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

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

PISOS EN VENDA
- 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., as-
censor.
- C/ Almatà, 3hab., calef., ascen-
sor.
- C/ Josep Irla, 4hab., calef., as-
censor.
- C/ Balmes, 4hab, calef., ascen-
sor, 2 banys.
- C/ Gregori Marañon, 3hab., calef.,
reformat.
- C/ Urgell, 3hab., calef., reformat.
- C/ Ramon Llull, 150 m

2
, 4hab.,

calef., ascensor.
- C/ Bellcaire, 3hab.

- C/ St. Diego de California, 4hab.,
ascensor, calef.
- C/ Barcelona, 126 m

2
.

- C/ Sant Crist, dúplex, terrasa.
- C/ Tarragona, 2hab., terrassa.
- C/ Tàrrega, 4hab., terrassa.
- C/ Barcelona, 3 hab., reformat.

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

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

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

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

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

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

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

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

2
.

- C/ Alguer i al C/ Montroig
- C/ St. Lluís

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 vis-
tes, bon estat, pati.
TORREDEMBARRA
- Pis en venda de 80m

2
 amb terras-

sa, traster i parquing.
ELS MASOS DE MILLÀ
- Casa de poble amb pati.
MENÀRGUENS
- Casa Nova de 700 m

2
.

TÉRMENS
- Casa de 3 plantes 90.000 e

Degut a la gran
demanda de
vivendes de
lloguer, sol·-
licitem als pro-
pietaris que
posseeixin
pisos desocu-
pats als qui els
interessi tenir
una rendabilitat
en lloguer o en
venda, es diri-
geixin a les
nostres ofici-
nes, on se'ls
informarà
ampliament del
sistema d'ar-
rendament o
financiació.
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Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

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

AULA D’ESTUDI Adae, 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
� Preparació de català, tots els nivells

Telèfons
627 542 652
660 301 366

HORARIS

INTENSIUS.

OBRIM ELS

DISSABTES

AL MATÍ

Som a la Plaça
Mercadal

VINE A
PROVAR-HO

GRATUÏTAMENT
SENSE CAP

COMPROMÍS

MATRÍCULA
GRATUÏTA

>>BALAGUER

3000 participants de  nou a la
Transsegre 2007

El Casc Antic inicia els actes
programats per l’estiu 2007

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

>>COMARCA

El Consell Comarcal posa en

marxa el servei de deixalleria mòbil

Aquesta quinzena, Festes Majors

de l’Hostal Nou i de Gerb

----------------------------------------------
>>CULTURA

L’Orquestra de Belfast actua el

dimarts 24 a la plaça del Teatre

El Castell Formós presenta un nou

cicle de musica als castells
----------------------------------------------

>>ESPORTS

70 nois i  noies de Balaguer
participen en el campus de futbol i

bàsquet de Rialp

255 nens i nenes participen al

primer torn del Triasport

----------------------------------------------
>>OCI

Concurs de menjadors de

magdalenes el dissabte 28

Tot i que és important mantenir les tradicions i
aquells actes populars que han anat passant de pares a
fills, generació rera generació, cal acceptar que molts
d’aquests actes han anat perdent la seva popularitat i
molts cops el seu sentit més estricte, per convertir-se
en una part d’espectacle o de litúrgia.

A la capital de la Noguera, aquests actes tradicio-
nals van molt lligats a les activitats que organitza l’As-
sociació de Veïns del Casc Antic, que en els darrers
anys,  ha anat donant un gir de qualitat als actes orga-
nitzats, renovant les maneres, i afegint als actes tradici-
onals aquells altres, que tot i no desentonar amb l’en-
torn, tenen molta més acceptació per la societat actual.

Per aquest estiu, tot i continuar amb els tradicio-
nals benedicció de Sant Cristòfol, festa dels fanalets,
festa dels anisets, o les habituals revetlles a les dife-
rents places del barri, continuen en la seva labor d’orga-
nitzar cursos de sardanes, de danses tradicionals, i per
segon any consecutiu, la Fira de la ceràmica al carrer
del Pont.

Centrem-nos en aquesta darrera activitat. Una fira
mercat que organitza una associació de la ciutat. Tots
sabem que aquest tipus d’actes porten molta feina per
organitzar-los. Cal una bona gestió, cal tenir-ho tot a
punt per a que expositors i visitants gaudeixin del mer-
cat i puguin vendre i comprar per a que l’activitat sigui
rentable.

Des d’aquestes ratlles volem encoratjar l’Associa-
ció de Veïns del Casc Antic per a que continuin treba-
llant i organitzant els actes tradicionals i també de nous.

Renovar-se o morir.
Segur que aniran renovant.

Renovar-se o morir

PORTADA

Campionat
d’Espanya d’Ala
Delta a Àger
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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

La Transsegre 2007 aconsegueix ser

de pel·lícula amb tres mil participants

El cap de setmana de la
Transsegre, Balaguer respi-
ra festa. Tres mil mariners
preparen el que serà el cap
de setmana més divertit de
l’any. Preparen la barca, el
vestuari, s’encaren cap a
Camarasa, i tots estan pre-
parats per llançar-se al riu
Segre per tal d’arribar sans i
estalvis a les costes de  Sant
Llorenç de Montgai. L’ende-
mà continuen des del parti-
dor de Gerb fins a Balaguer,
on van ser rebuts per una
multitudinària generació de
familiars i amics que els
aplaudeixen tot evitant que
des de les barques els mu-

llin a cops de rem.
La gresca s’apodera dels

milers de visitants, grans i
petits, que embadalits con-
templen una i altra barca a
mesura que van arribant a
port.

L’aspecte més festiu
però va produïr-se el dissab-
te a la nit. Un grup de gospel
canta damunt l’escenari da-

Molta gent durant la festa nocturna

vant de centenars de perso-
nes que ballen els seus rit-
mes, mentre altres esperen
l’espectacle piromusical que
la Pirotècnia Igual presenta
any rera any.

Per acabar la nit, els
grups “Hotel Cochambre” i
“Soul Machine” van posar la
marxa fins a altes hores de
la matinada.

La bona climatologia va
ajudar a que l’edició d’en-
guany fos una de les més
participades que es recor-
den, i cal recordar també que
no hi ha hagut cap incident
digne de destacar durant tot
el cap de setmana, gràcies
al civisme i compliment de
les normes de seguretat per
part de tots els participants,
que arribaren als tres mil ins-
crits que omplien les 275 em-
barcacions que hi participa-
ven en la 23ena edició de la
Transsegre.

Una Transsegre de pel·lícula

El bon temps fa que més

de quinze mil persones

d’arreu, gaudeixin de la

festa durant tot el cap

de setmana

La proposta de l’orga-
nització de que les bar-
ques fossin decorades
amb motius cinemato-
gràfics, han fet que l’ori-
ginalitat de moltes d’el-
les, donessin un toc de
qualitat a la festa.

Les barques de “Lucky
Luck i els germans Dal-
ton”, “El Bomber atòmic”,
“Pirates del carib”, o “El
600”, van ser algunes de
les embarcacions premi-
ades per la seva originali-
tat i per centrar-se en el
tema d’aquesta edició,
que no era d’altre que una
“Transsegre de pel·lícula”.

Els premis que es van
entregar per a les embar-
cacions més ràpides van
ser per “La Maria”, “Els
Magraners” i “l’EFA
d’Alentorn”.

“Els Pirates del Carib” i

“Lucky Luck i els Dalton”

protagonistes d’excepció

La barca anomenada “Pirates del Carib”

La proposta

cinematogràfica va

fer que la festa fos

molt més lluida que

els anys anteriors
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Comença el primer torn de les Estades

Infantils a la Llar d’infants Patufet
Una cinquantena de

nens i nenes d’edats com-
preses entre 0 i 3 anys, parti-
cipen, un any més a les Es-
tades Infantils, que organit-
zades per l’Institut Munici-
pal Progrés i Cultura de
Balaguer, se celebren a la
Llar d’Infants Patufet, en tres
torns de quinze dies cadas-
cun.

El primer torn va iniciar-
se el passat dilluns 16 de ju-
liol i finalitzarà a finals
d’aquest mateix mes, men-
tre que els altres dos torns
següents correspondran a
les dues quinzenes del mes
d’agost.

Cal recordar que els par-
ticipants a les Estades Infan-
tils, poden optar al servei de
menjador, que s’el·labora al
propi centre escolar.

Nens i nenes de 0 a 3 anys a les Estades Infantils

Una cinquantena de nens i nenes d’entre 0 i 3 anys

participen de les activitats estiuenques que han

preparat els organitzadors de les Estades Infantils

L’horari d’aquestes Esta-
des Infantils, és de 9 del matí
fins a 2/4 de 2 de la tarda.

Els nens i nenes poden
gaudir d’aquestes estades
infantils fent activitats dife-
rents a les que acostumen a
fer durant el curs escolar. Ac-
tivitats més refrescants, on
la cançó i la dansa, el joc al
patí i a les aules centren, per
unes hores, l’atenció dels
més petits, durant tot el
matí.

Les estades finalitzaran

l’1 de setembre, data en que
començarà l’activitat del
curs escolar de la llar d’in-
fants Patufet.

Les estades estan dirigi-
des i coordinades per perso-
nal especialitzat en Educació
Infantil, que han preparat un
ampli ventall d’activitats per
dur a terme durant aquest
mes i mig d’estiu per als
més petits de la casa.

Els interessats s’han
d’inscriure a les oficines de
l’IMPIC.

Les estades ofereixen servei de menjador
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ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

NECESSITEM PISOS PER LLOGAR I VENDRE

- 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 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

L’Associació de Veïns del Casc Antic

acosta la cultura tradicional al barri

L’Associació de veïns del
Centre Històric de Balaguer
amb la col·laboració de l’Ins-
titut Municipal de Progrés i
Cultura ha organitzat, pels
mes de juliol, un ampli ven-
tall d’activitats lúdiques i
culturals dirigides a dife-
rents públics i ambients.
Cursos de sardanes, Taller
de danses tradicionals, Re-
vetlles, Fira de ceràmica,
Festa dels fanalets ...

Les activitats s’han
iniciat amb un curs de
sardanes, per tal de pro-
mocionar la nostra dansa, i
s’organitza tots els dijous
dels mesos de juliol i agost

a partir de les 20.30 h a la
Plaça Comtes d’Urgell, al
bell mig de l’antic Barri Jueu,
amb la col·laboració de les
Colles sardanistes Verge del
Miracle i Barres i Escacs de
la ciutat.

A més els dimecres 18 de
juliol i 1 d’agost  tenen lloc
un taller de danses tradi-
cionals a càrrec del grup

Cloenda Curs Danses Tradicionals 2006

“Polkasoltres”, també a les
20.30h i a la Plaça Comtes
d’Urgell.

Una altra activitat
prevista és la 2a Fira de la
Ceràmica al carrer del Pont,
que amb un gran èxit en la
primera edició de l’any
passat, torna el dissabte dia
21 de juliol, des les 10 del
matí fins les 20h amb un
espectacle infantil de
pallassos a les 18 hores pels
més petits.

El dimarts, dia 24 de
juliol, tindrà lloc la tradi-
cional Festa dels fanalets, en
motiu de Sant Jaume, a les
20 h a la plaça de Sant
Jaume del centre Històric.

Pel dissabte dia 28 de
juliol, està prevista una
cantada d’havaneres a la
plaça de Sant Salvador, amb
l’actuació del grup “Arrels de
la Terra Ferma”, a partir de
les 23 h.

Sopar a la plaça de Sant Salvador

Organitza activitats

durant l’estiu, entre les

que destaquen els

cursos de dansa i la

fira de la ceràmica

El 3 de juliol va tenir
lloc a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Balaguer
la cloenda del curs de
català de l’Associació
Africana de Balaguer.

El curs ha estat orga-
nitzat conjuntament pel
Consorci per la  Normalit-
zació Lingüística, la
Secretaria per a la Immi-

gració i l’Ajuntament de
Balaguer.

A l’acte hi van assistir
la directora del Consorci
per a la Normalització
Lingüística, Conxita
Navarro i l’Alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà, i
en ell s’hi van lliurar els
diplomes de fi de curs als
alumnes que han assistit
a classe.

Aquest curs ha tingut
una durada de 45 hores i
hi han participat 30 alum-
nes del Senegal, Gàmbia i
Guinea Bissau. Es preveu
que a l’octubre s’iniciï un
nou curs més avançat
pels mateixos alumnes.

Acte de cloenda del curs

de català de l’Associació

Africana de Balaguer

Cloenda del curs de català

Al curs de català hi

han participat un

total de 30 alumnes

del Senegal, Gàmbia i

Guinea Bissau
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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

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.

El Consell Comarcal posa en marxa el

servei de la Deixalleria Mòbil

Aquest mes de juliol el
Consell Comarcal ha posat
en marxa el servei de
Deixalleria Mòbil als muni-
cipis de la comarca.

Aquest servei ve a com-
plementar la recollida selec-
tiva que l’empresa conces-
sionària del servei, FCC, ja

està efectuant de la matèria
orgànica, el vidre, els enva-
sos i el paper i cartró.

La seva posada en marxa
ha de facilitar el reciclatge de
la resta dels residus que es
produeixen a les cases
d’aquelles persones que es
troben allunyades de la

Deixalleria Mòbil pels pobles de la Noguera

Un centenar de mes-
tres d’arreu de les comar-
ques de Lleida han parti-
cipat a l’edició d’enguany
de l’Escola d’Estiu de la
Noguera, que organitza el
Grup de Mestres de la No-
guera, juntament amb el

Servei Educatiu de la No-
guera.

El curs s’ha celebrat a
les instal·lacions de l’Ins-
titut d’Ensenayment Se-
cundari Almatà de Bala-
guer.

Entre els cursos que
s’han realitzat aquest dies
pels diferents mestres
participants cal destacar
els de decoració amb glo-
bus, dansa tradicional,
autoreflexologia podal,
matemàtiques aplicades
o informàtica com el de
photoshop.

Un centenar de mestres han

participat, aquest juliol a

l’Escola d’Estiu de la Noguera

Escola d’Estiu de la Noguera

Els diferents cursos

destinats als mestres

s’han impartit a les

aules de l’IES Almatà

de Balaguer

Deixalleria comarcal ubicada
a Balaguer.

Els residus que es poden
dipositar a la Deixalleria
Mòbil són aquells que es
produeixen a les llars com
per exemple: olis, piles botó,
piles, làmpades fluores-
cents, bateries, aerosols i
esprais, pintures i dissol-
vents, ferralla, electrodo-
mèstics, objectes volumi-
nosos, tòners  i tinta, entre
d’altres.

El servei de la Deixalleria mòbil s’ha posat en

funcionament aquest mes de juliol
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L’Ajuntament de Gerb convida a tothom

a gaudir de les seves Festes de Sant Salvador

FESTA MAJOR DE GERB
dies 2, 3, 4, 5 i 6 d’agost

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

Gerb celebra la seva Festa Major de

Sant Salvador, del 2 al 6 d’agost

Gerb celebra la seva Fes-
ta Major del 2 al 6 d’agost.

Els actes s’iniciaran el
dijous 2 d’agost amb una
desfilada de moda , “Fashion
Gerb”.

El divendres 3 d’agost
continuaran els actes a par-
tir de les 11 de la nit amb l’es-
pectacle de llum i foc a càr-
rec de les xispes i les espur-
nes de Gerb.

La nit del divendres esta-
rà amenitzada per una ses-

sió de ball amb “l’Orquestra
Gerunda” seguit fins a la ma-
tinada amb la Disco Mòbil.

El dissabte 4 d’agost co-
mençaran els actes amb les
cucanyes per tota la maina-

L’Orquestra Glacé actuarà el dissabte dia 4

da a partir de les 18,30 h. de
la tarda, mentre que al ves-
pre, la música estarà prota-
gonitzada per “l’Orquestra
Glacé” a partir de les 11 de la
nit, i s’acabarà amb el grup
de rock “Fundación no hay
manera”.

El diumenge al matí co-
mençaran els actes amb el
concurs de pintura ràpida,
mentre que durant tot el dia,
hi haurà un parc aquàtic a
les Piscines. “Slogan” ame-
nitzarà les sessions de ball.

El dilluns, amb la Missa
Major a les 12 del migdia, i a
la nit el gran sopar de ger-
manor amenitzat pel “Café
Trio” es donarà per finalitada
la Festa de Sant Salvador de
Gerb.

L’Orquestra Gerunda amenitzarà la nit del divendres

Orquestres, grups

musicals, desfilada de

moda i sopar de

germanor, actes

principals de la festa

Una vintena de mem-
bres de l’Associació Ter-
res del Marquesat van or-
ganitzar una sortida a
Cabanabona i Vilamajor.
En primer lloc van visitar
la vila closa de Vilamajor,
amb la seva magnífica

església romànica, amb
campanar de cadireta, i el
antic forn comunitari, on
tothom hi anava a coure
el pa. També van visitar el
Museu d’elements i eines
de pagès.

Posteriorment van vi-
sitar l’església de Sant Pol
de Cabanabona, una anti-
ga ermita preromànica i
l’actual ermita del segle
XIX.

Després van visitar el
poble de Cabanabona i
l’església romànica de
Sant Joan.

L’Associació Terres del

Marquesat fa una sortida a

Cabanabona i Vilamajó

Visita a Cabanabona

Una vintena de mem-

bres de les Terres del

Marquesat visiten els

principals atractius

dels pobles
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� Construcció
� Decoració
� Venda i

col·locació de
Marbres,
Pedres,
Granits...

Tel. 973 451 067 - Fax 973 451 068 - Tel. mòbil 679 122 547
C. Josep Pla, 10 - 25617 L�HOSTAL NOU (Vallfogona de Balaguer)

Bona Festa Major Bona Festa Major

Bona Festa Major

L’Hostal Nou presenta una programació

de qualitat per la seva Festa Major

Les Mulates de foc actuaran a l’Hostal Nou

Els propers dies 21, 22
de juliol, el nucli agregat de
Vallfogona de Balaguer, de
l’Hostal Nou i la Codosa ce-
lebrarà la seva Festa Major
d’estiu amb un programa
d’actes en el que la música
serà l’autèntica protagonis-
ta.

Molts actes variats i per
a tots els gustos que comen-
çaran el dissabte  21 a partir
de les 12 del migdia amb la
instal·lació d’un parc infan-
til. A partir de les 6 de la tar-
da, i després de la traca d’ini-
ci de festa hi haurà la Prime-
ra Demostració de Cotxes TT
de especialistes en radio
control, i la Ballada de ge-
gants i capgrossos acompa-
nyats dels grallers de
Vallfogona.

Seguidament hi haurà
animació amb el grup Sidral
i una exposició de manua-

litats al local social.
A partir de les 19,15 h.

Segon Rodeo amb autèntics
rucs catalanas que donarà
peu a la Festa de l’Escuma i

xocolatada per a tothom.
Al vespre música i ball

amb l’Orquestra Casino, i
l’actuació de “Rosendo i les
mulates de foc”.

Animació infantil,
exposicions, trobades,
concerts i sessions de
ball, ompliran el cap de
setmana del 21 i 22

Els actes festius con-
tinuaran el diumenge 22
de juliol amb el IV Tor-
neig de partides ràpides
d’Escacs i el Repic de
Campanes de Festa Ma-
jor.

A partir de mig matí
començarà el concurs de
dibuix i a les 12,30 la ba-
llada de sardanes amb la
Cobla Ciutat de Cervera i

el Grup Sardanista d’A-
gramunt.

A partir de les 6 de la
tarda, animació infantil
amb el grup Plou i fa Sol,
seguit d’una botifarrada
popular.

La Festa s’acabarà a
les 19,30 h. amb el Ball fi
de Festa amb l’orquestra
“Glamour” i un magnífic
Scala en hi-fi.

Escacs, sardanes i botifarrada
pel diumenge 22 de juliol

Orquestra Casino
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

Bella és la filla petita
d’un comerciant arruïnat.
Per salvar el seu pare,
accedeix a lliurar-se a una
bèstia horrorosa, que viu
en un castell enmig del
bosc.

Els dies passen i la
Bella cada dia s’hi troba
millor amb aquesta cria-
tura tan lletja i beneita, però
tan atenta i generosa, de la
qual inicialment només en
vol una amistat i després
arribaran al feliç matri-
moni, passant de ser ell
d’un monstre a ser un jove
bellíssim, a causa de
l’amor de la Bella.

Àlbum molt ben il·lus-
trat sobre la por, la retro-
bada, el desig i l’amor, que
recrea a la perfecció aquest
clàssic de la literatura
infantil.

El racó del poeta

La Bella i la Bèstia

Autor: J.M. Leprince

Gènere: Contes Clàssics

Ràdio Pirenaica

Autor: Teresa Pàmies

Gènere: Memòries

Dersú Uzalà

Autor:Vladimir Arséniev

Gènere: Literatura russa

El darrer llibre de
l’escriptora balaguerina
ens parla de la seva expe-
riència com a col·labo-
radora i corresponsal de
la llegendària emisora.
Pàmies ha volgut infor-
mar-nos sobre la tasca
realitzada per la REI
(Radio España Indepen-
diente) de cara a aportar
una mica d’esperança als
derrotats per les tiranies
protegides pel nazisme i
el feixisme ascendents a
Europa.

La publicació d’a-
quest llibre ha estat un
camí llarg i difícil,  alguns
van considerar la temà-
tica desfasada i de poca
demanda comercial, pe-
rò finalment l’Editorial
Cossetània,va creure en
aquest projecte.

A principis del segle
XX l’explorador rus Vladí-
mir Arséniev, és enviat a la
regió del riu Ussuri amb el
propòsit de fer un seguit
de treballs cartogràfics.

Allà fa amistat amb un
caçador de la taigà ano-
menat Dersú Uzalà, que
viu tot sol al bosc.

Dersú Uzalà és un cant
a l’amistat, al respecte a la
diferència, a la natura i s’hi
fa una aproximació a una
manera d’entendre el món
i a la relació de l’home amb
la natura que sorprèn per
la seva evidència i claredat.

Primer l’obra, i més
tard l’adaptació cinemato-
gràfica feta per Akira
Kurosawa el 1975, ha
marcat i fascinat a més
d’una generació de lectors
d’arreu del món.

Miquel Trilla

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

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

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

Ompliem el cistell de vímet,
de llargues esperances i xardors d’estiu.
S’havia amagat el sol i l’oreig s’enduia
l’alè encara viu d’una llarga tarda,
i em sentia el pols en cada respir
i en sentia altres que s’esmicolaven
pensaments avall de goig i de calma.
Era tard.
El rostoll daurat d’un brancal veí
honorava el poble. La palla,
des del seu olor m’invita a tocar-la.
Ajeguda en rengs de recol·lectora,
l’han deixat estesa sense el gra tan seu.
Era palla prima, de tacte ablanit
per la marinada, de canons sencers,
no pas tan batuda com es feia abans.
S’encenen estels. Les estrelles lentament,
una a una, i converso amb elles
i em tombo a la palla i em ressona el pols
en cada respir i n’escolto un altre
i se’m fa de nit.
L’ample de la nit abrigava notes
de mil sons distints
i en tots hi havia l’amor.
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Erwyn Seerutton porta la seva música

des d’Illa Maurici al Castell Formós

Dissabte 28 de juliol,
Erwyn Seerutton porta el seu
treball  musical “Segà Pro-
ject” al Castell Formós, dins
del programa cultural Músi-
ca als Castells, un cicle de
concerts que tradicional-
ment recorre les comarques
catalanes utilitzant com a es-

cenaris els diferents castells.
El cicle està organitzat

per la Fundació Privada Cas-
tells Culturals de Catalunya
i els diferents ajuntaments.

El segà, és la música èt-
nica pròpia de la cultura cri-
olla d’Illa Maurici, una cultu-
ra que neix del mestissatge

El Castell Formós acull el concert de Música als Castells

entre els esclaus africans i
les diferents races que van
poblar l’illa. Erwyn See-
rutton ens ofereix un recor-
regut pels temes populars
del segà, interpretats des de
la seva particular visió de la
música. Una fusió plena de
matisos rítmics que combi-
nen tradició i modernitat,
mestissatge i diversitat, la
seva música es pot definir
com a “cançó d’autor amb
arrels”.

El proper 28 de juliol a partir de les 10 del vespre,
Erwyn Seerutton actuarà al Castell Formós

El dijous dia 19 de
juliol a les 20 h s’inaugura
l’original exposició
d’instruments musicals
de vent i percussió fets
artesanalment per
l’artista argentí José
Carlos Canelo.

L’any 1980 va
començar a endinsar-se
en la música folklòrica
llatinoamericana i el seu
interès el portà a iniciar la
seva investigació en la
construcció i execució
d’instruments musicals
de percussió i de vent.

Des d’aleshores, el
seu treball intenta
fusionar el llenguatge
escultòric amb el musical
per crear «escultures
sonores».

Actualment, resideix
a Fontdepou.

Exposició d’instruments
musicals de vent i percussió
artesans de Carlos Canelo

Instruments fets per Carlos Canelo

La Sala d’Exposicions
de l’Ajuntament de
Balaguer acull
l’exposició a partir
del dijous 19 de juliol
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El 21 de juliol, el Mercadal acull el

càsting de Mollerussa Fashion Faces
L’Orquestra de Belfast

actuarà el proper dimarts
24 de juliol a partir de les
10 del vespre a la Plaça
del Teatre, en la única ac-
tuació que aquesta mag-
nífica orquestra formada
per 90 músics, farà a

Catalunya, després d’ac-
tuar a Madrid i València.

D’altra banda, el di-
vendres 27 de juliol, serà
la Bedfordshire Youth
Orchestra qui actuarà al
Santuari del Sant Crist de
Balaguer.

L’Orquestra de Belfast
actuarà el proper 24 de juliol

Orquestra of Belfast Youth

El Mercadal acollirà el càsting

El proper diumenge, dia
22 a partir de les 20 h la Pla-
ça del Mercadal de Balaguer
es vestirà de glamour per
acollir el concurs de moda i
televisió,  adreçat a joves de
més de 14 anys que se sen-
tin atrets per aquest món.

Les inscripcions al
concurs podran fer-se al
mateix lloc a partir de les 19
hores.

Els vuit guanyadors
resultants optaran a poder
desfilar a la passarel·la
Mollerussa Fashion Week el

proper mes d’octubre,
diferents premis en me-
tàl·lic, viatges, cursos de
models, sessions fotogràfi-
ques així com també
obsequis dels diferents
patrocinadors. Des de
l’Impic i l’Ajuntament de
Balaguer és col·labora en

totes les iniciatives que
algun sector de la població
pugui gaudir-se’n facilitar
l’entrada en aquest món als
joves de la nostra ciutat així
com també als dels pobles
del voltant que els atragui
aquest món, el de la moda i
desfilades.

Els vuit primers
classificats passaran a
la passarel·la Mollerussa
Fashion Faces del
proper mes d’octubre

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 2 plantes,
terra gres, fines-

tres alumini, doble
vidre, porxe, jardí.

Per viure-hi ja!

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.

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 viure-hi ja!

Ref. 40220

Zona variant
Balaguer, xalet 800

m2, 6 hab., 3
plantes, piscina,
barbacoa, jardí.

Ref. 40092

Planta comercial en
venda, Ps.Estació,

160 m2, 6 hab,
terrassa. Ideal per
despatx i vivenda.

OPORTUNITAT!!

Ref. 40233

Pis Zona Carmelites. 3 habitacions, bany.
Cuina reformada. Balcó exterior.

Preu: 100.000 e.
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El primer equip del C.F. Balaguer farà

un estage de cinc dies al Pallars Sobirà

El primer equip del Club
Futbol Balaguer iniciarà la
pretemporada el proper di-
mecres 25 de juliol, i per pri-
mera vegada després de
molts anys, l’equip que diri-
geix Emili Vicente farà estage
de pretemporada a la locali-
tat de Sort. L’equip sortirà
cap a la capital del Pallars
Sobirà el dimecres 25, des-
prés de la presentació a
Balaguer i restarà fins el diu-
menge 29, hospedant-se a
l’Alberg Hotel Les Estades-
Sport Centre de Portainé de
Rialp.

El tècnic Emili Vicente
ha valorat molt positivament

la possibilitat de fer aquest
estage de pretemporada «ja
que es una bona manera per
incorporar els joves i els
nous jugadors a la dinàmica
del grup, perquè es
coneguin bé. És una bona
manera de començar la nova
temporada».

L’equip farà els entrena-
ments al camp de futbol del

El defensa Dago, un dels darrers fitxatges

Sort, amb dues sessions
diàries, i el diumenge 29 de
juliol despediran l’estada
amb un partit contra els de
l’equip local, a partir de les 7
de la tarda.

En aquests moments la
plantilla del primer equip
compta amb un total de 17
jugadors, a l’espera que
s’incorporin 3 o 4 jugadors
més abans del proper dia 25.
La directiva i equip tècnic
estan negociant per la
incorporació d’un porter, un
central i un punta, per tancar
una plantilla competitiva de
cara a la propera temporada.

Està previst que durant
la pretemporada, el Balaguer
s’enfronti al Sort, al València
B, al Gerb, al Tàrrega, a
l’Albesa, l’Almenar, el
Benavent i queda encara per
concretar el partit de
presentació de la temporada
2007-2008.

Sort acollirà la pretemporada del Balaguer

FUTBOL>>Els membres
de la primera plantilla
viatjaran a Rialp del 25
al 29 de juliol i
entrenaran a Sort

De moment, i a falta
encara  de que s’incorpo-
rin els 3 o 4 jugadors que
falten per completar la
plantilla del primer equip
del Balaguer per la tem-
porada 07-08, faran la
pretemporada, el porter

Jaume Nogués, els defen-
ses Juanjo Tenorio, David
Vendrell (U.E. Lleida),
Eduard Usall, Ruben
Egea, Jordi Dago (Mon-
zón), els centrecampistes
David Gallardo, Ivan
López (Palafrugell), Jau-
me Campabadal, Xavier
Gabernet, Juanjo Alias,
Isaac Solanes, Joan
Martínez (juvenil Bala-
guer) i els davanters Iban
Parra, Joan Figuerola,
Genís Soldevila (Balaguer
B), i Juan Carlos (U.E.
Lleida).

Emili Vicente tindrà una
plantilla formada per 20/21
jugadors per afrontar la lliga

El dia 25 de juliol es presentarà la plantilla

FUTBOL>>El juvenil
Joan Martínez farà la
pretemporada amb el
primer equip del C.F.
Balaguer
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Setanta nois i noies participen al

campus de futbol i bàsquet de Rialp

Una setantena de joves
esportistes, majoritàriament
de Balaguer, tot i que també
hi ha joves de Mollerussa,
Artesa de Segre, Vilanova de
la Barca, Les Avellanes, Cu-
bells, Àger, Tremp, Bar-
celona, Rialp i Sort,  van par-
ticipar del 8 al 15 de juliol al
II Tecni-Camp dels Pirineus
de futbol i Bàsquet, organit-
zat pel Club Futbol Balaguer.

Dirigit pel capità del
primer equip del Balaguer,
Juanjo Tenorio, el campus
comptà amb les seccions de
futbol  (masculí i femení) al

del C.B. Mollerussa, Silver
també va visitar el campus
de bàsquet, demostrant les
seves habilitats sota els
taulers, a la vintena de
participants del campus de
bàsquet.

Durant les estones d’oci,
els participants al campus
van poder practicar altres
esports, així com gaudir de
les magnifiques instal·la-
cions del Sport Centre de
Portainé, tot i que l’activitat
més celebrada pels partic-
pants era els diferents
campionats de futbol que es
es practicaven amb les
cónsoles de videojocs.

Després del bon
funcionament d’aquesta
segona edició, el campus
tindrà continuïtat en els
propers anys.

camp de gespa natural de
Rialp, i el de bàsquet, al
Pavelló Poliesportiu de Sort.

Els joves han gaudit de
la pràctica d’aquests dos
esports, i durant la setmana
han rebut la visita de
diferents jugadors del
primer equip del C.F.
Balaguer, com Jaume Cam-
pabadal i Xavier Gabernet,
els quals van compartir una
diada sencera amb els
participants al campus, fent
un partit de futbol, i
compartint una estona de
piscina i el dinar. El jugador

Foto de família del campus de futbol

CAMPUS>>La novetat d’enguany ha estat la pri-
mera edició del campus de bàsquet, amb una vinte-
na de participants dirigit per Francesc Almira

CAMPUS>>La novetat
del Tecni Camp dels
Pirineus, ha estat la rea-
lització d’un campus de
bàsquet a les instal·-
lacions esportives de la
localitat de Sort.

Aquest campus, diri-
git per Francesc Almira,
ha comptat amb una vin-
tena de participants

d’edats compreses entre
els 8 i els 15 anys i que
han pogut treballar, du-
rant la setmana, en entre-
naments de matí i tarda.

Francesc Almira ha
valorat positivament a-
questa primera experièn-
cia i els particpants han
demanat que tingui con-
tinuïtat aquest campus.

Èxit del campus de bàsquet
celebrat al pavelló de Sort

Participants al campus de bàsquet



16>> E S P O R T S

255 nens i nenes participen al primer

torn de les estades Triasport 2007

Aquest passat diven-
dres, 13 de juliol va finalitzar
el primer torn del Triaesport,
modalitat d’estades infantils
en les que els joves partici-
pants poden triar els tres
esports que més els agrada
per practicar durant la quin-
zena.

El final d’aquest primer
torn va celebrar-se amb un
festival aquàtic amb dife-
rents atraccions inflables a
les piscines del Poliesportiu,

i amb la pràctica dels dife-
rents esports escollits pels
nens i nenes participants en
el primer torn del Triaesport.
En aquest primer torn hi han
participat un total de 255 jo-

Un moment del Taller del Gust

ves, que també han pogut
gaudir del Taller del Gust,
organitzat per l’Associació
Slow Food Montsec i que
consistí en que una de les
jornades, membres de l’as-
sociació van explicar als par-
ticipants  sobre la importàn-
cia de menjar productes na-
turals de la terra, i van com-
partir un esmorzar amb pa
amb tomata i embotits i ver-
dures i fruites de l’horta ba-
laguerina.

D’altra banda, més d’un
centenar de joves esportis-
tes d’entre 5 i 16 anys inicia-
ren el passat dilluns, 16 de
juliol les estades esportives
sota el nom de Camp Base,
dins de les activitats del
Triasport 2007.

Participants al Triasport 2007

TRIASPORT>>Slow
Food Montsec organitza
un taller del gust per als
joves participants amb
un esmorzar comunitari

Des del passat diven-
dres 13 de juliol, la Vall
d’Àger acull el Campionat
d’Espanya d’Ala Delta i
que finalitza aquest dis-
sabte 21 de juliol.

De les 31 edicions
que s’han celebrat d’a-
quest campionat nacio-
nal, onze s’han celebrat a
Àger, ja que les seves
condicions són les més
idònies per la pràctica
dels esports aeris.

Al Campionat hi par-
ticipen una seixantena
d’esportistes d’arreu de
l’estat espanyol, i alguns
també són vinguts de pa-
ïsos europeus, ja que en-

tre els dies 16 i 21, el cam-
pionat serà puntuable per
al circuit europeu ja que
està considerat Open In-
ternacional FAI.

Cal destacar la partici-
pació de pilots com José
Antonio Abollado, Marc
Utrillo, Francesc Viñas i
Harry Castrillón, entre d’al-
tres.

60 pilots participen al 31è
Campionat d’Espanya d’Ala
Delta, a la localitat d’Àger

Enlairament d’un dels participants

ALA DELTA>>El
Campionat estatal
puntuable pel circuit
europeu finalitzarà
aquest dissabte 21
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L’Open d’Escacs “Ciutat de Balaguer”,

considerat el millor de Catalunya

Des del passat dilluns 16
de juliol i fins aquest dime-
cres 25 de juliol, Balaguer
acull el XII Open Internacio-
nal d’Escacs Ciutat de
Balaguer, organitzat pel Club
Escacs Balaguer i patrocinat
per l’Ajuntament de Bala-
guer, el Consell Comarcal de
la Noguera, la Diputació de
Lleida i la Generalitat de
Catalunya que col·laboren
en aquest esdeveniment es-
portiu que amb els anys s’ha
convertit en l’Open més im-
portant de quants es cele-
bren a Catalunya, tal i com
van afirmar l’alcalde Miquel
Aguilà,  el director del tor-

neig, Antoni Montoliu i el
President de la Diputació de
Lleida, Isidre Gavín en l’acte
inaugural del campionat
que se celebrà a la Sala d’Ac-
tes del Casal de la Gent Gran
de Balaguer.

En total hi participen
cent trenta escaquistes re-
presentants de trenta països
d’arreu del món, entre els

Més de 100 jugadors a l’Open de Balaguer

quals hi ha tres jugadors que
es troben entre els cent mi-
llors del món, fet que li dóna
molt de prestigi a aquest
Open Internacional.

Aquest Open es juga a
deu rondes tal i com ja va
iniciar-se en l’edició de l’any
passat, i no a nou rondes
com es venia fent habitual-
ment.

Els aficionats que vul-
guin seguir les partides més
interessants del campionat
de Balaguer per internet ho
poden fer a través de la pàgi-
na oficial de l’esdeveniment
www.openbalaguer.org.

En l’acte inaugural de
l’Open d’Escacs, tant Miquel
Aguilà com Isisdre Gavín van
elogiar l’organització d’a-
quest certamen esportiu in-
ternacional que amb els
anys s’ha convertrit en el nu-
mero 1 de Catalunya, de l’es-
pecialitat.

Acte inaugural del XII Open d’Escacs

ESCACS>>S’està cele-
brant la dotzena edició
de l’Open  des del pas-
sat dilluns dia 16, fins el
proper 25 de juliol

NATACIÓ>>Tres neda-
dors del Club Natació
Balaguer han participat
en el Campionat de Cata-
lunya de natació en cate-
goria Infantil.

Com a resultats im-
portants destaquem a
Cristian Vela que en la
prova dels 100 m. braça
ha quedat en 10è lloc  de

Catalunya  i en  els 400 m.
estils s’ha classificat en el
14è lloc, l’Anna Auberni
en els 200 papallona la
17ena posició i en 100
papallona s’ha classificat
la 22ena i la Marina Verges
en la prova dels 100 lliures
ha aconseguit el 39è lloc
de Catalunya i en els 200
m. esquena el 40è lloc.

Èxit de nedadors balaguerins
al campionat de Catalunya

Nedadors del Club Natació Balaguer
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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

Al desconegut
C.G.A.
en resposta al seu escrit

sobre Josep M. Escoda

Rafel Molina

ERC Balaguer

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

Són molts els ciuta-
dans i ciutadanes de
Balaguer que en les
darreres setmanes s’han
interessat per si s’arribaria
a establir un acord de
govern municipal d’es-
querres entre Iniciativa per
Catalunya Verds i el Partit
dels Socialistes de
Catalunya. Com es pot
comprovar en el repar-
timent de les regidories del
cartipàs municipal no hi ha
hagut cap mena d’acord.

No ha estat possible
per què les diferències de
concepte que tenim ICV i
PSC del que és un acord
de govern són enormes.
Nosaltres varem establir
tres condicions prèvies que
eren:
- l’acord havia de ser per
escrit i poder fer-se públic,
- d’ambdues parts havia
d’aportar uns continguts a
aquest acord, i
- en tot allò que no s’hagués
acordat, nosaltres en
reservàvem el dret a tenir
una opinió diferent.

La única condició que
va plantejar el PSC és que
volien estabilitat durant els
quatre anys de govern, o el
que és el mateix, que des
d’Iniciativa per Catalunya
Verds diguéssim que sí a
tot allò que es plantegés al
si de la Comissió de
Govern, que estaria
formada per vuit regidors
socialistes i dos d’ICV. Com
es pot intuir aquesta unitat
de vot no lliga gaire amb la
tercera condició que
nosaltres varem exposar.
És clar que les condicions
inicials no eren coin-
cidents ni molt menys, i pel
que hem anat comprovant
posteriorment amb poques
perspectives i ganes

d’atansar posicions.
Poc es va avançar en

allò que fa referència al
contingut del possible
acord. Les nostres
demandes quant a les
regidories a ocupar varen
ser dues: la Regidoria de
Medi Ambient i Sos-
tenibilitat, que en l’ac-
tualitat l’Ajuntament
solament gestiona la
recollida de la brossa
orgànica, i la Regidoria
d’Afers Socials i Joventut,
amb la demanda de que
des de l’Ajuntament es
recuperés les compe-
tències que té delegades
en el Consell Comarcal, al
qual paga dues persones
per atendre aquest àmbit
de treball. Incloíem també
la demanda de disposar, si
el volum de la feina ho
requeria, d’algun tre-
ballador de l’Ajuntament
per tal de que ens donés
suport en tasques ad-
ministratives i de gestió en
les regidories.

És curiós, però el que a
la primera reunió tot van
ser facilitats i «demaneu
tot el que vulgueu, tret de
la Regidoria d’Urbanisme
perquè és molt compli-
cada i el regidor que la
porta ara ho fa molt bé»,
es va anar transformant en
problemes de diners, de
personal, d’infrastructura,
de carril bici, etc.

Els representants
socialistes no van fer cap
aportació concreta del que
volien incloure en l’acord.
Bé, si hem de ser sincers,
ens van donar tot el
programa del PSC, el qual
algun d’aquests repre-
sentants ni tan sols se
l’havia llegit, segons ens
va manifestar. Era una

forma molt clara de dir-
nos que no tenien
voluntat d’arribar a fer cap
acord, ni de molestar-se
en tenir un intercanvi
d’opinions sobre punts
concrets. Potser tenien la
impressió que des d’ICV
ens deixaríem embadalir
sense condicions pel sol
fet de tenir assignades
unes regidories al
Consistori. No ha estat
així. Segons els so-
cialistes les diferències
amb ICV no són subs-
tancials, i des d’ICV
podem assumir perfec-
tament el seu programa.
La realitat és ben diferent,
sobretot quan es fiquen
sobre la taula les
prioritats en temes com
habitatges de protecció
oficial, mediambient i
sostenibilitat, propa-
ganda institucional,
obres i serveis, etc.
Mentre les nostres
prioritats giren entorn del
benestar de les persones,
del seu dia a dia, les seves
s’enfoquen a fer grans
obres, grans infras-
tructures i més ciment.

L’actitud mantinguda
pels representants so-
cialistes ha deixat ben
clar les poques ganes
d’atansar posicions i
avançar cap a l’esta-
bliment d’un espai
d’acord. A mes i mig de
les eleccions, ens han
convocat a una presa de
contacte i tan sols dues
reunions. Potser no els
cal, ja que tenen una
majoria suficient com per
no haver de patir per
perdre votacions. Tal i
com va dir l’Alcalde el dia
de la constitució del
consistori i ha manifestat
a la premsa, moltes de les
actuacions que es duran
a terme en aquesta
legislatura, estan plani-
ficades en la legislatura
anterior, a les que el
regidor d’ERC no podrà

negar-se a donar suport
perquè ell mateix les va
idear en el govern
anterior. Potser pensen
que els nou vots de
l’oposició formada per
ICV, CiU, PP i ERC
difícilment coincidiran en
alguna votació important
en contra dels del PSC.
Amb una sola abstenció,
o bé una sola absència al
Ple en tindrien prou per
tirar endavant, gràcies al
vot de qualitat de
l’Alcalde. Una altra
possibilitat és que
s’estableixin acords
puntuals entre l’equip de
govern i alguna de les
forces polítiques a
l’oposició en temes que
degut a la seva impor-
tància calgui assegurar la
seva posada en marxa.
Les possibilitats, doncs,
són molt variades.

Qui guanya amb
aquesta situació? Estem
segurs que qui hi guanya
és la ciutat de Balaguer.
Guanya perquè la vida
democràtica al Consistori
no serà aquell rodet que
es passa per sobre de
qualsevol proposta de
l’oposició per bona que
sigui, o l’aprovació dels
acords de govern sense
cap tipus de consens.
Guanya perquè caldrà
consensuar algunes
actuacions importants,
exercici pel qual els
regidors de l’equip de
govern hauran de fer un
curs d’actualització i
reciclatge, i fins i tot és
possible que des de
l’oposició puguem
guanyar alguna que altra
moció amb la unanimitat
de tot el consistori, o
amb la majoria al Ple.

Tenim quatre anys per
endavant per comprovar-
ho.

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

Un acord de govern impossible

Iniciativa per Catalunya Verds a Balaguer

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

Com resulta fàcil insultar i
ridiculitzar una persona. No cal
ni dir res concret. No cal fer una
denúncia política clara i
contrastada. Només cal fer un
article i insinuar un parell de
coses no comprovades.

I, a sobre, fent-se el graciós,
barrejant els cigrons de
Badajoz amb la barba del
personatge insultat. Molt
graciós: perquè riguin els
companys de taula, que,
possiblement, han felicitat
l’articulista pel seu enginy. Un
article on es menysprea un
regidor de l’Ajuntament que ha
treballat honestament i bé
durant 4 anys.

El simpàtic CGA, es
permet, fins i tot, fer-se el
graciós amb la capacitat
intel·lectual i laboral del regidor
d’ERC. No només l’insulta per
la seva actuació política, que,
tot i discutible,  ja estaria bé,
sinó en la seva activitat
professional i personal. I
l’insulta, però no molt, que la
cosa no ha de passar d’un
comentari alegre i desimbolt,
de barra de bar o de tauleta del
Passeig, allí amb els amics,
rient. I es carrega una persona
i la ridiculitza i no passa res.
És un article francament
grotesc per infantil.

I encara sort que
l’articulista té la decència
d’amagar-se darrera d’unes
sigles. No té la cara tan dura
de dir el que diu i sortir al carrer
(l’article vull dir) amb el seu
nom i cognoms. És una prova
de què no ha perdut tota la
vergonya. I almenys això, és
bo.

Anims i endavant sempre.
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Benvolgut amic

C.G.A.

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

Dilluns al matí em va
telefonar un conegut avisant-
me que havia aparegut una
barca de la Transsegre a la
Mitjana de Lleida. La notícia
era, que la barca encara anava
tripulada!

Em vaig calçar unes botes
katiuskes i vaig tirar avall
amb el cotxe, fins a la
Mitjana. La Mitjana, pels qui
no ho sàpiguen, s’assembla
molt al Partidor de Gerb, és
una represa d’uns dos metres
d’alt per damunt la qual
regalima el Segre.

La barca estava varada
sobre la represa, a prop de la
riba dreta. De seguida vaig
reconèixer a lo Ton de la
Reguereta, a l’Asponja de
Gerb i a un parell de gateres
més que em sonaven de
Camarasa o Albesa. Estaven
tirats damunt la coberta feta
amb caixes de cervesa. Tot al
voltant suraven un munt
d’ampolles buides.
- Ton! – Vaig cridar. – Com coi
heu arribat fins aquí?
Lo Ton, que com els altres
tenia la cara com una tomata
cuita pel sol, va mig obrir un
ull  i va respondre amb veu
rogallosa:
- No cal que cridis, ninot! Hem
anat baixant pel riu, però
d’aquí ja no hem pogut
passar.
Jo no em donava per vençut:
- Però tan trompes anàveu
que no us vau adonar que us
passàveu Balaguer?

Lo Ton va aixecar una

mica més el cap i va riure:
- Hau! Hau! No vam passar
pas per Balaguer. Vam sortir
de l’horta d’Albesa.

Al·lucinant! Aquests
bèsties s’havien equivocat
de riu. La següent pregunta
era òbvia:
- Però, per què punyetes vau
baixar pel Noguera
Ribagorçana?

Lo Ton es va recolzar,
fent que la barca es vinclés
perillosament, i va
respondre:
- Ja saps que l’aigua no la
tasto ni per favor, però si un
s’ha de mullar, almenys que
l’aigua sigui neta i, escolta,
l’aigua del Segre baixa poca
i bastant tèrbola. Així que
vam decidir tirar cap al
Noguera Ribagorçana que
és més transparent.

Dit això, lo Ton es va
tornar a jeure i va aclucar
l’ull.

Què més es podia dir.
Com sempre lo Ton, en el
seu món peculiar, l’havia
tornat a clavar. El Segre, al
seu pas per Balaguer, cada
any porta menys aigua i de
menys qualitat. Ara, a més,
insinuen que s’enduran
aigua cap a Barcelona i això
que el canal Segarra-
Garrigues ben just ha
començat a regar. Això s’ha
d’aturar d’alguna manera,
exigint un cabal mínim, per
exemple, si no és que ja ens
vagi bé tenir una gran cla-
veguera a l’aire lliure. O sí?

Entrevistes Freaks.

El Capità Memo

Inyaqui Olarte Vives

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Certament els passats

dos articles et poden haver
deixat un regust agre, i t’he
de dir que entrava en el
meu propòsit. Crec que és
un deure normal de
qualsevol persona
pregonar el que està a la
vista de tothom, per tot
això que es fa, que no és
política ni a politiqueria
arriba. Sí que potser és cert
que ens falta molt per
semblar-nos al teu país,
però és molt trist haver de
comparar-nos a un cas
pitjor per sentir-nos cofois.

Ara tot agafa un caire
de normalitat per dintre
quatre dies tornar a
entrepussar en la mateixa
pedra. Som un poble ben
especial per cert, tenim
unes obsessions
personals que creiem del
més normals i humanes, i
que no han deixat d’ésser
obstacles al nostre
desenvolupament. Mai
s’havia abusat tant dels
records del que varem ser
i volguérem ser en el
temps de maricastanya,
per cobrir les mancances
actuals.

Per exemple; amb un
cascavelleig carinyós ens
volen fer creure que
podem  assimilar tot el
que ens ve de fora, fins i
tot els tutegem, i els
bategem  com “els altres
catalans”, sense voler
adonar-nos que abraçar
tantes identitats, significa

no tenir-ne cap... ni la
pròpia. Tot ens porta a una
dilapidació sempre amb
molts papers i cap control,
que es converteix fàcilment
amb una mandanga de
difícil nom per batejar-la.
Penso que les eleccions
generals de l’any vinent
poden servir per aclarir molt
l’ambient, però pobres de
nosaltres si els partits grans
no s’avenen en un grapat
de punts d’interès general i
majoritari. La gent avui es
mou dintre d’un cansament
de la classe política, que els
motiven a votar amb els
peus, o sigui, marxant a
qualsevol lloc bellugant-
los, o a no moure’ls de les
sabatilles, tot amb el clar
plaer de no voler col·laborar
amb tanta mentida i
comèdia. I això, amic meu,
com sempre t’he dit, és
l’agonia d’una democràcia
poc estabilitzada com la
nostra. I ara, prou d’aquest
tema que no s’ho val.

Balaguer s’ha tornat a
quedar sense la presidència
de la Diputació. Potser ens
hauríem de remuntar als
temps del Sr. Porcioles o
del Sr. Canela per a que
aquest honor fos per un veí
de la nostra ciutat (parlem
dels anys quaranta). Com
que els “enredos de
sainete” post-electorals han
estat en plena vigència ha
rebut el Sr. Aguilà i amb ell
Balaguer, no en va és el
nostre alcalde de manera

repetitiva i sense
discussió. Jo vull creure
que fins i tot s’avorreix.
Aquest “Cercle Lleidatà”
que sense ser-hi, hi és,
que sense citar-lo té
noms i cognoms, sembla
tenir-li jurada, i quan pot,
li demostra la seva poca
estimació. Quin alcalde
de la província pot
presentar un
“currículum” polític com
el seu? Quina enveja els
mou? Què pretenen? Ell
callat res deixa veure, la
seva vida es tan dintre de
la normalitat ciutadana
que el votant no cal que
llegeixi el nom, sinó que
crec, veu la seva cara. En
fi, a Balaguer li han fet
perdre un altra ocasió de
lluïment. Ja hi estem
acostumats.

En referència a les
obres a fer en el futur al
casc antic, no
comparteixo el teu
optimisme. Si em
permets alguna llibertat
de llenguatge et diré, que
potser sí que avui la
merda està als carrers
estrets, però quan tot
s’acabi continuarà
essent-hi als carrers
amples. Perquè el
problema és humà i de
control. Un exemple per
il·lustrar-te; la teva
enyorada Plaça Mercadal,
a les cinc de la tarda està
neta i a les deu de la nit fa
mania. I cap policia és
escoltat... perquè no és
vist.

Us desitjo a tots salut.

--------------------------------------------
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PIS EN

VENDA
al carrer Barcelona,

zona eixample.
110 m2.,

4 habitacions,
2 banys complerts,

2 terrasses,
traster. Calefacció i

ascensor.

Raó tel. 973 448 273

El Mercadal acollirà una nova edició del

Concurs de menjadors de magdalenes

El proper dissabte 28 de
juliol, a partir de les 7 de la
tarda, la Plaça del Mercadal
serà l’escenari d’una nova
edició del Concurs de men-
jadors de magdalenes de
Balaguer, que comptarà,
amb la col·laboració i orga-
nització del mestre pastisser,
Pepe Daza, de la Pastisseria
el Passeig i el Bar Catalunya,
que de manera desinteressa-
da, organitzen aquest certa-
men gastronòmic que vol

potenciar aquest producte,
les magdalenes elaborades
amb fibra de préssec.

En la darrera edició el
guanyador del Concurs,
José Berrocal, de seixanta-

Participants infantils de l’any passat

dos anys va menjar-se un
total de 34 magdalenes, es-
sent el guanyador de totes
les edicions realitzades.

L’edició d’enguany esta-
rà amenitzada per música de
la Troca, amb un magnífic
Bany d’Escuma.

En el Concurs d’en-
guany, s’espera la participa-
ció d’uns seixanta menja-
dors que podran degustar
més de vuitanta quilos de
magdalenes elaborades pel
mestre pastisser de Bala-
guer Pepe Daza.

El concurs es disputa en
les modalitats d’adults i in-
fantil, amb trofeus pels dos
primers classificats de les
dues categories participants
al concurs.

José Berrocal, guanyador del Concurs 2006

La festa estarà

amenitzada per música

de la Troca i un Bany

d’Escuma a partir de les

7 de la tarda

El Barri de l’Eixample
de Balaguer celebra la
seva revetlla el dissabte
21 de juliol, amb la ins-
tal·lació d’un gran parc
infantil des de les 11 del
matí fins a la 1 del migdia
i de les 5 fins a les 8 de la

tarda, amb inflables i una
pista de Karts, i que
finalitzarà amb un gran
berenar amb coca i xo-
colata per a tots. Durant
la tarda, un bany d’es-
cuma servirà per refrescar
l’ambient.

A partir de les 4 de la
tarda, començarà també
el X Campionat de Boti-
farra del barri, al Bàrbar.

La música serà la pro-
tagonista de la festa noc-
turna, a partir de les 11 de
la nit amb l’Orquestra
Nomadas.

El Barri de l’Eixample celebra
la seva revetlla amb moltes
activitats lúdiques i festives

Festa de l’Eixample

Música, atraccions,

xocolatada, bany

d’escuma i concurs de

botifarra en el desè

aniversari de la festa
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Com ja es tradicional,
el proper dimarts 24 de ju-
liol, a partir de les 8 del
vespre, centenars de per-
sones es reuniran a la
Placeta de Sant Jaume
des d’on sortiran en pro-
cessó fins a l’església del
Miracle, en l’anomenada

Festa dels Fanalets. Els
més petits portaran els
fanalets encesos en ho-
nor a la festivitat de Sant
Jaume.

La Festa dels Fanalets
organitzada un any més
per l’Associació de Veïns
del Casc Antic.

El proper dimarts 24 de
juliol, festa dels Fanalets

Festa dels Fanalets

Concurs de Botifarra “Ciutat de

Balaguer”, el diumenge 29 de juliol
El proper 29 de juliol, la

Plaça del Mercadal acollirà
la sisena edició del Campio-
nat de Botifarra «Ciutat de
Balaguer», amb la participa-
ció de vora un centenar de
parelles d’arreu de Cata-
lunya.

El campionat, organitzat
pels Amics de la Botifarra de
Balaguer i pel Bar Catalunya
es celebrarà al llarg de tot el
diumenge, i els premis i tro-
feus  es lliuraran al vespre.

La parella guanyadora del
Concurs de Botifarra Ciutat
de Balaguer 2007 s’emporta-
rà 500 euros i la parella fina-
lista  250 euros i el trofeu cor-
responent.Concurs de Butifarra Ciutat de Balaguer

Un centenar de parelles d’arreu de les comarques

catalanes disputaran la sisena edició del concurs

L’Hostal Nou organitza el IV Torneig

d’escacs de partides ràpides 2007
El proper diumenge 22

de juliol, a la Sala Social de
La Codosa a l’Hostal Nou
s’organitza el IV Torneig de
partides ràpides d’escacs,
que es jugaran a partir de les
10 del matí amb el sistema
suís, a 11 rondes a 5 minuts
per jugador a finish.

El Torneig està organit-
zat pel Club d’Escacs Vallfo-
gona i la Comissió de Fes-
tes de l’Hostal Nou-La Codo-
sa. Els interessats poden ins-
criure’s fins el 20 de juliol. Guanyadors del Torneig de l’any passat
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Anuncis breus classificats

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.
------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA bar al c/
Bellcaire. Raó: 973448053.
------------------------------------------------
SE VENDE parcela, Av. Àn-
gel Guimerà, 150 m2 (225 m2

edificables). Ideal casa
adosada. Situación immejo-
rable. Precio: 120.000e. Telf:
639374155.
------------------------------------------------
ES VEN pis al c/Barcelona,
zona Eixample, 110 m2, as-
censor, calefacció, 2 banys.
Telèfon: 973448273.

------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------
OCASIÓ, venda de terreny
400m2,urbanització St. Mi-
quel (Sentiu). Amb piscina
comunitària, tennis, bàs-
quet, local social... Telf:
686001066.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA forn al cen-
tre de Balaguer. Bones con-
dicions. Raó: 697238291.
------------------------------------------------
ES LLOGA apartament a la
Pineda, a/a, piscina, tots els
extres, vistes al mar, parking
cubert. Raó: 639330429.
------------------------------------------------
ES VEN casa a Castellserà
(centre poble), 250m2, 3
plantes, 4 hab., 2 banys, cui-
na de fusta, menjador i ter-
rassa. Garatge per 2 vehi-
cles. Preu: 42 milions. Raó:
973610577.
------------------------------------------------
PARCEL·LA en venda  a
l’urb. St. Miquel (La Sentiu),
400m2, immillorable situa-
ció. Urbanitzable per una
vivenda. Tel: 652092918.
------------------------------------------------
ES VEN finca rústica a
Castellserà de 15 jornals de
regadiu i secà, travessada
pel canal d’Urgell. Amb ca-
bana de volta. Preu: 25 mili-
ons. Raó: 973610577.
------------------------------------------------
ES LLOGA casa al c/Lleida,
2 habs. Raó: 652092918.
------------------------------------------------
VENC apartament 70 m2,de
particular a particular. Semi-
nou, 2 hab. dobles, bany
complert, cuina office, ter-
rassa gran. Ascenssor, calef.
gas, traster, tot exterior, so-
lejat. Moblat i molt cèntric.
Telèfon: 600749622.
------------------------------------------------
CASA EN VENDA  a Gerb,
nova per estrenar, 3 plantes,
pàrking, 2 places. Comple-
tament equipada i moblada.
Telèfon: 669409848.

------------------------------------------------
ES LLOGA apartament a
Salou per setmanes, prime-
ra línia de mar, piscina, pla-
ça ajardinada, a/a. Raó
telf:662358939.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA video-club
en ple rendiment per no po-
der atendre. Trucar al
609340049 (de dilluns a di-
vendres de 09:00 a 13:00 h).
------------------------------------------------
PARCEL·LA rústica re rega-
diu a l’Horta d’Amunt (Re-
guant), molt a prop de la
zona urbana. Trucar per les
tardes al 659436797.
------------------------------------------------

TREBALL
------------------------------------------------
ES PRECISA ajudant de per-
ruqueria per caps de setma-
na. Raó: 667476172 (de 14:00
-15:00 h. de dilluns a dijous).
------------------------------------------------
EMPRESA DE FUSTERIA
precisa personal amb expe-
riència. Raó al: 973449997.
------------------------------------------------
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 par-
cial, elevados ingresos
tiem-po completo, ideal
para personas emprende-
doras, sin jefes ni horarios
fijos. Telf: 687727525.
------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS
precisa: DJ per bodes i
banquets,per caps de set-
mana i festius. Imprescin-
dible bona presència. Raó:
973447268 (demanar per
Srta. Loli).

------------------------------------------------
S’OFEREIX noi jove per tre-
ballar durant els mesos d’es-
tiu de cambrer, DJ, entre
d’altres. Raó: 677244859.
------------------------------------------------
PERFUMERIA DALMAU
precisa esteticient. Interes-
sades portar C.V. a la matei-
xa perfumeria.
------------------------------------------------
REGUÉ TRANSPORTS ne-
cessita conductor de repar-
to amb carnet B o C. Es va-
lorarà experiència. Interess-
ats trucar al 629356462.
------------------------------------------------
S’OFEREIX persona per re-
alitzar feines de la llar, aju-
dant de cuina o cuidar in-
fants. Raó: 670262357.
------------------------------------------------
TALLERS IGNASI, S.A. (Re-
nault Trucks) de Balaguer,
precisa electromecànic amb
experiència, soldador i per-
sonal de recanvis. Jornada
sencera. Interessats trucar
al 636083967.
------------------------------------------------
ES PRECISEN cuiners i
cambrers per un nou restau-
rant a Balaguer. Interessats
adreçar-se a Sapore Restau-
rant, c/ Sanahuja, 8.
------------------------------------------------
BOTIGA de Balaguer preci-
sa noi/a per treballar mitja
jornada. Interessats/ades
enviar C.V. amb foto recent
a l’Ap. de correos 145 de
Balaguer.
------------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------------
INTERBAN. Descuentos de
letras y pagares en 24 horas.
Llame al 973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. Créditos per-
sonales de 600 a 9.000 e, sin
avales, en 24 h. Telefono:
973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas ...
Consultenos al  973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN, soluciones eco-
nómicas para atrasos,
deudas, embargos y subas-
tas. Llamar al 973447477.

------------------------------------------------
INTERBAN. No se agobie
por sus problemas econó-
micos, consultenos y le
ayudaremos a solucionar
tus problemas.T: 973447477.
-----------------------------------------------
SE VENDEN parideras de
cerdas seminuevas. Precio
a convenir. Interesados
llamar al 973454196 (entre
15:00 i 16:00h tarde - Josep).
------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------
GUITARRISTA busca grup
de rock o metal. Interessats
trucar al 699708200 (Salva).
------------------------------------------------

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.
------------------------------------------------
SE VENDE Mercedes 240 cv
de 8 años, equipo de músi-
ca alto nivel, llantas. En muy
buen estado. Pocos kilo-
metros. Razón: 669487955.
------------------------------------------------
ES VEN Renault Laguna 2.0
Ide Privilege Grand Tour,
any 2002. Climatitzador,
xenon, mans lliures. 70.000
kms, molts extres. Raó telè-
fon: 676155765.
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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
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT 973 454004
--------------------------------------------------------------------------
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

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

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

etàletàletàletàletàl.....liquesliquesliquesliquesliques

ORENOORENOORENOORENOORENOM
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

De les 8 de la tarda del 19 juliol a les 8 de la tarda del 26 juliol ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 26 juliol a les 8 de la tarda del 31 juliol MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 31 juliol a les 8 de la tarda del 9 d’agost SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se vende parcela , Av. Àngel
Guimerà, de 150 m2 (225 m2

edificables). Ideal para casa
adosada. Situación immejorable.

Precio: 120.000 E.
Interesados llamar al 639374155.

ES VEN PIS
al c/ Girona, 75 m2.

2 habitacions.
Totalment moblat i

amb electrodomèstics.
Reformat.

Raó: 973448273

ES VEN pis al c/Barcelona,
zona Eixample, 110 m2, ascensor,

calefacció. 4 habitacions, menjador,
cuina gran, rentador,

1 balcó i 1 terrassa. 2 banys complerts.
Telèfon: 973448273
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