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Apartament d’obra nova en
venda. 70 m2 útils, cuina i

menjador independent, 2 hab.
dobles, bany complert,

terrassa (4’06 m2), galeria (5,70
m2). Tot exterior i solejat.

Acabats 1a qualitat. Zona molt
cèntrica. Preu: 150.253 e.

Nova promoció de cases
adossades. Pati de 60m2.
Garatge 45 m2. 1a planta

58m2: cuina, menjador, hab.,
bany, terrassa 12m2, balcó. 2a
planta 48m2: 2 hab. dobles,

bany, hab. suite amb vestidor,
terrassa. Acabats 1a qualitat!

Ref. 40212 Ref. 40263

Ref. 40215 - Hostal Nou Ref. 40283 La Sentiu

Pis en venda, 1a planta,
110m2 útils, 2 hab. dobles, 1
hab. indiv., bany complert,
cuina espaiosa, gran saló
menjador, gran terrassa i

galeria tancada. Preu:
108.200e. Zona molt cèntrica.

OPRTUNITAT!

Solar urbà en venda, 400 m2,
carrers acabats, llum i aigua.
Local social, piscina, tennis,
bàsquet, golf ... Xanfraner!

Ref. 40262
Rústica de reg a l’Horta
d’Amunt, 3.000 m2, amb

caseta. Ideal cap de setmana!
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Centre Mèdic Pere III

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

Dr. Jaume Canal
Medicina General

Visites els
dilluns, dimecres i

divendres,
de 5 a 8 de la tarda

Tel. 607 787 338

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

>>BALAGUER

El nou equip de govern format pel

grup socialista en solitari

Les obres de la nova  llar

d’infants, a punt d’iniciar-se

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

>>COMARCA

Amb la Festa Major de la Ràpita,

comencen les festes d’estiu

Una seixantena d’inscrits a la XII

Càtedra d’Estudis Medievals

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

>>CULTURA

Del 9 al 20 de juliol es fan tallers

d’arqueologia al Pla d’Almatà

El Taller de les Arts compta amb 25

inscrits durant el mes de juliol

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

>>ESPORTS

La Nit de l’esport reuneix més de

500 esportistes de Balaguer

El C.B. Balaguer jugarà a Primera

Catalana la propera temporada

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

>>OCI

Les piscines municiapls, un bon

lloc per fer-se passar la calor

Acabem d’encetar un nou estiu, una estació que va
íntimament lligada amb les vacances escolars, i conse-
qüentment amb nombrosos problemes familiars que han
de buscar les mil i una per col·locar els més petits de la
casa, el major nombre possible d’hores al dia, per tal de
poder mantenir l’horari laboral dels pares. Crec que ens
estem tornant bojos.

Nens que acabaren el dia 20 les classes, i el 21 iniciaven
les estades d’estiu, els campaments, els tallers didàctics,
l’estiuesport, o qualsevol altre programa que les associa-
cions, clubs, administracions, o els propis centres esco-
lars, s’han hagut de treure de la màniga per donar un ser-
vei necessari, però de dubtós benefici per als nens i nenes,
que cada cop estan menys temps amb la família.

Aquests dies, el govern de Madrid ha anunciat el paga-
ment de 2.500 euros per cada naixement al nostre país.
Està bé. Però potser caldria aplicar-se més en elaborar al-
guna llei que permetés compaginar millor l’horari laboral
amb l’horari escolar, els períodes de vacances de pares i
fills, i l’augment, com a d’altres països europeus, del per-
mís de paternitat o maternitat per als progenitors, sense
que això suposés un perjudici per l’empresa, per tal d’una
millor salut familiar dels nostres conciutadans.

Els nens i nenes  ja no juguen pel carrer o pels parcs
infantils que hi ha a la nostra ciutat, com ho feien fa uns
anys, no van a la piscina amb els amics del barri o la pròpia
família.  Els nens d’avui juguen als casals, a les colònies o
a les estades. Els més petits no tenen vacances. Canvien
d’activitat, canvien el mestre pel monitor, els llibres per la
pilota, la canoa o la bicicleta, però continuen amb l’activi-
tat programada, l’horari marcat i els mateixos companys
que han tingut durant el curs.

Crec que això no acaba de funcionar. Pensem-hi.

Els escolars i l’estiu

PORTADA

Transsegre 2007
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L’equip de govern de Balaguer es
forma només amb regidors socialistes

EL ple ordinari de l’Ajun-
tament de Balaguer celebrat
el passat divendres 29 de
juny, va acordar el
nombrament del cartipàs
municipal de cara a la legisla-
tura que comença ara i que
ha de perllongar-se fins el mes
de maig del 2011.

En el Ple Municipal, l’Al-
calde Miquel Aguilà va pro-
posar el repartiment de carte-
res entre els membres del
grup municipal socialista, ja
que aquesta força, la més
votada en les eleccions del
passat 27 de maig, no ha arri-
bat a cap acord de govern
amb cap altra formació polí-

tica amb representació al con-
sistori municipal.

El primer tinent d’alcalde,
continuarà essent Josep
Baldillou que governarà les
àrees de comunicació i de
règim interior. El segon tinent
d’alcalde serà Francesc Fer-
rer que dirigirà les regidories
d’Urbanisme, Serveis, Festes
i Medi Ambient. Mar Roldán,

Membres de l’actual equip de govern

tercera tinent d’alcalde deixa-
rà Cultura i Ensenyament i
passarà a dirigir l’àrea de Pro-
moció econòmica, comerç i
turisme, essent la vice-presi-
denta de l’Impic, substituint
el republicà Josep Maria Es-
coda, ara a l’oposició, men-
tre que Àngels Missé, la quar-
ta tinent d’alcalde de l’Ajun-
tament de Balaguer portarà
les àrees d’Educació i Cultu-
ra.

Juanjo Tenorio serà el cin-
què tinent d’alcalde i el mà-
xim responsable de les regi-
dories d’Esports i Joventut,
mentre que Montse Serra
seguirà al capdavant de Sa-
lut, Serveis Socials, l’Àrea de
la dona i participació, i Miquel
Quílez serà l’encarregat de les
àrees de  Via Pública i Segu-
retat, com ja ho ha vingut fent
els darrers quatre anys.

Consistori de Balaguer per la legislatura 2007-2011

Aprovat el nou cartipàs
municipal de Balaguer
en el ple ordinari
celebrat el passat
divendres 29 de juny

El passat dissabte,
dia 15 de juny,
l’Associació dels Amics
del bacallà de Lleida
varen organitzar la seva
ja tradicional sortida
anual amb els seus
a c o m p a n y a n t s
respectius.

Per la seva visita
d’aquest any 2007,
l’Associació va escollir
les anomenades caves
Costers del Sió, situades
al terme municipal de

Balaguer.
Aprofitant la visita a la

nostra ciutat, el President
de l’ Associació dels
Amics del Bacallà de
Lleida va ser rebut per
l’Alcalde de la ciutat,
Miquel Aguilà, just
després de ser nomenat
Alcalde per sisena
vegada, en la constitució
dels Ajuntaments.

Els associats de
l’Associació d’Amics del
Bacallà de Lleida que van
participar a la trobada, van
gaudir moltíssim i van
mostrar-se sorpresos en
la seva visita a les
instal·lacions de les noves
caves Costers del Sió,
valorant molt positi-
vament els vins que allí
s’hi fan.

L’Associació d’Amics del

Bacallà de Lleida visiten les

caves Costers del Sió

Caves Costers del Sió

Miquel Aguilà va
rebre el president de
l’entitat i després van
desplaçar-se a les
caves
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Durant l’estiu, l’Oficina de Turisme fa
visites guiades gratuïtes pels turistes

L’ Àrea de promoció de
l’Impic i concretament  l’Ofi-
cina de turisme de Balaguer
organitza novament per
aquest estiu una sèrie de vi-
sites guiades gratuïtes adre-
çades a tots els públics per
tal de promocionar turísti-
cament la ciutat i apropar-la
a tots els visitants que gau-
deixen de les seves vacan-
ces pel nostre territori.

Festa Major o Fira Balaguer.
Des de l’Àrea de

promoció es valora molt
positivament aquesta
activitat i no descarta
ampliar-la en diferents
èpoques de l’any.

La difusió de la
campanya turística de
Balaguer «es fa amb
constància i aprofitant
aquelles dates que la ciutat
és més visitada, amb la
intenció d’anar captant nous
mercats receptors que triïn
la ciutat per visitar-la durant
l’any», segons han indicat
fons de l’àrea de Turisme de
l’Impic.

Aquestes visites turís-
tiques per conèixer els
diferents indrets històrics de
la nostra ciutat, que es fan
en dimarts i divendres pel
matí, ja s’han establert en
diferents períodes del
calendari festiu de la ciutat,
com ara es fa durant tots els
dies de Setmana Santa i
també durant la celebració
de diferents festes com la

L’Oficina de Turisme organitza visites guiades per Balaguer

L’Associació l’Estel de
Balaguer i Caja Madrid
han signat un conveni de
col·laboració a través del
qual l’entitat bancària es
compromet a aportar
70.000 euros per tal de po-
der portar a terme l’am-
pliació del Taller Ocu-
pacional de l’Estel, que ac-
tualment està al màxim
de la seva capacitat.

Fons de l’Estel indica-
ren que hi ha un projecte
d’ampliació de l’immoble
amb un pressupost d’un
milió d’euros, dels quals
la meitat estan compro-
mesos pel Departament
d’Acció Social de la Gene-
ralitat de Catalunya, i la
resta d’aquest pressupost
han de financiar-se amb
mitjans propis o ajuts de
diferents organismes i en-
titats com la signada amb
Caja Madrid.

L’Estel amb seu a
Balaguer, és una associa-
ció sense ànim de lucre
amb una escola d’educa-
ció especial i el taller
ocupacional.

Caja Madrid aportarà 70.000

euros per l’ampliació del

taller ocupacional de l’Estel

Signatura del conveni amb Caja Madrid

L’ampliació del taller
té un pressupost d’un
milió d’euros, i la
meitat els aportarà
la Generalitat

Els dimarts i els divendres al matí, un guia turístic
mostra la ciutat de Balaguer a tots aquells visitants
que desitgen conèixer la nostra història
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ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

- 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, reformat.
- ES VEN  xalet al Club Segre, Gerb.
- ES VEN pis al c/ Barcelona, 4rt sense ascensor. Econòmic.

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

- 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

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044

Telf. 609 135 472

• 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

L’Ajuntament de
Balaguer ha adjudicat les
obres de construcció de la
nova llar d’infants a l’em-
presa   constructora
Lumbierres d’Alcorricó,
amb un pressupost d’un

milió cinquanta mil euros.
L’empresa constructora
començarà les obres du-
rant els propers dies, i es-
taran acabades a finals
d’any per tal de que la
nova guarderia,  per alum-
nes de 0 a 3 anys, pugui
entrar en funcionament a
partir de principis del pro-
per any 2008.

La Llar d’infants tindrà
dues línies de 41 alumnes
cadascuna i cobrirà amb
escreix la demanda de pla-
ces actuals.

L’Ajuntament de Balaguer

adjudica les obres de la

nova llar d’infants

La guarderia estarà
acabada a finals
d’any i entrarà en
funcionament a
principis de 2008

Lloc on s’ubicarà la nova llar d’infants

Els exalumnes de l’Àngel Guimerà
nascuts al 1963, es retroben a l’escola

El passat 16 de juny, un
grup d’exalumnes del col·legi
Àngel Guimerà, abans Primo
de Rivera, es van reunir amb
un grup d’exprofes-sors per
tal de veure les obres de
remodelació que s’estan fent
al centre escolar públic més
antic de la capital de la No-
guera i per donar l’últim adéu

a les aules on van estudiar.
Durant la seva visita, tam-

Estat actual de les obres de l’Angel Guimerà

bé van poder veure el nou
Servei Educatiu de la Nogue-
ra, ubicat al mateix recinte.

Els exalumnes quedaren
meravellats de com està que-
dant el centre, tot i que alguns
miraven amb certa
melancolia les aules que ben
aviat seran totalment refor-
mades.

Les obres de remodelació
de l’interior del centre, estan
molt avançades en la seva
primera fase, mentre que ara
ja s’està remodelant la sego-
na.

Grup d’exalumenes i exprofessors del centre

Juntament amb alguns
exprofessors, els
exalumenes visiten les
obres de remodelació
del centre escolar
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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

S’inaugura el pavelló del Molí de l’Esquerrà

amb un espectacular partit de Tennis Taula

El passat  22 de juny el
Club Tennis Taula Balaguer
va organitzar un partit d’ex-
hibició de tennis taula amb
motiu de la inauguració del
nou Pavelló del Molí de l’Es-
querrà, amb l’assistència de
l’Alcalde de Balaguer Mi-
quel Aguilà, del Regidor
d’Esports Juanjo Tenorio, i
d’un nombrós públic que va
gaudir de l’espectacle.

En el partit van intervenir
el jugadors Josep Ma. Palès
que ha estat diverses
vegades campió d’Espanya
i primer representant del
tennis taula espanyol en uns
Jocs Olímpics, Li Qui,

jugador d’origen xinès que
ha estat campió del món en
dobles i vàries vegades
guanyador de l’Open
Internacional de Vic, i
Frederic Sardà, germà del
televisiu Xavier Sardà i
propietari de la sala Luz de
Gas de Barcelona. Els
jugadors van oferir a un
públic embadalit un

Un moment de l’exhibició de Tennis Taula

espectacle de tennis taula
de fantasia, amb cops
espectaculars i efectes
impossibles, en una mostra
de Jogo Bonito del tennis
taula. Posteriorment van
oferir un partit de dobles
entre, d’una banda, Josep
Ma. Palès i Li Qui, i de l’altra
les jugadores del Balaguer
Villart Logístic Anna Biscarri
i Yan Lan Li, esposa de Li
Qui. Les jugadores del
Balaguer van posar de
manifest el seu altíssim
nivell de joc demostrat en
la darrera temporada a la
Divisió d’Honor Estatal
Femenina.

Amb aquest acte lúdic-
esportiu es va inaugurar el
nou Pavelló del Molí de
l’Esquerrà on, a partir
d’aquesta temporada, es
concentrarà tota l’activitat
esportiva del CTT Balaguer.

Josep Maria Palés i Li Qui

Gran exhibició dels
esportistes Josep Maria
Palés, campió d’Espanya
i el xinès Li Qui, campió
mundial de dobles

Més de vuitanta nens
i nenes, alumnes de la Llar
d’infants Patufet, acompa-
nyats dels seus familiars i
amics, van participar d’una
gran festa de final de curs,
el passat dissabte 30 de
juny, al parc de la Trans-

segre.
Els més petits van gau-

dir escoltant i ballant les
cançons populars infantils
que tocava el grup d’ani-
mació, per passar tot se-
guit al berenar que els
membres de l’Ampa de l’es-
cola havien preparat per a
tots els assistents.

Aquest any novament
es  va fer-se el lliurament
de les orles als alumnes
que enguany deixaran la
llar d’infants per incorpo-
rar-se als nous centres es-
colars.

La  guarderia Patufet celebra

la festa de final de curs amb

una assistència massiva

Festa final de curs del Patufet

La festa va celebrar-
se el passat 30 de
juny, al parc de la
Transsegre, al marge
esquerre del riu
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Les bibliopiscines tornen a la piscina
del Secà fins al proper 14 d’agost

Un tota de 22 mem-
bres del Centre d’Esplai
Gaspar de Portolà, entre
exalumnes i monitors, van
participar el passat cap de
setmana del 29 i 30 de juny
a la ruta pels Pirineus, amb
sortida des d’Ariste, fent
el Pic del Posets, a 3.375

metres d’alçada, segon
pic més alt dels Pirineus.

El divendres 29, tots
els participants van fer nit
al Refugi Angel Orús i
Forcau, on van sopar, i el
dissabte al matí van fer la
pujada al cim. Després
van retornar cap a casa.

El Centre d’Esplai Gaspar de

Potolà fa el cim de Posets

22 excursionistes van pujar al Posets

Bibliopiscines a la pioscina del Secà

Des del passat dilluns 2
de juliol i fins al proper di-
marts 14 d’agost, les piscines
del Secà gaudeixen del ser-
vei de lectura de les
Bibliopiscines, per tal de que,
petits i grans, puguin servir-
se dels lllibres, contes, revis-
tes i premsa diària, durant les
estones d’oci que passen al
recinte de la piscina durant
les tardes d’estiu.

Les bibliopiscines, de les
quals Balaguer n’és la ciutat
pionera, és un servei de la Bi-
blioteca Municipal, Margari-
da de Montferrat, juntament
amb l’àrea d’esports de
l’Ajuntament de Balaguer.

El servei de bibliopiscines
està obert de dilluns a diven-
dres, de 4 a 7 de la tarda, a les
piscines del Secà de la ciutat
de Balaguer.

Llibres, novel·les, contes, revistes i la premsa diària
conformen l’oferta de lectura de les Bibliopiscines
que estan obertes de 4 a 7 de la tarda
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La Festa continuarà el
diumenge 8 de juliol,
quan a partir de les 9h i
fins a les 11h del matí hi
haurà l’entrada de les bar-
ques al Parc Tancat de
Gerb.

A 2/4 de 12 del matí,
es donarà la sortida de les
barques. Durant el matí
l’arribada de les barques
estarà amenitzada pel

nombrós públic assistent
al parc de la Transsegre.

A les 2h del migdia es
tancarà el control
d’arribada a Balaguer i
seguidament es farà
l’entrega de premis
acompanyat d’una gran
mascletà de fi de festa i el
dinar de germanor per a
tots els participants i
públic que vulgui.

La festa continua durant

tot el diumenge al matí

La gresca està assegurada

Arriba una nova edició de la popular
festa aquàtica de la Transsegre’07

Una nova edició de la
Festa de la Transsegre se ce-
lebrarà aquest cap de setma-
na del 7i 8 de juliol.

La vint-i-tresena edició de
la festa més popular de
Balaguer, la festa major
d’estiu que començarà el
dissabte 7 de juliol amb la
verificació d’embarcacions
al marge esquerra del riu
Segre a la ciutat de Balaguer
de 9h del matí a 2h de la
tarda. Des de les 10h del matí
a les 4h de la tarda, es
produïrà l’entrada de les
barques al parc tancat de
Camarasa.

A les 4 de la tarda es

tancarà el Parc Tancat de
Camarasa i seguidament es
donarà sortida a les
primeres barques.  A les 8h
de la tarda, es farà el
tancament del control
d’arribada, a l’embarcador
de Sant Llorenç de Montgai.

A partir de  2/4 d’11 de la
nit, comença la festa al parc
de la Transsegre de Balaguer

L’embarcador de Sant Llorenç

amb el grup “The Gospel
Machine”. Al mateix temps
els assistents podran gaudir
amb una barbacoa en la que
es repartirà montaditos de
xistorra per tots els assitents
acompanyats de cervesa
negra.

A partir de les 12h de la
nit, tindrà lloc el tradicional
espectacle piromusical a
càrrec de la prestigiosa
Pirotècnia Igual.

Seguidament hi haurà
l’actuació del grup Hotel
Cochambre, i tot seguit
tancarà la festa l’Orquestra
Soul Machine, fins a altes
hores de la matinada, o fins
que el cos aguanti.

Durant tot el cap de
setmana hi haurà a
disposició de tots els
participants una zona
d’acampada gratuïta al
marge esquerre del riu, al
parc de la Transsegre.

La Transsegre omple de color el riu Segre

Durant els dies 7 i 8 de
juliol, vora tres-centes
barques participaran a
la gran festa de l’aigua
en la seva 23a edició
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La Transsegre, s’ha convertit en la
festa amb més trempera de Balaguer

La festa per excel.lència
de l’estiu de la nostra ciutat,
arriba a la seva vint-i-tresena
edició. Vint-i-tres anys des
d’aquell 1985 en que un grup
de joves van decidir-se a una
nova aventura: surcar les
aigües del riu Segre amb
embarcacions casolanes
fetes amb neumàtics i
fustes. El que era una a-
ventura d’una colla d’amics,
va crear tal expectació, que
l’any següent ja eren prop
d’un centenar d’intrepits
mariners d’aigua dolça els
que es decidiren a baixar per
les aigües del riu Segre entre
Camarasa i Balaguer.

Poc a poc, el nombre de
barques i de mariners ha
anat augmentantamb el pas
dels anys, obligant d’aquesta
manera, als organitzadors a

Participen a la festa vora tres-centes barques

Els balaguerins es volquen, any rera any, amb la
celebració de la considerada la festa major d’estiu
de Balaguer, com és la festa de la Transsegre

crear unes bases de
participació, de seguretat, i
tota una infrastructura per tal
d’assegurar l’èxit de la festa
més divertida de l’any.

I ho han aconseguit.
Vint-i-tres anys de treball
d’un grup de joves que
dediquen bona part dels
divendres de l’any ha
organitzar, planificar i lligar
tots els melics que sempre

surten quan t’embranques
en una aventura d’aquesta
magnitud.

Vint-i-tres anys de festa,
aquàtica, vint-i-tres anys de
gresca, vint-i-tres anys d’ale-
gria, vint-i-tres anys mullant-
se el cul, vint-i-tres anys de
Transsegre a Balaguer i co-
marca ... esperant que du-
rant molts anys més es pu-
gui continuar celebrant.

Les mesures de seguretat són importants
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Els organitzadors volen que aquesta
sigui una Transsegre de pel·lícula

Per tal de potenciar l’ori-
ginalitat en la construcció de
les barques i a partir d’a-
questa edició, l’organització
ha decidit introduïr un lema
que anirà canviant al llarg de
les properes edicions.

Es tracta de suggerir i
donar idees que ajudin als
participants a l’hora de

pensar en la construcció de
la barca i de la seva

Enguany el lema escollit és el cinema

originalitat.
«Una Transsegre de

pel·lícula» : una pel·lícula que
sempre recordarem, un
clàssic, l’entrega dels os-
cars, un personatge famós,
... o mil idees més que els
participants tinguin.

No es obligatori, i no es
tracta de tallar la iniciativa
d’aquells que ja portaven
una idea per aquesta edició,
només és senzillament una
proposta per promocionar
l’originalitat de les barques,
i que l’edició d’enguany sigui
... DE PEL·LÍCULA!!

L’organització vol barques originals

Per tal de millorar
l’originalitat de les
barques, l’organització
proposa el món del
cinema com a lema

Durant tot el diumen-
ge al matí, els més petits
tornaran a gaudir d’un
gran parc d’atraccions al
parc de la Transsegre, for-
mat per inflables i altres
atraccions que faran més

curta l’espera dels famili-
ars dels mariners que ani-
ran baixant, escalona-
dament, des del partidor
de Gerb fins a Balaguer.

El parc d’atraccions
s’ubicarà com l’any pas-
sat a la vora de la zona
d’acampada, a la part ar-
brada del Parc de la Trans-
segre.

Durant tot el cap de
setmana, també hi haurà
altre tipus d’atraccions si-
tuats a la Plaça Pau Ca-
sals.

L’organització ha previst una

zona lúdica per als més petits

al parc de la Transsegre

El diumenge al matí hi
haurà inflables i
atraccions per als
més petits, al parc de
la Transsegre

Atraccions al parc de la Transsegre
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Hotel Cochambre i l’Orquestra Soul
Machine posaran la marxa nocturna

Si bé la baixada pel riu
és l’element conductor de la
Festa de la Transsegre, una
de les parts festives més es-
perades pel públic i partici-
pants de la pròpia ciutat de
Balaguer, és la festa noctur-
na del dissabte a la nit, al Parc
de la Transsegre.

A partir de 2/4 d’11 de la
nit, el públic comença a
omplir aquest recinte de la
ciutat, per tal de participar al
sopar-barbacoa, de monta-
ditos de xistorra i cervesa,
acompanyat de música.

Enguany serà el grup
“The Gospel Machine” qui
amenitzarà la primera part
musical de la festa.

A partir de les 12’30 de la
nit, després del gran espec-
tacle piromusical a càrrec de
la Pirotècnia Igual, arribarà
el concert i la marxa nocturna
amb dos dels grups amb
més marxa del panorama
català com són “Hotel
Cochambre”, i l’Orquestra
“Soul Machine”. La festa nocturna és espectacular

La nit del dissabte de la Transsegre, tornarà a ser
especial, amb l’espectacle piromusical, i la festa
amb els grups Hotel Cochambre i Soul Machine

Des de la celebració
dels vint anys de la Trans-
segre, l’any 2004 la pro-
posta de la Transdibuix va
variar de la seva forma
original, de murals pen-
jats pels balcons dels car-
rers de la ciutat.

Van recollir-se els ana-
grames, logotips i cartells
corresponents a cada una
de les edicions, amb l’ob-

jectiu de dibuixar-los en
grans murals que s’han
anat col.locant en els dos
darrers anys als murs del
riu. Aquests murals de
3x4 metres  són fets amb
lona. Cada mural acull el
dibuix corresponent al
cartell  de cadascun dels
23 anys de baixada de la
Transsegre. Tots estan
pintats per escolars.

Els escolars col·laboren amb

la festa amb la Transdibuix

Els murs del riu, una exposició de cartells
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ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

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

Reserves tels. Tels. 973 446 055 - 606 105 223
Possibilitat de pagar amb targeta

60 alumnes participen a la Càtedra
d’Estudis Medievals de la Noguera

El passat dimecres al
matí va tenir lloc la inaugu-
ració del XII Curs d’estiu de
la Càtedra d’Estudis Medie-
vals Comtat d’Urgell, a càr-
rec de Josep M. Carreté, di-
rector general de Patrimoni
Cultural del Departament de
Cultura i Mitjans de Comu-
nicació de la Generalitat de
Catalunya, Joan Viñas, rec-
tor de la Universitat de
Lleida, Josep Roig, presi-
dent del Consell Comarcal
de la Noguera, Miquel
Aguilà, alcalde de Balaguer,
Joan Busqueta, president de
l’Institut d’Estudis
Ilerdencs, Maite Pedrol, di-

rectora de l’Arxiu Comarcal
de la Noguera i Flocel
Sabaté, catedràtic de la Uni-
versitat de Lleida.

Els diferents estudis so-
bre utopies i alternatives de
vida a l’Edat Mitjana i la seva
repercussió als nostres dies,
han estat els protagonistes
de la XII edició del Curs d’Es-
tiu: reunió Científica Interna-

Una seixantena d’alumnes al curs d’estiu 2007

cional de la Càtedra d’Estu-
dis Medievals Comtat
d’Urgell celebrada a la Seu del
Consell Comarcal de la No-
guera del 4 al 6 de juliol.

L’edat mitjana, imaginada
sempre en la rigidesa d’uns
ordres socials estables, en
realitat, mostra moltes
fisures per on imaginar, cer-
car o idealitzar un món dife-
rent. Aquest és un rostre poc
conegut de l’edat mitjana, a
la que ens acosten els princi-
pals especialistes del tema a
nivell mundial, durant els tres
dies del Curs d’Estiu.

Els 60 alumnes partici-
pants han pogut gaudir dels
millors especialistes del món
en aquests temes. El segui-
ment del Curs, és reconegut
amb dos crèdits i mig per la
Universitat de Lleida, la Uni-
versitat de Barcelona i l’Insti-
tut de Ciències de l’Educació
de la Universitat de Lleida.

Presentació del Curs 2007

L’Acte d’inauguració fou
presidit pel Director
General de Patrimoni
Cultural de la
Generalitat

El Consell Comarcal
de la Noguera ha presen-
tat el programa “Trepitja
Casa Teva” que s’inclou
dins del Pla Comarcal de
Joventut. Trepitja Casa
Teva va dirigida als joves i
pretén incentivar l’oci sa-

ludable entre ells, tot i do-
nant a conèixer els dife-
rents indrets de la comar-
ca de la Noguera.

La primera de les acti-
vitats presentades, es rea-
litzarà el proper 21 de juli-
ol, a la Vall d’Àger, on els
joves podran gaudir de la
bellesa del paisatge i po-
dran practicar diferents
esports d’aventura, com el
parapent, el caiac i el
trekking.

Els interessats poden
inscriure’s fins el 15 de juli-
ol al Consell Comarcal.

Aposta per un oci diferent

pels joves de la Noguera amb

“Trepitja Casa Teva”

Presentació de «Trepitja Casa Teva»

El Consell proposa
diferents alternatives
d’oci als joves, com la
pràctica d’esports
d’aventura
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ESTÈTICA ESPECIALITZADA
- Peeling i Peeling ultrasonic
- Neteja de cutis
- Nou serveri de làser (llum pulsada)
Gaudeix d’aquest nou servei,
qualsevol dia de la setmana.
Reserva ja la teva hora!!

c/ Sant Crist, 27-29

25600 Balaguer

Telf: 973 447 776

HORARI dilluns: 16:00 a 21:00 h

dimarts a divendres: 09:00 a 21:00 h

dissabte: 09:00 a 18:00 h

SERVEI DE PERRUQUERIA
- Canvis d’estil
- Extensions de grapa i queratina
- Tot tipus de metxes

Dimecres i dijous fem
descomptes escpecials!!

La Ràpita celebra la seva Festa
Major d’estiu del 12 al 15 de juliol

Del 12 al 15 de juliol, la
població de La Ràpita viurà la
seva Festa Major 2007, amb
una programació plena d’ac-
tes culturals i actuacions
musicals que faran les delíci-
es de petits i grans, amb di-
versió assegurada per a tot-
hom.

Els actes començaran el
dijous 12 de juliol amb la
celebració d’una Missa a
l’ermita  de Santa Margarida,
al Castell de la Ràpita a partir
de les 7’30 de la tarda, berenar
i posterior partit de futbol
solters contra casats a les 9
del vespre per acabar amb un
tastet de cuina a càrrec de

cuiners i cuineres de la Ràpita.
Els actes continuaran el

divendres amb el sopar de
germanor a partir de les 10 de
la nit. Aquest és un dels actes
més participats pels veïns del
poble. Tot seguit hi haurà
l’actuació del Ballet Rus
atraction, sessió de ball amb
Duetto i concert de Rock amb
Loca Histèria, Burning i el

Loca Histèria actuarà pels més joves

Gitano de Balaguer.
Els actes del dissabte 14

de juliol començaran a les
11,30 amb la instal·lació del
parc infantil Guyus durant tot
el dia, que acabarà amb el
bany d’escuma.

La música del dissabte
correrà a càrrec de
l’Orquestra Pensylvania, i una
sessió de música electrònica
amb Electronic Ràpita.

El diumenge a la tarda
continuaran els actes festius
amb la celebració de la Missa
cantada a l’església de Santa
Margarida, mentre que pels
més petits, i a partir de les
18.00 hores, s’ha programat
l’actuació d’animació infantil
amb el grup Plastic’s.

A partir de les 19.45 h,
exhibició de gimnàstica
Rítmica a càrrec de Laura
Costa Serret i acabarà la festa
amb una sessió de ball amb
Duetto.

La Ràpita celebra la seva Festa Major

Sessions de Ball,
actuacions i animació
infantil, centren la
programació de la Festa
de Santa Margarida

El passat dissabte 9
de juny els components
de Les Terres del Marque-
sat, un grup format per
18 persones es van endin-
sar en la història del an-
tic i bonic poble de
Tudela de Segre.

Al castell els esperava
l’Herminia Riart de Cal
Pubill, propietària del
castell.

L’actual castell està
construït, segons un
model barroc, sobre les
restes visibles de l’antiga
construcció. Durant la
Guerra Civil, va fer les
funcions d’escola militar
i centre de control
estratègic de les forces
republicanes, i les seves
parets conserven gràfics
i dibuixos d’un valor únic.

Les Terres del Marquesat

visiten el castell de Tudela

Visita a Tudela de Segre
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La Llosa

Primera línia de mar
APARTAMENT

de 70m2, amb 3 hab.,
1 w.c., i 1 bany i
cuina americana

Ref.  3001

La Llosa

Primera línia de mar
APARTAMENT

de 70m2, amb 2 hab.,
1 bany, cuina

americana i pàrquing

Ref.  3002

Cambrils Port

Primera línia de mar
PIS GRAN

amb 4 habitacions,
1 w.c., i 1 bany,
cuina i menjador.

Situació excel·lent

Ref.  3006

Vilafortuny

Primera línia de mar
APARTAMENT

de 70m2, amb 2 hab.,
1 w.c., i 1 bany, cuina,
menjador, parquing i
piscina comunitaria

Ref.  3004

Camí del Corralet

Primera línia de mar
APARTAMENT

de 45m2, amb 1 hab.,
1bany, cuina

americana i piscina
comunitària

Ref.  3005

OBRA NOVA OBRA NOVA

Ps.de l’ Estació

PIS de 140m2

amb 4 habitacions, 2
banys, menjador,

cuina, 2 terrasses,
ascensor i parquing

Ref.  5021

C/ Bellcaire

PIS de 100m2

amb 4 habitacions,
2 banys i ascensor.

Per reformar

Ref.  5020

Caixa Pensions

PIS de 70m2

amb 3 habitacions,
1 bany, menjador,
cuina i terrassa

Ref.  5012

C/ Joan Maragall

PROMOCIONS

CASES

ADOSADES
A

IVARS D’URGELL

Ivars d�Urgell

C/ Barcelona

Vilanova de Segrià

C/ Dr. Fleming

PIS de 60m2

A REFORMAR
amb 3 habitacions,

1 bany,
menjador i cuina

65.000 e

Ref.  5013

CASTELLSERÀ

Casa a
Castellserà

2 places de pàrquing,
4 habitacions,

2 banys,
traster i moblat

Ref.  5019

C/ Sant Lluís

PIS de 90m2

amb 4 habitacions,
1 bany, 1 wc,

menjador i cuina.
Moblat

Ref.  5015

PROMOCIONS

OBRA

NOVA
A

VILANOVA DE SEGRIÀ

OP
OR

TU
NIT

AT

CASA de 170m2

4 hab., 3 banys,
menjador, cuina, sala
d’estar, celler, traster,
200m2 de garatge i
500m2 de terreny

Ref.  5022

LOCAL
COMERCIAL

160m2 planta diàfana,
i 130m2 d’altell

Ref.  5018
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Cubells exposa una col·lecció de
pergamins medievals de l’Arxiu

El passat divendres 29
de Juny va tenir lloc a la Sala
d’actes de l’Ajuntament de
Cubells l’exposició: “Lletres
per a la memòria: recu-
peració, restauració i difusió
del patrimoni documental”,
una exposició de perga-
mins medievals procedents
de l’Arxiu Històric Municipal
de la població noguerenca
de Cubells.

Aquesta exposició
presenta alguns exemples
dels resultats de la restau-
ració, del fons medieval, que
el municipi de Cubells (la
Noguera) està realitzant
amb els seus fons docu-
mentals medievals i
moderns. Agrupats en tres
àmbits temàtics, Cubells i el
marquesat patrimoni reial;
endeutats per pagar les
rendes; els interessos
col·lectius: lluitant per la
supervivència, els perga-
mins exposats ens pro-
posen un breu passeig per
una part de la Història del
nostre territori.

La recerca realitzada
sobre aquest fons per la
historiadora Elena Cantarell,
professora de la Universitat
de Barcelona, ha portat a la
creació d’un catàleg en línia,
de manera que tota la
documentació d’aquest
arxiu, un cop restaurada,
digitalitzada i estudiada, és
plenament accessible a
través d’internet. Es tracta
d’una contribució més a

l’esforç que molts grups
d’historiadors estan realit-
zant des de les universitats,
biblioteques, centres de
recerca, digitalitzant fons
documentals, iconogràfics,
bibliogràfics i arqueològics.

Cubells exposa part del seu fons documental

Aquest projecte s’ha dut
a terme amb la col·laboració
de la Universitat de
Barcelona i el suport
econòmic de la Generalitat
de Catalunya i la Diputació
de Lleida.

Els documents són una mostra de la restauració del
fons documental medieval i modern de l’Arxiu
Municipal de Cubells que s’està portant a terme

El passat 27 de juny, a
la seu del Consell Comar-
cal de la Noguera, va te-
nir lloc l’acte fundacional
de l’Associació de Res-
taurants de la Noguera
“Noguera Cuina”, amb la
finalitat de promocionar,
i potenciar la cuina de la
comarca en base els pro-
ductes autòctons d’alta
qualitat i basats en els
fonaments de la cuina
catalana.

Al mateix acte de

constitució ja es van ad-
herir a l’Associació 12 res-
taurants de la comarca
(Casa Mercè, Monestir de
les Avellanes, Rialb, La So-
lana, Roma, Xirricló, San-
tuari del Sant Crist, Espí-
gol, Sapore, Cal Pepito,
Vishna i el Dien) i s’espe-
ra incrementar el nombre
de socis en les properes
setmanes.

La Junta directiva
d’aquest projecte, es-
collida pel termini d’un
any ja té preparat un
programa d’actuació amb
el suport del Consell
Comarcal, on destaca
l’organització d’unes
Jornades Gastronòmi-
ques per la primavera del
2008, amb el lema «Del
Paisatge a la Cuina».

Neix l’associació Noguera

Cuina, formada per diferents

restaurants de la comarca

Acte fundacional de l’associació

De moment ja s’han
inscrit una dotzena de
restaurants que volen
potenciar la qualitat
de la nostra comarca
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La balaguerina Mon-
tse Profitós Freixenet és
l’autora d’un llibre de con-
tes que acaba de publicar
l’editorial madrilenya
MCM, dins de la col·-
lecció “Los cuentos de la
yaya”, i que està il·lustrat
per l’il·lustradora bala-
guerina Carme Garcia.

Montse Profitós ha
signat un contracte amb

l’editorial, pel qual s’obli-
ga a enviar cinc contes
cada quatre mesos que
seran publicats en vo-
lums de cinc contes, com
el primer que ha vist la
llum fa pocs dies, mentre
que el segon es publicarà
durant les propoeres fes-
tes de Nadal. El tercer vo-
lum sortirà a la venda du-
rant la primavera del 2008.

Montse Profitós publica un

llibre de contes infantils

Portada del llibre de contes

El Museu organitza els contes de les
Mil i una Nits i tallers arqueològics

El Museu de la Noguera
ha organitzat per aquest mes
de juliol una de les activitats
que més èxit de públic va te-
nir en passades edicions
com són els contes de les
Mil i una nits. Cada dime-
cres del mes de juliol, a par-
tir de les 7 de la tarda, el
Museu acull la presència de
la princesa Shahrazad, la
qual explicarà diferents con-
tes populars, històries de
tresors fabulosos, reis pieto-
sos, homes rics plens de
maldats, històries de les Mil
i una Nits.

El Museu també ha pre-
parat una activitat pels dife-

rents carrers de la ciutat àrab
de Balaguer. El cap de set-
mana del 13 i 14 de juliol, a
partir de les 7 de la tarda, els
visitants podran passejar
amb el noble Avimoni Said
Hassan Ibn, per la ciutat del
segle XI, reben les explicaci-
ons interessants de com es
vivia a la ciutat Madína Balagí
els nostres avantpassats.

Tallers arqueològics al Pla d’Almatà

Per últim cal recordar
que del 9 al 20 de juliol, els
joves de més de 14 anys que
estiguin interessats en en-
dinsar-se al món de la arque-
ologia  podran participar dels
tallers arqueològics que es
durant a terme al jaciment
del Pla d’Almatà.

Els alumnes realitzaran
treballs de camp en el jaci-
ment seguint el mètode es-
tratigràfic, documentació
gràfica i fotogràfica de ni-
vells arqueològics, elabora-
ció de fitxes o un diari d’ex-
cavacions.

A més a més, aquest jo-
ves participants als tallers
d’arqueologia faran dife-
rents treballs de laboratori
com són la neteja dels ma-
terials recuperats durant les
excavacions realitzades du-
rant el taller, dirigit pels ar-
queòlegs del Museu Comar-
cal de la Noguera.

Contes de les Mil i una Nits

Els dies 13 i 14 de juliol
mostraran la ciutat àrab
i el Pla d’Almatà de la
mà del noble Avimoni
Said Hassan Ibn
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El col·legi Nostra Senyora del Carme
guanya el premi Baldiri Reixac

El Col·legi Nostra Senyo-
ra del Carme de Balaguer ha
obtingut de nou  un dels pre-
mis  Baldiri Reixac, en l’edi-
ció d’enguany.

El treball que ha estat
guardonat porta el títol
“2006. Any Mozart”, presen-
tat sota la configuració d’un
eix transversal, és una com-
pil·lació exhaustiva de tot el
procés metodològic i de les
activitats dutes a terme en
cadascuna de les matèries i
àrees implicades, així com
una mostra de les noves tec-
nologies emprades en el seu

ble conseller d’Educació
Ernest Maragall.

Cal fer esment de tota la
resta de premis literaris  i ar-
tístics que els i les alumnes
del Col·legi Nostra Senyora
del Carme de Balaguer han
obtingut durant aquest curs
escolar 2006-2007.

Durant aquest curs han
esta premiats els alumnes:
Vanessa Díaz, de quart
d’ESO; Sílvia Freixes, Sònia
Fornés, Alba Pujol i Juame
Rosellde tercer d’ESO; Nuria
Mitjans i Cristina Fernández
de segon d’ESO; Sandra
Adelantado, Gisela
Ramoneda, Anna Salué i
Carla Guilla de primer d’ESO;
Rosa Tribó, de sisè
d’educació primària; Anna
Bernal de quart de primària i
Mireia Llorens de P4.

desenvolupament.
La cantata “El Follet Va-

lent” i l’escenificació “Els
Nadals de Mozart”, interpre-
tades per tot l’alumnat de
l’escola, són els dos punts
centrals d’aquest disseny
curricular premiat.

El passat diumenge 3 de
juny una representació del
Claustre de Professors del
Col·legi assistí a l’Espluga de
Francolí, al lliurament de
premis i que reberen de
mans del Molt Honorable
president de la Generalitat
José Montilla i de l’honora-

Nombrosos premis pels alumnes del Col·legi Nostra Senyora del Carme

Els alumnes del Col·legi Nostra Senyora del Carme
han acumulat un bon nombre de premis durant el
curs escolar 2006-2007, acabat recentment

La directora i una
professora itinerant del
Science Centre de Malta i
una mestra de l’escola
Pawlu Xuereb Rabat
Primary A de Rabat
(Malta), han visitat les
quatre escoles de la ZER
El Jonc: CEIP de La
Ràpita, CEIP de Cama-
rasa, CEIP Joan Ros Porta
de Menàrguens i CEIP
Salvador Espriu de Vall-
fogona de Balaguer amb
motiu del contacte re-
gular de reunions de

treball, planificació, re-
visió i avaluació de final
de curs a Catalunya en el
segon any de treball
d’aquest projecte, que
porten a terme també
amb l’escola Sincik
Çamdere Ýlköðretim
Okulu  deTurquia.

El “Programa Come-
nius” permet als alumnes
tenir l’oportunitat de
practicar i millorar el seu
domini de l’anglès, es-
crivint cartes i els fa
adonar de la seva utilitat i
de que es essencial per a
poder-se comunicar.

D’altra banda, a nivell
del professorat es valora
aquesta experiència, molt
positivament el veure i
conéixer altres maneres
de treballar i d’organitzar-
se.

Representants d’un centre

escolar de Malta visiten la

ZER el Jonc de la Noguera

Visita dels representants de Malta

La visita forma part
del “Programa
Comenius” a la que
particien diferents
centres europeus
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Nens i nenes de Balaguer participen
de les activitats del Taller de les Arts

Vora 25 nens i nenes de
Balaguer d’edats compreses
entre els 4 i els 10 anys, par-
ticipen des del passat 2 de
juliol al nou programa d’ac-
tivitats infantils que organit-
za l’Impic sota el nom de
Taller de les Arts.

En el Taller de les Arts,
els més petits poden practi-
car les activitats d’arts plàs-
tiques, música i dansa, tea-
tre i mim, a les instal·lacions
de l’Escola Municipal de Mú-

La música forma part del Taller de les Arts

Els nens i nenes practiquen la dansa

El Taller de les Arts,
organitzat per l’Impic es
realitza durant tot el
mes de juliol en dos
torns quinzenals

sica de Balaguer i a l’Escola
d’Arts Plàstiques, amb mo-
nitors titulats que ofereixen
aquesta variada i selecta te-
màtica cada dia de 9 del matí
fins a les 2 de la tarda.

Els participants estan di-
vidits en dos grups, segon
l’edat i practiquen i desen-
volupen els seus coneixe-
ments artístics, ja siguin
manuals, com d’interpreta-
ció teatral, de dansa o musi-
cal, a través del ball i la can-
çó.

El Taller de les Arts es fa
durant tot el mes de juliol, i
realitzant-se en dos torns
quinzenals.

Aquesta activitat s’ha
presentat com a novetat
d’aquest estiu, substituïnt
als tallers de música i el
d’arts plàstiques que es ve-
nia realitzant donada la de-
manda d’una ampliació ho-
rària per part dels partici-
pants.

La Sala d’Exposicions
de l’Ajuntament de Ba-
laguer, acull des del pas-
sat 29 de juny, i fins la pro-
pera setmana, una expo-
sició de pintures a l’oli i
aquarel·les sota el títol
“Del Sahara a Balaguer”.

Fadel Jalifa Alí, cone-
gut pintor saharauí que
dirigia un centre d’arts
plàstiques a l’Escola Olof

Palmer en els campa-
ments de refugiats saha-
rauis, i donava classes de
pintura contemporània,
mostra les seves obres a
Balaguer a través de la
pintura,  fins el dia 15 de
juliol, per tal de donar a
conèixer la realitat del seu
país, que viu en guerra
constant amb el Marroc
des de fa dècades.

“Del Sahara a Balaguer”,

en una exposició de pintures

Exposició “Del Sahara a Balaguer”



27<<L E C T U R A

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

Només sortir de l’ou el
cocodril es menja un
pollet. Content, s’aproxi-
ma als seus pares i els
pregunta: «Veritat que sóc
fort?». Els seus pares però,
no n’estan orgullosos; ells,
de petits, eren molt més
valents.

Empipat el cocodril
comença a devorar ani-
mals més grossos: una
tortuga, un ànec ... i, fi-
nalment, decideix empas-
sar-se els seus pares!
Aquest acte el converteix
en el rei del seu poble. Tot
i això, el rei cocodril no està
del tot satisfet: serà capaç
de cruspir-se un elefant?

Àlbum il·lustrat que
tracta de la importància de
l’amistat per aconseguir la
satisfacció personal.

El racó del poeta

El rey cocodrilo

Autor: Grégoire

Solotareff

Gènere: Infantil (+5 anys)

La tierra pura

Autor: Alan Spence

Gènere: Novel·la
històrica

Las mejores pizzas del

mundo

Autor: Fabián Martín

Gènere: Cuina

La darrera novel·la de
l’escriptor escocès Alan
Spence, ens explica la
història de Thomas
Glover, un jove aventurer
escocès, que abandona la
seva terra natal i es
trasllada al llunyà Japó.
Allí es convertirà en un
important mercader, farà
fortuna, aprendrà les
tradicions dels samurais
i col·laborarà amb la
destitució del Sogún. En
el terreny personal però,
les coses no li van tant bé:
viu una història d’amor
amb una geisha.

Trajectòria, ascensió i
declivi, de la vida de Glo-
ver i descriu una nissaga
de cent anys que culmina
amb la destrucció de
Nagasaki el 1945.

Fabián Martín des de la
seva pizzeria-taller de Llívia
(Girona) s’ha convertit en
un creador inagotable. A
través de les seves crea-
cions, les pizzes han
adquirit la categoria de plat
de prestigi.

En aquest llibre podeu
trobar pizzes per a tots els
gustos: pizza per a celíacs,
les clàssiques, les origi-
nals, les calzone, la pizza
acrobàtica, la fondue de
pizza, el cóctel de pizza, la
pizza transparent, la japo-
pizza, la sopa de pizza ... I
també, amb els més di-
versos i insòlits ingre-
dients: selecta trufa, or
comestible, flors...

Amb el millor pizzer del
món, podrem prepar amb
èxit, delicioses receptes.

Miquel Trilla

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

Indesinenter-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Eufemismes clars disfressen el món
moltíssimes vegades,
com quan avancem pel pas vidriós,
amagat i obac,
a l’ombra de la fageda,
fuents com la daina,
amb l’alforja al coll i l’ai a l’esquena,
o escoltant tot sol com parla el silenci
quan de nit tot calla.
Tot ha estat escrit,
ens repetim i ens repeteixen.
Amb tot però, les causes sempre són
molt abans que cap dels fets,
que res no és pas casual sinó causat,
m’agrada creure.
Sentir que és a la pell la sort del goig
o l’encant bell d’allò més pur.
Sempre que puc alimento esperances
d’enginyoses apostes amb la vida
i amb el temps.
Eufemismes clars conformen la vida
moltes i moltes vegades.
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Laboratori

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

HORARI: diari de 9h a 11h.

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

La 19ena Nit de l’Esport va reunir més
de 500 esportistes al Teatre Municipal

El passat divendres 22 de
juny, el Teatre Municipal es
va vestir de gal·la per cele-
brar la 19ena edició de la Nit
de l’Esport de Balaguer, amb
la participació d’una vintena
d’entitats i més de cinc-cents
esportistes i dirigents d’en-
titats que van retre un emo-
tiu homenatge als esportis-
tes i entitats que més han
destacat al llarg de la tem-
porada recentment acabada.

Amb la presència de l’Al-
calde Miquel Aguilà, el regi-
dor d’esports, Juanjo Teno-
rio, la Delegada d’Esports de
la Generalitat a Lleida, Núria
Ramon i el President del

Consell Esportiu de la No-
guera, Josep Batalla, la Nit
de l’Esport va servir per fer
una menció especial a dos
esportistes que estan triom-
fant en el món del bàsquet
com a tècnics. Es tracta de
Josep Maria Torres, segon
entrenador del Plus Pujol
Lleida, i Kiko Pla, preparador
físic del DKV Joventut de

Josep Maria Torres i Kiko Pla

Badalona. Ambdós van re-
bre una placa de l’Ajunta-
ment de Balaguer.

De la mateixa manera
també ho van fer els tres
clubs que enguany han ce-
lebrat el seu aniversari. Per
una banda, el Club Futbol
Balaguer recollia una placa
en motiu del 90 aniversari de
l’entitat, també el Club Bàs-
quet Balaguer ho feia per la
celebració del 70 aniversari,
mentre que per altra banda,
el CPAM, Centre de Promo-
ció d’Activitats de Munta-
nya rebia una placa en com-
memoració dels seus 25
anys de vida.

En resum, un dels
moments més emotius de
la vetllada en la Nit de
l’Esport 2007 va ser quan van
fer el lliurament dels premis
als esportistes nominats
mem-bres del Club l’Estel de
Balaguer.

Foto de família de la 19ena Nit de l’Esport

La Festa va servir per
poder guardonar els
esportistes més
destacats de Balaguer,
la temporada 2006-2007

Del 16 al 25 de juliol,
Balaguer viurà la celebra-
ció del XII Open Interna-
cional d’Escacs, a la sala
d’Actes del Casal de la
Gent Gran. Amb la parti-
cipació de més de cent ju-
gadors d’arreu del món,

entre els que hi ha un bon
grup de Grans Mestres i
Mestres Internacionals, el
Campionat es celebrarà
en deu rondes, tots els
dies per les tardes a partir
de les 16,30 hores.

L’Open Internacional
de Balaguer repartirà un
total de 12.500 euros en
premis, entre els guanya-
dors de les diferents mo-
dalitats que sortiran pre-
miades.

El Director d’aquest
Torneig és Antoni Mon-
toliu.

Del 16 al 25 de juliol tindrà

lloc el XII Open Internacional

d’Escacs de Balaguer

Open d’Escacs de l’any passat

El Campionat, dirigit
per Antoni Montoliu,
comptarà amb més de
cent jugadors d’arreu
del món
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ILTRIDA VIATGES,

busca cobrir plaça de treball a Balaguer,
a la seva oficina de Majorista.

No és imprescindible cap titulació, però es valorarà Turisme, CFGS Agències
Viatge o experiència en el sector.

Contracte indefinit i formació a càrrec de l’empresa. Incorporació immediata.
Enviar CV amb fotografia a l’adreça rrhh@iltrida.com.

Es garanteix total confidencialitat.

El C.B. Balaguer jugarà a Primera
Catalana la primera temporada 07-08

El Club Bàsquet Bala-
guer ha anunciat que l’equip
sènior masculí jugarà la pro-
pera temporada, a la Prime-
ra Catalana, després d’haver
comprat una plaça en aques-
ta categoria.

Actualment estan ulti-
mant el fitxatge d’un entre-
nador i l’arribada de diversos
jugadors cedits pel C.B.
Lleida.

D’altra banda, en el de-
curs del Sopar de la Federa-
ció Catalana de Basquetbol,
el president de l’entitat, Jordi
Ribalta va rebre la “medalla
de distinció en basquetbol”
en categoria d’argent per la
seva constant i eficaç dedi-
cació al bàsquet”. Aquesta
distinció li atorguen, per por-
tar més de deu anys en el
Club, i per l’important esforç
d’en-guany amb la celebra-
ció del 70è Aniversari.

Així doncs, el club
presenta importants canvis
per la pròxima temporada
07-08. Lliurament de la medalla a Jordi Ribalta

El president de l’entitat Jordi Ribalta rep la medalla
en categoria d’argent, de la Federació per la seva
dedicació al bàsquet durant els darrers anys

Durant les tres darre-
res setmanes s’ha estat
disputant el II Torneig
“Ciutat de Balaguer” de
Futbol 7, organitzat pel
Club Futbol Balaguer, al
Camp Municipal d’Es-
ports, i que ha comptat
amb la participació d’on-
ze equips de la capital de
la Noguera.

Durant 14 dies, els

equips han disputat el tor-
neig amb el sistema de lli-
ga de tots contra tots, amb
partits de 40 minuts.

L’esportivitat i el bon
joc han estat les notes
dominants del Torneig,
que ha guanyat l’equip re-
presentant de Fusteria Tor-
rent, format, en gran part
per jugadors del Juvenil i
del Balaguer B.

El Fusteria Torrent guanya el

campionat de Futbol-7

Campionat de Futbol 7 «Ciutat de Balaguer»
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El Club Futbol Balaguer iniciarà la
pretemporada el proper 25 de juliol

L’equip tècnic del C.F.
Balaguer està ultimant la
confecció de la primera plan-
tilla del C.F. Balaguer, de cara
a la propera temporada 2007-
2008. L’equip que entrena
Emili Vicente iniciarà la
pretemporada el proper 25
de juliol, i fins al moment han
renovat bona part dels juga-
dors de la primera plantilla
de l’any passat, amb les bai-
xes del porter Eloi, que juga-
rà amb l’Esporting Maho-
nés, el central Isma, que ha
fitxat pel Manresa, Albert
Algado i Sisco Navas que no
continuaran a l’equip ver-
mell.

Les altes que s’han anun-
ciat fins a la data, són la dels
joves David Vendrell i Juan
Carlos, provinents del Juve-
nil A del Lleida, i el pivot de-
fensiu Ivan López que vé del
Palafrugell, així com l’ascens
al primer equip del jove del
filial, Genís Soldevila.

D’altra banda, el Club
Futbol Balaguer va presen-

Presentació del Campus a l’Ajuntament de Rialp

tar la setmana passada, el
Segon Tecni Camp de futbol
i bàsquet dels Pirineus que
se celebrarà a les poblacions
de Rialp i Sort, del 8 al 14 de
juliol, amb la participació
d’una setantena de joves
d’edats compreses entre els
8 i els 15 anys.

El campus de futbol diri-
git per Juanjo Tenorio comp-
tarà amb la particiació d’una
cinquantena de joves espor-
tistes, mentre que el campus
de Bàsquet, dirigit per
Francesc Almira es farà a
Sort i comptarà amb una vin-
tena de jugadors que podran
perfeccionar la pràctica del
seu esport amb dues sessi-
ons diàries d’entrenaments.

Alguns jugadors del pri-
mer equip del C.F. Balaguer i
també del C.B. Balaguer vi-
sitaran el Tecni Camp dels
Pirineus, per estar amb els
joves participants.

Ivan López, nou jugador del C.F. Balaguer

La segona edició del
Tecni Camp dels
Pirineus de futbol i
bàsquet comptarà amb
70 joves esportistes

Un parell de nedadors
del Club Esportiu Natació
Balaguer s’han classificat
per disputar el Campio-
nat de Catalunya de
natació benjamí que es
disputarà aquest cap de
setmana a les instal·la-
cions del Club Natació
Reus Ploms en piscina
olímpica de 50 metres.

En Pere Barbosa
Belmonte s’ha classificat
en les proves de les
modalitats de 100 metres

lliures, 200 metres estils i
els 100 papallona.

D’altra banda, el
nedador Nil Profitos
Pallars realitzarà les
proves de  les modalitats
de 100 metres lliures i 100
metres braça.

Cal recordar que en
aquesta categoria es
classifiquen els 100
primers nedadors del
ranking català en la suma
del temps de les quatre
proves (100 lliures, 100
papallona, 100 esquena i
100 braça).

Amb la incorporació
d’aquests dos njoves
nedadors són molts els
balaguerins que estan
competint en campionats
d’arreu de Catalunya i
d’Espanya.

Els nedadors Pere Barbosa i

Nil Profitós al Campionat de

Catalunya benjamí de natació

Pere Barbosa i Nil Profitós amb David Pifarré

Són els representants
més joves del Club
Esportiu Natació que
participaran en
campionats nacionals
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Ref. 40108

110 m2, 3 hab., 2
banys, terra gres,

calef. central,
balcó, pati interior
pels nens i piscina.

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.

Ref. 40212

Zona Pere III, 90 m2,
3 hab. dobles, 2
banys, menjador,
sala, calef. gas

indv., cuina-office.

Ref. 40219

Seminou, 60 m2, c/
Urgell, exterior,

portes de noguer,
terrassa, balcó.

Bon preu!

TARTAREU

Casa 300 m2, 2
plantes, cantonera,
llar de foc, forn de

forner. Moltes
possibilitats.

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’alumi-
ni, fusteria interior de faig, traster,. balcó,

exterior. Preu: 126.000 e.

Ref. 40155

Zona Ps. Estació,
casa 266 m2, 2
plantes+jardí de

120m2. Informació
personalitzada.

Ref. 40088

Ps. Estació, refor-
mat, 3hab., terra
gres, finestres

alumini, terrassa.
Per entrar-hi a viure.

Ref. 40220

Zona variant
Balaguer, xalet 800
m2, 6 hab., 3 plan-
tes, piscina, barba-

coa, jardí.

Ref. 40092

Planta comercial en
venda, Ps.Estació,

160 m2, 6 hab,
terrassa. Ideal per
despatx i vivenda.
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GROC és una publicació plura i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la llibertat

d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes sempre que es guardi el degut respecte que mereixen

persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de

l’article i un telèfon de contacte.

O P I N I Ó

Tot i que els resultats del
darrer 27 de maig no han
estat ni de bon tros els que
haguéssim desitjat, des de
la secció local d’ERC a
Balaguer volem agrair a tots
els  balaguerins i balague-
rines que ens han votat, el
seu suport incondicional.

Malgrat la pèrdua evident
de sufragis no és moment
de desmoralitzar-nos. Ans al
contrari. N’hem d’extreure
una lectura profitosa i en
positiu que ens ha de
conduir,  amb l’ajut de tots
els que heu cregut alguna
vegada en el projecte d’ERC,
a la veritable raó de ser del
nostre grup polític que no és
altra que la de governar a
Balaguer.

No és moment, però, de
cercar ni culpes ni culpables.
Tots en sabem de  raona-
ments i de fer anàlisis polí-
tiques, socials i de situació
davant una qüestió tan
important com és la valora-
ció d’uns resultats elec-
torals. Nosaltres ens
quedem amb un cert gust
amarg per no haver sabut
comunicar a la ciutadania la
tasca feta en els darrers anys
formant part del govern de
la nostra ciutat; Gràcies,
també a la nostra presència
a govern, s’han endegat
innombrables actuacions
encaminades a promocionar
la nostra història i la nostra
cultura, ambdues íntima-
ment lligades al nostre ideal
nacional. També a vetllar per
la màxima qualitat de vida
dels ciutadans amb inicia-
tives que van des de la
implementació de recursos
socials i sanitaris fins al
disseny del futur sanitari de
Balaguer com a capital de
comarca. No han mancat
iniciatives mediambientals,
educatives, industrials i

comercials, sense oblidar
aquelles destinades a que
Balaguer gaudeixi d’un espai
propi dins el món municipal
català.

Malauradament, i fent
una anàlisi retrospectiva
dels darrers 16 anys, el nostre
suport al partit majoritari
ens ha deixat, en el millor
dels casos, com a tercera
força política de la ciutat.
Molt per sota, creiem nosal-
tres, del que es mereix ERC
d’acord amb la intensitat de
la tasca realitzada.

És per aquest motiu -i no
per cap altre- que la secció
local de Balaguer ha decidit
no donar suport al PSC-
PSOE en la legislatura 2007-
2011.

És un fet força transcen-
dent perquè deixem d’anar
de la mà amb els nostres
socis de govern tradicionals,
després d’haver fet una
lectura en positiu dels
resultats del 27 de maig.

Sabem que els projectes
que s’han endegat per la
ciutat  no s’han acabat i
s’hauran de discutir en
aquesta nova legislatura.
Som conscients del fet i
també som coherents amb
les nostres responsabilitats
contretes amb el futur de la
nostra ciutat.

Sabrem estar a l’alçada
de les circumstàncies, que
no en càpiga dubte. Un cop
més oferirem esforç i treball.
Comunicació i consens.

Ho oferirem a l’equip de
govern però també als grups
polítics que, com nosaltres,
hagin decidit quedar-se en
l’oposició, en el ben entès
que és el bé de Balaguer el
que ha de prevaler.

Només caldrà que
tothom sàpiga estar a
l’alçada de les circums-
tàncies.

ERC a Balaguer

Secció local d’ERC a Balaguer

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

Van de Fira

En primer lloc una
observació. En el meu passat
escrit al començament de la
quarta columna es pot llegir
la paraula “estafar”, no és la
que li corresponia. Aquesta
s’ha de canviar per la
“d’escalfar”, dit això que no
té massa importància anem
a comprovar si veiem el
mateix.

Estem en ple mercat de
“xollos mandongueros”.
Potser en cap ocasió s’havia
mostrat d’una manera tan
descarada i descarnada com
en aquesta. Per ample que
es pugui fer l’arc per passar-
se per l’entrecuix la veu del
votant, els nostres politi-
quets ho superen en escreix,
amb la benedicció dels seus
partits. Des d’inventar-se
marques blanques a
regatejar i especular amb
males arts, llocs als consells
i diputacions. Tot cridant
entusiasmats; Aquest
desgavell és vida!, aquesta
oportunitat és única! Visca
la nostra democràcia!. I tots
es creuen amb prou dret per
a que els pertoqui un bon
tros de pastís monetari. I en
aquest joc propi de cràpules
per cada afavorit n’hi ha un
altre que es pot sentir
defraudat. Al nostre volgut
alcalde li han fet nones per
la presidència de la
Diputació, després d’anys i
panys de guanyar l’Ajunta-
ment de Balaguer i portar-lo
en safata al partit. Renoi Sr.
Aguilar que poc s’assembla
el seu partit amb Unió, que

C.G.A.

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

és capaç d’enaltir a la Sra.
Pallé després de tota la
història escrita i mostrada en
públic. Després que vint-i-
escaig de socis no la vulguin
veure ni pintada a la paret.
Bé, un pot treure la conclusió
de què la direcció d’Unió se
sent identificada amb ella
perquè és com ella, o potser,
perquè nosaltres som uns
ases que no hem sabut
descobrir i fruïr dels amors
que ens prometia.

Pel que es sap el Sr.
Aguilà no desitja governar
amb una simple majoria, i
els seus possibles socis li
van dient que no. Reconec
que pot ser una mica
empipador, però és molt
democràtic no anar amb el
“rodillo” justificant deci-
sions. Clar del tot no ho és,
però massa espès tampoc,
no sempre es troba l’anyell
polític com el Sr. Escoda que
restava sempre embadalit
davant seu, i si poques
paraules té amb vostè
només li calia dir sí. I ara que
farem?, després de provar
els cigrons d’importació qui
és capaç de menjar els de
Badajoz?. Alguna cosa se li
ha de buscar per fer-li el
succedani monetari al 60%
del temps que venia
dedicant a l’Impic cobrant.
L’amagarem a la Diputació?
no és mecànic? és un bon
operari? quines excelses
virtuts cerebrals infon la
democràcia, i sense afaitar-
se la barba! I el Consell
Comarcal com s’amanirà?

Tot ens porta a pensar en
un Carnestoltes col·lectiu
peti qui peti. I estem de
sort, de molta,
moltíssima sort!, perquè
no ens assemblem a la
Lleida del meu admirat Sr.
Ros que anomena
gerents a mans plenes, i
mentre que un treballador
o un pensionista es veu
augmentat el sou amb un
dos i unes dècimes, el Sr.
Ros oblida allò de la
moderació salarial tant
aconsellat, i apuja els
salaris dels regidors en un
set per cent. Visca el
socialisme ben entès! Jo
sempre ho he dit tots són
iguals, però alguns són
més iguals que els altres.

Es diu que per fer riure
a la gent es necessita
estar molt trist, potser és
veritat, però en els
moments actuals no cal
estar trist només mirant
l’escenari del dia a dia, -
aquest Firal-, ja pots riure,
això sí, emprenyat. A mi
el pensament esquerrà
m’agradava per la idea del
progrés humà i per la seva
germanor i austeritat. Ara
només vec sectarisme,
un monetarisme ferotge i
un desig de mullir el
poder. Tota aquesta Fira,
només m’interessa per
poder dir que, a no tardar,
a votar només hi aniran
els candidats, la seva
família i els seus
beneficiats, i com que no
té caires d’arranjar-se,
“dintre mil anys tot ens
semblarà nimietats”, com
deia Mao-Tse- Tung.

---------------------------------------------
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973 246 850 - 667 471 961

ZONA TORRELAMEU

Nueva construcción de pisos y
áticos de 2, 3, 4 habitaciones, con
terrazas de hasta 134 m2 con bar-
bacoa. Jard ines propios y
comunitarios, piscina comunitária.
Suelo de parquet, video portero, co-
lumna hidromasajes, a/a, atrapa
polvo.  Los precios inc luyen
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.

La Nit de Sant Joan
vaig baixar al riu disposat
a tractar de gaudir un any
més de l’orquestra de torn,
entre la mascletà de
petards i coets.

Quina sorpresa! Allà
estava lo Ton de la
Reguereta, fent cua per
treure’s un tiquet d’algun
combinat alcohòlic. Vaig
encendre la gravadora i
m’hi vaig atansar, segur
que hem regalaria amb una
bona dosi de la seva
saviesa surrealista.
- Bona nit Ton! - Vaig dir,
(Pum!)
- Que els passa a aquests
sonats? - Va preguntar lo
Ton; (Patapam!). Això
sembla un institut
americà!

Jo vaig encongir les
espatlles amb gest de
resignació; (Traca! Traca!
Traca!) i vaig dir:
- La nit de Sant Joan, ja se
sap...

Lo Ton va somriure
ensenyant una dent d’or:
- Ja em vols tornar a fotre
el pel!! (Bimbaaa!!) Si
estem a la Transsegre!

Em vaig fregar les
mans. Aquest home, amb

Entrevistes Freaks.

Transsegre Bum! Bum!
Inyaqui Olarte Vives

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

dues copes de més, era una
mina de despropòsits, i
encara continuava en-
raonant:

- He sortit de la taverna i
m’he dit; ara que és aviat i
abans que hi hagi massa
cua, baixaré a treure’m uns
tiquets per a poder xumar al
meu aire; (Puuum!)
(Totxooo!). El que no sabia
és que aquests de la
Transsegre enguany
muntarien el correfocs entre
el públic. L’han cagat! La
gent està marxant
acollonida; (tsxx... POOm!!!)

Un xiquet ens acabava
de tirar un barreno als peus.
Lo Ton va sortir corrents
darrera seu cridant:
- Hòstia! si t’agafo ets pell!

Així s’acabava l’entre-
vista, amb lo Ton perdent-se
entre el fum de la pòlvora i
entre els quatre incon-
dionals de la revetlla amb
nervis d’acer, o directament
sords.

No sé jo, si no valdria la
pena declarar el lloc on toca
l’orquestra zona lliure de
petards, o organitzar el ball
en un pavelló on no hi entrin
els petardistes. En resum.
Bona Transsegre!

Discriminar

El Diccionari defineix
discriminar com “donar un
tracte d’inferioritat a dife-
rents membres d’una col·-
lectivitat per motius socials
o religiosos”.

No vull pas creure que
des del Municipi aquest
tracte discriminatori sigui un
fet que es doni amb molta
freqüència, encara que com
a President de l’Associació
d’amics del Santuari i la
muntanya del Sant Crist de
Balaguer sí que m’he adonat
que hi ha certa reticència en
concedir-nos col·laboració a
certes actuacions com ara
netejar el Calvari o tenir cura
de l’arbrada de la muntanya,
tot i que s’ha demanat insis-
tenment ajuda a aquest  Ens
Oficial.

Val a dir però, que no fa
molt que l’administració
municipal ens va afavorir
amb un ajut econòmic per
atendre unes despeses extra
que forçosament haguérem
de fer (ens queia la mun-
tanya).

Tot i que no crec que
Municipalment s’hagi qües-
tionat mai, serà perquè ens
en parla la nostra història,
que un dels trets més

Associació d’amics del Santuari i de la Muntanya del Sant

Crist de Balaguer

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

caracterís-tics de la Ciutat de
Balaguer és el Sant Crist ja
sigui per la seva simbologia
divina, pel fet de com ens
explica la tradició que va
arribar entre nosaltres, o més
prosaicament per la seva
atracció de gent d’arreu que
el visiten per ves a saber que,
i que ja posats a Balaguer, al
propi temps lliuren la
consegüent visita turística a
la ciutat.

Ara però, mai hem vist
autocars que portin gent
d’arreu per visitar exclu-
sivament la gespa que hi ha
a les marges del riu Segre,
tot i que des del Municipi
tenen  cura i s’hi gasten
molts diners en neteja i
jardineria per a que l’arbrada
tingui bon aspecte, la gespa
llueixi esplendorosament i
les vores i el dintre de l’aigua
tinguin un bon aspecte.

Sabem perquè recent-
ment s’han trobat indicis que
antigament pel riu s’hi
podien baixar altres merca-
deries apart dels rais de
fusta, però en cap tractat
històric ni en cap document
escrit hem llegit que les
marges del riu Segre eren o
siguin un lloc emblemàtic i

amb atractiu suficient com
per a que des del Municipi
s’hi esmercin tants diners
a l’any per mantenir-lo en
l’estat que presenta
habitualment, encara que
ara per ara s’utilitzi per
desenvolupar-hi algunes de
les  activitats lúdiques que
celebra la Ciutat.

Perquè aquest dos rao-
naments, aparentment tan
antagònics? doncs la
qüestió és simple; ningú
pot posar en dubte que els
dos llocs mereixen una
atenció especial pel seu
simbolisme en front la
Ciutat, per tant des de
l’Administració els dos
llocs han d’estar tractats en
paritat de condicions.

Segons el cadastre part
de la muntanya del Santuari
del Sant Crist és propietat
del Bisbat d’Urgell, encara
que de l’ús de fruit de tota la
finca en gaudeix la ciuta-
dania i els que ens visiten,
per altra banda el cadastre
també ens diu que les
marges del riu Segre són
propietat de la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE)
però a l’igual que la
muntanya de l’ús de fruit en
gaudeix el poble de Balaguer
i els que ens visiten.

Conclusió final no es pot
“Discriminar” ningú, els dos
llocs mereixen un tracte
paritari donada la seva
objectivitat vers la ciutat.
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CASA DE

LLOGUER
a Balaguer. Cèntrica.

3 hab., menjador, cuina,
bany, quarto rentadora i

rebost. Calefacció.

Raó tel. 973 448 273

Les piscines, un lloc per protegir-se
de les altes temperatures de l’estiu

Les altes temperatures
amb les que va despedir-se
el mes de juny i ha arribat el
mes de juliol, fan que les pis-
cines municipals de Ba-
laguer siguin un pol d’atrac-
ció per nombrosos banyis-
tes que diàriament acudei-
xen a aquests equipaments
per tal d’alleugerir la forta
calor que pateixen.

Tant les piscines del
Poliesportiu com les pisci-
nes del barri del Secà estan

obertes des de les 11h del
matí fins a les  8h del vespre.

D’altra banda, la regido-
ria d’esports de l’Ajunta-
ment de Balaguer ja ha inici-
at el programa “Estiu Esport

Joves protegint-se de les altes temperatures

2007”, que enguany engloba
el Triaesport, amb les tradi-
cionals estades esportives
Camp Base, les piscines d’es-
tiu i les activitats aquàti-
ques, especialment amb els
diferents cursos de natació
per infants, per adults, per
nadons, a més del tradicio-
nal bany lliure.

L’activitat principal d’a-
quest programa dels darrers
anys és el Triaesport que es
realitza a les instal·lacions
del pavelló del Molí de l’Es-
querrà, al pavelló polies-
portiu i al Camp Municipal
d’Esports.

En aquest programa, el
participant pot triar tres es-
ports que podrar practicar
cada matí.

Les piscines del Secà

Centenars de
balaguerins utilitzen les
piscines municipals del
Polisportiu i del barri
del Secà

Des de fa uns anys,
des dels Serveis Educa-
tius de l’Ajuntament de
Balaguer s’ha  anat am-
pliant l’oferta d’activitats
esportives, educatives i
culturals destinades als
més joves, durant el perí-
ode de vacances escolars
d’estiu, per tal de cobrir
algunes de les hores de
lleure dels nostres petits
i adolescents, en els me-
sos de juliol i agost, i
abans d’iniciar un nou
curs escolar.

Des de l’IMPIC, s’ofe-
reixen les estades infan-
tils, per nens de 0 a 3
anys, que obren la pos-

sibilitat de que els més
petits puguin assistir
durant la segona quin-
zena de juliol i tot el mes
d’agost, a les estades
infantils que s’organitzen
a les instal.lacions de la llar
d’infants Patufet tots els
matins de 8,30 h a 14 h,
amb la possibilitat de
servei de menjador.

Les Estades infantils del

Patufet, per nens de 0 a 3

anys, durant juliol i agost

Estades infantils del Patufet

Les estades de la llar
d’infants ofereixen
servei de menjador a
tots els usuaris que
ho desitgin

ES PRECISSA
Muntador de mobles

de cuina i tècnics
d�instal·lacions de gas.
Interessats adreçar-se a

FORNES, S.A.
Tel. 973445963
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Anuncis breus classificats

NOVA PROMOCIÓ
Pisos i dúplex al c/
Barrinou (la Giradeta)

� 60 i 90 m2 útils
� Terra de parquet
� Acabats de qualitat
� Zona tranquil·la
� Excel·lents vistes

Av. Països Catalans, 17-19  |  Tel. 973 446321  |  BALAGUER

Moises Puigpelat

IMMOBLES
------------------------------------------------
ES VEN PIS al c/ Girona, 75
m2. Totalment moblat i amb
electrodomèstics. Refor-
mat. Raó: 973448273.
------------------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Ref. Gestoria Cudós. Raó:
973450555, Montse.
------------------------------------------------
VENC estudi a l’Av. Països
Catalans, 1 hab. Raó:
620043200.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA botiga de
roba infantil per no poder
atendre, en ple rendiment.
Amb stock actual. Abstenir-
se curiosos.  Raó: 973450223
(de 10:00-13:00 i de 17:30-
20:00h). Traspàs a bon preu!
------------------------------------------------
VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer.
Raó: 973446161-629310479.
------------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèn-
tric. Raó: 607896071.
------------------------------------------------
COMPRO PISO de segunda
mano en Balaguer, de parti-
cular a particular. Razón:
610412517.
------------------------------------------------
BALAGUER vendo aparta-
mento 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.
------------------------------------------------

PARTICULAR ven pis 60 m2,
terrassa 20 m2, zona polis-
portiu. Nou a estrenar. Preu:
138.000 e. Raó: 655922765.
------------------------------------------------
LLOGUER pis 2 hab., cuina,
menjador, bany, traster. Edi-
fici Caixa Penedès. Raó:
600932155.
------------------------------------------------
SE VENDE piso c/Bellcaire,
87m2, ascensor, calf., 3 hab.,
2 terrazas. Con mue-bles y
electrodomésticos. Precio:
130.000 e. Telf: 605865556.
------------------------------------------------
ES VEN pis de particular a
particular, al c/d’Avall, 155
m2. Tot Reformat, 5 hab.
Segon pis. Preu: 138.233 e
(23 milions ptes). Raó:
609135472-679857044.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA bar al c/
Bellcaire. Raó: 973448053.
------------------------------------------------
ES LLOGA apartament a
Cunit, 1a línia de mar, Juli-
ol, 3 hab., 2 banys, terrassa,
pàrking, piscina. Preu: 800
e/quinzena. Tel: 661470848.
------------------------------------------------
ES LLOGA casa 75m2, a
Balaguer. Cèntrica. Raó:
973448273.
------------------------------------------------
SE VENDE parcela, Av. Àn-
gel Guimerà, 150 m2 (225 m2

edificables). Ideal casa
adosada. Situación immejo-
rable. Precio: 120.000e. Telf:
639374155.
------------------------------------------------
VENDO piso y apartamento
de obra nueva, con piscina
y zona de recreo comunes.
Razón: 687453504.
------------------------------------------------

ES LLOGA magatzem de
1.000m2, Pol. Ind. Camp
Llong. Amb instal·lació d’ai-
gua i llum, oficines amb ca-
lefacció i a/a, alarma, cà-
mares vigilància, i caixa se-
guretat. Raó:609432684.
------------------------------------------------
VENDO piso, Zona Secà, 3
hab., cocina, comedor,
terraza, 1 baño, 1 trastero.
Con o sin muebles. Precio
razonable. Razón: 635441100
(a partir 15:00h).
------------------------------------------------
SOLÀ edificable en venda,
al c/Sta Maria de Balaguer,
aprox. 180m2. Preu: 30.000e.
Molt bones vistes. Raó:
973450663 (a partir 21:00h).
------------------------------------------------
OCASIÓ, venda de terreny
400m2,urbanització St. Mi-
quel (Sentiu). Amb piscina
comunitària, tennis, bàs-
quet, local social ... Telf:
686001066.
------------------------------------------------
ES LLOGA pis 2 hab, cuina,
menjador, bany, traster, Edif.
CaixaPenedès. T: 600932155.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA forn al cen-
tre de Balaguer. Bones con-
dicions. Raó: 697238291.
------------------------------------------------

TREBALL
------------------------------------------------
ES PRECISA ajudant de per-
ruqueria per caps de setma-
na. Raó: 667476172 (de 14:00
-15:00 h. de dilluns a dijous).
------------------------------------------------
S’OFEREIX noia jove per fer
feines de la llar o bé cuidar
gent gran. Raó: 646067851.
------------------------------------------------

EMPRESA NOVA a Bala-
guer, busca instal·lador amb
experiència en electricitat i
fontaneria. Preferiblement
tenir el carnet de conduir B1.
Truqueu al: 610751154.
------------------------------------------------
PNEUMATICOS DÍAZ SU-
BÍAS, busca persona para
sección de maquinaria pe-
sada y mantenimiento. Sa-
bados mañana laboral.
Interesados presentarse.
------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS ne-
cessita aprenent, amb conei-
xements 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, in-
gresos extras tiempo parci-
al, elevados ingresos tiem-
po completo, ideal para per-
sonas emprendedoras, sin
jefes ni horarios fijos. Telf:
687727525.
------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS
precisa: DJ per bodes i ban-
quets per caps de setmana i
festius. Imprescindible
bona presència. Truqueu al:
973447268 (Loli).
------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------
ES PRECISA Administrati-
va amb coneixements de
comptabilitat i ofimàtica. Es
valorarà experiència. Trucar
al 609376099.
------------------------------------------------
BUSCO COMERCIAL, pre-
ferentemente chica, con
coche propio. Buenas comi-
siones. Razón: 651704859.
------------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------------
ES VEN acció Club Tennis
Balaguer. Raó: 977207367.
------------------------------------------------

INTERBAN. Descuentos de
letras y pagares en 24 horas.
Llame al 973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. Créditos per-
sonales de 600 a 9.000e, sin
avales, en 24 h. T: 973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas ...
Consultenos al  973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. No se agobie
por sus problemas econó-
micos, consultenos y le
ayudaremos a solucionar
tus problemas.T: 973447477.
-----------------------------------------------
INTERBAN, soluciones eco-
nómicas para atrasos,
deudas, embargos y subas-
tas. Llamar al 973447477.
------------------------------------------------
ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar, de-
pressiu, de personalitat,
agorafòbia. Informació i su-
port a afectats i el seu en-
torn, familiars-amics. Con-
tacte: Associació Salut Men-
tal Ponent-Balaguer - La No-
guera. Truqueu als telèfons:
9 7 3 2 2 1 0 1 9 - 6 1 0 2 6 0 2 2 1 ,
www.salutmentalponent.com,

associacio@salutmentalponent.com

------------------------------------------------
REFORMES i rehabilitaci-
ons de pisos, apartaments i
xalets. Raó: 651911369.
------------------------------------------------
SENYOR de 60 anys, busca
senyora d’entre 55 i 60 anys,
per establir amistat. Interes-
sades trucar al 661897360.
------------------------------------------------

VEHICLES
------------------------------------------------
COMPREM Tractors vells i
motos antigues. De totes
les marques i 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 cale-
factables, ABS, protector
motor i extres. Preu: 10.000
e. Raó: 639816670.
------------------------------------------------
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Farmàcies

Farmàcies de torn de Balaguer

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

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

Telèfons útils

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

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).

Horari de trens

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
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

Horari d’autobusos

De les 8 de la tarda del 5 juliol a les 8 de la tarda del 12 juliol ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 12 juliol a les 8 de la tarda del 19 juliol MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 19 juliol a les 8 de la tarda del 26 juliol ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

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

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

Parquet natural i laminat

Tarima interior i exterior

Sostres, pèrgoles ...
C/ Gaspar de Portolà, 1 - BALAGUER

a/e: parquetsesets@telefonica.net

Fax 973 449 997  Mòbil 687 449 890

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

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

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

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

etàl·liques

ORENOM
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