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Taller d’arqueologia
Una quinzena de joves
balaguerins han participat en
el taller d’arqueologia per a
joves al Pla d’Almatà

Campiona d’Espanya d’Escacs
Cristina Coll s’ha proclamat
campiona d’Espanya d’Escacs
en categoria Aleví en el
campionat disputat a la ciutat
extremenya de Baños de
Montemayor

457

La Colla Gegantera a Suècia
Assistiran a la Mostra de
Cultura i Tradicions Catalanes
a la ciutat sueca de Malmö

1a i 2a quinzena
agost · 2006
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XAVIER RÚBIES RÚBIES
A.E.P.I. n. 300
CORREDOR DE FINQUES

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

PISOS EN VENDA
- Dúplex al C/ Sant Crist
- C/ Riu corb
- C/ Tàrrega
- C/ Bellcaire
- Pl. Lope de Vega
- C/ Urgell
- C/ Barcelona
- C/ Sant Lluís
- C/ Girona
- c/ Gregori Marañon
- C/ d’Avall
- C/ Sanahuja
- Ps. Estació, 220m

2
.

PISOS D’OBRA NOVA
- c/ del Pont, 2 habitacions +
pàrking.
- Pl. Pau Casals (d’ 1,2,3 habi-
tacions i dúplex).

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

PISOS DE LLOGUER
- Pis a Torredenbarra, 4 hab. per
setmanes

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
- Pl. Joaquina Vedruna
- C/ Sant Lluis

MAGATZEMS VENDA
- C/ Urgell de 170m

2
.

- C/ Barcelona
- Avd. Països Catalans
- C/ Tarrega
- Pol. Ind. Camp Llong

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
- C/ Bellcaire
- Pol. Ind. Camp Llong

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

2
.

- C/ La Plana
LA SENTIU DE SIÓ
- Finca amb casa rural
BELLCAIRE
- Cases de nova construcció. Ven-
da sobre plànol.
ALGERRI
- Parcel·les en venda
TÉRMENS
- Casa de 3 plantes 90.000 e

TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m

2
 amb ter-

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

2

MENÀRGUENS
- Casa nova de 700 m

2
.

PARCEL.LES EN VENDA
- A la Ràpita
- A Térmens
- A Castelló de Farfanya

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.

VOL COMPRAR O VENDRE

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

Laboratori

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

HORARI: diari de 9h a 11h.

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

ZONA TORRELAMEU
Nueva construcción de pi-
sos y áticos de 2, 3, 4
habitaciones, con terrazas
de hasta 134 m2 con barba-
coa. Jardines propios y
comuni tar ios,  p isc ina
comunitária. Suelo de par-
quet, video portero, colum-
na hidromasajes, a/a, atra-
pa polvo.  Los prec ios
incluyen parquing y trastero.
Sólo a 10 kilómetros de
Lle ida.  In formación y
planos. Acabados de alto
estanding.

BUSCAMOS PISOS O CASAS PARA ALQUILAR,

VENDER O COMPRAR EN CUALQUIER ZONA.

NO IMPORTA LA REFORMA.

973 246 850 - 667 471 961

Campions i instal·lacions!!

La balaguerina Cristina Coll s’ha pro-

clamat campiona d’Espanya d’escacs de

categoria aleví.

La Cristina Marquina i l’Eric Demarchi

també han quedat 6è i 9è, respectiva-

ment als Campionats d’Espanya de Na-

tació, recentment disputats a Catalunya.

Fa unes setmanes ens fèiem ressò

dels magnífics resultats aconseguits en

les competicions de Duatló de la Mireia

Santesmases i el Marc Casals.

Tots ells joves esportistes de la nos-

tra ciutat que en els darrers anys han

crescut esportivament, en els diferents

clubs als que pertanyen, i gràcies a l’es-

forç de tots, directius, familiars i els pro-

pis esportistes, han assolit fites impor-

tants, que no fan altra cosa que posar el

nom de la ciutat de Balaguer, al podi de

l’esport nacional.

Aquests resultats, però, no són fruit

de la casualitat, ni han arribat per què sí.

Des de fa anys els respectius clubs han

creat escoles, amb professors i moni-

tors especialitzats que dediquen bona

part del seu temps de lleure ha ensenyar

i entrenar els joves esportistes. La millo-

ra de les instal.lacions també ha ajudat a

que aquests esportistes puguin triomfar

en les competicions oficials.

La piscina coberta pel que fa referèn-

cia a la natació i la dedicació de l’escola

d’escacs, han ajudat a que avui tinguem

aquests joves campions.

I això ens ha de servir per a reflexio-

nar i veure que quan hi ha bones

instal.lacions, bons entrenadors i clubs que

reben el suport necessari, de les adminis-

tracions, però també, i molt important de

la ciutadania, els resultats i els èxits arri-

ben.

Darrerament, la nostra ciutat ha vist

incrementada la seva mil lora en

instal.lacions i serveis esportius, com ara

el camp de gespa artificial o el nou Cen-

tre de Tecnificació d’Escacs. Està bé, però

no n’hi ha prou. Cal que es continuï treba-

llant en aquest camí. La formació esporti-

va, és una de les millors maneres d’edu-

car els nostres joves, i si els facilitem que

ho puguin fer en plenes condicions, segu-

rament estarem ajudant a crear una soci-

etat més sana. Bon estiu i bones vacan-

ces.

En portada:
Festa Major

BALAGUER
Les obres del nou

pavelló polivalent van
avançant a bon ritme

Una parella d’Algerri es
proclama campiona del

Concurs de Botifarra

COMARCA
El Consell adjudica la
recollida selectiva a
l’empresa Fomento

Un camp de treball
internacional fa tasques de
neteja al castell d’Algerri

CULTURA
El Pla d’Almatà acull un taller
d’arqueologia per a joves de

14 a 16 anys

The Fu Manchu Jazz Servants
protagonistes a Música als

Castells

ESPORTS
El Balaguer s’estrena aquest
cap de setmana contra el
Terrassa, en Copa Catalunya

Josep i Xavier Suriol guanyen
les 24 Hores de Pesca de
Balaguer
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Inicien l’enderroc de les 15 cases del

carrer Teixidors al Centre Històric
Les obres de millora del Casc Antic continuen, i ja estan acabades

les del carrer del Pont i les de la Plaça del Museu

L’Alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà, el

regidor d’Urbanisme del consistori, Francesc

Ferrer i el tinent d’alcalde, Josep M. Esco-

da, varen fer un seguiment de les obres que

s’estan duent a terme dins el projecte de la

Llei de Barris que afecta a part del Centre

Històric de la ciutat. Un projecte pressupos-

tat en 16.000.000 d’euros, dels quals 8

milions van a càrrec del Govern de la Gene-

ralitat i 8 milions més a càrrec del propi Ajun-

tament, convertint-se en una de les actua-

cions urbanístiques més importants dels

darrers anys.

En aquests moments, ja hi ha acabades

dues obres incloses en aquest projecte: El

carrer del Pont  i la plaça Comtes d’Urgell

on s’hi troben ubicats dos importants

serveis, l’Arxiu i el Museu.

També, i en procés d’execució s’estan

duent a terme l’enderroc de 100 cases d’una

part del centre Històric que permetrà,

bàsicament, obrir vials, ja que fins ara eren

carrers molt costeruts i estrets, propis de

la formació primitiva d’origen islàmic

d’aquest barri.

En aquests moments, ja s’estan

enderrocant 15 cases als carrers Teixidors,

que també donarà més viabilitat a la zona i

permetrà construïr noves vivendes, en

millors condicions que donaran, a la vegada,

més qualitat de vida a les persones que

visquin en aquesta part de la ciutat.

Les obres del nou pavelló

poliesportiu a bon ritme
L’objectiu és estrenar el nou

equipament durant la Festa Major

Les obres de construcció del nou pavelló poli-

valent que s’està construïnt en els terrenys de l’an-

tiga Inpacsa, continuen a bon ritme  per tal que pu-

guin estar acabats a principis el proper mes de no-

vembre, i així poder celebrar-hi els actes festius de

la Festa Major del Sant Crist.

L’Alcalde Miquel Aguilà va visitar les obres el

passat 26 de juliol per veure in situ el progrés de les

mateixes. Actualment sèstà construïnt el lateral que

albergarà tots els equipaments del pavelló, com el

bar-restaurant, l’entrada principal, els vestidors i les

diferents oficines i despatxos de gestió del propi

pavelló.

Aquest nou equipament d’un total de 4.500

metres quadrats de superfície i d’onze metres d’al-

çada, albergarà també un total de tres pistes es-

portives en les que es podrà practicar el bàsquet i

el futbol sala, substituïnt i ampliant notablement l’es-

pai dels pavellons de la Cros que fins ara feien aques-

ta funció.

El nou pavelló polivalent, a més d’acollir l’activi-

tat esportiva del dia a dia dels clubs de Balaguer,

també servirà com a pavelló firal.
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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

c/ Sant Crist, 22 baixos,
cantonada Dr. Fleming
Tel./Fax 973 451 393

25600 BALAGUER

OSTEOPATIA I FISIOTERÀPIA
TERÀPIA CRANEOSACRA
R.P.G.
- Mal d’esquena, articulacions,
tendinitis
- Vèrtigs, mal de cap, migranya
- Insomni, fatiga, estrés
- Otitis, sinusitis
- ATM
- Escoliosis, peus plans i espolons

PILATES

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Cirurgia

Anàlisis

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

La parella de la localitat noguerenca

d’Algerri, formada per Polo-Setó, va procla-

mar-se campiona del Setè Concurs de Boti-

farra Ciutat de Balaguer, al vèncer en la final

a la parella formada per Inglès-Fernández

d’Agramunt. La final va estar força renyida,

i al final els d’Algerri van emportar-se la par-

tida. En la partida pel tercer i quart lloc, la

parella guanyadora de l’any passat, forma-

da per Forcada-Semis d’Albesa, van impo-

Vora 120 participants al Concurs

de Botifarra “Ciutat de Balaguer”
La parella formada per Polo-Setó, d’Algerri van proclamar-se
guanyadors i van endur-se el premi de 500 euros en metàl.lic

sar-se a la parella Antonio-Medina, de Sant

Vicenç de Castellet.

Durant tot el diumenge 30 de juliol, als

porxos de la Plaça del Mercadal va dispu-

tar-se aquest campionat que va comptar

amb la presència de 58 parelles d’arreu de

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

les 9 del vespre van gaudir del joc més po-

pular del nostre país.

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, co-organit-

zadors d’aquest concurs que cada cop té

més adeptes a la capital de la Noguera.

Clausura del programa

Voluntaris per la Llengua
El passat 22 de juliol, al Casal Pere III,

amb màgia i un atractiu piscolabis

El passat dissabte 22 de juliol va tenir lloc la

clausura del Programa Voluntaris per la Llengua. Tots

els aprenents i voluntaris van fer possible un final de

festa difícil d’oblidar. L’acte va tenir lloc al Casal Pere

III, amb la festa que posava punt i final al Programa

corresponent a l’any 2006, programa que ha posat

en marxa el Consorci per la Normalització Lingüísti-

ca amb alumnes, no cataloparlants, dels cursos que

ha dut a terme amb l’Ajuntament de Balaguer.

Gràcies al Casal Pere III, els aprenents i els vo-

luntaris van poder gaudir d’una estona de màgia i

d’un piscolabis, al qual els alumnes van participar

portant plats típics del seu país. La valoració per les

dues bandes va ser força positiva.



7

- 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

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

- ES VEN casa a les Avellanes.
- ES VEN casa a Àger.
- ES VEN pis a Salou.
- PATI de 4.500 m2 a Ivars de Noguera, zona urbanitzable.
- ES VEN àtic-duplex d’alt standing, 170 m2 habitables. Terrassa
de 130 m2. Totalment moblat. zona cèntrica de Balaguer.
- ES VEN local comercial 80 m2, c/ St Josep de Calasanç.
- ES LLOGA magatzem i altell de 65 m2.
- PATI per edificar al casc urbà de Menàrguens.

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

Manteniment i neteja de:

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

Telèfons

 618 382 661
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

• Especialitat en esportistes

• Exploracions adults/infants

• Estudis computeritzats de

la marxa

• Plantilles personalitzades

• Cirurgia ungueal

• Control a diabètics
Av. Pere III, núm. 10-13 alt. 1r A
BALAGUER • Tel. 676 08 33 28
HORES A CONVENIR

• Ulls de poll

• Ungles clavades

• Berrugues

• Reflexologia

Artesa de Segre comptarà

amb una nova deixalleria

bàsica l’any 2007
 Les instal.lacions seran construïdes
pel Consell Comarcal de la Noguera

El passat 5 de juliol va tenir lloc la signatura del
protocol entre l’Ajuntament d’Artesa de Segre i el
Consell Comarcal de la Noguera per a la construc-
ció d’una deixalleria bàsica en aquest municipi.

La deixalleria, que es posarà en funcionament
durant l’any 2007, disposarà d’una superfície total
de 1.300 m2 i compta amb un pressupost d’execució
de les obres de 83.360,66 euros. Els residus que
s’hi podran dipositar són entre altres, vidre, paper,
envasos, plàstics, fluorescents, pneumàtics, piles,
mobles, electrodomèstics, etc.

Aquest projecte té l’objectiu del Consell Comarcal
i de l’Ajuntament d’Artesa de Segre de millorar la
recollida i la gestió dels residus municipals.

El Consell impulsa una campanya de

seguretat vial per als avis de la comarca
Sota el nom de “Tots a peu per la Noguera”, la campanya repartirà

mil braçalets fluorescents pels avis que caminen al vespre

El Consell Comarcal de la No-
guera mitjançant les àrees de joven-
tut i Serveis Socials posen en mar-
xa la campanya tots a peu per la
Noguera.

Aquesta acció sorgeix de la idea
d’uns joves d’Algerri que preocupats
per la seguretat viària dels avis que
caminen al vespre tot prenent la
fresca, proposen al Consell que es
faci una mena de distintiu fluores-
cent que permeti augmentar la seva
seguretat, donada la singularitat de
les vies i carreteres de la comarca
de la Noguera.

Després d’estudiar diferents
possiblitats els joves de la comarca
han optat per un braçalet reflectant
que porta inscrit el nom de la cam-
panya i l’escut del Consell comar-
cal de la Noguera.

La campanya s’iniciarà al muni-
cipi d’Algerri, donat que han estat
els joves d’aquesta població els que
han tingut la idea, i continuarà per

tota la comarca, essent els joves de cada població
els que lliuraran els mil braçalets que s’han fet als
avis.

Amb aquesta distribució es fomenta una acció
intergeneracional que posarà en contacte els joves
amb els avis de cada municipi.

ELs técnics i responsables de Joventut del COnsell
cesperen que aquesta sigui la primera de moltes ini-
ciatives de col.laobració entre els dos col.lectius, els
joves i els avis dels municipis de la comarca de la
Noguera.
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El Consell adjudica a Fomento, el servei

de la recollida i tractament de residus
L’empresa presenta un projecte de recollida amb vehicles
bicompartimentats de gran capacitat i un servei de GPS

El Consell Comarcal de la Noguera i l’em-
presa Fomento de Construcciones y
Contratas S.A. han signat un contracte per
a que aquesta empresa assumeixi i porti a
terme la gestió dels serveis públics comar-
cals de recollida de deixalles i del seu trac-
tament, de les diverses fraccions de resi-
dus municipals a la comarca de la Noguera.

Segons van assenyalar els dirigents co-

Les piscines d’Os de

Balaguer acullen un parc

aquàtic el 12 d’agost
Les activitats estaràn dirigides per

monitors especialitzats

El proper diumenge, 12 d’agost, les piscines d’Os
de Balaguer acolliran un gran parc aquàtic a càrrec
de Guidari Monitors.

Hi haurà inflables aquatics amb diversitat
d’accesoris per fer que petits i grans gaudeixin
d’aquesta festa dins de l’aigua, amb moltes activitats
dirigides per monitors especialitzats i un gran
ambient musical.

marcals i tècnics de l’empresa, el servei
començarà a funcionar durant els propers
mesos i es contempla la utilització de vehi-
cles bicompartimentats de gran capacitat,
els quals permetran reduir el nombre de
viatges als dipòsits, recollint una major
quantitat de residus.

Els mateixos tècnics van declarar tam-
bé que s’establirà una freqüència adequa-
da del sevei, incrementant el nombre de
contenidors, intentant situar la comarca de
la Noguera, al promig que es troben a la
resta de Catalunya.

Tanmanteix van afirmar que tots els ve-
hicles adquirits són de última generació i
que es disposarà d’un servei GPS que per-
metrà saber quan s’està portant a terme la
recollida selectiva.

Actualment, la Noguera compta amb
1.105 contenidors de residus, 228 de pa-
per, 185 d’envasos i 219 de vidre.

EMPRESA IMMOBILIARIA

DE BALAGUER

OFEREIX LLOC DE RECEPCIONISTA

Interessats enviar Currículum Vitae amb fotografia recent a:

Passeig de l’estació, 32-34, 25600 Balaguer  (Lleida)

SOL.LICITEM:
- Bona presència

- Coneixements d’Informàtica

- Caràcter agradable

- Carnet de conduir

GARANTIM:
- Sou fix

- Formació a càrrec de l’empresa

- Bon ambient de treball
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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

Els dies 18, 19 i 20 d’agost

Festa Major a Tartareu
Tartareu celebrarà una nova edició de la seva

festa major d’estiu, els propers 18, 19 i 20 d’agost.
Els actes començaran el divendres 18 a partir

de les 19,30 amb el Pregó de Festa, una cercavila i
el sopar de germanor amb l’actuació del mag Xurrac
i la gran nit de festa amb el grup Quartz.

El dissabte 19 a partir de la 1 del migdia hi hau-
rà la Guerra d’Aigua a la plaça de les faroles, i a
mitja tarda, el Gran Concurs de Botifarra i siset, i
per la canalla jocs i xocolatada, seguit del ball de
tarda amb l’Orquestra Quintet Fan Fan. Aquesta
mateixa orquestra serà la responsable del ball de
nit, que finalitzarà amb un concert amb el grup K-
Melot.

El diumenge 20 començarà amb la Missa Major,
i la instal.lació del parc infantil Diver-Park. Les sessi-
ons de ball de tarda i ball fi de festa aniran a càrrec
del grup Coral. A les 10 del vespre, sopar de pagès,
a base d’entrepans i sangria a la plaça.

Les Avellanes celebrarà la seva Festa

Major de l’11 al 16 d’agost
El grup K-melot serà l’encarregat de posar la marxa musical durant

la matinada del dissabte, després del grup Quintet Fan Fan

La població de Les Avellanes celebrarà una nova
edició de la seva tradicional festa major d’estiu, els
propers dies 11, 12, 13, 14, 15 i 16 d’agost.

Els actes començaran el divendres dia 11 a les
8 del vespre, amb el repic de campanes a càrrec
dels mossos del poble, que donaran el tret de sor-
tida de la Festa Major d’enguany. A 2/4 d’1 de la
matinada hi haurà ball amb l’orquestra Privada, i a
la mitja part hi haurà una sardinada popular.

Pel dissabte dia 12, es celebrarà el 6è Concurs
de Cassoles, a partir de les 12 del migdia; a les 6
de la tarda hi haurà una gimcama de tractors, i a 2/
4 de 7 de la tarda es farà la pintada de samarretes
a la plaça del poble. La nit estarà amenitzada per
La Tribu de Santi Arisa.

El diumenge dia 13 al migdia es celebrarà el
vermut i el concurs de botifarra. A la tarda es cele-

braran els tradicionals partits de fut-
bol entre solters i casats, i solteres
contra casades. L’orquestra Slogan
serà l’encarregada de posar la músi-
ca i la gresca a la nit.

El dilluns dia 14 es tornarà a ce-
lebrar pel matí el concurs de botifara,
i a les 6 de la tarda hi haurà un taller
de confecció d’estels a càrrec de
Tombs Creatius. A 2/4 de 8 del ves-
pre es celebrarà la II Cursa de BTT’s
amb circuit per a petit i grans. I a les
12 de la nit començarà la gresca amb
l’actuació del duo AL&MA, i a partir
de les 2 de la matinada, serà la Ban-
da Puig els encarregats del ball.

El dimarts dia 15 hi haurà la ce-
lebració de la Santa Missa en ho-
nor a Santa Maria, i tot seguit el vemut
i novament el concurs de botifarra. A
les 6 de la tarda hi haurà jocs per la
canalla a la plaça Major i xocolatada
popular. El ball de tarda i nit estarà
amenitzat per la gent de Duetto.

El dimecres dia 16 s’acomiadarà
la Festa Major de les Avellanes amb
la Missa de Sant Roc, seguida del
tracional vermut i la final de concurs
de butifarra. A la nit es farà el Sopar
de germanor i per acabar una sessió
tranquila de cinema a la fresca.

Bona Festa Major

Duo Coral

Orquestra Privada
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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

Àger celebra la seva Festa Major de l’11
al 15 d’agost amb molts actes culturals i
musicals.

El divendres 11 començarà la festa amb
el festival Escala en Hifi infantil al local soci-
al, seguit del sopar de festa major a la
placeta del local social, de la Traca d’inici
de la Festa i de la llarga sessió de ball de nit
amb l’Orquestra Cairo.

El dissabte s’instal.larà un parc aquàtic

La vila d’Àger presenta una Festa Major
plena d’actes musicals i culturals

De l’11 al 15 d’agost, la capital de la Vall d’Àger es vestirà de festa
per celebrar la Festa Major d’estiu amb actes per a tots els gustos

a les piscines municipals del que podran
gaudir petits i grans, mentre que a  partir
de les 17,30 hores hi haurà el tradicional i
emocionant partit de futbol a l’estadi de
santes creus d’Àger entre els equips K-
makus contra Rurals.

A partir de les 8 de la tarda hi haurà el
ball de tarda i de disfresses infantils amb el
Duo Zadit, mentre que a partir de les 12 de
la nit, el ball estarà amenitzat per Zadit i
l’orquestra Litoral.

Les activitats del diumenge 13 d’agost
començaran amb les cucanyes, xocolatada
i animació infantil, a partir de les 5 de la
tarda. A partir de les 8 de la tarda, els
amants de la música podran gaudir del cor
irlandès Valda a la Col.legiata de Sant Pere,
mentre que a partir de les 10 del vespre hi
haurà una cantada d’havaneres amb el grup
Arrels de la Terra Ferma, seguit d’un concert
amb el grup local Nagers.

Santalinya celebra la Festa

Major del 25 al 27 d’agost
El duo Zadit Show donarà inici a les

actuacions musicals dela Festa Major

Del 25 al 27 d’agost, la localitat noguerenca de
Santalinya celebra la seva Festa Major.

El divendres 26, l’inici de la festa estarà marcat
pel repic de campanes i el ball amenitzat pel Duo
Zadit Show i pel grup La Banda del Coche Rojo.
També hi haurà festa Cutty Sark.

El dissabte 26, 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 i el grup Factoria posarà la marxa nocturna
fins ben entrada la matinada.

El diumenge 27 d’agost, després de la Missa hi
haurà una audició i ballada de sardanes mentre es
fa el vermut a la plaça.

Després de dinar es farà el popular i tradicional
Llevat de taula amb els grallers Gorrallargs d’Oliana,
i la festa Major de Santalinya s’acabarà amb una
sessió de ball a càrrec del duo Maxim 2, després
d’un renyit partit de futbol entre solters i casats.

Orquestra Marinada

Orquestra El Cairo
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L’Ajuntament de

Castelló de Farfanya
us convida a gaudir de la seva

FESTA MAJOR

els propers dies 11, 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

Castelló de Farfanya inaugura la Sala

Polivalent durant la Festa Major
La Festa se celebrarà des del divendres 11 d’agost fins al Dimarts 15,

festivitat de Santa Maria, Patrona de la població noguerenca

Castelló de Farfanya es prepara un any
més per celebrar la seva Festa Major dedi-
cada a Santa Maria. El divendres 11 d’agost
començaran els actes amb un sopar de ger-
manor i ball amb Miquel.

El dissabte 12 continuaran els actes amb
un el parc infantil Lolín, mentre que a la 1
del migdia s’inaugurarà la Sala Polivalent. A
les 6 de la tarda, hi haurà el concurs de
botifarra i sessions de ball amb l’Orquestra
De Luxe i una disco mòbil fins a la matinada.

El diumenge 13 d’agost se celebrarà la

Missa a l’església Parroquial. Per la tarda,
un espectacle infantil a la sala polivalent, la
tirada de bitlles i ball amb l’Orquestra Gla-
cé, seguit del correfocs a càrrec dels Dia-
bles Carranquers de Cervera.

El dilluns 14 s’instal.larà un parc aquàtic
a les piscines i el ball anirà a càrrec de l’Or-
questra Bora-Bora i el rock del grup
Soultans.

El dimarts 15, després de la Missa Ma-
jor hi haurà una ballada de sardanes i a la
tarda ball amb l’Orquestra Mandolina.

Algerri celebra la Festa

Major del 24 al 27 d’agost

El proper dijous 24 d’agost començarà la Festa
Major d’Algerri amb el Repic de Campanes a càrrec
de Casimir Baró seguit de la Missa en honor a Sant
Bartomeu. A la tarda-vespre hi haurà una sessió de
ball amb l’orquestra Liberty.

Els actes continuaran el divendres al matí  amb
jocs infantils a les piscines. A partir de les 12 de la
nit, “Cubatada 2006” amb el grup “7 D-Rock”,
batucada amb els Diables de Balaguer i Tremendos.

El dissabte 26, i durant tot el dia hi haurà instal.lat
un parc aquàtic infantil, la baixada de carricotxes, i
a partir de les 8 de la tarda, començarà el ball de
tarda i de nit amenitzat per l’orquestra Taxman Band,
i a les 12 de la nit actuaran els grups Hardsteel i
Vacio Interior.

L’orquestra Marinada posarà el punt i final a la
Festa Major, el diumenge 27.

Orquestra Glacé

Tremendos
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Del 10 al 13 d’agost, Sant Llorenç cele-
bra la seva Festa Major, que començarà amb
un gran repic de les noves campanes. A par-
tir de les 12 del migdia del dia 10 se celebra-
rà la Missa del Patró, seguida de cucanyes
per la mainada i durant la tarda, se celebrarà
un concurs de pastissos i degustació. Al ves-
pre, el sopar de germanor i ball amb el grup
Petanca.

El dia 11 començarà amb el concurs de
pesca adult i diferents activitats infantils amb
el grup d’arqueòlegs de la UAB. El Ball de nit

Sant Llorenç de Montgai celebra la seva
Festa Major del 10 al 13 d’agost
Les orquestres Petanca, Texas i Firmament seran les

encarregades de les diferents sessions de ball de la Festa Major

correrà a càrrec de l’Orquestra Texas seguit
de la «Treta del caxarro». El dia 12, a partir
de les 12 del migdia se celebrarà una gimca-
na popular, seguida del concurs de botifarra i
siset. A la tarda, hi haurà el partit de futbol
entre els Solters d’or i els Casats de bronze.
El ball de nit anirà a càrrec de l’orquestra Fir-
mament, seguit d’una Discomòbil.

Els actes s’acabaran el dia 13 amb una
exposició, un concurs de pesca infantil, el
Tercer Concurs de Tennis Taula i Futbolí, i la
Nit de casino, humor i Furor.

Un camp de treball millora

el castell d’Algerri
Camp de Treball internacional format

per 18 joves d’arreu del món

Un camp de treball internacional a Algerri està
portant a terme la neteja i acondicionament del cas-
tell situat al límit de les muntanyes de la Serra Llar-
ga i la Plana del Segrià.

El camp de treball està integrat per 18 partici-
pants que venen de diferents països com Mexic,
França, Italia, Japó, Russia i Corea, tot i que la llen-
gua de comunicació entre ells acostuma a ser l’an-
glès.

Aquesta és la quarta edició d’aquest camp de
treball, que en les anteriors edicions va restaurar la
zona dels Trullets, mentre que en la d’aquest any
s’han seguit dues línies d’actuació: la neteja de ma-
tolls i herbes dels voltants del castell i
l’acondicionament de l’accés de la part de davant
del castell.
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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

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

La Festa Major de Cubells arriba del 16 al

20 d’agost amb molta marxa pels joves
La música i els actes infantils són els protagonistes d’una Festa molt

esperada, no tant sols per Cubells sinó per tota la comarca

Una de les Festes Majors més esperades de la Noguera,
és sens dubte, la de la població de Cubells, que un any més
arriba del 16 al 20 d’agost amb una excel.lent programació de
música i ball, per a petits i grans.

El tret de sortida serà el dimecres 16 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 con-
cretar.

A l’endemà, dijous 17 d’agost, i al mateix lloc, es celebrarà
el gran sopar de gala amb l’actuació del ballet rus Atracion, a
partir de les 10 del vespre.

Arribarem al divendres 18 d’agost, amb la nit més espera-
da pel jovent del poble i de la comarca. A partir de dos quarts
de 12 de la nit continuarà la festa a la Plaça del Castell amb la
XXII nit de foc i Rock&roll, amb un correfoc a càrrec dels dia-
bles de Mollerussa. Tot seguit, la música anirà a càrrec dels sició en homenatge al F.C. Barcelona, campió de lliga i campió

d’Europa 2006.
Els dies de Festa Major a Cubells, són dies de retroba-

ment de tota aquella gent del poble, que per uns o altres mo-
tius van marxar, però que en pic arriba la segona quinzena
d’agost, fan el què per retrobar-se.

grups TRÀFIC, CALIFORNIA  i
CASINO.

El dissabte 19 d’agost du-
rant la tarda hi haurà jocs per la
mainada a la Plaça del Castell,
amb el grup d’animació infantil
El Corriol, mentre que el ball de
tarda i de nit correrà a càrrec
de l’Orquestra Amarcord, a la
pista poliesportiva.

El diumenge 20 d’agost
s’acabarà la festa major amb la
Missa a l’església de Sant Pere,
a partir de les 12 del migdia,
amb l’espectacle Poètica Musi-
cal representat per Puri Terrano
(pianista), Albert Grau (tenor) i
Joan Bellostas (Rapsode).

A partir de les 6 de la tarda
hi haurà un partit de futbol co-
marcal i a dos quarts de nou del
vespre el gran ball de tarda amb
l’Orquestra Tarantel.la, que tam-
bé seran els protagonistes del
concert i Ball de Nit a la pista
poliesportiva.

Durant els dies de la Festa
Major de Cubells, Josep Lledó,
veí de Cubells, amb la col.la-
boració de la Penya Barcelonis-
ta de Cubells, oferirà una expo-

L’acte més esperat pel jovent de Cubells durant
la Festa Major del 16 al 20 d’agost, és la

celebració de la XXII Nit de Foc i Rock&Roll,
amb el correfoc i amb els Diables de Mollerussa
i l’actuació musical dels grups Tràfic, California

i Casino.
Orquestra Tarantella
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Una quinzena de joves balaguerins

aprenen arqueologia al Pla d’Almatà
A través d’un taller d’arqueologia que s’ha celebrat del 17 al 28

de juliol i que ha estat dirigit pels tècnics del Museu de la Noguera

Des del passat 17 de juliol prop d’una
quinzena de nois i noies de 14 a 18 anys
estan duent a terme un taller d’arqueologia
al Pla d’Almatà de Balaguer sota la supervi-
sió del tècnics del Museu de la Noguera.

Els alumnes d’aquest taller segueixen
tots els passos que cal seguir per a realitzar
una excavació arqueològica. Es realitzen
treballs de camp, amb excavacions seguint
el mètode estratigràfic, documentació
gràfica i fotogràfica dels nivells arqueològics,
elaboració de fitxes i diari d’excavació. A
més, després al Museu de la Noguera
realitzen els treballs de laboratori, amb la
neteja de materials, marcatge i inventari.

Els diferents nois i noies del taller sota
la supervisió de 4 arqueòlegs estan duent a
terme l’excavació de la casa núm. 8 i part
de la muralla que tanca el recinte del Pla
d’Almatà de Balaguer.

Abans d’acabar el taller els alumnes
visitaran un solar del centre històric de la
ciutat per comprovar l’estat dels treballs
arqueològics que s’hi estan realitzant abans
de procedir a la construcció d’habitatges.

Tècnics del taller han manifestat
l’aprofitament i la bona acollida que ha tingut
el taller que s’ha ofertat per segon any
consecutiu a les restes arqueològiques del
Pla d’Almatà de Balaguer.

Noves excavacions al

jaciment del Pla d’Almatà

Des del passat dia 1 d’agost, va iniciar-se una
nova campanya d’excavacions arqueològiques al
jaciment arqueològic islàmic del Pla d’Almatà, que
serà continuador de les tasques realitzades en les
anteriors campanyes.

La nova campanya està finançada pel Departa-
ment de Treball de la Generalitat de Catalunya, i pel
Departament de Cultura, que financia la consolida-
ció de les restes trobades, per la seva futura
musealització, a partir del proper mes de novem-
bre, en que una zona de la ciutat islàmica ja serà
visitable pel públic en general.

Centre Mèdic Pere III

ara amb més especialistes
Dr. Jaume Canal. Medicina General

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

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

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

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

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer
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SI NECESSITA EL 100%
LI OFERIM LA MILLOR FINANCIACIÓ

BANCÀRIA
TIPUS DE SORTIDA 3% FINS A 35 ANYS

I SI NECESSITA REFINANCIAR
LA SEVA VIVENDA

TRUQUIN�S AL  TEL. 973 448 159

BELLCAIRE

Propera promoció de cases
afilerades.

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

Visqui amb tranquil.litat.

 El Centre Històric continua amb les

seves festes populars de barri
Havaneres i la processó dels Fanalets centren la festa de Sant Jaume

Com ja és habitual, l’Associació de Veïns del Cen-
tre Històric va tornar a organitzar els populars actes
que commemoraven la celebració de la Festa de Sant
Jaume.

El dissabte 22 de juliol, la Pl. del Jutge va ser
l’escenari, un any més de la Cantada d’Havaneres
amb el grup Arrels de la Terra Ferma, amb una as-
sistència de més de 300 persones que van deixar
petita aquesta plaça del Centre Històric de Balaguer.

Els actes de Sant Jaume van
continuar el dilluns 24 amb la Fes-
ta dels Fanalets. La Processó va
sortir de la Pl. Sant Jaume fins a
l’església del Miracle, on es va visi-
tar el retaule de Santa Anna. L’en-
demà, festivitat de Sant Jaume es
va fer una Missa a la capella del
sant.

D’altra banda, aquest divendres
4 d’agost se celebra el sopar de
Sant Salvador, que a la vegada ser-
virà per posar el punt i final al taller
de danses. El sopar estarà amenit-
zat pel grup La Sonsoni i danses
amb el grup Polkasoltres.

El diumenge 6 d’agost es farà
la Missa en honor a Sant Salvador,
seguit de l’esmorzar de germanor
a la mateixa Plaça, a partir de les 9
del matí. El dimarts 8, es farà la
Benedicció dels anisets a Sant
Domènec.

“L’Edat de Gel 2” el dia 25

a “Cinema a la Fresca”
Dins del programa d’estiu “Cinema a la fresca”,

organitzat des de l’Institut Municipal Progrés i Cultura
de Balaguer, el passat divendres 21 de juliol va tenir
lloc la projecció de la pel.lícula “Missió impossible 3”
al Parc de la Transsegre.

D’altra banda, el proper divendres 25 d’agost, a
partir de les 10 del vespre, es projectarà la pel.lícula
“L’Edat de Gel 2”.

BALAGUER
REF. 036050
 Pis de 80 m2.

3 hab., bany, calef. gas
natural, galeria tancada i

traster.
Completament moblat i

molt centric!

BUTSÈNIT
REF. 48482

Magnífic terreny de
260 m2.

Solar edificable al casc
urbà.

Excel.lent situació!

BALAGUER
REF. 036049

Local comercial 170 m2.
Lavabo, bany, bomba de

calor, aparador i reixa
metàl.lica.

Aprofita l�ocasió!

CORBINS
REF. 24141

Fantàstica masia de 291 m2

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

magatzem.
Vísitala amb nosaltres!

BALAGUER
REF. 048476

Acollidor apartament
de 60 m2.

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

Moblat i totalment reformat!
P.V.P: 84.000 e

BALAGUER
REF. 36023

Casa reformada 320 m2.
6 hab. dobles, 2 banys,

cuina americana, 3
balcons i calef. gas-oil.

Consulti�ns!!

BALAGUER
REF. 048484

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

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

Llest per entrar a viure!!
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 The Fu Manchu Jazz Servants,

protagonista de Música als Castells
El passat dissabte 29 de juliol actuaren al Castell Formós

El Barri del Secà celebrà la

seva Festa de Barri
Amb el tradicional Scala en Hifi del divendres al

vespre, i el sopar de germanor i revetlla musical, el
barri del Secà va celebrar la seva Festa de Barri el
darrer cap de setmana del passat mes de juliol.

En el Scala en Hifi hi van sortir un bon nombre
de nois i noies del barri imitant els cantants i grups
musicals del moment, fent les delícies dels seus fa-
miliars i veïns. La revetlla va comptar amb la pre-
sència del grup Bugui Bugui.

El passat dissabte, dia 29 de juliol va tenir lloc
un dels primers concerts inclosos dins el XVII Cicle
de Música als Castells organitzat per la Fundació
Castells Culturals de Catalunya juntament amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Balaguer que des
de l’any 1997 acull aquesta iniciativa i ja forma part
del calendari festiu de l’estiu a la ciutat,  amb l’as-
sistència d’unes 200 persones.

Enguany, l’orquestra de Jazz The Fu Manchu Jazz

Servants va ser l’encarregada de
donar la nota musical en l’incom-
parable marc del Castell Formós.

El públic assistent va gaudir
d’allò més, escoltant el concert
amb temes de Pre-Swing, a cavall
entre el New Orleans i el Swing dels
anys 30, fins al punt, que en alguns
moments del concert, els feien
aixecar de la cadira per aplaudir
els músics del grup.

The Fu-Manchu Jazz Servants
és una orquestra de Jazz nascuda
a Barcelona l’any 2002, fruit de la
incansable dedicació i perse-
verança del seu director Oscar
Font, trombonista de jazz amb un
llarg bagatge en formacions d’estil
New Orleans i Dixieland.

El cicle s’organitza en un total
de 25 castel ls, de diferents
poblacions de tota Catalunya.
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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

Possibilitat de pagar amb targeta

Li ajudem a vendre

el seu pis, o li

comprem.

Financem el seu

pis a mida.

Unifiqui els seus

prèstams amb una

única quota.

Truqui’ns i

l’informem.

El Balaguer inicia la competició oficial,

aquest dissabte davant el Terrassa
La tercera eliminatòria de la Copa Catalunya, es disputa el 5 d’agost

a partir de les 20,45 hores, entre dos històrics del futbol català

El Club Futbol Balaguer inicia aquest dis-
sabte 5 d’agost, la temporada oficial, amb
la tercera eliminatòria de Copa Catalunya,
que l’enfrontarà amb el Terrassa, de la Se-
gona B, i un dels màxims aspirants a  acon-
seguir una plaça per Segona A.

En cas de superar aquesta eliminatòria,
el Balaguer jugaria la quarta davant el
Vilanova, el proper dissabte 12 d’agost.

Els homes d’Emili Vicente van iniciar els
entrenaments el passat dilluns 24 de juliol,
sota les ordres dels tècnics Josep Gil i
Andreu Martínez i del preparador físic Xavier
Sabaté.

El primer equip ja té la plantilla tancada,
i finalment ha quedat formada pels porters

Eloy Casals i Jaume Nogués, els defenses
Edu Usall, Xavier Gabernet, Juanjo Tenorio,
Isma Camps, Ruben Egea i Alberto Algado,
els migcampistes Jaume Campabadal, David
Gallardo, Carlos Martinez, Isaac Solanes,
Roger Giribet i Juanjo Alias, i els davanters
Iban Parra, Ermengol Graus, Sisco Navas,
Joan Figuerola i Jesús Rey.

També fan la pretemporada amb el pri-
mer equip, els jugadors del filial, Xavi Bo-
net, Raul Palomino, Daivison i Xavier Serra,
així com els juvenils Joan Martínez, Albert
Jimenez, Dani Toribio i Josep Maria Escolà.

El diumenge 6 d’agost s’enfrontaran a
l’equip de Gerb, partit que disputaran du-
rant la seva  festa major.

El Balaguer 2006-2007

s’estrena amb l’Albacete
Els balaguerins van perdre davant el

quadre manxec per 3-0 a Rialp

El Balaguer 2006-2007 va estrenar-se en partit
amistós el passat divendres 28 de juliol, davant de
l’Albacete de la Segona Divisió A, que es trobava
fent el seu estage de pretemporada a la població
pallaresa de Rialp.

L’equip balaguerí dirigit per Josep Gil va presen-
tar dos equips diferents en cada part de joc, en la
que van arribar a jugar fins a 22 jugadors.

El Balaguer que va aguantar bé la primera part,
la qual es va acabar amb empat a zero gols, va
acabar caient al segon temps per 3-0, gràcies a la
superioritat tècnica dels manxecs.

Els balaguerins van donar una molt bona imat-
ge de cara a l’inici de temporada.

Zona Balaguer: Pis 3 hab., calef. gas individual. Moblat. Preu: 138.000 e.
Gerb: Casa de 300 m2, 6 hab., 2 banys complerts, cuina-office, pàrking 3
cotxes, terrassa, pati, calef. gasoil. Preu a consultar.
Zona Balaguer: Pis seminou, 4 hab., parquet, tot moblat. Preu: 196.000 e.
Zona Sentiu: Terreny edificable per a construir: planta baixa+2 pisos d’altura.
Preu: 42.070 e.
Zona Balaguer: Pis 2 hab., exterior, cuina americana, balcó, mobles
opcionals. Preu: 147.250 e.
Zona Balaguer: Pisos i apartament d’obra nova.
Cambrils (La Llosa): Apartaments de primera línia de mar. 2 i 3 hab., des
de 222.347 e amb pàrking, 282.475 e, 288.485 e i 342.577 e sense pàrking.

Finca a 3km de Puigverd de Lleida,de 4.700 m2 tota vallada amb casa a
reformar i piscina a peu de carretera. Preu: 144.000 e (24 milions de ptes).



22

Marina Vergés del Club Esportiu Nata-
ció Balaguer ha quedat sub-campiona d’Es-
panya per autonomies amb la Selecció Ca-
talana de natació en la categoria G3 (13
anys), per darrera de la selecció d’Andalusia,
celebrat a la ciutat d’Alacant.

A nivell individual la Marina s’ha classificat
en el lloc 23 d’Espanya en la prova dels 800
metres lliures amb un temps de 10 minuts
28 segons, en la prova dels 200 metres

Resultats brillants dels nedadors del CEN

Balaguer als campionat de Catalunya
La nedadora Marina Vergés també aconsegueix magnífics resultats

en els campionats d’Espanya per autonomies celebrat a Alacant

lliures es va classificar en el lloc 24 amb un
temps de 2 minuts 26 segons 51 dècimes i
en els 400 metres lliures  va aconseguir el
lloc 28 amb un temps de 5 minuts 11
segons. Un molt bon resultat per la seva
primera participació en un campionat estatal.

D’altra banda Nil Profitós, Pere Barbosa
i Cristina Carrera han participat en el
Campionat de Catalunya G1 (9 i 10 anys) de
Natació i en Miquel Lopez i l’Aurembiaix
Profitós en el de la categoria G2 (11 i 12
anys). Destaquem els resultats en G1 d’en
Pere que s’ha classificat el  8è de Catalunya
en els 100 metres papallona, la Cristina en
la posició 21 en els 100 papallona i en Nil
en el lloc 36 en els 100 braça.

En categoria G2 trobem que en Miquel
va aconseguir la posició 10 i 14 de Catalunya
en els 100 papallona i 100 ll iures
respectivament i l’Aurembiaix en la posició
23 en la prova dels 400 lliures.

Marquina i Demarchi amb

excel.lents resultats al

Campionat d’Espanya
Els dos nedadors balaguerins queden

6è i 10è respectivament

Eric Demarchi Garcia i Cristina Marquina Fuentes
del Club Esportiu Natació Balaguer han disputat aquest
cap de setmana el Campionat d’ Espanya de natació
d’estiu en la categoria de14, 15 i 16 anys.

La Cristina el dijous va aconseguir classificar-se
per la final de la tarda, on entraven les 8 millors
d’Espanya, aconseguint  un fantàstic 6è lloc en la prova
dels 100 metres braça, i el diumenge un 9è lloc en
els 200 metres braça.

Per altra banda l’Eric va aconseguir situar-se el
diumenge entre els millors a nivell estatal, classificant-
se el 10è en la prova dels 50 metres lliures, i el dijous
en els 100 metres lliures va quedar en el lloc 22è.

Dra. LAURA LACUEVA MODREGO

Dermatologia i Dermoestètica

Rejuveniment facial ·Taques · Cicatrius · Assessorament cosmètic
Tractaments Antiaging · Peelings superficials i mitjans

Ps. de l’Estació, 10 - Balaguer

Tel: 973 448 113
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El Gran Mestre Aleksander Delchev, després de
fer un gran torneig i lluitar les partides, ha aconse-
guit a la seva tercera participació guanyar el tor-
neig amb 8 punts i trencar la tradició que el primer
jugador del rànquing no guanyava el torneig de
Balaguer en totes les seves edicions anteriors.

El sotscampió ha estat el Gran Mestre peruà

Aleksander Delchev es proclama campió

del XIè Open Internacional d’Escacs
El jugador bulgar era el màxim favorit del Torneig d’Escacs de
Balaguer que per primera vegada, s’ha disputat a deu rondes

Julio Granda amb 7.5 punts i el ter-
cer classificat ha estat el Gran Mes-
tre d’Ucraïna Vladimir Baklan.
Aquests tres primers jugadors eren
els màxims favorits perquè es tro-
ben entre els cent millors del
rànquing del món. Una de les grans
sorpreses del torneig ha estat la
quantitat enorme de normes del mes-
tre internacional i gran mestre inter-
nacional aconseguides en aquesta
edició, un total de cinc. Aquests ju-
gadors i jugadores han estat els se-
güents: GN Gopal de la Índia, norma
de Gran Mestre; Vinay Bhat d’USA,
norma de Gran Mestre; Carolina
Luján d’Argentina, norma de Mestre
Internacional; Ana Matnadze de
Geòrgia, norma de Mestre Internaci-
onal i Eesha Karavade de la Índia,
norma de Mestre Internacional.

Dels altres jugadors destaquem la bona actuació del juga-
dor del Lleida, el Gran Mestre Azer Mirzoev, que ha quedat
quart de la classificació general i, també, el Mestre Internacio-
nal lleidatà Guillem Baches que finalment ha ocupat la 15a po-
sició (en cas de guanyar a la última ronda hauria quedat entre
els primers). I el jugador cubà que juga pel Solsona, ha quedat
18è de la classificació general.

La primera jugadora femenina ha estat la Gran Mestra ar-
gentina, Carolina Luján, a la posició 17a de la general. Final-
ment, aquesta edició del torneig ha estat un gran èxit esportiu
que ha complert amb els objectius inicials de promocionar els
jugadors lleidatans i de facilitar l’accés a les normes de mes-
tres internacionals.
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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

Els germans Josep i Xavier Suriol

guanyadors de les 24 Hores de Pesca
Hi van participar una quarantena de parelles, i el sopar de germanor

on es van lliurar els premis va celebrar-se el dissabte 29 de juliol

Els guanyadors de les XXIX 24 Hores de
Pesca de Balaguer, en les que van partici-
par un total de 40 parelles, van ser Josep
Suriol i Xavier Suriol, amb un total de 78
quilos de peix, mentre que en segona posi-
ció, va quedar la parella formada per José
Antonio Rodríguez i Marcos León.

Aquest popular campionat va celebrar-
se el passat cap de setmana del 22 i 23 de
juliol, i amb els anys s’ha convertit en una
cita obligada pels aficionats a la pesca de
Balaguer i comarca, organitzada per la So-

cietat de Pescadors Esportius de Balaguer.
El sopar de germanor en el que van lliu-

rar-se els premis als guanyadors de les 24
Hores de Pesca, es va celebrar el passat
dissabte 29 de juliol, al Restaurant del San-
tuari del Sant Crist, tot coincidint amb el 40
aniversari del club esportiu balaguerí.

Al sopar, al qual hi van assitir un bon
nombre dels socis del club hi van participar,
a més de l’alcalde de la ciutat, Miquel Aguilà,
els representants dels diferents partits polí-
tics de la ciutat.

Cristina Coll es proclama

Campiona d’Espanya

d’Escacs de categoria aleví
Ara anirà al campionat d’Europa del 9

al 20 de setembre a Montenegro

El passat mes de juliol es van celebrar a Baños de
Montemayor, província de Càceres, els campionats
d´Espanya d´edats (des de 10 fins a 18 anys).

A la categoria alevina va quedar campiona la Cristina
Coll del Club Escacs Balaguer-Cristec.

La Laia Barbosa també va participar amb la Selecció
Catalana al Campionat d´Espanya de la Juventud (fins a
16 a.) a Ciudad Real al mes de Juny aconseguint ser
campions d´Espanya. En aquest campionat la Laia va
fer uns excel.lents resultats aconseguint 3 punts sobre
4 possibles.

La Cristina pel fet de ser campiona està convidada
al Campionat d´Europa que es celebrarà del 9 al 20 de
setembre a Herceg Novi (Montenegro)
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En les darreres setmanes, dos dels clubs
històrics de la ciutat de Balaguer de futbol
sala han arribat a l’acord de fusionar-se en
un sol club. Es tracta del Club Futbol Sala
Cristec Balaguer i del Club Futbol Sala Con-
fecciones Fernández. Aquesta fusió es farà
del tot efectiva la propera temporada 2007-
2008, tot i que la propera temporada que
començarà aquest mes de setembre, l’acord
serà de filialitat entre ambdues entitats, pas-

El Cristec Balaguer i el Confecciones

Fernández es fusionen en un sol club
Els dos històrics clubs de Futbol Sala arriben a un acord esperat

des de feia temps per millorar la competitivitat del futbol sala

sant a ser el Confecciones, filial del Cristec.
Per tant, aquesta temporada, tot i tre-

ballar conjuntament, encara constaran dues
directives i dos pressupostos per separat.

En la vessant esportiva, aquesta fusió
vol dir que el Cristec continuarà militant a
Primera Nacional B, amb un equip molt com-
petitiu, format per jugadors dels dos equips,
i dirigits pels entrenadors Jaume Canal i Rafa
Martínez. D’altra banda, el Confecciones
Fernández, renuncia a la Territorial Catala-
na i disputarà la Divisió d’Honor provincial.
Aquest equip estarà format per jugadors
menors de 23 anys en la seva majoria, i
estarà dirigit per un tècnic encara per deci-
dir. D’altra banda, el club també està treba-
llant en la creació de la figura del director
tècnic, que coordinarà ambdós equips, i que
serà presentat properament. Tampoc es
descarta la possibilitat de crear un equip de
futbol sala juvenil.

El club vol fer-se càrrec de

tot el relacionat amb

el Futbol Sala

El nou club sortint de la fusió entre el Cristec
Balaguer i el Confecciones Fernández s’està plan-
tejant el demanar a l’Ajuntament de Balaguer el po-
der fer-se càrrec de l’organització de totes aquelles
competicions relacionades amb el Futbol Sala que
es celebren a la ciutat de Balaguer al llarg de l’any,
com són les 24 Hores de Futbol Sala, la competició
de l’esport escolar de futbol sala, i el campionat
Cinc Nacions de Futbol Sala, així com també estudi-
arà la possibilitat de crear una escola de futbol sala.
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Indesinenter
Balaguer

Ben sovint encara miro
com la primera vegada
que vaig veure Balaguer,
les coses que a mi em colpiren,
un riu ample, un santuari,
i una plaça porticada.

Sense que res m’ho digués,
ni ningú no m’ho fes veure,
veia i veig al blau empès
el Sant Crist allí enlairat,
la plaça i el seu mercat
i la gran festa del Segre.

Cel de la terra ferma,
paradís de terra endins,
ufanor i frescura fèrtil,
preludi del Pirineu.
Així veureu Balaguer,
així el veig i així el vaig veure.

Falda esponjosa i verge,
de llum antiga ciutat,
verds i recs, hortes i emblemes,
carrers i llocs encantats.
Així Balaguer vaig veure,
així sempre l’he mirat.

Miquel Trilla

Necessita personal per:

MANTENIMENT

i

OFICIAL ELECTRICISTA

Interessats trucar o enviar C.V. i foto actual

Pol. Ind. Eral s/n 25617 La Sentiu de Sió
Tel 973 108 108 Fax 973 108 118

www.vidresviola.es - vidresviola@vidresviola.es

Vacances i realitats

Ara, quan s’atansa el mes oficial de les
vacances, tot es va alentint. És com si la visió
de les maletes ja ens fes caure en una mena
d’assossegament, de relax anticipat, i l’únic
que no para és la llengua, perquè la majoria si
no pogués dir i pregonar que és el que pensa
fer se sentiria en part com un fracassat. Quan
menys il.lusió es té per la vida diària, més ne-
cessitat se sent de pregonar el que es va a fer
(si és que es fa).

Un que és poruc de mena, i que cada dia li
agrada menys la carretera, no en farà. És l’únic
moment en què trobo a faltar la gran capital.
Farà molts anys que vaig estar destinat a
Barcelona a treballar, la base la teníem a
Cerdanyola, i cada dia i durant tot el dia feia
vida a la ciutat comtal. Mai he patit tant. Però
he de dir també, que l’agost d’aquell any va
ser per a mi d’una plenitud total, em va fer
possible conèixer Barcelona sense tanta gent,
amb facilitat per aparcar. Per passejar. Per
mirar. Veure aparadors amb un ànim tranquil i
encuriosit, per tot el que el comerciant ficava
a l’abast de l’ull, que és la primera part de l’àni-
ma compradora. Les llums de les joieries tan
sàviament disposades. Les llibreries intentant
despertar les ànsies de saber. Robes que et
deien el bones que eren. En fi, tot feia que
arribessis per la nit a Cerdanyola amb una las-
situd que era més que un cansament. I dormi-
es feliç, com aquell que va descansar des-
prés d’aprendre quelcom indeterminat, però
que sap que ja per sempre és seu.

Han passat els anys i al cap d’una trente-
na jo us ho he explicat. No cal dir que aquell
paradís es va acabar ben aviat, massa, el Se-
tembre estava sota de la fulla que deia Agost.

Llegia el diumenge en un afegitó econò-
mic d’un diari, que la construcció s’anava fre-
nant als Estats Units. D’una manera lenta, pau-

sada, es deixava notar que el mercat prenia
aire. Em va angoixar la notícia, per allò que
diuen de les barbes del veí, i perquè som
molts que ens preguntem quin serà el final
del totxo i de les gegantines ganàncies que
comporta. I no cal dir del treball que pro-
porciona. Certament és un veí llunyà però
quan ell es refreda, la pulmonia nostra és
coba. I m’he procurat informació per
tranquil.litzar-me. M’assabento que set-
centes mil vivendes a Espanya són d’estran-
gers, i que s’emporten el quinze per cent
de les hipoteques. En els pròxims anys com-
praran cent-vint mil habitatges, i que les
quantitats que ells demanen a les entitats
de crèdit, es mouen entre els cent-deu mil i
cent-quaranta mil euros.

En un apart s’ha de dir que un seixanta-
vuit per cent d’espanyols no s’han pogut
emancipar. Recoi, què passa aquí?, uns nou-
vinguts són prou valents per endeutar-se i
comprar, i els de casa no ho fan, perquè?
Què compren? Ah! Amics meus quantes pre-
guntes que cadascú pot respondre o no, i
és millor que es faci en privat.

Mentrestant de set milions tres-centes
mil persones majors de seixanta-cinc, un
vint-i-dos per cent viuen sols. Un altre cop
és presenten moltes preguntes.

I reconeguts i legals els immigrants són
ja més de tres milions i mig. En realitat són
el 10,4% de la població. Per tant sembla
que podem estar tranquils, el totxo s’anirà
col.locant un damunt de l’altre i haurà tre-
ball, i el dia que falti que Déu ens agafi con-
fessats.

Amb tot això dit, us desitjo bones va-
cances.

C.G.A.
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75 Anys de compromís

He recibido otra carta. Anónima, claro. No es la primera,
ni la segunda, ni la tercera. Esta va por lo de “La Pubilla”,
apelativo cariñoso con el que bauticé a ERC en mi último
artículo de opinión publicado en el GROC.

La última carta que he recibido no es amenazadora, pero
casi; en general es bastante desagradable y ofensiva y se
me advierte que “Acepte las consecuencias de mi actitud de
insultos y faltar a la verdad”.

Hagamos memoria: Cuando se publicó en el Groc mi
artículo sobre “El Ciruelo”, aquella carta abierta a ZP en la
que le manifesté mi decepción por su entusiasmo desatado
en favor del fortalecimiento de relaciones con Fidel Castro y
Hugo Chávez, en el número siguiente de la misma revista,
alguien que se identificó como “un socialista” me dirigió una
carta abierta a mí en la que expresaba su discrepancia con
mi artículo anterior y, dentro del disgusto que claramente
manifestaba en relación al contenido de mi artículo, era una
carta decidida y enérgica, pero correcta en las formas y en
absoluto ofensiva o hiriente. Sin embargo ha habido otros
que, con sucesivas cartas anónimas depositadas bajo la
puerta de mi casa, la casa en la que vive mi familia, sí se han
manifestado ofensivos e hirientes, además de cobardes. Dicen
que yo insulto mucho.

¿Insultos? ¿Qué tal si hablamos de insultos? Sabes lo que
me llamaron a mí, personal y directamente, repetidas veces,
muchas y repetidas veces, entre febrero de 2003 y marzo
de 2004? Entre otras lindezas: Asesino, Cabrón, Ifanticida,
Mentiroso, Hijo de puta, Facha, etc. Al tiempo que me dirigían
tan lindas palabras me bombardeaban con pintura roja, huevos
o piedras.

¿Seguimos hablando de insultos? Don Pepe Blanco,
Diputado, personaje televisivo habitual y Secretario General
de Organización del PSOE, ese que siempre entorna los ojos
al hablar en público, como si quisiera ocultarse, soltó:
«Desleales, irresponsables, cobardes, inmorales, vileza,
cinismo demagógico, mentirosos, engaño masivo, extrema
derecha y radicalidad», refiriéndose al Partido Popular.

¿Un poquito más? La Vicepresidenta del Gobierno nos
tachó de Partido Antisistema por nuestra oposición frontal al
diálogo de igual a igual con los gángsters mafiosos de ETA;
en el PP entendemos que a los gángsters mafiosos se les
somete, no se dialoga con ellos, pero manifestar nuestra
discrepancia es, al parecer de la Señora Vicepresidenta del
Gobierno, colocarnos como Partido Antisistema. ¿Más?: el
Portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido,
que es abogado y Juez, calificó a Mariano Rajoy de «loco».

En mis escritos he atacado con fuerza, y con fiereza a
veces, a quien he considerado responsable de una mala
política o una mala dirección de los asuntos políticos, pero
siempre recurriendo a la ironía al emitir calificativos sobre
personas o grupos políticos; vosotros en cambio tenéis muy
mala leche, nada de ironía y, a la vista de vuestros anónimos,
aún menos inteligencia.

Hasta aquí hemos llegado: el próximo anónimo que reciba
no gozará del privilegio de recibir mi atención: irá directamente
a la basura. Bueno, quizás, pensándolo bien, a lo mejor en
lugar de tirarlo a la basura lo llevo a la Fiscalía. Ya veremos.

Juan V. Sampedro.- PPCatalunya

El primer cap de setmana de juliol va
tenir lloc, un any més, l’Escola d’Estiu Unió
Democràtica de Catalunya. Aquest any es
parlava d’Unió. Dels seus 75 anys de vida.
De qui som, de com van néixer i perquè,
de que hem fet i com ho hem fet al llarg
d’aquests 75 anys.

75 anys ja és un bon tros d’història.
Una història que mostra amb claredat
com fa política la gent d’Unió Democràtica
de Catalunya. Tothom pot valorar amb
escreix, al llarg de 75 anys, com ha actuat
el nostre partit i els nostres polítics.

Som hereus d’unes persones, que
algunes, varen donar la vida per allò que
creien. Hi ho varen fer amb una dignitat
exemplar i amb una coherència entre el
que deien i feien. Som per tant el relleu
d’una gent que ens han deixat un llistó
alt, noms que formen part de la història
de Catalunya i que amb la seva actitud i
compromís ens deixen el millor llegat per
continuar les seves petjades.

De fet, escoltant a uns ponents molt
diferents, però tots el ls de gran
rellevància, em vaig adonar que em sentia
orgullosa de poder formar part d’aquest
gran partit que és Unió Democràtica de
Catalunya.

És per això que vaig decidir que faria
aquest ar ticle. Perquè crec que
continuem sent uns grans desconeguts
per molta gent i en canvi estic
convençuda que si molta gent ens coneix
compartirà amb nosaltres el nostre model
de fer política. I més en un moment
d’agnosticisme davant la política i els
polítics. Amb una crisi important, per tant,
de la creença i de la utilitat d’aquest
sistema tant gran que és la democràcia.

Vull per tant aprofitar aquestes ratlles,
no per fer un repàs històric que tothom
té al seu abast consultat bibliografia o
navegant per internet. Per tant, el que jo
vull explicar i transmetre es quin és el
nostre model de societat, quin és el
nostre compromís.

Mes enllà de la seva trajectòria
històrica el que avui ofereix Unió
Democràtica de Catalunya és la voluntat
i el compromís de fer progressar la
societat. Un compromís pel benestar de
les persones i de les famílies. Un partit
que té fonaments sòlids on certament,
no per captar uns vots més, es fan
postulats des de l’ambigüitat. Sinó que
des dels nostres fonaments ideològics,
es busquen plantejaments de futur, que
garanteixin per a Catalunya i la seva gent
esperança i cotes més altes de progrés i

benestar.
És un partit humanista, un

humanisme inspirat en els valors
cristians, on el que és més important
per a nosaltres és la persona. Tot el que
a ella li afecti ens importa. Defensem
valors en un moment en el que fa uns
anys sembla no estar de moda parlar-
ne. Però que en canvi avui persones de
reconegut prestigi intel·lectual
reconeixen que una societat sense
valors és com un vaixell sense rumb.

Les persones que creguin amb Unió
o que vulguin conèixer-la no tindran
sorpreses. Precisament perquè no es un
partit conjuntural que per a obtenir poder
és capaç de canviar l’estratègia, i avui
dir blanc i demà dir negre. Sinó que els
valors que ens han mogut i que ens fan
tenir un estil determinat, al hora de fer
política, és entendre la política com a
servei. És sens dubte entendre, que amb
errors i encerts, sempre per damunt de
tot hi ha el compromís amb les persones
i la seva comunitat.

Fem política defensant els valors que
es deriven del nostre humanisme: la vida,
la persona, la llibertat, la família, la
dignitat. Aquest és el moll de la història
i de la realitat del nostre partit. És per
tant una forma d’entendre la política amb
profunditat, amb coherència, amb
transparència. On no hi ha lloc el titubeig,
a la demagògia.

Possiblement siguem els grans
desconeguts, però es hora perquè crec
que ha estat, és i serà vital l’aportació
que des d’Unió es pot fer en la
construcció, dia a dia, pas a pas, d’una
societat on cadascú trobi el seu lloc, on
la cohesió social sigui exemplar i sobre
tot, on la vida de cadascú pugui ser el
més digna i feliç possible. Cal conèixer-
nos i si ho fan estic convençuda que
molts de vostès si veuran d’alguna forma
representats. I si tenen il·lusió, motivació
i s’engresquen ens agradarien compartir
amb molts de vostès aquest projecte
polít ic que volem fer des d’Unió
Democràtica de Catalunya.

Glòria Pallé i Torres

Perspectives
Insultos y anónimos
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Ps. l’Estació, 35

BALAGUER

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

Passeig de l'estació, 62  -  BALAGUER

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA

MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 973 450 974

Telf. 609 135472

Menjars casolans •Menú diari • Carta

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

La Colla Gegantera de Balaguer va a la

Mostra de Cultura i Tradicions catalanes
Enguany se celebra a la ciutat de Malmö (Escania-Suècia)

La Colla Gegantera i Grallera de Balaguer,
ha estat elegida per tal de representar el món
geganter català i alhora, la nostra ciutat, a la
XIX Mostra de Cultura i Tradicions Catalanes,
que aquest any se celebra a Malmö (Escània-
Suècia).

La Mostra es durà a terme el dies 5 i 6
d’agost, i la colla balaguerina s’hi traslladarà
acompanyada del Tonet de la Garriga i la
Bepeta del Reng. També hi seran  presents
tres capgrossos  representatius de la ciutat
com són el Gat, el Soldadet i la nena.

Durant les cercaviles els grallers tenen
preparat un ampli repertori i en el moment de
la representació individual les dos peces
elegides són: “La Modista de Balaguer” i “Els
set salts”.

En aquesta ocasió hem tingut la sort de
poder comptar amb l’ajuda del coreògraf
balaguerí, professor de l’Escola Municipal de
Dansa i alhora geganter, Albert Bonet, que
unit a les ganes dels geganters Àlvar, Jordi,
Ignasi, Josep i Rosendo han assajat les dues
coreografies per tal de poder executar-les a
Malmö davant del nombrós públic previst.
La recepció oficial oferta per l’alcalde de
Malmö i que també comptarà amb la
representació del President del Parlament
Català, el Conseller de Cultura i repre-sentants
de les Diputacions. Els repre-sentants
balaguerins faran lliurament del llibre
“Balaguer riu” ofert per l’ajuntament i unes
reproduccions en cartró-pedra del Tonet i la
Bepeta ofertes per la pròpia Colla Gegantera.

El Carrer del Pont acull una

mostra d’artesania

El proper dissabte 12 d’agost, el carrer del Pont
acollirà la Primera Mostra d’artesania des de les 10
del matí fins a les 20,30 hores.

A partir d’aquesta hora, les sardanes pendran el
relleu a l’artesania, i a patir de les 10 del vespre hi
haurà un recital de poesia, abans de la popular i
tradicional revetlla del carrer del Pont, organitzada
per l’Associació de Veins del Centre Històric.
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ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Ref. Gestoria Cudós. Raó al
tel. 973450555, Montse.

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

E S Q U I Z O F R È N I A ,
trastorns bipolars i de
personalitat, depressió,
agorafòbia. Ajuda,
informació i suport per als
afectats i el seu entorn,
familiars i amics. Agrupació
de Balaguer i La Noguera.
Telf. de contacte: Salut
Mental Ponent, Tel:
610260221 -973221019.
Mail: sampon@suport.org

NATURALESA, és hora de
protegir-la. Treballa com
agent forestal, si vols una
d’aquestes places, trucan’s
i t’informarem. Prepara’t al
900315315.

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

MOSSOS D’ESQUADRA,
POLICIES LOCALS. Hi ha
centenars de places
ofertades! Treball de funci-
onari, a la teva comunitat i
molt ben remunerat. Infor-
ma’t al 900233233 ratuis.

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

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

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

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

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

BUSQUEM I FORMEM
persones que vulguin ser au-
xiliars de biblioteques per
l’Administració Local. Prepa-
ra’t al 900315315, trucada
gratuïta.

ES BUSCA persona d’entre
20 i 30 anys, per treballar a
Balaguer. Retribució: 1050 e
mensuals. Interessats trucar
al telèfon: 607830693.

ES VEN pis de 120 m2, mo-
blat,4 hab.,2 banys com-
plerts, terrassa de 20 m2 i
balcó. Ascensor, calefacció,
a/a,cèntric. Raó tel:
973447235 (trucar a partir
de les 19:30 h).

FES-TE BOMBER i guanya
un bon sou. Informa’t de com
accedir a aquesta plaça. Tru-
ca gratis al 900233233.

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

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

CONDUCTORS, JARDI-
NERS, CONSERJES, per-
sonal de neteja, agutzils ...
es necessiten per cobrir pla-
ces amb incorporacions lo-
cals. Comença a preparar-te
al telèfon  900315315, tru-
cada gratuïta.

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

ES LLOGA magatzem de 53
m2 i 6 metres d’alçada, al c/
Tàrrega. També es lloga
drets de transportista (tarja).
Raó:639406323.

PLACES LLIURES com Au-
xiliars Administratius amb cen-
tenars d’Ajuntaments. Aques-
ta plaça pot ser teva, només
amb el Graduat Escolar. Infor-
ma’t al telèfon 900233233.
Trucada gratuïta.

ES BUSQUEN noies per tre-
ballar en pub els caps de set-
mana. Incorporació al setem-
bre. Imprescindible major de
18 anys. Raó telèfon:
686473026.

CENTRE D’ESTÈTICA Anter
Sol Balaguer, precisa
peluquera. Sou segons expe-
riència i vàlua. Interessats tru-
car al 973447776.

ES LLOGA apartament de 5
places a Salou, per setmanes
o quinzenes durant els mesos
d’agost i setembre. Raó tel:
653991350 o 655976536.

S’OFEREIX noia jove amb ex-
periència, per cuidar nens.
Raó: 686394266.

ES VEN àtic de 110 m2, 3
hab., 2 banys, terrassa de 15
m2. Zona eixample de
Balaguer. Totalment nou. Raó:
636263589.

VENC remolc “comanche”
amb porta pel darrera. Amb
bon estat, carga útil 250 kg.
Venc nevera de gas butà, casi
nova. Raó: 686884508.

BUSCO musics per montar
grup de metal. Raó telèfon:
699708200.

PIS NOU moblat en venda.
Preu: 111.000 e. Raó telèfon:
626555395.

ES DONEN classes de músi-
ca a domicili, de guitarra i òr-
gan. Preu: 15 e/hora. Raó te-
lèfon: 699708200.

ES TRASPASSA video-club
per canvi de residència. Raó
telèfon: 650470770.

ES VEN terreny de 400m2 a
la urbanització St. Miquel de
la Sentiu, amb piscina comu-
nitària, tennis, bàsquet, local
social ... Raó: 686001066.

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

ES NECESSITA auxiliar de
clínica per treballar a una clí-
nica dental a Balaguer. Inte-
ressats trucar al:
973447945 o 659902803.

ES VEN aquari d’aproxima-
dament 200 litres, amb mo-
ble i accessoris. Raó:
690724580.

S’OFEREIX jardiner per fer
manteniments, poda i sega.
Raó telèfon: 699708200.

ES PRECISA persona res-
ponsable per tasques admi-
nistratives, entre Balaguer i
Lleida, horari matins, impres-
cindible carnet de conduir i
nocions informàtica. Incorpo-
ració setembre. Interessats
trucar al 678609106 (Laura)
per entrevista.

ES VEN Peugeot 307 SW,
diesel, 110 cv, 2000 cm3. Té
3 anys, amb molt bon estat.
Raó: 646135449 o bé
679469579.

SE PRECISA costurera con
experiencia. Interesados
llamar al 973446304 o
657962627.

ES VEN finca rústica de re-
gadiu amb 7 jornals. Entre
Bellcaire i la Sentiu de Sió.
Raó: 973446748.

ES VEN casa unifamiliar,
amb parcel.la urbanitzada de
2.300 m2, prop de Balaguer.
Situació excel.lent, atractiu
jardí per gaudir de la natura i
tranqui-litat, piscina, garatge,
barbacoa... Informació per-
sonalitzada al 679212459.

EMPRESA DE CONS-
TRUCCIÓ precisa oficials de
primera i de segona. Treballs
per la província de Lleida.
Interes-sats trucar al
637405511.

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

En donde quiera que vamos, hoy la gente se hace preguntas; preguntas
sobre el dinero, una salud mejor, trabajo, paz interior, el significado de la
vida. Es difícil encontrar respuestas reales, y a veces es doloroso, y a lo

mejor Ud. está experimentando este dolor.
Hay un lugar mejor, donde el dolor se transforma en poder, las heridas en

sanidad y el fracaso en victoria.
Iglesia Cristiana Palabra de Fe, ctra. de Camarasa, 25 - BALAGUER

Sedes a Lleida, Tàrrega, Artesa y Tremp.
Llamenos al telf. 973 446 457, nos comunicaremos con Ud.

Iglesia Cristiana Palabra de Fe
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H O R A R I O D E O T R E N S

FA RM ÀC I E S OD E O T O RN

F A R M À C I E S
ÀGER

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

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

BELLCAIRE D'URGELL

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466
CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200
CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070
LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973425051

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973454213
MONTGAI

PERE SOLANS 973430110
OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136
VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151

T E L È F O N S O Ú T I L S
BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700
GUÀRDIA URBANA 973 450000
CONSELL COMARCAL 973 448933
BOMBERS 973 445080
CAP II 973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES 902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MEDIC DE RECONEIXEMENTS 973 448113
CREU ROJA 973 445796
RENFE 973 445503
ALSINA GRAELLS 973 445476
TAXIS PÚBLICS 973 445022
CORREUS 973 445826
JUTJAT N.1 973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2 973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS 973 451177

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

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

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,

OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS

COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

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

PARQUETS
SESETS S.L.

Instal·lacions de
PARQUETS, TARIMES,

FLOTANTS i EXTERIORS

C/ Gaspar de Portolà, 1

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

Fax 973 450 525  Mòbil 687 449 890

ES TRASPASSA BAR
AL C/ URGELL, 71

DE BALAGUER

INTERESSATS

TRUCAR ALS TELS.

973 446 317

973 450 385

900 308 308
Trucada
Gratuïta

etàletàletàletàletàl.....liquesliquesliquesliquesliques

ORENOORENOORENOORENOORENOM
Portes metàl.liques

Basculants i automàtiques

Escales i baranes metàl.liques

Serralleria i Forja

Estructures metàl.liques

C/ Barceloneta (davant bàscula)
Tel. part/Fax 973 450 167

Tel. 605 801 804 - 25617 LA RÀPITA

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS
PRESSUPOST

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA

06.30 (1) 06.59

08.00 08.30

09.40 10.09

12.50 13.19

14.16 (4) 14.46

16.45 17.14

18.10 18.39

19.10 (4) 19.40

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER

06.00 (1)(2) 06.23

07.15 07.44

09.00 (3) 09.29

10.30 10.59

13.45 (3) 14.19

15.45 16.14

17.30 17.59

20.10 20.39

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

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

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
18.00 LLEIDA diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
16.40 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
13.35 PONTS de dill. a div. feiners
19.50 PONTS de dill. a div. feiners
17.21 ESTERRI D'ÀNEU feiners
13.17 AGRAMUNT feiners
19.47 AGRAMUNT de dill. a div. feiners
14.00 ÀGER feiners excepte
                     dill., dmart. i dij. calen. escolar
17.00          "dill., dmart. i dij. calen. escolar

SORT.  BALAGUER-SALOU/CAMBRILS CALEND.

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

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

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

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

19.00 de dill. a div. feiners

De les 8 de la tarda del 3 d’agost a les 8 de la tarda del 10 d’agost SALA
De les 8 de la tarda del 10 d’agost a les 8 de la tarda del 17 d’agost ALDAVÓ
De les 8 de la tarda del 17 d’agost a les 8 de la tarda del 24 d’agost SALA
De les 8 de la tarda del 24 d’agost a les 8 de la tarda del 31 d’agost ALDAVÓ
De les 8 de la tarda del 31 d’agost a les 8 de la tarda del 7 setembre SALA

Interessats concertar visita al

Tel. 609 38 15 53

NECESSITEM INSTAL.LADORS DE

FUSTERIA AMB EXPERIÈNCIA

per la zona de les comarques de Lleida
.......................................................

OPORTUNITAT.
ES VEN

SOLÀRIUM
pràcticament nou.

Preu: 1.000 e
Raó: 670 900 725
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