a la temporada que començarà
properament, després de l’ascens aconse-
guit a Territorial Catalana. Els primers fitxat-

ges han estat Gerard Capità, Arnau Ricart i
Víctor Pujol. Tres experimentats jugadors
que seran sens dubte un bon reforç per
l’equip que entrena Rafa Martínez i Joan
Nieto.

Els tres jugadors complementen una
plantilla de jugadors joves que ja van jugar
a l’equip la temporada passada.

Actualment, el cos tècnic està treballant
per incorporar nous jugadors a l’equip que li
han de donar un important salt qualitatiu.

Nova edició de les 24 Hores

de Pesca per parelles
Celebrades els passats dies 30 i 31 de

juliol als marges del riu Segre

El passat dissabte 30 i diumenge 31 de juliol, la
Societat de Pescadors Esportius de Balaguer va
organitzar de nou les 24 hores de pesca per pare-
lles al Riu Segre al seu pas per Balaguer, amb la
participació de prop d’un centenar de pescadors
que van parar la canya des de les 4 de la tarda del
dissabte fins a les 12 del migdia del diumenge.

La zona del concurs estava delimitada des del
Pont de Sant Miquel fins al pont de la variant, i la
zona per pescar de cada parella va estar sortejada
a l’inici del concurs.

Totes les peces capturades durant el concurs
van ser tornades a l’aigua, fet que fa que es vagi
conservant la fauna del riu Segre i els aficionats a
la pesca puguin gaudir del seu esport.
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Ens volen mal

Hi ha moments en què creus que les co-
ses per elles mateixes es van arranjant. Unes
vegades a curt termini, altres amb un ajut molt
llunyà d’una gent que no tenen el problema en
primer terme de la seva vida, i que per tant,
pot semblar molt explicable la seva dificultat
en identificar-se amb el problema, però vet aquí,
que el senyor Fraga l’han jubilat, els vots llu-
nyans dels emigrats.

Amb una derrota molt digna, aquest se-
nyor ja fa anys que havia d’haver plegat. Amb
una vida política irrepetible. Amb un bagatge
vital poc freqüent. Un cervell súper organitzat.

Amb tot, què recoi el fa enganxar-se a la
baralla política d’una manera tan poc cerebral?
Totes les angoixes davant dels incerts resul-
tats. La feina de triar equip sense ferir a ningú.
L’activitat de representació, i a més, governar
en uns moments en què a Madrid no hi ha plan-
tat el seu arbre. Tot fa pensar que a part de la
seva salut, quelcom més no funciona d’una
manera normal, a excepció que es pugui de-
sitjar uns funerals de President d’Autonomia.

Com pot ser que costi tant marxar dels
llocs? Amb la quantitat de plaers que hi ha en la
vida si un els sap fer aflorar. Quan i per què es
va perdre la il.lusió del viure per viure? Només
es pot explicar per un perillós “isme”, sigui fa-
natisme, patriotisme, religionisme, etc, o
“meliquisme”, paraula nova trobada per jo ma-
teix i de moment sense reconeixement de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, es tractaria de totes
aquestes persones que creuen que el món va
començar a rodar quan el seu melic va agafar
la definitiva forma. Galícia és terra de merave-
lles, però a Catalunya per no ser menys, tam-
bé en vam tenir un que encara pontifica de tant
en tant.

Una altra cosa que us volia comentar és
que fa unes setmanes, em va dir el President
del Govern d’Espanya que m’havia de sentir més
decent, jo, vostè i tot fill del veí. I com aquí es
tractà de canviar “el talante” -que durant vuit
anys el PP ens ha encomanat-. i agafar el del
ZP, jo els hi comunico per a major satisfacció
de tots. El motiu ja se’l poden suposar, res tan
important com l’amor. Per tant, que dos mas-

cles visquin junts: allà ells. Que un faci de se-
nyora i l’altre de senyor amb totes les implica-
cions: què hi farem. Que les mesures legals
de drets, d’impostos, testamentàries, els con-
templi de fet ho trobo bé. Ara que es donin un
petó de “tornillo” a la vista de tots, per fer es-
pectacle: m’asqueja. Que es celebrin bodes
em fa riure i sentir compassió per ells. El temps
que tot ho pot, potser farà que canviï la meva
sensibilitat, però no voldria que ningú es do-
nés per  ofès. Jo dono el meu parer, igual que
ells munten xarangues per mostrar els seus.
Jo ho faig sense ofendre, i ells amb el seu
exhibicionisme ofenen a molta gent, que en-
cara són majoria.

En fi, després del dit que em perdoni el ZP,
perquè no pugui veure en la meva ignorància
la relació de la meva decència amb els drets
donats a un col.lectiu que jo vull creure encara
és minoritari.

Com s’ha fet popular, fins ara sortien de
l’armari i ara sortiran del “zapatero”. És el nos-
tre president.

Moltes vegades no és convenient portar
les mesures fins als extrems en una sola taca-
da, avui se’n fan unes i dintre uns anys es po-
den fer les altres. No cal ferir sentiments, hi
ha moltes coses desagradables de moment
que només els hi cal una mica de subtilesa
per fer-les comestibles. A mi aquest senyor
em sembla que ben bé on va no ho sap. I en-
voltat per ressentits com Rubalcavas i de la
senyora de la Vega -vertaders residus del
temps del Felipito-, es pot esperar cada dia
una sorpresa, i alguna n’hi haurà que no serà
digerible i força desagradable.

No cal anar pel món amb la cara de
“cristiano viejo” de l’Aznar, però tampoc cal
fer-ho amb la rialla del NETOL, mentrestant
l’ambient de l’Estat es va crispant i radicalit-
zant, i es va fraccionant en dos parts, cada
dia més divorciades.

Si el socialisme té memòria, pot recordar
el malament que sempre li anat la fractura de
la societat establerta.

C.G.A.

Mira que bé!

Fa set anys, concretament a l’Octubre de 1998, el
Col.lectiu BalGuera va publicar una sèrie de tres articles que
feien referència a les aventures d’un transportista madrileny
que volia arribar a Balaguer tot seguint els senyals de trànsit
indicatius de la nostra Ciutat; experiència que  quasi li costa
la salut mental al pacient transportista, i que va motivar que
el nostre Col.lectiu elaborés un dossier sobre la deficient
senyalització que patia -¿patia?- Balaguer. Ens vàrem
entrevistar amb totes les autoritats competents en la matèria
per tal de què s’esmenés  la qüestió denunciada. En aquells
articles vàrem dir que algú dels responsables semblava tenir
una mania especial cap a la nostra Ciutat, i que fins i tot
aquesta dèria, es podia atribuir al fet de ser veí d’una població
propera a la nostra, interessat en senyalitzar bé aquestes
ciutats veïnes, i perjudicar a Balaguer. Passats aquests set
anys, algun dels dèficits que denunciàrem han estat arreglats,
mentre que altres continuen tal com estaven. Per posar un
exemple, Balaguer continua essent tant sols i simplement
Balaguer a quasi tots els senyals indicatius, menyspreant el
fet que es pot assenyalar  l’Est-Oest-Nord-Sud.

Vet aquí que darrerament s’han fet dues obres importants
en les carreteres que passen per Balaguer. Ens referim a la
rotonda que s’ha fet a “l’empalme” a la C-13, i la variant de la
C-12, amb les seves dues branques. Són vàries les cruïlles
que s’han construït, i per tant, el responsable de posar els
senyals indicatius de Balaguer, ho ha aprofitat novament per
demostrar que ens vol mal. Ho demostra sempre que pot.
Dues són les perles que ha fet i que són difícilment millorables.
Per ordre cronològic, la primera és la indicació a la cruïlla de
la variant de la C-12, quant ens indica Balaguer centre, (amb
un pictograma) o Balaguer “La Miranda”. El foraster que vol
venir a Balaguer i que evidentment desconeix La Miranda,
agafarà la direcció indicada amb “Balaguer centre” sense
saber que després de donar una estúpida volta per una
carretera estreta indigna de l’entrada de la nostra Ciutat, té
altíssimes possibilitats d’anar a parar al mateix lloc que si
hagués agafat la direcció indicada amb “Balaguer La Miranda”.
La segona perla, ja és per a nota. Es tracta del pòrtic indicatiu
que s’ha posat a l’arribar de Lleida per la C-13 a l’altura de la
rotonda de “l’empalme” i que envia el trànsit que vol anar a
Balaguer, ... a la vella carretera de Tàrrega, tot i passant per
davant de l’estació de servei del Faro, amb la confiança que
més endavant el conductor ja trobarà la cruïlla amb la variant,
cruïlla indicada amb Tàrrega i Barcelona en una direcció, i
Alfarràs en l’altra, però sense rastre de Balaguer. Difícilment
es pot millorar la desinformació que es dóna en aquesta cruïlla.

Francament, resulta irritant tanta deixadesa per part de
persones que cobrant de l’erari públic es permeten errors
que a la resta dels mortals ens costaria el lloc de treball. I
més irritant és encara que des de Balaguer i per tant des de
l’Ajuntament, sembla que ningú li doni importància a aquests
detalls, ja que ha passat prou temps per tal que s’hagin arreglat
aquestes pífies dels responsables de carreteres. De totes
formes, no ens ha d’estranyar massa, tenint en compte que
la variant de la C-12 s’ha inaugurat sabent que falten un parell
o tres rotondes que han estat promeses per a més endavant;
segurament a l’espera de l’acompliment de la ratio d’accidents
necessària perquè el responsable de torn és digni a engegar
la maquinària burocràtica, per tal de solucionar els problemes
que són causats per la ineficàcia d’aquesta mateixa
maquinària.

Col.lectiu BalGuera
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De política social no se’n parla. Ara el tema
únic i monogràfic és Estatut.

Anem a veure: Política d’ocupació, beques
d’estudis, prestacions socials, etc., són
competències ja transferides i no cal un nou
Estatut per exercir-les. Però l’actual govern de la
Generalitat ha desviat la responsabilitat de la bona
gestió de les prestacions socials vers els
Ajuntaments. Ajuntaments, per cert, que
assoleixen cada dia més funcions i atribucions
sense veure ni de lluny la contraprestació
econòmica, via transferències, de la Generalitat.
El govern de ZP sí que s’ha omplert la boca de
prestacions i promeses però, tot i que l’esquerra
mediàtica lloa sense complexes el tarannà de ZP
com si fos la gran virtut universal, sembla no tenir
en compte que cal que aquest tarannà també
esdevingui en gestió de govern eficaç.

Quina millor política social que crear 4 milions
de llocs de treball nous en vuit anys? El PSOE en
catorze anys no va crear ni un sol lloc de treball
net: Un milió sis-cents mil aturats l’any 1982 i,
després d’incorporar a la funció pública més d’un
milió de nous funcionaris, tres milions set-cents
mil aturats l’any 1996.

Cal recordar que va ser el PP que va suprimir

Perspectives
Política social?

la “mili obligatòria”, permetent així que els nostres
joves no perdessin un any en un moment de la
seva vida tant important. Va ser el PP que va
inventar la prestació de “risc durant l’embaràs”,
permetent així que la futura mare pogués fer repòs
durant l’embaràs riscós amb garantia legal de
reserva del seu lloc de treball i amb una prestació
econòmica equivalent al 100 per 100 del seu
salari; va ser el PP que va allargar el període de
“descans per maternitat” de 14 setmanes a 16;
va ser el PP que va permetre que els pares també
poguessin acollir-se a la prestació de maternitat.

Va ser el PP que va crear els mecanismes
necessaris per tal de garantir el superàvit de una
Seguretat Social que, això ho se de ben cert, es
trobava en situació de fallida a començaments de
l’any 1996. ¿Quina millor política social que garantir
les prestacions del millor i més social sistema de
Seguretat Social del món? Cal recordar aquí també
que va ser el PP que va crear una llei que donava
reconeixement legal i garanties a les parelles de
fet: garanties socials, fiscals, tributàries i
econòmiques, de tal forma que en la Declaració
de la Renda o en el pagament de tributs municipals
s’igualaven amb els matrimonis.

Va ser el PP que va crear la Renda Mínima
d’Inserció, un subsidi que permet a persones d’una
determinada edat que es troben en la angoixant
situació de no disposar de recursos econòmics,
percebre una quantitat econòmica mensual de
subsistència. Va ser la Llei de Contractes de l’Estat

creada pel PP la que va fer que per al ciutadà
espanyol la corrupció política, que era un molt greu
problema de l’Estat segons les enquestes de
1996, desaparegués com a motiu de preocupació
per al ciutadà de 2003. Ni tres per cent, ni dos
per cent, ni zero per cent. Simplement la corrupció
política generalitzada havia desaparegut com a
problema amoïnador dels ciutadans.

Va ser el Partit Popular que va fer realitat la
pluralitat informativa i mediàtica, que els socialistes
prometien però mai van complir, amb l’obertura
de 106 noves publicacions de premsa escrita, 26
nous canals de televisió i prop de 50 noves
emissores de ràdio.

Va ser el Partit Popular qui, reduint l’esforç
fiscal dels ciutadans amb baixades successives
dels impostos, va generar una situació econòmica
de seguretat i estabilitat que va donar lloc a l’etapa
econòmica i socialment més fructífera de la
historia d’Espanya. Això és fer política social.
El que fan aquests és funambulisme, menyspreu
al ciutadà, manipulació informativa i cara dura. Això
sí, amb molt de tarannà.

Joan V. Sampedro Cortés

Regidor de l’Ajuntament de Balaguer

Grup Municipal PP Catalunya

Indesinenter

Implicava el temps i les valls frondoses
i aquell pic tan alt, en els meus anhels.
Novament he fet el cim, una nova muntanya,
immensa, bella, que mai no havia fet.
Carregat fins a l’endins de no sé pas
quina cosa, quins afanys, quin tossut
instint estrany de guanyar terra a la terra,
de sentir el fred a les mans, i l’escalfor
dins de l’ànima, he creuat una altra gorja.
Deu haver-hi un altre temps per explicar
aquestes coses, lluny d’un món impertinent
i de semàfors vermells cosins germans
dels rellotges. Deu ser que m’agrada el fang
i el dolç aparellament amb la terra i amb el cel
i el damàs encisador de la verdor de la vall
i la catifa vermella d’una barreja de flors
que per tot tenyeixen l’aire. Potser és
el silenci quiet i de vegades feixuc
del pou de la soledat que reconforta.
Novament he fet un cim. El Gourgs Blancs
en diuen. Quan sóc dalt, al vent li dic:
Tinc a les mans, el fang de l’escultura
que jo vull, neguitós d’aprendre
com l’he de modelar per acabar-la.

Miquel Trilla

El dijous, 14 de juliol les dones de Balaguer i
Comarca ens vam quedar sense atenció
ginecològica al CAP. Motiu: manca d’avinentesa
econòmica entre el Departament i els professionals;
treballaran al sector privat i per a ells solucionat.

La situació en que ens trobàvem, no és que
fos molt lloable: 8 mesos d’espera per visita
ordinària, planificació familiar no existent,
preparació a la menopausa sense desenvolupar....

Falten ginecòlegs, falten professionals de la
Sanitat. Quants anys fa que aquest problema s’havia
de preveure?  Com s’han fet els estudis de
previsions de metges?.

El Grup de Dones de la Noguera vam estar anys
reivindicant un Centre de Planificació Familiar per
a la Comarca. Desprès de pregar i lluitar, no vam
aconseguir aquest Centre, però sí que ens van dotar
d’un servei de ginecologia que gràcies a la
professionalitat del personal, podíem dir que
disposàvem d’una atenció de qualitat. Hi havia
moments en que les llistes d’espera arribaven a
ser de 5/6 mesos, però es resolia amb suports
puntuals.

L’Administració no té diners per pagar els
ginecòlegs necessaris, però sí que té diners per a
Protocol, sí que té diners per pagar els
medicaments que s’acumulen i no es consumeixen

Atenció ginecològica interrumpuda

al Cap II de Balaguer
a les farmacioles particulars, sí que té diners
per pagar les baixes laborals motivades per
les llargues llistes d’espera, sí que té diners
per pagar a molts desaprensius que per
qualsevol motiu demanen la baixa, sí que té
diners per pagar unes pre-jubilacions que
només afavoreixen a les grans companyies
(telefòniques, Bancs, elèctriques), sí que té
diners per pagar unes empreses fantasma que
subcontractant i subcontractant-ne d’altres,
obtenen Concerts d’uns serveis públics que
tenen molt que desitjar, i podríem continuar...

Com és possible que l’Administració tregui
l’atenció ginecològica a Balaguer?

El Grup de Dones de la Noguera
DEMANEM la restitució del servei de
ginecologia, DEMANEM  un servei de
Planificació Familiar, DEMANEM un programa
de formació sexual als joves i DEMANEM
activitats d’orientació a la Menopausa.

No ens farem enrera en la lluita pels drets
sanitaris que tota dona ha de disposar al llarg
de les etapes per les quals va evolucionant.

Grup de Dones de la Noguera
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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

Arritmia porta tot tipus

d’actes durant els dos dies
 La marxa i el bon rotllo protagonistes

dels dos dies que dura Arritmia

Els Dj’s que participaran durant la nit del dissabte,
són S.O.L.I.S., Karlix, Edgar Sanuy, Karles, Gali,
Pamies i Javi Rumí.

Durant tota la festa es podrà gaudir dels diferents
grups de malabars, una amplia zona d’acampada
per aquells participants que vulguin gaudir de tot el
cap de setmana, el popular mercadillo, diferents vi-
deo-projeccions, expos, etc. a la zona del marge
esquerre del riu Segre, de l’Avinguda dels Països
Catalans, a la vora de la recentment remodelada pista
de skate.Els propers dies 19 i 20 d’agost, el

col.lectiu C.L.C. ha organitzat  una nova
edició de la festa  «Arritmia».

El divendres actuaran Mohammed, un
cantant de Malí resident a Lleida amb el seu

El festival “Arritmia” torna al marge del

riu Segre els propers 19 i 20 d’agost
Música en viu, “mercadillo”, zona d’acampada, video-projeccions

i expos formaran part d’aquesta nova edició d’Arritmia

Hip-Hop francès; Pan Caliente amb la seva
fusió ètnica i el grup Reventando botellas
de música punk, provinents de Tamarite.

El Dissabte a la tarda hi haurà
actuacions amb música ambiental, grups
de malabars i màgia d’Os de Balaguer, i
Batucada: percussió a càrrec dels Diables
de Balaguer, acabant amb una actuació del
cantant El Gitano de Balaguer.

A la nit, el grup La otra cara de la
moneda des de Lleida i La meé del gremi
de Berga, ens oferiran el Hip Hop més fresc.

Seguidament es canviarà d’estil i els
plats i vinils passaran a cobrar tot el
protagonisme durant la nit; els djs del
col.lectiu C.L.C. més alguns convidats
puntxaran techno, hardtechno, electro...
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Menjars casolans •Menú diari • Carta

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

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

La Colla Gegantera de Balaguer participa

amb les Festes populars de la ciutat
La Colla de Balaguer ha participat en els actes de l’agermanament

amb l’Alguer, a la Festa dels Fanalets i a la de Sant Salvador

Aquest estiu la Colla Gegantera de Balaguer ha
participat en algunes de les festes més emblemàti-
ques i tradicionals de la capital de la comarca de la
Noguera.

El primer cap de setmana de juny, en el què
tradicionalment se celebra la commemoració de la
mort del Comte Jaume d’Urgell i enguany coincidia
amb l’agermanament entre les ciutats de Balaguer
i l’Alguer, els gegants de Balaguer van fer una gran
ballada que va deixar agradablement sorpresos als
representants de l’Alguer que van voler fotografiar-
se amb els gegants, els geganters i també els

grallers.
Per Sant Jaume la Colla va

participar un any més a la Festa
del Fanalet. El Sereno va encendre
el seu fanalet per guiar a les nenes
i nens de la ciutat en la processó
fins a l’església de Sant Josep. A
més a més a la Plaça de Sant
Jaume ja finalitzada la processó,
el Sereno va fer una gran mostra
de ball amb les peces de la Patum
de Berga.

I el primer divendres d’aquest
mes d’agost una representació
diversa dels gegants ballarà
seguint les notes dels grallers de
Balaguer per animar de forma
significativa la festa del Barri de
Sant Salvador.

A part de les diverses
actuacions per Balaguer la Colla
Gegantera de la nostra ciutat
continua fent un gran nombre de
sortides i actuacions, portant el
nom de la ciutat de Balaguer arreu
dels Països Catalans.

Obres de remodelació i

millora del Poliesportiu

Durant el mes de juliol s’han iniciat les obres de
millora i remodelació del Pavelló Poliesportiu de
Balaguer.

Aquestes obres han consistit en el tancament
de la part oest del pavelló que toca al camp de fut-
bol, una part molt deteriorada, i que el seu arranja-
ment farà que l’aïllament, tant del fred com de la
calor, millori considerablement.

D’altra banda, també s’està polint tot el parquet
del pavelló, que es trobava en un estat deficient, i
que després d’aquesta actuació, quedarà en un es-
tat immillorable per la pràctica esportiva.
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ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36. Ref.
Gestoria Cudós. Raó al tel.
973450555, Montse.

LOCAL en TRASPÀS al
carrer Barcelona. Totalment
condicionat. Facilitats. Raó
tel. 667476172.

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

NO BUSQUIS MÉS. Requi-
sits: Certificat escolar. Tre-
balla de funcionari com a
personal Subaltern. Prepara-
ció garantitzada. Informa’t
900 315 315, trucada gra-
tuïta.

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

ES LLOGA local comercial
al C/ Barcelona. Obra nova.
Dos nivells, gran façana. Raó
667476172.

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

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

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

SI T’AGRADEN ELS LLI-
BRES, tens graduat esco-
lar i busques feina per a tota
la vida: Treballa com aux. de
biblioteques. Amb la garan-
tia de ser funcionari. Infor-
ma’t ja! 900 315 315. Tru-
cada gratuïta.

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

EMPRESA DE PUBLICI-
TAT i DISSENY de
Balaguer precissa
dissenyador i webmaster.
Imprescindible domini de
Photoshop, Freehand, Flash,
Dream Weaber i software re-
lacionat. Interessats trucar
als tels. 973448273 /
667476167.

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

ES LLOGUEN pàrkings
tancats al C/ Barcelona,
zona de l’eixample. Raó tel.
667 476172.

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

EMPRESA DE LIMPIEZA,
busca personal femenino
con vehiculo propio.
Interesadas 650 604581.

4 APROVATS DIARIS amb
el nostre exclusiu sistema de
preparació. Coneixem el camí
fins al mercat laboral. Infor-
ma’t gratuïtament: 900 150
191.

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

ES VEN  congelador,
expositor 200x100, arcon
congelador i balança.
Impressió tèrmica pes max.
10 Kg. Preu a consultar.  Raó
610 822507.

ES BUSCA noia per a
compartir pis a Barcelona.
Inter. 934414390 i
609360097, trucar nits.

EL TEU SÓN ELS NENS?
Prepara’t i accedeix a un lloc
fixe com a Tècnic Educador
en escoles infantils. A què
esperes? Informa’t  ja al 900
315 315, trucada gratuïta.

SE ALQUILAN
apartamentos en Camarasa
con vistas al río y
apartamentos en la Pineda a
50 m. de la playa. Razón 973
447752 y 639920281.

COMPRO  postals de
Balaguer, programes de
Festa Major i Grocs. Raó 676
803205, Josep.

ES TRASPASSA BAR

AL C/ URGELL, 71

DE BALAGUER

INTERESSATS

TRUCAR

973 446 317 I

 973 450 385.

SE VENDE  duplex
seminuevo, buena situación,
5 hab., 2 baños completos,
cocina, gran comedor y
amplias terrazas. Parking
para 2 plazas. Razón 629
411390

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

TREBALLA A LA TEVA
COMUNITAT COM A PER-
SONAL D’OFICIS. Treballa per
tota la vida. Preparació
ga ran t i t zada . I n f o rma ’ t
900150191, trucada gratuï-
ta.

COMPRO motos viejas,
Bultaco, Montesa, Lambreta,
Iso, etc. Con papeles y sin
papeles. También caliseras,
armarios, relojes, radios,
libros y teveos. Razón
606813987.

ES PRECISSA persona per
a repartir la revista GROC per
Balaguer, dos cops als mes.
Interessats dirigir-se a DOS-
SIER PUBLICITAT & MARKE-
TING, al carrer Sant Lluís
número 36 altell, a partir del
22 d’agost.

MILERS DE LLOCS LLIU-
RES PER A AUXILIARS
ADMINISTRATIUS. Només
necessites el Graduat Esco-
lar per a ser funcionari. Un
alumne aprovat cada 6 hores.
Informació gratuïta, 900 315
315.

50.000 EUROS/ ANY.
TREBALLA PER L’UNIÓ EURO-
PEA. Continues convocatòri-
es. Prepara’t i aprofita el mo-
ment. Informació gratuïta,
900 315315.

ES VEN granja de 750 porcs
d’engreix al terme de Térmens.
Interessats 616399960.

CANSAT DE BUSCAR FEI-
NA? Zeladors per a Serveis de
Salut. Únic requisit: Certificat
Escolar. Prepara’t i no busquis
més. Informa’t 900315 315
trucada gratuïta.

ES VEN Peugeot 205
Generation, A.C., D.A., carre-
gador Cd’s, pintura
metal.litzada. Molt bon estat.
Preu: 2.500 euros, negocia-
bles. Raó 637 710232.

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

ES VEN Peugeot 205 GTD
Sport, matrícula: L-U, D.A., llan-
tes aleació. Preu: 1.000 euros.
Raó 637 710232.

ES TRASPASSA botiga de
roba infantil en ple rendiment
per no poder atendre. Abste-
nir-se curiosos. Raó
646611553.

ES PRECISSA personal, em-
presa de Balaguer de material
de construcció: venedor per
botiga i repartidor. Interessats
enviar C.V. a jm@farre.info o
al fax 973445072.

CEBADO -BALAGUER, pre-
cisa oficial de peluqueria. Se
ofrece: jornada completa,
incentivos por facturación,
formación contínua y amplias
posibilidades de desarrollo
profesional. Interesados/as
973 450897.

ES TRAPASSA bar -gelate-
ria California, per jubilació. Raó
973 445339, trucar de 12 a
15h.

ES VEN  pis al carrer
Barcelona, molt ampli, 110m2,
sense mobles. 2 trasters. Raó
tel. 655971586.

ES PRECISSA cambrer o
cambrera per a restaurant
Sapore. Raó tel. 973450508.

LOCAL COMERCIAL
C/ Barcelona cantonada C/ La Plana

Raó Tel. 667 476172LLOGUER
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CANSAT DE
BUSCAR FEINA?

HORAR IOD ' AU TOBUSOS
SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.50 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.45 LLEIDA diari excepte diumenge
07.48 " feiners
07.55 " de dilll. a div. feiners
07.56 “ feiners
09.15 “ feiners
10.45 LLEIDA diumenges
13.30 " calendari escolar

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
15.18 “ de dill. a div. feiners
17.55 “ diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.50 SOLSONA dilluns, dimarts

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

                     dill., dmart. i dij. calen. escolar
17.00          "dill., dmart. i dij. calen. escolar
SORT.LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
09.15 diari
11.00 feiners
12.30 feiners
13.15 de dill. a div. feiners
14.45 calendari escolar
16.00 diari
16.30 feiners
18.30 feiners (excepte juliol/agost)

19.00 de dill. a div. feiners

H O R A R I O D E O T R E N S

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA

07.55 08.25

14 .17 14..47

19.45 20..15

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LA POBLA

09.25 11.00

14.20 15.55

21.15 22.50

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER

8.55 09.25

13.45 14.20

20.45 21.15

T E L È F O N S O Ú T I L S
BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700
GUÀRDIA URBANA 973 450000
CONSELL COMARCAL 973 448933
BOMBERS 973 445080
CAP II 973 446028
SERVEI D'URGÈNCIES 973 447714
I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MEDIC DE RECONEIXEMENTS 973 448113
CREU ROJA 973 445796
RENFE 973 445503
ALSINA GRAELLS 973 445476
TAXIS PÚBLICS 973 445022
CORREUS 973 445826
JUTJAT N.1 973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2 973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS 973 451177

DESPATX PARROQUIAL 973 445342
ESGLÈSIA EVAN. PENTECOSTAL 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044
973 445786 - 629 447113 -973 390862
CASAL GENT GRAN 973 446259
BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT 973 586005
DISPENSARI MÈDIC 973586249
CAMARASA
AJUNTAMENT 973 420009
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT 973 428007
CUBELLS
AJUNTAMENT 973 459005
GERB
AJUNTAMENT 973 446099
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC 973 445018
MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005

METGE 973 430107
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
TÉRMENS
AJUNTAMENT973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE 973 180213
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 438004
METGE 973 438003
A.T.S. 973 438062
ESCOLES 973 438061
RESIDÈNCIA 973 438169
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC 973 420003
LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055

F A RM ÀC I E S OD E O T O RN

F A R M À C I E S
ÀGER

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

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

BELLCAIRE D'URGELL

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466
CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200
CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070
LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973425051

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973454213
MONTGAI

PERE SOLANS 973430110
OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136
VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151

De les 8 de la tarda del 4 d’agost a les 8 de la tarda de l’11 d’agost CLAVER

De les 8 de la tarda de l’11 d’agost a les 8 de la tarda del 18 d’agost MARCH

De les 8 de la tarda del 18 d’agost a les 8 de la tarda del 25 d’agost CLAVER

De les 8 de la tarda del 25 d’agost a les 8 de la tarda de l’1 de setembre MARCH

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,

OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS

COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

C/ Almatà, 2 -   25680 HOSTAL NOU
Tels. 973 451064 - 639 160541

PARQUETS
SESETS S.L.

Instal·lacions de
PARQUETS, TARIMES,

FLOTANTS i EXTERIORS

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

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

Fax 973 450 525  Mòbil 687 449 890

CASAS UNIFAMILIARES EN CAMARASA 3ª FASE

ÚLTIMA CASA

PARA MÁS INFORMACIÓN
OBRAS MONEDERO, SL · Telf. 629 811 450 - 676 502 551

Garaje para 3 coches y trasteros · Comedor con fuego a tierra
Cocina · Aseo · Baño · Despensa · 4 habitaciones · Aire acondicionado

Patio trasero para jardín con riego automático, barbacoa y piscina individual de 44m2.

en parcela esquinera de 500m2

900 308 308 Trucada
gratuïta

LLOGUER
local comercial

totalment

acondicionat

Tel. 667476172

Professora amb molts anys d’experiència;

REPASSOS i CLASSES

de millora NIVELL

Matemàtiques ·  Física ·  Química

Biologia i Ciències de la Terra

Electrotècnia

Preparació Selectivitat

Prepraració Universitat

Recuperacions Setembre

Interessats Tel. 660 30 13 66

OFERTA CONTINUA

DE PLACES

Informa�t: 900 308 308 (trucada gratuïta)

- Agutzil   - Uixers
- Bedels   - Ordenances

Millorar la teva situació laboral
no és tan difícil

SE VENDE PISO
CALLE GERONA

100m2 , ascensor, calefacción individual Gas ciudad,

cocina nueva. Totalmente reformado.

Recien pintado. Con varios muebles.

Razón telf. 667476172

Treballa com a

i

Auxiliar

Administratiu

Bons horaris, ben remunerats
ACONSEGUEIX-HO JA!

Para su problema económico Interban tiene
una solución profesional, seria y eficaz
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