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

Jacint Verdaguer, 19 baixos Tel.

PISOS EN VENDA
- C/ Cervantes, 4hab., ascensor,
calef., 2 banys.
- C/ Jacint Verdaguer, dúplex, 220
m2, calef., a/a, pàrking.
- C/ Montroig, 4hab., ascensor, 2
banys, traster.
- C/ Ramon Llull, 3 hab., calef.,
ascensor.
- C/ Montsec, 2hab., calef.
- C/ Josp Irla, 1 hab., calef., ascensor.
- C/ Almatà, 3hab., calef., ascensor.
- C/ Josep Irla, 4hab., calef., ascensor.
- C/ Balmes, 4hab, calef., ascensor, 2 banys.
- C/ Gregori Marañon, 3hab., calef.,
reformat.
- C/ Urgell, 3hab., calef., reformat.
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- C/ Ramon Llull, 150 m , 4hab.,
calef., ascensor.
- C/ Bellcaire, 3hab.

973 44 79 58 - Fax 973 45 07 97 - BALAGUER

- C/ St. Diego de California, 4hab.,
ascensor, calef.
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- C/ Barcelona, 126 m .
- C/ Sant Crist, dúplex, terrasa.
- C/ Tarragona, 2hab., terrassa.
- C/ Tàrrega, 4hab., terrassa.
- C/ Barcelona, 3 hab., reformat.

PÀRQUINGS VENDA
- Venda/lloguer al C/ Urgell.
- C/ Balmes
- C/ Cervantes
- Avd. Francesc Macià
- C/ Barcelona

PISOS D’OBRA NOVA
- c/ del Pont, 2 habitacions + pàrking.

PÀRQUING LLOGUER
- C/ Tarragona
- Pl. Joaquina Vedruna
- C/ Sant Lluis

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

MAGATZEMS VENDA
- C/ Tarrega
- Pol. Ind. Camp Llong

ALTELLS EN VENDA
- Avd. Pere III
- C/ St. Lluís

MAGATZEMS LLOGUER
2
- Al C/ St. Crist, un de 125m .
- C/ Alguer i al C/ Montroig
- C/ St. Lluís

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

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

CASES EN VENDA
BALAGUER
- C/ Dr. Flèming
- C/ Tàrrega
- C/ Joan Miró
- Crta. Menàrguens
- C/ Arços
LA SENTIU DE SIÓ
- Zona nova
ALGERRI
- Parcel·les en venda
CUBELLS
- Casa totalment reformada, amb vistes, bon estat, pati.
TORREDEMBARRA
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- Pis en venda de 80m amb terrassa, traster i parquing.
ELS MASOS DE MILLÀ
- Casa de poble amb pati.
MENÀRGUENS
2
- Casa Nova de 700 m .
TÉRMENS
- Casa de 3 plantes 90.000 e

Degut a la gran
demanda de
vivendes de
lloguer, sol·licitem als propietaris que
posseeixin
pisos desocupats als qui els
interessi tenir
una rendabilitat
en lloguer o en
venda, es dirigeixin a les
nostres oficines, on se'ls
informarà
ampliament del
sistema d'arrendament o
financiació.

E D I T O R I A L <<
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Slow food contra el fast food

PORTADA
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Què en penseu?...
Josep M. Simon i Auberni

------------------------------------------------Ara fa un any, coincidint
amb la fi del curs escolar,
votàvem un nou text
estatutari. Malgrat que la
gran majoria dels vots es
decantà pel sí, el que més
destacà d’aquella jornada
electoral fou la baixa
participació. Per aquest
motiu, el president Maragall

El fast food va irrompre en les nostres vides durant els
anys 70 i 80, provinent dels tot poderosos Estats Units
d’Amèrica. Els francfurts, hamburgueses, saltxitxes de no se
sap massa bé de que són, banyades amb abundant salsa
anomenada ketxup, que els homogeneitza el gust, van apoderar-se dels gustos dels més joves, amb la conseqüent implantació de restaurants de menjar ràpid que s’instal·laren a
les grans ciutats i poc a poc han anat formant una teranyina
cap a les ciutats i pobles més petits.
Fruit d’aquesta nova moda, al cap de vint anys de tenir-la
entre nosaltres, les autoritats mèdiques ens avisen del perillós creixement de nens i nenes obesos, per una dolenta alimentació, generalment basada en aquests productes poc
naturals i molt sintètics.
Davant d’aquesta nova pandèmia que afecta tot el món
occidental, l’anomenat primer món o món civilitzat?, neix un
nou col·lectiu que sota el nom de slow food (menjar lent)
preconitza tot el contrari que el fast food. Té com a objectiu
que la gent recuperi el bon gust pel menjar, defensa els productes autòctons de cada zona, productes naturals i dietes
equilibrades, per tal d’aconseguir, a través d’aquesta moda
gastronòmica, que el món recuperi part de la salut perduda
en els darrers anys. Aquesta filosofia no tant sols pot aplicarse a la gastronomia, sinó també al ritme de vida de la societat
actual. Les presses, el consumisme i la competitivitat ens
carrega d’estrés i de problemes cardiovasculars. També aquí
cal posar-hi un fre. No hi ha res com tenir el suficient temps
com per anar a comprar unes bones verdures i preparar i
saborejar una bona amanida amb productes de la nostra horta. Bon profit!

convocà les eleccions al
Parlament en una data que
semblava força favorable a
la participació, el dia de Tots
Sants. Les expectatives
fallaren i els qui passaren de
llarg de les urnes foren un
sector de la població prou
considerable. A la fi de curs
d’enguany, comicis municipals. Les dades obtingudes han corroborat la
mateixa tendència. Moltes
són les explicacions que
s’intenten donar d’aquest

fenomen, les quals van des
d’un cansament, per tant
«exercici», a certs pactes
que desbanquen el vencedor... L’estiu és idoni perquè
ho estudiïn acuradament; i
per a nosaltres, per agafar
noves energies. No hem
d’oblidar que a la primavera, a més estirar, tindrem
nova consulta. Tant de bo
que no es perdés mai
l’esperit del 15-J d’ara fa 30
anys.
------------------------------------------------
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El Ple nomena alcalde de Balaguer a
Miquel Aguilà, per sisena vegada
L’edil socialista en va
tenir prou amb el vot
dels vuit regidors del
seu partit per ser
nomenat alcalde
El passat dissabte 16 de
juny, la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Balaguer va
acollir el primer plenari de la
nova legislatura, en la que els
17 nous regidors, sortits de
les eleccions municipals del
passat 27 de maig, van prometre el càrrec, i van escollir
al que serà l’alcalde de
Balaguer, durant els propers
quatre anys.
Va presidir aquest plenari, l’edil de més edat, el convergent Miquel Vendrell,
mentre que va actuar com a
secretaria, la regidora més
jove del consistori, la
ecosocialista, Anna Torres.

Balaguer va celebrar la Festa
del Corpus, el passat
diumenge 10 de juny
Les catifes de flors i
fulles elaborades pels
voluntaris van vestir
la plaça del Mercadal
i el carrer Miracle

Foto de família del nou consistori balaguerí

Després de prometre el
càrrec i de la tradicional imposició de les bandes a tots
els regidors, aquests van
passar a votar el que seria el
nou alcalde. Cada grup municipal va votar el seu cap de
llista, i per tant, va resultar
guanyador, Miquel Aguilà,
cap de llista dels socialistes,
la llista més votada en les

Aguilà va rebre el bastó d’Alcalde

darreres eleccions.
Miquel Aguilà, després
de rebre el bastó que simbolitza el comandament de la
ciutat, va donar la paraula a
la resta de candidats. Tots
ells van felicitar el nou alcalde i van coincidir en demanar diàleg i consens, sobretot en aquells temes més
importants per la nostra ciutat.
Josep Maria Escoda, cap
de llista d’Esquerra Republicana va anunciar la seva voluntat de deixar l’equip de
govern i passar a formar part
de l’oposició.
D’altra banda, Anna Torres d’ICV va indicar que estan estudiant, juntament
amb els socialistes, la possibilitat d’arribar a un pacte
de govern, que s’haurà de
decidir durant els contactes
que les dues forces mantindran durant els propers dies.

Un bon nombre de
balaguerins van acostarse el passat diumenge 10
de juny a la Plaça del Mercadal i carrer del Miracle
per veure de prop les catifes típiques que s’exposen en motiu de la festivi-

tat del Corpus.
Gràcies a la col·laboració de l’àrea de jardineria
de l’Ajuntament que des
de primera hora del matí
va preparar els materials
com la gespa recent
tallada i les flors que
servirien d’ornamentació,
així com la col·laboració
dels molts veïns de la ciutatque any rera any, dediquen bona part de la
jornada a decorar i elaborar aquestes magnífiques catifes amb fulles i
flors.

Catifes de Corpus

Dr. Josep Ma Lara Nieto
Horari de visites: dimarts i dijous
d’11 a 13h del matí, i de 18 a 20h tarda

URGÈNCIES i domicilis 24 hores al tel. 629 359 238
Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER • Tel. 973 448 332

P U B L I C I T A T <<
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Balaguer acull l’Assemblea anual
estatal de les ciutats Slow Food
Balaguer va ser la seu de
l’Assemblea Estatal de ciutats Slow Food, durant el
passat cap de setmana del 8
i 9 de juny.
El moviment Slow Food
neix com una aposta per a la
protecció de la biodiversitat
i l’educació del gust. Davant
de la invasió homogeneitzadora del fast food que estandarditza els sabors, neix
Slow Food Internacional
que té com a principals objectius la defensa del patrimoni agroalimentari en cada
país del món, la defensa de
la biodiversitat animal i vegetal i la recerca de l’equilibri dels diferents ecosistemes, la tutela del medi ambient i de la qualitat dels productes alimentaris, en definitiva, la educació del gust,
del bon gust.
Les associacions locals,
com la de Balaguer, creada
fa uns mesos, s’encarreguen
de difondre els ideals de l’entitat en el seu territori a través de diferents activitats
com visites a productors,
tasts de productes, cursos,
sopars o dinars temàtics.
Gent de diferents profes-

La música i el ball
protagonistes d’una nova
edició de la Festa Rociera

L’Assemblea es va celebrar els passats dies 8 i 9 de
juny al Consell Comarcal de la Noguera
sions units pel plaer que ofereix la gastronomia, compaginant aquest plaer amb el
respecte al patrimoni alimentari, és el perfil de l’associat amb aquest movi-

ment anomenat slow food.
L’Assemblea estatal
Slow Food va celebrar-se a
Balaguer, a la Sala d’Actes
del Consell Comarcal de la
Noguera.

Un moment de la Festa Rociera 2007

La Festa Rociera va
reunir centenars de
veïns de la ciutat de
Balaguer al Barri del
Firal
La Festa Rociera celebrada el passat cap de
setmana va repetir l’èxit
de les anteriors edicions
amb més de 700 persones que durant el cap de
setmana es van acostar al

barri del Firal per tal de
participar dels diferents
actes organitzats, com la
Missa Rociera, amenitzada pel Coro de l’Associació Cultural Rociera de
Fraga, grupo Tamboril, el
sopar popular i els diferents concerts i sessions
de ball, amb els grups
Azahara, el Tamboril i la
Casa d’Andalusia de
Mollerussa. La Festa ha
estat organitzada per la
Hermandad Rociera de la
Noguera.

Presentació de l’Assemblea estatal Slow Food

973 246 850 - 667 471 961
ZONA TORRELAMEU
Nueva construcción de pisos y
áticos de 2, 3, 4 habitaciones, con
terrazas de hasta 134 m 2 con barbacoa. Jardines propios y
comunitarios, piscina comunitária.
Suelo de parquet, video portero, columna hidromasajes, a/a, atrapa
polvo. Los precios incluyen
parquing y trastero. Sólo a 10
kilómetros de Lleida. Información
y planos. Acabados de alto
estanding.

BUSCAMOS PISOS O CASAS PARA ALQUILAR, VENDER O COMPRAR EN
CUALQUIER ZONA. NO IMPORTA LA REFORMA.

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

B A L A G U E R <<
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Finalitzen amb èxit els cursos
de tèxtil i d’informàtica
organitzats per Creu Roja

El centre educatiu Àngel Guimerà
estrena nou uniforme esportiu

Creu Roja ha
organitzat cursos de
tèxtil i d’informàtica
bàsica per usuaris del
programa d’ocupació
El passat 12 de juny
es va celebrar a Balaguer
la cloenda del Curs Tèxtil
que va iniciar-se al mes de
maig, organitzat per Creu
Roja. En aquest curs hi
van participar 6 dones,
que confeccionaren pe-

ces de roba per a l’ús diari, com pantalons, faldilles i samarretes. Al mes
d’octubre es celebrarà la
segona part d’aquest
curs, després de l’èxit
aconseguit.
També s’ha realitzat
un curs d’Informàtica Bàsica amb una assistència
de 12 persones de la comarca, la majoria d’elles
usuàries dels programes
d’ocupació, on es busca
la integració sociolaboral
de persones amb situació
de vulnerabilitat.

Els alumnes de l’Àngel Guimerà amb el nou uniforme esportiu

El nou uniforme esportiu de l’Àngel Guimerà consta
de samarreta vermella i pantalonet negre
Durant aquest curs escolar 2006-07, i concretament
al mes d’Abril, el nostre centre, el CAEP Àngel Guimerà
de Balaguer, va estrenar amb
molta il·lusió una nova indumentària esportiva.
Aquest equipament esportiu consta de samarreta

vermella i pantalonet negre.
Cal dir, que tant a la samarreta com al pantaló curt s’hi
pot veure destacada l’estampació del logotip del centre.
Aquest està format per
un dibuix de la façana principal de l’edifici amb les qua-

tre columnes que allí hi consten. A la part superior de les
columnes hi figura el nom
del col·legi, i a la part inferior
dreta el nom de la nostra ciutat, Balaguer.
Segons la direcció del
centre escolar, es va intentar
buscar un model d’uniforme
esportiu que alhora fós
atractiu i que fós també diferent al dels altres centres
escolars de la nostra localitat.

Cloenda del curs tèxtil

ENRIC SERRA (Gerb)

V. X. ADSUAR

Taxi 6 places útils

Mercedes-Benz

SERVEI 24 HORES

Desplaçaments per a grups, comiats de solters, etc...

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

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

Possibilitat de pagar amb targeta

Reserves tels. Tels. 973 446 055 - 606 105 223

AULA D’ESTUDI

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

Adae,

ASSESSORIA POLO

SCP

Professors amb molts anys d’experiència | Atenció personalitzada
• CLASSES DE REFORÇ i MILLORA DE NIVELL
ESO i BATXILLERAT (totes les assignatures)
• UNIVERSITARIS
Agrònoms i forestals | Informàtica | Industrials | UNED
• CURSOS D’ANGLÈS, TOTS ELS NIVELLS
Preparació exàmens EOI
• ANGLÈS PER ADULTS
• ACCÉS a la universitat per a majors de 25 anys
• ACCÉS a Cicles Formatius | Graduat en ESO
• Prepració de català, tots els nivells

Agència Oficial

VINE A
PROVAR-HO
GRATUÏTAMENT
SENSE CAP
COMPROMÍS

HORARIS
INTENSIUS.
OBRIM ELS
DISSABTES
AL MATÍ
Som a la Plaça
Mercadal

MATRÍCULA
GRATUÏTA

Telèfons
627 542 652
660 301 366

-

C/ Barcelona, 80 - BALAGUER
Tel: 973 445 924
ES VEN casa a les Avellanes.
ES VEN xalet amb gran piscina, urb. Cantaperdius, Gerb.
ES VEN/ES LLOGA pàrking tancat al c/Dr. Fleming.
ES VEN local comercial 80 m2, c/St Josep de Calasanç.
ES VEN casa pairal a Roní (Pallars Sobirà).
ES LLOGA local 185m2 planta+125m2 d’altell,c/Barcelona.
ES LLOGA a Balaguer pis de 4 hab. i pàrking.
ES LLOGA a Balaguer, pis nou a estrenar, 2hab.,c/del Pont.
ES VEN pis al c/ Barcelona, 4rt sense ascensor. Econòmic.

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER
DEL SEU PIS O LOCAL
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La Càtedra d’Estudis Medievals,
se celebra els dies 4, 5 i 6 de juliol
S’espera la participació d’una seixantena d’alumnes
de les comarques catalanes i de la resta de l’Estat

Presentació de la Càtedra d’Estudis Medievals

L’estudi sobre les utopies i les alternatives de vida a
l’Edat Mitjana, seran els temes que centraran l’atenció
a la XII edició de la Càtedra
d’Estudis Medievals del
Comtat d’Urgell, organitzada conjuntament per l’Arxiu
Històric de Balaguer, i la Universitat de Lleida, amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Noguera, l’Ajuntament de Balaguer, l’Impic,
i la Diputació de Lleida.
La Càtedra d’Estudis Medievals es celebrarà els propers dies 4, 5 i 6 de juliol i
comptarà amb la presència
dels millors especialistes del
món.

Excursionistes d’Os visiten els Massos,
el Pla de les Bruixes i Sant Llubí
El passat dia 3 de juny
un grup de persones, van
realitzar una «dura i llarga»
ruta: Massos de Millà, Pla de
les Bruixes i Ermita de Sant
Llubí (terme d’Àger).
Va ser una ruta dura, ja
que de tornada no es va
realitzar pel camí, si no que
es va passar per una drecera
pujant una muntanya i
accedint al Pla de les
Bruixes.
Molt cansats els participants, però tots van arribar.

Sortida als Massos de Millà

Curs de Gestió de documents
d’arxius municipals a l’Arxiu

Curs de Gestió de documents municipals

A l’Arxiu Comarcal de
la Noguera es va impartir
el segon Taller de gestió
de documents i arxius
municipals, a càrrec de
Trini Camats, arxivera de
l’Ajuntament de Balaguer,
i de Maite Pedrol, directora de l’Arxiu Comarcal
de la Noguera.
En aquest taller hi
han participat els ajunta-

ments d’Algerri, Bellmunt d’Urgell, Foradada,
Menàrguens, Oliola, Penelles, Preixens, Térmens i Vallfogona de
Balaguer.
L’objectiu és donar
suport i contribuïr a la
millora de la gestió
documental dels ajuntaments de la comarca de
la Noguera.

C O M A R C A <<

Millora de la recollida selectiva de
vidre, paper i materials lleugers
El Consell Comarcal de
la Noguera posa en marxa
una sèrie d’actuacions per
millorar la recollida selectiva de les fraccions de paper
i cartró, envasos lleugers i vidre dels residus municipals,
que consistiran en la posada en funcionament de nous
contenidors i en una campanya de sensibilització ciutadana.
Pel que fa als contenidors, durant els mesos de
juny i juliol l’empresa concessionària del servei de
recollida, “Fomento de
Construcciones y Contratas
S.A.”, desplegarà per tota la
comarca de la Noguera un
total de 318 contenidors
nous de recollida selectiva,
materials lleugers, vidre,
paper i cartró, per tal de
poder millorar el reciclatge.

Tartareu organitza un taller
sobre la intel·ligència del cor

Durant els mesos de juny i juliol s’estan desplegant
nous contenidors per la recollida d’aquests
materials, per tota la comarca de la Noguera

Ta r t a re u

El Patronat de Sant
Miquel de Tartareu ha organitzat una conferència
taller, sobre el tema de la
intel·ligència del cor, impartit per la Psicòloga
Judit Palacín Carulla, que
es durà a terme els dies
13, 20 i 27 de juny, de 5 a 7
Presentació de la nova campanya de sensibilització

de la tarda, al Local Social de Tartareu.
Aquest taller està patrocinat per la Secretaria
d’Acció Ciutadana del Departament de Governació
i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya.
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19 alcaldes repeteixen i 11 estrenen
càrrec a la comarca de la Noguera
Poques sorpreses en els
diferents plens de la
presa de possessió dels
nous alcaldes de la
comarca
La constitució dels diferents ajuntaments dels municipis de la comarca de la
Noguera no va deparar cap
sorpresa de darrera hora, el
passat dissabte 16 de juny,
essent nomenats alcaldes i
alcaldesses aquells que van
tenir més vots en els darrers
comicis electorals del 27 de
maig, a excepció de l’Ajuntament de Ponts, en que
Estanis Felip veia com un
pacte entre els socialistes i
el regidor independent, pactaven, per desbancar-lo de
l’alcaldia, que ha ostentat
durant els darrers anys, essent escollit nou alcalde
Jaume Garcia del partit dels

Josep Maria Morell presenta
el llibre de les cent salses al
Centre Comarcal Lleidatà
El gastrònom
balaguerí va estar
acompanyat de Miquel
Aguilà, Josep Bellet i
Xavier Mestres
El passat dimarts 12
de juny, el restaurador i
escriptor Josep Maria
Morell de Balaguer va

Artesa de Segre

socialistes.
També cal destacar
l’elecció de Domènec Sabanés, d’ERC, com a nou alcalde d’Artesa de Segre, tot i
que en minoria simple, al no
rebre el suport del grup socialista, substituïnt d’aquesta manera, al convergent

Domènec Paris, de la mateixa manera que Salvador
Farré, que repeteix com alcalde per Esquerra Republicana de Catalunya de
Vallfogona de Balaguer,
comptant només amb els 4
vots dels regidors del seu
propi grup municipal.

Presentació del llibre «Cent salses»

Consulta

Centre Mèdic Pere III

Visites a domicili
Va c u n a c i o n s

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer
Dr. Antoni Santamaria
Ginecologia i obstetricia
Dr. Josep M. Greoles
Cirurgia General i de
l’aparell digestiu

Cita prèvia al
tel. 605 95 13 93

presentar el seu darrer
llibre gastronòmic “Cent
salses” al Centre Comarcal
Lleidatà de Barcelona.
A l’acte hi varen
assistir el pre-sident del
Centre Comarcal Lleidatà,
Josep Bellet, l’alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà, i
Xavier Mestres, president
de la Fundació de l’Institut
Català de la Cuina.

Cirurgia

Dr. Jaume Canal
Medicina General
Visites els
dilluns, dimecres i
divendres,
de 5 a 8 de la tarda

Tel. 607 787 338

Anàlisis

Tot per l'animal de
companyia !
Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

Aliments i complements
Servei de perruqueria

URGÈNCIES:
Tel. 617 910071
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El Museu acull una exposició sobre el
bosc, fins al proper 21 de juliol
La mostra “El bosc”, organitzada per l’Obra Social
«la Caixa» juntament amb
l’Ajuntament de Balaguer, fa
un recorregut pel complex
ecosistema, que anomenem
Bosc.
Així, també recull les
principals espècies arbòries
de Catalunya a través d’una
singular col·lecció, a més de
presentar cinc dels arbres
més singulars de la península Ibèrica.
L’exposició “El bosc”
s’emmarca dins del Programa de Medi ambient i Ciència de l’Obra Social «la Caixa», al qual enguany es destinen 64,3 milions d’euros.
Aquesta exposició “El
bosc”, es podrà veure al
Museu de Balaguer des del
dimecres 13 de juny fins al
dissabte 21 de juliol de 2007.

L’Escola Municipal de Música
celebra la festa de fi de curs

L’exposició s’emmarca dins del programa de Medi
Ambient i Ciència de l’Obra Social de “la Caixa”,
patrocinadora i organitzadora de la mostra

Escola de Música

Els alumnes de l’Escola Municipal de Música de Balaguer van gaudir, el passat dilluns 18 de
juny, de la presència del
grup de música “Espremulls”, una Cobla antiga
formada l’any 2000, amb
músics de diferent proceExposició «El bosc»

dència amb la intenció de
recrear les antigues cobles composades per instruments tradicionals.
L’actuació va tenir lloc
dins dels actes de la Festa de Final de curs de l’Escola de Música de Balaguer.
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Música i correfoc per celebrar l’arribada
de l’estiu durant la nit de Sant Joan

L’Escola Pia i la Noguera,
celebren les seves respectives
festes de fi de curs

La Troca posarà
l’animació infantil amb
música i un gran bany
d’escuma a la Plaça del
Mercadal

L’Alpinista Juanjo Garra va ser el convidat a la
cerimònia de lliurament
d’orles als alumnes de P5,
6è de primària i 4t d’ESO
de l’Escola Pia de
Balaguer.
L’acte va iniciar-se
amb un concert del grup
musical de l’escola, una
xerrada de Juanjo Garra i
el lliurament de les orles.

Aquest proper dissabte
23 de juny, la ciutat de
Balaguer reviurà una nova
revetlla de Sant Joan, on la
música i el foc seran els protagonistes de la festa que
dóna la benvinguda al Solstici d’Estiu.
La Festa més popular de
Catalunya començarà a les
7 de la tarda, amb l’actuació
del grup d’animació infantil
La Troca que oferirà les seves cançons i danses per als
més joves, tot i que els grans
també poden ballar, tot recordant la seva joventut.
Acte seguit oferiran un
gran Bany d’Escuma a la Plaça del Mercadal per tal de

D’altra banda, l’Escola La Noguera també va
celebrar la festa de fi de
curs el passat 16 de juny
amb un sopar multicultural en el que hi van participar més de 300 persones, entre alumnes, professors, pares i familiars
del centre del barri del
Secà. La festa va acabar
amb una revetlla musical.

Els Diables de Balaguer

poder refrescar l’ambient i
treure’ns de damunt la forta
calor que estem patint en els
darrers dies d’aquest mes de
juny.
A partir de les 11,30 de la
nit, els Diables de Balaguer
oferiran el Correfoc pels diferents carrers del Centre

Històric de la ciutat.
Al Parc de la Transsegre
podrem gaudir de la música
i la festa del grup de versions “11 Room”, que tancaran amb el seu espectacle de
la festa de Sant Joan, la nit
més curta i el dia més llarg
de l’any.

Sopar multicultural al col·legi La Noguera
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

El racó del poeta
Miquel Trilla

--------------------------------------------------------------------------------

Intrigues a palau
Autor: Ma Carme Roca
Gènere: Novel·la

Novel·la històrica,
guanyadora del Premi
Nèstor Luján 2006, ens
trasllada a finals del
segle XIV i durant part
del segle XV. Tota una
sèrie de personatges
femenins faran tot el que
estigui al seu abast per
accedir al poder: aliances,
conxorxes palauenques,
bruixeria...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un llibre que agradarà
tant als petits com als
grans. És, el que s’anomena, un llibre-joc. Amb
magnífics desplegables
tridimensionals, ens ensenya a comptar, a cada pàgina ens planteja un enigma. Cal estar molt atent i
aguditzar la vista, ja que, a
vegades, la recerca del
punt vermell no és fàcil.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un punt vermell
Autor: David A. Carter
Gènere: Infantil (+4 anys)

Plantas de terraza y balcón
Autor: J. Mayer F. Strauss
Gènere: Jardineria

Guia de jardineria per a
principiants proporciona
els coneixements bàsics
per a la cura de les plantes
(conservació, paràsits i
malalties freqüents, tractaments al llarg de l’any...).
Una selecció de plantes
adequades segons l’estació i les fruites i hortalisses
que podem cultivar al
balcó de casa nostra.

Indesinenter
Des de l’ànima,
cantonades del temps, com diu el poeta,
s’engolen els minuts sobtadament
i es fonen a les mans matins i tardes
en pobres aventures del voler
que mai fan cap enlloc
pel traç del desencant que en elles nia.
Temps tebi és el temps
tot sol embolcallat en un tul màgic,
fantasiós,
deixant batecs al cor sense esperança,
llegats incontestables de la vida,
absències de color de tall perfecte
però nul.
Voldria que la vida fos la vida.
Absents complicitats ben netament.
Sense aliances,
sense gust a recompensa. Només
com un misteri, com un clam a l’infinit,
com l’equinocci, com la nit de Sant Joan.
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El C.F. Balaguer tanca les celebracions
dels 90 anys amb un partit històric
Amb aquest partit de
futbol es tanquen els
actes commemoratius
del 90 aniversari del
Club Futbol Balaguer
El Club de Futbol
Balaguer va tancar els actes
del 90 aniversari amb un interessant partit de futbol,
entre l’actual primer equip i
l’equip que va guanyar la
Copa Catalunya, el mes de
juny del 2001.
Sota la direcció tècnica
de Carles Viladegut, Eduardo, Jordi Esteve, Xavi Ortiz,
Juanjo Tenorio, Jaume
Campabadal, Toni Menchón, Emili Vicente, Abel,
Juanjo Alias i Marcos
Tenorio, van demostrar que
encara tenen molta metxa
per cremar, i els van posar
les coses difícils a l’actual

El divendres 22 de juny, el
Teatre Municipal acull la
Festa de l’Esport balaguerí
Es retrà homenatge
als millors esportistes
de la temporada
2006-2007, dels
diferents clubs

Partit del 90 aniversari del C.F. Balaguer

plantilla que dirigida per
Josep Gil, va jugar amb Eloi,
Sabaté, Isma, Egea, Usall,
Gabernet, Genís, Ermengol,
Nogués, Figuerola, Albert,
Moll i Joan Martínez.
A la conclusió dels 90
minuts, el resultat va ser
d’empat a dos gols. Va avançar-se el Balaguer 2007, amb
un bonic gol de Figuerola,

Placa al col·legiat Aguilera Hernando

de falta directa, al primer
temps. Marcos Tenorio
aconseguia el gol de l’empat
i Juanjo Alias avançava al
Balaguer 2001, a falta de cinc
minuts per la conclusió.
Genís va aprofitar una errada defensiva per empatar el
partit en els darrers segons
de l’encontre.
Durant el partit, el
president del Balaguer,
Carlos Galiano va fer
lliurament d’una placa a
l’arbitre del partit, Aguilera
Hernando, que es retira del
mon arbitral, després de 25
temporades en actiu.
D’altra banda, el passat
dilluns 18 de juny va iniciarse un nou Torneig Ciutat de
Balaguer de Futbol 7, amb la
presència d’onze equips
sèniors de Balaguer que
disputaran el torneig durant
3 setmanes, de dilluns a
divendres de 21 a 23 hores.

La regidoria d’Esports
de Balaguer organitza el
proper divendres 22 de
juny al Teatre Municipal
de Balaguer la XIX Nit de
l’Esport, on es reconeixerà als diferents esportistes, equips i dirigents de

Nit de l’Esport 2006

les entitats esportives de
Balaguer, la seva trajectòria i esforç.
En total hi haurà una
vintena d’entitats esportives participants, les quals
han nominat els seus esportistes més destacats
al llarg de la temporada
que acaba de finalitzar
2006-2007.
Durant la Nit de l’Esport també es farà una
menció especial pels esportistes balaguerins que
han assolit guardons significatius o especials.
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Bon paper dels equips balaguerins als
diferents tornejos d’estiu de futbol
Un cop finalitzada la
temporada del futbol base,
els diferents equips del C.F.
Balaguer han participat a diferents campionats i tornejos organitzats arreu de les
comarques catalanes i fins i
tot al Sud de França.
Els benjamins van fer un
gran paper al Torneig de
Santboi aconseguint un meritori quart lloc, igual situació que la aconseguida pels
alevins al Torneig de Valls.
Els equips alevins i els infantils, van participar també,
durant el primer cap de setmana de juny, al Torneig
Catalogne organitzat a
Perpinyà amb la participació
de 32 equips. Els dos equips
balaguerins van arribar a
quarts de final, perdent davant l’equip local i el
Catalonia, respectivament.

El Centre Excursionista
organitza sortides familiars

Amb aquests partits s’ha acabat la temporada, que
retornarà a mitjans del mes d’agost amb el retorn
dels entrenaments del futbol base

Una de les sortides del Centre Excursionista

El Centre Excursionista de Balaguer ha programat aquests mesos de
primavera, una sèrie d’activitats anomenades familiars, per nens i nenes
d’entre 5 i 14 anys, amb
l’objectiu de donar a conèixer el món de l’excurInfantils i Alevins a Perpinyà

sionisme, les seves activitats i poder respectar el
patrimoni natural.
El 27 de maig van visitar Montalegre, mentre
que el passat 9 de juny,
van poder fer l’activitat de
canoa canadenca al pantà de Cellers.
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Bon ambient i esportivitat en les 24
Hores de Bàsquet Ciutat de Balaguer
El passat cap de setmana del 9 i 10 de juny, el Pavelló Polisportiu va acollir l’organització d’una nova edició, la XXXIX, de les 24 Hores de Bàsquet Ciutat de
Balaguer, organitzades pel
Club Bàsquet Balaguer, i que
va comptar amb la presència d’un bon nombre
d’equips que durant tot el
cap de setmana van disputar els diferents partits en
cadascuna de les categories
d’edats i sexes, des dels escolars fons als més veterans.
L’esportivitat i les ganes
de passar-s’ho bé per part
dels participants van fer
d’aquestes 24 Hores de Bàsquet, tot un espectacle esportiu que ha de potenciarse, més encara, de cara a les
properes edicions per gaudir d’una festa esportiva.

Ref. 40103
SENTIU DE SIÓ
Casa 3 plantes, molt
bona ubicació, 2
banys, llar de foc.
Moltes possibilitats.

Seixanta participants al Tecni
Camp dels Pirineus 2007

Durant tot el cap de setmana, els equips, en les
diferents categories d’edats, van disputar els
encontres amb una gran esportivitat

Tecni Camp dels Pirineus 2006

Una seixantena de
nens i nenes de Balaguer
participaran en el Campus de Futbol i Bàsquet
que se celebarà entre el 8
i el 14 de juliol a les poblacions pallareses de Rialp
i Sort.
La segona edició del

Tecni Camp dels Pirineus,
organitzat conjuntament
pel Club Futbol Balaguer
i el Club Bàsquet Balaguer
estarà dirigit novament,
per Juanjo Tenorio, i
comptarà amb entrenadors titulats tant de futbol com de bàsquet.

24 Hores de Bàsquet 2007

TARTAREU
Casa 300 m2, 2
plantes, cantonera,
llar de foc, forn de
forner. Moltes
possibilitats.

Ref. 40092
Planta comercial en
venda, Ps.Estació,
160 m2, 6 hab,
terrassa. Ideal per
despatx i vivenda.

FORADADA
Xalet en venda, 590
m2, 6 hab., 2 banys,
terrassa,traster,
garatge, llar de foc,
jardí.

Ref. 40108
110 m2, 3 hab., 2
banys, terra gres,
calef. central,
balcó, pati interior
pels nens i piscina.

Ref. 40101
Seminou, 90 m2, 3
hab., 2 banys
complerts, terra de
gres, calf. gas.Zona
Instituts. Impecable.

OS DE BALAGUER
Casa al centre del
poble,magatzem i
pis 2 hab., terra
parquet i gres.
Totalment reformat.

Ref. 40219
Seminou, 60 m2, c/
Urgell, exterior,
portes de noguer,
terrassa, balcó.
Bon preu!

Ref. 40226
Zona Mercadal,
Apartament 2 hab.,
bomba calor i fred,
parquet, gres.
Per estrenar!

HOSTAL NOU
Torre de 2 plantes,
terra gres, finestres
alumini, doble vidre,
porxe, jardí. Per
entrar-hi a viure.

OPORTUNITAT!! Ref. 40107
Pis reformat en venda, 70 m2, 3 hab., bany,
cuina-office, menjador, terra de gres, calf.
gas ind., vidres dobles, tancaments d’alumini, fusteria interior de faig, traster,. balcó,
exterior. Preu: 126.000 e.
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L’equip infantil de l’Escacs Balaguer
es proclama Campió de Catalunya
L’equip infantil està format pels jugadors Jordi Coll,
Cristina Coll, Gisela Ramoneda i Alex Farré

Equip infantil del C.E. Balaguer

Els passats dies 26 i 27
de maig es va jugar a
Hospitalet de l’Infant el Campionat de Catalunya per
Equips Mixtes de sots-10 a
sots-16.
Jordi Coll, Cristina
Coll,Gisela Ramoneda i Àlex
Farré composaren l’equip
balaguerí infantil que
aconseguí un total de 17,5
punts, esdevenint campió
amb diferència de cinc punts
sobre el segon classificat.
Jordi Coll, actual campió de
Catalunya Infantil, va
guanyar totes les seves
partides demostrant que
actualment no té rival català
en la seva categoria.

Balaguer ja compta amb un nou club
esportiu, el Club Pedala.cat de triatló
Balaguer compta des de
fa uns dies amb un nou club
esportiu, el Pedala.cat, dedicat al triatló, i que de moment reuneix una cinquantena d’esportistes que competiran a nivell estatal i internacional, representant a la
ciutat. Un dels objectius del
nou club, a més de la competició, és el de la formació
de joves esportistes amb la
creació d’una escola. El nou
club s’estrenarà a la Ironman
de Zurich.

David Gensana, del Centre
Excursionista en l’expedició
catalana al Karakorum

David Gensana vol escalar el Karakorum

L’expedició vol
escalar una paret
vertical de 1.300
metres d’alçada de la
Shipton Spire
El soci del Centre Excursionista de Balaguer,
David Gensana, forma
part d’una expedició que
aquest mes de juny ha
marxat cap al Karakorum
(Pakistán) molt a prop del

Broad Peak i Gasherbrum,
tots dos de més de 8.000
metres, per tal de poder
escalar els més de 1.300
metres de paret vertical de
la Shipton Spire de 5.950
metres, situada a la glacera del Trango.
En aquesta paret hi
han obertes 9 rutes, i l’expedició en vol obrir una
desena, que seria la primera catalana i espanyola, ja
que els anteriors intents
han esdevinguts fracassats.

Telèfons

618 382 661
650 604 581

Membres del club Pedala.cat

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

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com
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Els Tres Fogons guanya a Xirricló en la
final de les 24 H de Futbol Sala 2007

L’equip guanyador amb el trofeu

Marcos León guanya el
Concurs de Pesca PANTEC
celebrat el 9 i 10 de juny

L’equip dels Tres Fogons
va imposar-se a l’equip de
Cal Xirricló en la final de les
24 Hores de Futbol Sala disputades el passat cap de setmana. Els Tres Fogons va
presentar-se a la final després de vèncer a Tecmon en
semifinals, mentre que Cal
Xirricló va imposar-se als representants del Bar Catalunya.
Les 24 Hores van comptar amb molta presència de
públic.
Concurs de pesca a Balaguer

Club Tennis Balaguer organitza del 25
de juny al 12 d’agost, Divertennis’07
Com cada any, el Club
Tennis Balaguer, amb l’arribada de l’estiu, organitza les
seves estades que sota el
nom de Divertennis’07, vol
acostar l’esport de la raqueta als nens i nenes de
Balaguer, en 4 torns quinzenals que comencen el 25 de
juny i finalitzen el 12 d’agost.
Durant l’estada matinal,
els participants juguen a
tennis, fan natació i s’ho passen d’allò més bé, tot fent
esport.

Actualment s’està
celebrant la lligueta
de pesca de la carpa
fins al diumenge,
8 de juliol
El passat cap de setmana del 9 i 10 de juny, el
marge del riu Segre va ser
l’escenari del concurs de
pesca patrocinat per
PANTEC, i que va comptar amb la participació de
63 pescadors.
El concurs va celebrarse en dues mànegues,
una dissabte i l’altra du-

Divertennis’07 a les instal·lacions del Club Tennis

rant el diumenge.
El guanyador del concurs va ser Marcos León
amb un total de 21 peces i
32’300 quilos, seguit
d’Albert López, amb 10
peces i 17’200 quilos i
Jordi López, amb 56 peces
i 13’400 quilos. En categoria infantil el guanyador va
ser Genís Alarcón amb 13
peces i 10’350 quilos, seguit de Xavier Pla amb 6
peces i 10’250 quilos i
Cristian Luciano amb 3
peces i 400 grams.
Els diumenges 17 i 24
de juny i 1 i 8 de juliol,
s’està disputant la lligueta
de pesca de carpa.
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Visca el negoci!
C.G.A.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quan llegireu aquesta
col·laboració al Groc que
teniu a les mans ja s’haurà
acomplert una etapa més del
joc democràtic, encara que
s’assembla més a un tripijoc
de possibilitats infinites
veient les jugades que sense
cap vergonya es fan, perquè
són legals. Això té tota
l’aparença d’un negoci postelectoral que fa moure a
molta gent i no pel bé nostre
precisament. Jo no puc
creure que els senyors polítics
es creguin que el poble votant,
al veure l’espectacle ofert no
senti un calfred mig de
vergonya mig de irredempta
conformació, com dient;
“ens ha tocat el que tenim i
no volíem”. Ah! els pactes
com es vetllaran pels
minoritaris mentrestant no hi
hagi una segona volta que no

situï a cadascú per la seva
importància autèntica i
vertadera. Més no cal dir que
en aquesta avinentesa pot
tenir un justificant en l’odi a
CiU. Al desig de prescindir
de CiU en tot el possible,
encara que ratlli la bufonada.
És cert que durant massa
anys ha manat sense donar
ni sal ni aigua als que no
pensaven com ells, o no
entenien el seu llenguatge i
no aplaudien prou fort. Tot
ho feien bé. Famílies
senceres fruient d’avantatges, i l’administració era
una agència de treball, quasi,
pels benaventurats. En
aquesta conducta ben poc
es diferencien els nous
“quefes”. El primer tripartit
va costar moltes coses, una,
els llocs de treball purgats a
l’alta administració per dir-

Perspectives. Acció i felicitat
Juan V. Sampedro Cortés

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja han passat les
eleccions. Ja era hora!. Opino
que han estat les eleccions
més avorrides des de fa una
bona pila d’anys. Aquí i arreu,
per cert; encara que aquí
hem rebut una bona
sorpresa amb la incorporació
a la Corporació Municipal de
dos regidors d’Iniciativa per
Catalunya-Verds que, sens
dubte, aportaran joventut,
color i calor, qualitat i
quantitat de propostes,
esperit de col·laboració,
il·lusió, en definitiva, nova
vida, a una Corporació
Municipal mig morta que

corria el risc de convertir-se,
definitivament, en el cau de
fatxenderia, hedonisme i
amiguisme més gran des de
que els àrabs envairen la
nostra ciutat la penúltima
vegada. Si algú se sent ofès
per aquestes paraules
meves,
abans
de
respondre’m de qualsevol
manera, primer que consulti
el Pompeu i Fabra, punyeta,
que
ja
n’estic
tip
d’aclariments innecessaris.
Ja posats en matèria,
m’ha vingut una idea, encara
que no se si hi seré a temps:
Benjamí Disraeli, un polític

ho d’alguna forma. En aquesta
actual “Entesa”, la purga,
arriba a la comarca i als
escalafons més fàcilment
visibles. I renoi quina neteja
s’endevina. Fins i tot, potser
que es torni al temps de la
Restauració, on hi van
conviure el conservador, el
liberal i el “cesante”, que a
mesura dels canvis de govern
s’anaven tornant en el dolç no
fer res. Ves per on, als cent
anys i escaig es repetiran les
pàgines d’una història que fins
i tot en una sarsuela consten.
Però molt em temo que abans
de les eleccions generals
(Març 2008), hi haurà la
corresponent “verbena”. Ja
deia en un llunyà escrit, que
tindríem pau a la Generalitat
fins les municipals, ho he
encertat. Ara ple d’atreviment,
vull dir que la Sinfònica
d’Esquerra ens oferirà un
espectacle en el moment
menys pensat. Potser un
moment bo a la tardor. Tornats
de vacances plens d’energia,
amb temps per allargar-ho i no
perdre la “pagueta” de Nadal.

Per això caldrà estafar
l’ambient, prendre posicions, buscar l’ofensa al
nostre esperit nacional, i
quaranta-un motius que el
Zapatero els hi oferirà amb
l’ajut
del
Tribunal
Constitucional. I ens
oblidarem del Barça i del
fitxatge de l’Henr y, i
cantarem els Segadors
amb falçons i podalls
esmolats.
Entre tant la tuneladora
anirà avançant pel carrer
Mallorca, i la Sagrada
Família ens donarà un
ensurt, per una petita
esquerda que apareixerà
sense avisar. I ai mare!,
tornarem a patir i a plorar,
en aquest paper tan nostre,
i Esquerra Republicana
tornarà a tenir el 14’2% dels
vots que ara en un degoteig
continu va perdent sense
que ho puguin entendre,
segons diuen. De veritat?
Com sempre sacrificaran el
demà per l’avui.
Tenim el que ens
mereixem?, no ho crec. El

que sí és cert que aquest
minyons que fan de
polítics en un aprenentatge
ràpid, digne de lloança,
passen de tot. La nostra
democràcia és jove i tots,
tots, van pel mateix,
embutxacar amb rapidesa
que la riota pot acabar-se.
De l’espectacle ja se’n
cuidaran els d’Esquerra. Els
“principis democràtics”,
d’utilitat pel poble, que Déu
els tingui en el seu sant
regne. El primer entre ells,
és l’assemblea, que mai
morirà, per ser vital en la
seva utòpica vida política,
i aquesta necessitat és la
que fa que la majoria dels
votants no esperin res
d’ells, i una mica més dels
altres, poc.
No vull fer cap mal
averany, més crec que
aquesta legislatura pot
acabar-se en una socioconvergència.

anglès del segle XIX, deia el
següent: «potser que l’acció
no doni sempre la felicitat;
però no hi ha felicitat sense
acció». Es presenten, a priori,
dues possibilitats:
Primera: Si a Balaguer
governa PSC més ERC
governarà el 52,94% dels
regidors, però en realitat
estarà governant el 46% dels
balaguerins perquè aquesta
és la suma dels vots
d’aquestes dues forces
polítiques.
Segona: Si s’uneixen PSC
més IC-Verds, passaran dues
coses paral·leles: una, l’amic
Josep Maria Escoda, que ha
donat recolzament a en
Miquel Aguilà tota la
legislatura
anterior,
empassant-se més gripaus
dels necessaris, haurà de
tornar a la seva molt estimada

activitat de tornilleria i
mecànica, i dos, la ciutat
de
Balaguer
serà
governada per una majoria
política que representarà el
58,82 per cent dels
regidors, però només per
una justeta majoria
ciutadana del 51 per cent
dels electors.
La meva proposta és:
Un govern municipal de
CiU + IC-Verds + ERC +
PP. Això representa el
52,94 per cent dels
regidors
però
una
aplastant majoria de més
del 62% de la població i
dels votants de la ciutat de
Balaguer, que estarien
representats en el govern
de la ciutat. A més d’això,
imagineu-vos la neteja que
podria arribar-se a fer a
l’Ajuntament!, començant

per una auditoria externa;
més d’un faria cap a
Andorra, o a Austràlia, que
ves a saber, no més de
sentir la paraula.
Ja tenia raó en Disraeli: no
hi ha felicitat sense acció.
Si no he estat a temps,
i quan publiquin aquest
escrit el Govern local ja
esta constituit, sempre
podreu proposar una
moció
de
censura
alternativa, però penseu-la
be: només hi ha una
oportunitat en cada
legislatura; si els de
Iniciativa-Verds estan
massa còmodes, no hi
haurà oportunitat; per
tant, cal començar la feina
ja, des del primer dia.

----------------------------------------------

Balaguer, finals de maig de
dos mil set.
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Balaguer es prepara per viure una
Transsegre de cine el 7 i 8 de juliol
“Una Transsegre de
Pel·lícula” és la nova
proposta temàtica que
aquest any ha aportat
l’organització
Els propers dies 7 i 8 de
juliol, la capital de la Noguera acollirà la XXIII edició de
la Festa de la Transsegre.
Aquest any la festa aporta una novetat, l’organització
ha decidit incloure una temàtica diferent cada any, per
potenciar l’originalitat de les
barques participants. Enguany el tema és el cine.
Com cada any, durant el
dissabte 7 al matí es verificaran les embarcacions al

L’Impic organitza per l’estiu,
el Taller de les Arts, destinat
a nens i nenes de 4 a 10 anys
Els mes menuts
podran aprendre
música, teatre, dansa
i arts plàstiques
durant el juliol

Un moment de la baixada

marge esquerra del riu
Segre, i un cop verificades,
les barques podran entrar al
parc tancat de Camarasa,
fins a les 4 de la tarda.
Les dues etapes nàuti-

Milers de persones assisteixien a la Transsegre

ques se celebraran el dissabte a la tarda, entre Camarasa
i Sant Llorenç, i la segona
entre Gerb i Balaguer, el diumenge al matí.
A partir de 2/4 d’11 de la
nit del dissabte, començarà
la Festa al Parc de la Transsegre on es podrà gaudir de
l’espectacle de “The Gospel
Machine” i d’una barbacoa
on es serviran montaditos
de xistorra i cervesa negra.
Després de l’habitual espectacle Piro Musical amb la Pirotècnia Igual, hi haurà l’actuació del grup “Hotel
Cochambre” i “Soul Machine”. Diumenge després de
la baixada hi haurà l’entrega
de premis, seguit d’una gran
mascletà i el dinar popular.

Venda
de pis
al C/ Girona
de 75m2.
TOTALMENT MOBLAT
i AMB
ELECTRODOMÈSTICS.
REFORMAT.

Raó tel.
973 448 273

L’Institut Municipal
Progrés i Cultura presenta el Taller de les Arts,
com a novetat de cara a
les activitats infantils
d’aquest estiu.
El Taller de les Arts vol
reunir en un sol progra-

ma les activitats de música i arts plàstiques que ja
es venien fent per separat,
adjuntant-hi les activitats
de teatre i dansa.
Els participants, nenes
i nens de 4 a 10 anys podran fer el taller, en dos
torns quinzenals del 2 al
13 de juliol i del 16 al 27 de
juliol, de 9 del matí fins a
les 2 de la tarda, a les aules de l’Escola Municipal
de Música.
Les inscripcions es
poden fer fins al 30 de
juny a la seu de l’Impic.

L’Impic organitza el Taller de les Arts
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BREUS

Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------------------ES TRASPASSA forn al centre ciutat. Moltes possibilitats. Raó: 697238291.
-----------------------------------------------SALOU se alquila apartamento para 6 personas,
zona tranquila y ajardinada,
con piscina y parquing. Cerca de la playa. Razón:
609369537.
-----------------------------------------------ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Ref. Gestoria Cudós. Raó:
973450555, Montse.
-----------------------------------------------VENC estudi a l’Av. Països
Catalans. Telf: 620043200.
-----------------------------------------------ES LLOGA apartament a la
Pineda, a/a, piscina, tots els
extres, vistes al mar, pàrking
cubert. Raó: 639330429.
-----------------------------------------------ES TRASPASSA botiga de
roba infantil per no poder
atendre, en ple rendiment.
Amb stock actual. Abstenirse curiosos. Raó: 973450223
(de 10:00-13:00 i de 17:3020:00h). Traspàs a bon preu!
-----------------------------------------------SE ALQUILA apartamento
nuevo, 6 personas, cocina
equipada, lavadora, vitrocerámica, microondas, 2 baños, buhardilla, calef. gas,
TV, pàrking. Benasque (Sesué). Semana 350 e. Incluye ropa de cama y baño. Tel:
973449190.

-----------------------------------------------VENDA/LLOGUER de pàrkings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer.
Raó: 973446161-629310479.
-----------------------------------------------APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèntric. Raó: 607896071.
-----------------------------------------------COMPRO PISO de segunda
mano en Balaguer, de particular a particular. Razón:
610412517.
-----------------------------------------------BALAGUER vendo apartamento de obra nueva. Muy
céntrico. Razón: 600402319.
-----------------------------------------------ES LLOGA xalet a la Pineda,
per setmanes i quinzenes,
de 6 places, tot reformat,
parking, jardí, 3 terrasses.
Raó: 650031586 Cal Davi.
-----------------------------------------------ES LLOGA àtic a Barcelona,
molt ben comunicat, prop
zona universitària. Parada
Metro Pubilla Cases i Tranbaix. 3hab., moblat, ascensor. Preu: 600 e+despeses.
Raó: 973449036-695582313.
-----------------------------------------------PARTICULAR ven pis 60 m2,
terrassa 20 m2, zona polisportiu. Nou a estrenar. Preu:
138.000 e. Interessats truqueu al telèfon: 655922765.
-----------------------------------------------PARTICULAR ven pis al c/
Sanahuja, 3 hab., moblat, 70
m2. Interessats truqueu al
tel: 615452452.

-----------------------------------------------ES VEN parcel·la rústica de
3.400m2. Molt a prop zona
urbana de Balaguer. Raó:
659436797 (tardes).
-----------------------------------------------VENDO piso c/ Gerona,
65m2, mueblado, calf. gas
natural, a/a. Telf: 627751380.
-----------------------------------------------LLOGUER pis 2 hab., cuina,
menjador, bany, traster. Edifici Caixa Penedès. Raó:
600932155.
-----------------------------------------------ES LLOGA pis nou a
Balaguer, parking, 2 hab.,
sense moblar. Trucar al:
973450800-659578658.
-----------------------------------------------PARCEL·LA en venda a la
Comunitat St. Miquel (la
Sentiu), 400m2 urbanitzable
per una vivenda, situació
immillorable.Tel: 652092918.
------------------------------------------------

TREBALL
-----------------------------------------------ES PRECISA ajudant de perruqueria amb experiència
per a caps de setmana. Raó:
667476172 (de 14:00 a 15:00
h. de dilluns a dijous).
-----------------------------------------------PNEUMATICOS DÍAZ SUBÍAS, busca persona para
sección de maquinaria pesada y mantenimiento.
Sabados mañana laboral.
Interesados presentarse.
-----------------------------------------------EMPRESA DE SERVEIS necessita aprenent, amb coneixements elèctrics teòrics,
amb la ESO aprovada (no
cal experiència). Portar C.V.
i fotografia al moment de
l’entrevista. Tel: 973447268
(Loli o Xavier).
-----------------------------------------------TRABAJA DESDE CASA, ingresos extras tiempo parcial, elevados ingresos tiempo completo, ideal para personas emprendedoras, sin
jefes ni horarios fijos. Telf:
687727525.
-----------------------------------------------S’OEFREIX jove per treballar per les tardes, d’auxiliar
administrativa o dependenta. Raó: 651723242.

-----------------------------------------------EMPRESA DE SERVEIS
precisa: DJ per bodes i banquets per caps de setmana i
festius. Imprescindible
bona presència. Truqueu al:
973447268 (Loli).
-----------------------------------------------S’OFEREIX noia jove per fer
feines de la llar, cuidar nens
o gent gran. Raó: 646067851.
-----------------------------------------------ESTABLIMENT comercial
de Balaguer, precisa noi/a
per treballar a mitja jornada.
Interessats/ades enviar C.V.
amb foto recent a l’Apartat
de Correus 145 de Balaguer.
-----------------------------------------------REALITZEM amidaments
de finques i parcel·les, amb
aparells de topografia d’alta
precisió. Raó: 626648630.
-----------------------------------------------ES PRECISA Administrativa amb coneixements de
comptabilitat i ofimàtica. Es
valorarà experiència. Trucar
al 609376099.
-----------------------------------------------SE OFRECE mujer para
hacer trabajos de limpieza.
Razón: 671485330.
-----------------------------------------------RESIDÈNCIA Geriàtrica St.
Domènec, precisa Diplomat/a universitari en Fisioteràpia. Jornada complerta.
Incorporació immediata.
Interessats, envieu C.V. a
l’adreça: info@resi.cat o truqueu al 973447500 (Marta).
------------------------------------------------

VARIS
-----------------------------------------------INTERBAN. Descuentos de
letras y pagares en 24 horas.
Llame al 973447477.
-----------------------------------------------INTERBAN. Créditos personales de 600 a 9.000e, sin
avales, en 24 h. T: 973447477.
-----------------------------------------------INTERBAN. No se agobie
por sus problemas económicos, consultenos y le
ayudaremos a solucionar
tus problemas.T: 973447477.
----------------------------------------------INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas ...
Consultenos al 973447477.

----------------------------------------------INTERBAN, soluciones económicas para atrasos,
deudas, embargos y subastas. Llamar al 973447477.
-----------------------------------------------ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar, depressiu, de personalitat,
agorafòbia. Informació i suport a afectats i el seu entorn, familiars-amics. Contacte: Associació Salut Mental Ponent-Balaguer - La Noguera. Truqueu als telèfons:
973221019-610260221,
www.salutmentalponent.com,
associacio@salutmentalponent.com
-----------------------------------------------REFORMES i rehabilitacions de pisos, apartaments i
xalets. Raó: 651911369.
-----------------------------------------------ES VEN porta metàl·lica de
magatzem, 4 fulles amb una
porta petita al mig. Alçada
4,25 m. i amplada 4’45 m.
Preu a convenir. Raó:
618107868.
-----------------------------------------------SE VENDEN maquinas de
coser, planas, recubridoras
y owerlok. Telf: 635462437.
------------------------------------------------

VEHICLES
-----------------------------------------------ES VEN Renault Megane
Scenic Confort Dinamic.
Any 2003, 33.000 kms, navegador, color gris, llantes.
13.500e. Telèfon: 625498870.
-----------------------------------------------COMPREM Tractors vells i
motos antigues. De totes
les marques i de tots els
models (Ossa, Bultaco,
Montesa i altres). No importa l’estat en que estiguin.
Raó: 973610087.
-----------------------------------------------ES VEN moto BMW, any
2002. R-1150-RT. Perfecte
estat. 3 maletes, punys calefactables, ABS, protector
motor i extres. Preu: 10.000
e. Raó: 639816670.
-----------------------------------------------VENC Renault Megane Clasic en bon estat, 125.000
kms. Any 1998. Preu: 3.000
e. Raó: 649784918.
------------------------------------------------
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Telèfons útils
ÀGER
AJUNTAMENT

973 455004

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 EVANGÈLICA
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

Farmàcies

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
AJUNTAMENT
973 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
--------------------------------------------------------------------------

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
607191367
---------------------------------------------------------MONTGAI
PERE SOLANS
973430110
---------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA
973438136
---------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 21 juny
a les 8 de la tarda del 26 juny
SALA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 26 juny
a les 8 de la tarda del 5 juliol
MARCH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 5 juliol
a les 8 de la tarda del 12 juliol
ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raó tel. 973 448 273

SORTIDES
BALAGUER
06.30 (1)
08.00
09.40
12.50
14.16 (4)
16.45
18.10
19.10 (4)

ARRIBADES
LLEIDA
06.59
08.30
10.09
13.19
14.46
17.14
18.39
19.40

SORTIDES
LLEIDA
06.00 (1)(2)
07.15
09.00 (3)
10.30
13.45 (3)
15.45
17.30
20.10

ARRIBADES
BALAGUER
06.23
07.44
09.29
10.59
14.19
16.14
17.59
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).

Horari d’autobusos
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
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

SORT.
17.21
13.17
19.47
14.00

DESTINACIÓ
CALENDARI
ESTERRI D'ÀNEU
feiners
AGRAMUNT
feiners
AGRAMUNT
de dill. a div. feiners
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

GRUP ACTEL
ADMINISTRATIU/A (REF. 46)

Venda de pis
al C/ Girona de 75m2.
TOTALMENT MOBLAT
i AMB
ELECTRODOMÈSTICS.
REFORMAT.

Horari de trens

· Formació CFGM o CFGS en Administratiu o equivalent.
· Persones responsables, organitzades i treballadores.
· Imprescindible disponibilitat horària.
S’ofereix: · Incorporació estable en empresa líder en el sector.
Remetre currículum, indicant referència a: ÒPTIMA Apartat de Correus,
nº.978 - 25080 Lleida o bé a l’e-mail: seleccio@fundacop.org
Perfil:

REHABILITACIÓ DE FAÇANES
Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius
Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F • BALAGUER
Tel. 699 949630

M ORENO

- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells
- Tècniques d’estudi i de redacció

Portes metàl.liques
Basculants i automàtiques
Escales i baranes metàl.liques
Serralleria i Forja
Estructures metàl.liques
C/ Thomas Edison, s/n
Tels. 973 586 773 - 605 801 804
25337 BELLCAIRE D’URGELL

-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
Centre de Reforç Escolar
cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
C/ Barcelona, 36 entresol 1a
GRUPS REDUÏTS
Tel. 973 447911 - BALAGUER
PROFESSORS LLICENCIATS

etàl .liques

EINA ESTUDIS 2002, SCP

Dra. LAURA LACUEVA MODREGO
Dermatologia i Dermoestètica
NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,
OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS
COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

Parquet natural i laminat
Tarima interior i exterior
Sostres, pèrgoles ...

C/ Almatà, 2 - 25680 HOSTAL NOU

C/ Gaspar de Portolà, 1 - BALAGUER
a/e: parquetsesets@telefonica.net
Fax 973 449 997 Mòbil 687 449 890

Tels. 973 451064 - 639 160541

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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