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Ref. 40091

Ref. 40263

Pis en venda, 90 m2, 4 hab. (2
dobles i 2 indiv), bany
complert (amb banyera),
cuina espaiosa, menjador,
balcó i galeria. Tot exterior i
molt solejat. Traster. Preu:
99.000 e. Zona molt cèntrica!
OPORTUNITAT!

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.

Ref. 40215 - Hostal Nou

Ref. 40283 La Sentiu

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!

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 cao de setmana!
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Podem llegir en diferents mitjans de comunicació
nacionals que el nombre de persones que esperaven a
Catalunya per operar-se a juny de 2007 era de 53.358
pacients, un 8,05% menys que el mateix mes de 2006
(58.028 pacients), segons ha informat el Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya. Segons aquest
informe, en xifres absolutes el nombre total de pacients en llista d’espera a juny de 2007 era de 53.358 persones, el que representa una taxa de 72,9 per 10.000
habitants, dada considerablement per sota a la del juny
de 2006 que era de 80,6 per 10.000 habitants, això representa una disminució del 9,55%. El temps mig que s’esperaven els catalans per operar-se a finals del mes de
juny era de 3,89 mesos, un 10,16% menys que el juny
de 2006 (4,33 mesos).
Evidentment, tot el que signifiqui millorar aquestes
xifres i escurçar el temps d’espera, és una bona noticia
pel país, però en aquest tema, el de la salut, igual que
en el de l’educació, no s’hi val a badar. Sempre s’ha de
fer més ja que són els dos temes més importants per la
salut col·lectiva d’un país. Les xifres sempre són molt
fredes, i només el que ha d’esperar tres o quatre mesos
per ser operat, sap el que això representa. L’afecta emocional i físicament, a ell i moltes vegades als que l’envolten. Molts cops ens preocupem d’altres temes que,
tot i ser importants, podrien esperar. Tot és qüestió de
prioritats, però penso que és més important que es
pugui reduir el temps d’espera a un mes, i que tots els
nens estiguin perfectament escolaritzats, a que l’AVE
arribi el 2008 o el 2009 a Barcelona, o que els diferents
aeroports passin a dependre d’una o altra institució.
Tot arribarà.

V. X. ADSUAR
Mercedes-Benz

Agència Oficial

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

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896 - BALAGUER
REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU
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Centenars de persones van visitar la II
Fira de la Ceràmica al carrer del Pont
Organitzada per
l’Associació de Veïns del
Centre Històric va
celebrar-se el passat
dissabte 21 de juliol
El passat dissabte 21 de
juliol, el carrer del Pont de
Balaguer va acollir la II Fira
de la Ceràmica organitzada
per l’Associació de Veïns del
Casc Antic, dins de la programació d’activitats de l’estiu del 2007.
Una quinzena de parades van donar color a les arcades del carrer del Pont,
des de primera hora del matí
fins al vespre, i van ser centenars els balaguerins, que
van acostar-se al mercat on
es podia trobar tota classe
de productes relacionats
amb el món de la ceràmica.
Gerros, collars, polseres, or-

Massiva participació a la
processó dels Fanalets en
motiu de Sant Jaume
L’organització va
repartir coca de Sant
Jaume per a tothom
el passat dimarts, 24
de juliol

Fira de la Ceràmica

naments, centres de taula, i
fins i tot un ceramista que
mostrava el seu art en directe, davant la mirada encuriosida dels visitants que aprofitaren la bona climatologia
d’aquest dies per visitar
aquest certamen que va iniciar-se l’any passat, i que en
la seva segona edició, ha demostrat l’encert en la seva

Ceramista al carrer del Pont

organització.
D’altra banda, aquest divendres 3 d’agost, tindrà lloc
la cloenda dels tallers de
danses a la Plaça de Sant
Salvador, amb un sopar popular, una ballada de gegants
i la cloenda del curs amb l’actuació dels grups “La Sonsoni” i “Polkasoltres”.
El proper dimecres 8
d’agost, l’Associació de Veïns del Centre Històric celebrarà la festa de Sant
Domènec, amb una Missa, i
la tradicional benedicció dels
anisets, amb una ballada de
sardanes a càrrec de “La Cobla 11 de setembre”, a partir
de les 8 de la tarda.
Els actes festius del centre històric de Balaguer, finalitzaran el dissabte dia 11 d’agost amb la revetlla del barri
del Pont, que estarà amenitzada pel grup “Only
Anthony”.

Vora un centenar de
nens i nenes de Balaguer
no es van perdre la oportunitat de participar de la
popular i tradicional festa dels Fanalets de Sant
Jaume, el passat dimarts
24 de juliol, a la placeta

de Sant Jaume.
Els veïns van repartir
coca de Sant Jaume per a
petits i grans i després la
processó va dirigir-se cap
a l’església del Miracle on
va tenir lloc la celebració
de la Missa en honor a
Sant Jaume.
Els més joves van poder gaudir de la presència
del gegant de Balaguer, el
Sereno que un any més,
va participar de la festa,
tant a la festa dels
Fanalets com a la processó de Sant Jaume.

Festa dels Fanalets

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

URGÈNCIES i domicilis 24 hores al tel. 629 359 238
Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER • Tel. 973 448 332
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Finalitza el curs de Monitors de
menjadors organitzat per Creu Roja

El passat dijous, l ’Alcalde de Balaguer, Miquel
Aguilà acompanyat de la
regidora de Cultura i Ensenyament, Maria Àngels
Missé, van realitzar una
visita a les Estades Infantils de la llar d’Infants Pa-

El Curs intensiu s’ha
celebrat del 9 al 13 de
juliol amb l’assistència
d’una vintena de
participants
El passat mes de juliol
es va realitzar a la ciutat de
Balaguer un curs de Monitors de Menjador d’una durada de 40 hores, que començà el 9 de juliol i va finalitzar
el 13 de juliol amb una assistència de 20 dones que van
realitzar la formació durant
aquesta setmana.
Durant el curs intensiu,
van ser impartides classes
de pedagogia amb infants,
recursos i ambientació en els
menjadors escolars, primers
auxilis, dietètica i nutrició

Miquel Aguilà visita les
Estades Infantils del Patufet

Una instantània del curs amb els participants

combinant classes teòriques i amb classes pràctiques.
Les assistents al curs de
monitors de menjadors
organitzat per Creu Roja, són
residents a La Noguera i
altres comarques veïnes
que busquen feina en aquest

àmbit o usuàries dels Programes d’Ocupació de Creu
Roja de La Noguera i van
poder obtenir la titulació
pertinent, que els permetrà
poder treballar en menjadors
escolars.
Aquesta és una feina
amb força demanda.

Un moment de la visita

tufet, per a nens i nenes
d’entre quatre mesos a
tres anys.
Aquestes estades
d’estiu, s’organitzen bàsicament per donar
facilitats als pares que
treballen.

B A L A G U E R <<

La passarel·la es retardarà dos mesos,
per uns desajustaments en l’arc
Un error de l’empresa constructora retarda la
col·locació de la passarel·la un parell de mesos

Passarel·la en construcció sobre el Segre

Un desajustament en els
càlculs de l’arc de la segona
passarel·la peatonal que s’havia de col·locar durant la primera quinzena de juliol, ha
fet que l’obra es retrassi un
parell de mesos.
L’Ajuntament ha fet corregir aquesta anomalia i l’arc
s’haurà de tornar a fer per
part de l’empresa adjudicatària de l’obra.
L’Alcalde Miquel Aguilà
ha manifestat que aquesta
reparació correrà a càrrec de
l’empresa i que tot fa preveure que aproximadament
d’aquí a dos mesos, ja es
pugui col·locar la passarel·la sobre el riu Segre.
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Medalla d’Or pel vi “Viña del
Sió 2005”, de les Bodegues
Costers del Sió
qual es potenciar la
qualitat del vi Ull de llebre
i col·laborar en la seva
expansió cap a nous
mercats, han concursat
415 vins procedents
d’Europa, Amèrica i
Oceania.
Aquest apreciat guardó coincideix amb el 1r
Aniversari de Bodegas
Costers del Sió S.L.,
projecte de la família
Porcioles-Buixó, dirigit
per l’enòloga riojana
Valvanera Martínez de
Toda.

El concurs celebrat a
Shangai el passat mes
de juny, amb la participació de 415 vins
d’arreu del món
El Concurs itinerant
«Tempranillos al Mundo», celebrat a ShangaiXina, ha atorgat a Bodegas Costers del Sió, la
medalla d’Or pel seu Viña
del Sió 2005. En aquest
certamen, l’objectiu del

Josep Berrocal torna a guanyar el
concurs de menjadors de magdalenes
Josep Berrocal ha guanyat per enèsima vegada el
Concurs de menjadors de
magdalenes de Balaguer,
celebrat el passat dissabte 28
de juliol, a la Plaça del Mercadal. Berrocal va menjar-se
un total de 27 magdalenes
en 25 minuts. El segon classificat se’n va menjar 24.
El Concurs és organitzat
pel mestre pastisser Pepe
Daza i el Bar Catalunya, per
promocionar les magdalenes.

Bodegues Costers del Sió

- 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
Centre de Reforç Escolar
cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
C/ Barcelona, 36 entresol 1a
GRUPS REDUÏTS
Tel. 973 447911 - BALAGUER
PROFESSORS LLICENCIATS
EINA ESTUDIS 2002, SCP

Concurs de magdalenes 2007

Consulta

ASSESSORIA POLO

Visites a domicili

C/ Barcelona, 80 - BALAGUER
Tel: 973 445 924
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 VEN xalet al Club Segre, Gerb.
ES VEN pis al c/ Barcelona, 4rt sense ascensor. Econòmic.

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER
DEL SEU PIS O LOCAL

Va c u n a c i o n s
Cirurgia
Anàlisis

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

Aliments i complements
Servei de perruqueria

URGÈNCIES:
Tel. 617 910071
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Sant Llorenç de Montgai celebra la
seva Festa Major del 10 al 12 d’agost
Actes culturals i festius
consoliden la Festa
Major d’estiu en honor
al patró de la població
noguerenca
Sant Llorenç de Montgai
tornarà a estar de festa els
propers dies 10, 11 i 12
d’agost.
Els actes començaran el
divendres amb el tradicional
Repic de Campanes. A les
12 del migdia hi haurà la
Missa seguida de les
cucanyes per la mainada. A
partir de les 5 de la tarda es
celebrarà el III Campionat
de Tennis Taula i futbolí, i a
les 6 de la tarda el Concurs
de Botifarra i Siset. Al vespre,
el Sopar de germanor i el ball
amb el grup “Malambo’s”,
donaran pas a la marxa amb
el grup de versions “7drock”.
La festa continuarà el
dissabte amb el concurs de
pesca per adults a partir de
les 5 de la tarda, i a les 6,
activitats infantils «Viure en
la prehistòria» a càrrec del
grup d’arqueòlegs de la

Arriba la Festa Major de
Castelló de Farfanya, amb
música i actuacions lúdiques
Els actes de la festa
major de Castelló començaran l’11 d’agost amb un
parc infantil, mentre que
les sessions de ball
correran a càrrec del grup
“La Mandolina”.
El diumenge 12, se
celebrarà la Missa
cantada. A la tarda el
concurs de bitlles i les
sessions de ball amb
l’Orquestra “Venus”.
Els actes continuaran
el dilluns amb un parc
aquàtic a les piscines, la
cursa de carretons a partir

de les 6 de la tarda, i
l’Orquestra “Anònima”
amenitzarà les sessions
de ball.
El dimarts, 14, després
del taller de circ hi haurà
la sessió de ball amb
“Bugui Bugui”, el correfocs dels diables Carranquers de Cervera, i el
concert de rock amb
“Soultans”.
La festa es tancarà el
dimecres 15, amb la
Missa, una ballada de
sardanes, i el ball fi de
festa amb “Odisea”.

Orquestra Texas a Sant Llorenç de Montgai

UAB.
A partir de les 7 de la
tarda, el III Concurs de
pastissos i degustacions
abans del ball de nit amb

l’orquestra “Texas” i una
sessió de discomòbil.
La festa s’acabarà el
diumenge amb el Ball fi de
festa amb “ Valparadiso”.

Orquestra

Anònima

10, 11 i 12 d’agost
FESTA MAJOR DE
SANT LLORENÇ DE MONTGAI
La Comissió de Festes convida a tothom a gaudir
dels seus dies de Festa Major

L’Ajuntament de
Castelló de Farfanya
us convida a gaudir de la seva

FESTA MAJOR
els propers dies
11, 12, 13, 14 i 15 d’agost

C O M A R C A <<

Cubells celebra la seva popular Festa
Major d’estiu amb música i diables
Els diables de Balaguer
seran els protagonistes
del correfoc del
divendres a la nit

Del 16 al 19 d’agost, Cubells es tornarà a vestir de
festa per commemorar la
Festa Major d’Estiu.
Els actes començaran el
dijous 16 a partir de les 7 de
la tarda, amb un taller de
màscares per a grans i petits
a càrrec dels diables «Bèsties
Feréstegues» de Balaguer.
A partir de les 10 del

L’orquestra “Cadillac” posarà
el punt i final a la Festa
Major d’estiu de Cubells
El grup “Puspirubi”
farà les delícies dels
més petits amb una
actuació infantil el
diumenge a la tarda

Els

La festa major de Cubells es tancarà el diumenge 19 d’agost amb la
celebració de la Missa
solemne cantada i el concert amb la Coral Saio a
l’Església de Sant Pere, a

correfocs

vespre, el Gran Sopar de Gala
amb l’actuació del grup

La Tribu de Santi Arisa actuarà el divendres

d’havaneres “Alta Mar”.
El divendres dia 17
continuarà el taller de
màscares a les set de la
tarda, mentre que a partir
de 2/4 de 12 de la nit,
començarà la nit de foc i
rock and roll, amb un
correfoc amb els diables de
Balaguer i l’actuació dels
grups “La Tribu de Santi
Arisa”, “La Brassa” i
“Casino”.
Per altra part, l’orquestra
“Gironina” serà l’encarregada d’amenitzar els balls
de tarda i nit del dissabte 18.

Orquestra

partir de les 12 del migdia,
mentre que per la tarda,
els protagonistes tornaran a ser els més petits,
amb Jocs per infants a
càrrec del grup local
“Puspirubi” a la Plaça de
Sant Julià.
A partir de les 8 de la
tarda, tindrà lloc una llarga sessió de ball fi de festa amenitzada per l’Orquestra “Cadillac”. La festa Major, acollirà una exposició dedicada al cinema, de Josep Lledó.

Cadillac

Embotits Fets de Casa

Cal Puspau
ESTADES PERMANENTS, TEMPORALS i
DE CAP DE SETMANA • CENTRE DE DIA

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

Us desitja Bona Festa Major
C/ Carretera, s/n - Tel. 973 459119
C/ Obach, 2 - Tel. 973 459040
25737 CUBELLS

L’Ajuntament de Cubells
convida a tothom a gaudir dels seus dies
de Festa Major
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Tartareu es prepara per viure una
festa major amb molta gresca
Els dies 17, 18 i 19
d’agost la població de
Tartareu reviurà de nou
els seus dies de Festa
Major
Tartareu es prepara un
any més per vestir-se de festa amb la celebració de la
Festa Major d’estiu, del 17 al
19 d’agost, amb una programació plena d’activitat musical i cultural, i que de ben
segur serà de l’agrat dels visitants que durant aquesta
època de l’any es troben per
les nostres contrades.
Els actes començaran el
divendres 17 d’agost amb
l’inici de la Festa Major amb
el pregó i la Cercavila popular. Acte seguit tindrà lloc el
Sopar de Germanor i a partir
de la mitjanit, l’Orquestra
“Quartz” serà la responsable

L’orquestra

Quartz

La vila de Tartareu celebra la seva Festa Major

d’amenitzar una llarga sessió de ball.
El dissabte 18 d’agost
continuarà la festa a partir de
la 1 del migdia amb la celebració de la XV Festa de l’aigua a la plaça de les faroles.
Després de la merescuda
migdiada, a les 6 de la tarda,
hi haurà el concurs de Botifarra i jocs per la mainada

amb xocolatada per grans i
petits.
L’orquestra “Zait Show”
amenitzarà les sessions de
ball de tarda i nit, mentre que
a partir de les 3 de la matinada serà el grup “La Banda
Puig” pels més joves.
La festa s’acabarà el diumenge 19 d’agost amb la
missa de festa major i la
instal·lació del parc infantil
Driver-Park durant tot el dia.
A partir de 2/4 de 7 de la
tarda, es repartirà berenar
per a tots els assistents i
l’Orquestra “Stilette” serà
qui amenitzarà les dues
sessions de ball de tarda i
nit. Entre els dos balls, tindrà
lloc el sopar de pagès i tot
seguit “el gran joc del bingo”
amb importants regals i
moltes sorpreses per tots
els participants, per tal de
despedir la festa major
d’enguany.

La població de Santa Linya es
vestirà de festa major els
dies 24, 25 i 26 d’agost
El proper 24 d’agost
començarà la festa major
de Santa Linya amb el popular Repic de Campanes
i força sangria per a tothom, amenitzat pel duo
“Alma” i pel grup “Smoking Dogs”. Durant la vetllada, tindrà lloc la primera xupitada popular.
El dissabte 25 d’agost, a partir de les 12 del
migdia tindrà lloc la Missa cantada, seguida del
vermut a la plaça. Després de dinar, cucanyes
per als més petits amb
molts premis. Les sessions de ball correran a càrrec de l’orquestra Marinada i la gresca nocturna
correra a càrrec del grup
“Factoria”, amb festa
Cutty Sark i s’acabarà
amb la Xaranga, disco-

Orquestra

Els joves tenen la
gresca assegurada
fins altes hores de la
matinada a la Festa
de Santa Linya
mòbil i xocolatada per a
tots els presents.
El darrer dia de festa,
el diumenge 26 d’agost,
començarà amb la celebració de la Missa, a les
12 del migdia. A partir de
les 3 de la tarda, tindrà lloc
el Llevant de taula amb els
grallers Blancafort de
Vallbona. A les 5 de la tarda, tindrà lloc el partit de
solters contra casats, donant pas al sopar popular
i la sessió contínua amb
el grup Tribanda.

Marinada

L’Ajuntament de

Les Avellanes, Santa Linya, Tartareu i Vilanova de la Sal,
convida a tothom a gaudir de les seves Festes Majors

C O M A R C A << 11

Les Avellanes celebra la seva Festa
Major amb set dies de gresca i música
Tot és a punt per a que
les Avellanes revisqui un any
més la seva popular festa
major, entre els dies 10 i 16
d’agost. Els actes començaran el divendres 10 amb l’Orquestra “Café Latino”. A la
mitja part hi haurà la ja tradicional Sardinada Popular.
El dissabte 11 d’agost a
partir de les 12 del migdia
tindrà lloc el Vernut a la plaça major i a partir de les 2 del
migidia la VIII Cassolada Popular pels diferents carrers
del poble. A la tarda, hi haurà el Primer Open de Aeromodelisme Papiroflèxic.
A les 12 de la nit, la Gran
Nit de música i marxa amb
l’orquestra “Trafic”.
Els actes continuaran el
diumenge 12 amb la Missa i
després el Vermut a la plaça
Major, i la primera ronda del
Concurs de botifarra i del joc
del Catxo.
A primera hora de la tarda, se celebrarà la IV Cursa
de BTT’s infantil i sènior. A
partir de les 6 de la tarda, hi
haurà la pintada de samarretes i a les 9 del vespre una
sessió llarga de ball a càrrec
de l’orquestra “El Cairo”. Al
descans del ball hi haurà servei d’entrepans entre els que
tinguin gana.
Els actes finalitzaran el
dilluns 13 d’agost, amb el
vermut de les 12 del migdia
a la plaça major, i a partir de
les 5 de la tarda, un magnífic
partit de futbol entre solters

La Festa Major de les Avellanes és una de les més
llargues i divertides de les festes que se celebren a
la comarca de la Noguera, al llarg de l’any

El primer cap de setmana
d’agost, arriba la festa major
de Vilanova de la Sal
Del 3 al 5 d’agost,
Vilanova es vesteix de
gal·la per celebrar la
seva Festa Major
Els actes començaran
el divendres al vespre
amb el sopar popular i
una sessió de ball de nit
amb l’orquestra “Liberty”.
El dissabte 4 d’agost
començarà amb el Concurs de botifarra a les 4
de la tarda, seguit de la

L’orquestra
L’orquestra Trafic actuarà el dissabte a la nit

i solteres i casats i casades, i
després el sopar de germanor.
El dimarts 14 arribarà la
Nit més calenta de l’estiu
amenitzada per “Amarcord”
i moltes sorpreses.

El grup “Duetto” serà el
responsable del ball del dimecres, després de la Gimcana d’aigua.
El dijous 16, final del
concurs de botifarra i cinema a la fresca.

Liberty

guerra d’aigua per a petits i grans i les dues sessions de ball amb l’Orquestra ”El Cairo”.
El diumenge 5 d’agost, a partir de les 12 del
migdia, se celebrarà la
Missa Solemne cantada
per la Coral “Els cims” de
Montgai, coral que a partir de les 12,45 i a la mateixa església oferirà un concert.
A partir de les 6 de la
tarda hi haurà les cucanyes per la mainada i el
ball amb el grup “Duetto”.
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La Vall d’Àger es prepara per viure la
seva festa major del 10 al 15 d’agost
La Festa Major d’Àger
començarà el divendres 10
amb el Gran Sopar de Festa
Major a la placeta del local
social, seguit de la Traca
d’inici de la Festa Major i el
gran ball de Nit amb l’Orquestra “Amarcord”.
Els actes continuaran el
dissabte 11 a partir de 2/4 de
6 de la tarda amb el festival
Scala en Hi Fi infantil i juvenil al local social. A partir de
les 8 començarà el ball de
tarda, amb el grup “Zadit” i
la sessió de nit amb el mateix grup i gresca fins a la
matinada amb el grup “Mitjanit”.
El diumenge 12 començarà amb el Concurs d’Escacs a les 10, mentre que a
les 12 del migdia se celebrarà la Missa. A les 6 de la tarda començarà el partit de
futbol a l’Estadi Santes Creus
entre entre Rurals i els
Kamakus i tot seguit el partit entre les Garses i les
Guillemotes. Les sessions
de ball correran a càrrec el
grup “Alma”, mentre que a
les 8, l’església de Sant
Vicvenç acollirà el concert
del grup irlandès “Valda”.
Els actes del dilluns 13
d’agost començaran a les 5
de la tarda, amb les cucanyes, xocolatada i animació
infantil a la placeta del local
social. A partir de 2/4 d’11
del vespre, les havaneres
seran les protagonistes amb
el grup “Arrels de la Terra

Actes musicals, culturals i esportius conformen una
programació que serà de l’agrat de petits i grans
durant tota la festa Major d’Àger

La festa d’Àger finalitza el
dimecres 15 amb una
demostració de puntaires
El dissabte 18
d’agost, hi haurà un
concert d’orgue a
càrrec de l’Associació
Catalana de l’Orgue
Els actes festius continuaran el dimecres 15
d’agost, a partir de les 11
del matí amb una demostració de puntaires a la
plaça major d’Àger, seguida de la Missa de Festa
Major a les 12 del migdia.

A les 2 del migdia el
llevant de taula i a 2/4 de
8 de la tarda, el tradicional Cos de la Cordera.
El ball correrà a càrrec
del grup “The Sound
Factory”, amb llonganissada inclosa a la mitja
part.
Els actes festius de la
festa major d’estiu, finalitzaran el dissabte 18
d’agost, a partir de les 10
del vespre amb un magnífic Concert d’orgue, a
càrrec de l’Associació Catalana d l’Orgue.

Demostració de puntaires
L’orquestra Metropol actuarà a la vila d’Àger

Ferma”, amb rom cremat
inclòs. Després el gran
Bingo de Festa Major.
El dimarts 14 es llevarà
esportiu, amb el partit de
bàsquet i un partit de futbol
sala infantil al poliesportiu.

A partir de 2/4 de 5 de la tarda, concurs de dibuix i a les
6 guerra d’aigua a la placeta
del local social. “Metropol”
amenitzarà les sessions de
ball i els Diables de Balaguer
el Correfoc.

L’Ajuntament d’Àger convida a tothom
a gaudir de la seva Festa Major
del 10 al 15 d’agost de 2007
TOTS ELS ACTES SERAN GRATUÏTS
ORGANITZA: COMISSIÓ DE JOVENT D’ÀGER

Forn de Pa

MAURI
CAFETERIA

Especialitat en coca de
Samfaina, de ceba i
Panadons

Us desitja Bona Festa Major

C/ Ingeniero Cabezas, s/n · Tel. 973 455108 · ÀGER
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Algerri prepara la seva Festa Major de
Sant Bartomeu, del 23 al 26 d’agost
Música, actes culturals i
infantils conformen la
programació de la Festa
Major d’Algerri, en
honor a Sant Bartomeu
Algerri ja es prepara per
viure una nova edició de la
Festa Major de Sant Bartomeu, els dies 23, 24, 25 i 26
d’agost.
Els actes començaran el
dijous 23 amb el sopar
popular d’inici de la Festa
Major.
L’endemà continuaran
amb el Repic de Campanes
a les 11 del matí, a càrrec del
campaner Casimir Baró, i a
les 12 del migdia tindrà lloc
la Missa major en honor a
Sant Bartomeu.
A partir de les 6 de la
tarda, els infants entraran en
escena amb la celebració de

Festa Major d’Algerri

Orquestra

Cadaqués

la Gran Gimcana.
A partir de les 12 de la
nit, la gran cubatada amb els
grups “7 de rock”, “Contraband”, i algun grup sorpresa.
Els actes del dissabte 25
s’iniciaran amb la instal·lació
d’un parc aquàtic a les
piscines municipals, mentre
que a les 6 de la tarda
començarà la II Baixada de

carricotxes. L’orquestra
“Metropol” serà l’encarregada de les sessions de
ball de tarda i de nit. A la
mitja part, els Diables de
Balaguer seran els protagonistes del Correfocs.
La Festa Major de Sant
Bartomeu d’Algerri finalitzarà el diumenge 26 d’agost
amb la Triatló de caça al
camp de futbol, a partir de
les 9 del matí. A les 12 del
migdia seguiran els actes
amb la Missa Major i acte
seguit a la plaça Major, hi
haurà la recol·lecta per la
campanya de l’Associació
contra el càncer.
A partir de les 7 de la
tarda, hi haurà una ballada
de sardanes de germanor
amb la Cobla Cadaqués,
mentre que l’orquestra
Cadaqués serà la que posarà
el punt i final a la festa, amb
el Gran Ball de Festa Major.

L’Ajuntament d’Algerri
i la Comissió de Festes,
us conviden a gaudir d’una

gran Festa Major

Bona Festa Major

Montgai celebrarà la seva
Festa Major del 31 d’agost
fins el 3 de setembre
Del 31 d’agost fins el
3 de setembre, la població noguerenca de Montgai celebrarà la seva festa
major. El 31 d’agost començarà amb la inauguració de l’exposició “Dones grans, grans dones”.
Seguidament el sopar
popular i la Festa Jove
amb “Disco Mòbil Band”
i a la matinada xocolatada per tothom.
El dissabte hi haurà el
parc infantil Diver-Parks,
durant tot el dia. A la tarda, tirada de bitlles i sessions de ball amb l’orquestra “Anònima” i espectacle amb els “Mariachis Mexico Lindo”.
El diumenge 2 de setembre, després del Repic
de campanes se celebrarà la Missa cantada amb

El diumenge 2 de
setembre, Montgai
acollirà una Trobada
de Cotxes Antics a la
Plaça Major
la Coral els Cims i la ballada de sardanes amb la
Cobla Ciutat de Cervera, i
la Trobada de Cotxes Antics. A la tarda, futbol i ball
de tarda amb “Tangara
orquestra” i una demostració de ballet acrobàtic
Flip Flap.
La festa s’acabarà el
dilluns 3 de setembre
amb espectacles infantils,
xocolatada popular i la
sessió de ball fi de festa
amb el grup “Banda Sonora” amb llangonissada.

Actuació dels Mariachis a Montgai

L’Ajuntament
de Montgai
convida a tothom
a gaudir
dels seus dies de
Festa Major
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Un centenar de joves de la comarca
participen al “Trepitja casa teva”
La primera edició
d’aquest programa
juvenil va celebrar-se al
municipi d’Àger el
passat 21 de juliol
El passat dissabte 21 de
juliol es va dur a terme al
municipi d’Àger, la primera
de les sortides organitzades
per l’Oficina de Serveis a la
Joventut del Consell Comarcal de la Noguera, englobades dins del programa «Trepitja casa teva».
Quasi un centenar de joves de la comarca van participar en aquesta primera trobada, en la que a part de realitzar diferents esports
d’aventura, van tenir l’oportunitat d’inter-relacionar-se
amb joves d’altres municipis de la comarca.
Els inscrits al «Trepitja

L’Ajuntament d’Algerri cedeix
el seu fons documental a
l’Arxiu Comarcal
D’aquesta manera
s’assegura la seva
correcta preservació
d’una part del seu
patrimoni cultural

“Trepitja casa teva” es va celebrar a Àger

casa teva» van poder practicar diferents esports d’aventura com el trekking,
anar amb caiacs o jugar al
paintball. La pluja, però, va
fer acte de presència i va
impedir que es poguessin
realitzar amb normalitat les
activitats de parapent i el globus aerostàtic.
Vist l’èxit de participació

Presentació del programa al Consell Comarcal

AULA D’ESTUDI

d’aquest primer «Trepitja
casa teva», des de l’Oficina
dels Serveis de Joventut del
Consell Comarcal de la Noguera, s’està estudiant la
possibilitat de realitzar-ne
més d’una a l’any, per tal que
els joves de la comarca coneguin d’una banda el territori, i de l’altra, els joves que
hi viuen.
Aquesta és una de les opcions que els Serveis de la
Joventut del Consell Comarcal de la Noguera organitza
durant l’any, per a que els
joves de la comarca puguin
practicar diferents esports,
alhora de conèixer més la
comarca i tots els seus municipis, i donada la bona resposta dels joves participants, aquesta activitat s’anirà repetint, ja què és una
bona opció per als joves donades les activitats que s’hi
han fet.

Adae,

L’alcalde d’Algerri,
Xavier Viola, ha signat un
contracte per la cessió en
dipòsit del fons municipal a l’Arxiu Comarcal
de la Noguera.
Amb aquest conracte, l’ajuntament d’Al-

gerri garanteix la convenient preservació d’una
part del seu patrimoni
cultural i, així mateix, posa
a disposició dels estudiosos i dels ciutadans en
general la seva documentació més històrica
que, a partir d’ara, es
podrà consultar a les
instal·lacions de l’Arxiu
Comarcal.
Amb el d’Algerri ja
són tres els ajuntaments
de la comarca de la
Noguera que han cedit el
seu fons a l’Arxiu.

Un moment de l’acte de sessió

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

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

VINE A
PROVAR-HO
GRATUÏTAMENT
SENSE CAP
COMPROMÍS

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

MATRÍCULA
GRATUÏTA

Telèfons
627 542 652
660 301 366

• Especialitat en esportistes
• Exploracions adults/infants
• Estudis computeritzats de
la marxa
• Plantilles personalitzades
• Cirurgia ungueal
• Control a diabètics

• Ulls de poll
• Ungles clavades
• Berrugues
• Reflexologia
Av. Pere III, núm. 10-13 alt. 1r A
BALAGUER • Tel. 676 08 33 28
HORES A CONVENIR
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El Bisbe Joan Enric Vives, presideix el
Centenari de Sant Salvador de Gerb
El Bisbe d’Urgell, Joan
Enric Vives va presidir els
actes commemoratius de la
celebració del centenari de
l’església de Sant Salvador
de Gerb.
L’acte religiós va comptar amb l’assistència de centenars de feligresos, especialment de les poblacions
de Gerb i d’Os de Balaguer.
La nova església es va
poder construïr gràcies a la
venda d’un altar de pedra i
un retaule gòtic, l’any 1907,
ara fa cent anys.
L’altar que es va vendre
en el seu moment, ara pot
contemplar-se en el Museu
Nacional d’Art de Catalunya
a Barcelona.
Per la commemoració
es va publicar un opuscle
amb la historia del temple.

Carles Bassaganya visita
diferents obres d’Àger

L’església de Gerb, construïda fa cent anys gràcies
a la venda d’un altar de pedra, que està al Museu
Nacional d’Art de Catalunya, i un retaule gòtic

Un moment de la visita a Àger

El dimecres 25 de juliol, Carles Bassaganya,
director general d’Administració Local de Governació de la Generalitat va
visitar la població d’Àger
per fer una visita a l’obra
de millora de l’abastaMissa del centenari de Sant Salvador de Gerb

ment d’aigua, sanejament
i pavientació de Sant
Martí i d’Agulló i també
de les obres de pavimentació de la plaça Major i
l’accés a la plaça de l’Església a la població de la
Règola.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Marley i jo
Autor: John Grogan
Gènere: Novel·la

És possible que un
gos tanoca et faci
descobrir la clau de la
felicitat? Amb aquestes
paraules ens volen
enganxar a la lectura
d’aquesta novel·la tan
peculiar.
Es tracta d’una parella
que inicia la vida en comú
i la volen compartir amb
un gos. El que no es
pensaven
és
que
poguessin rebre suport
incondicional en les
adversitats que els va
preparant la vida en un
gos “labrador”.
Un llibre per riure i
plorar escrit per un autor
perspicaç, equilibrat i
colpidor que no poden
deixar de llegir els
amants dels gossos.

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

El tema central ronda
amb la rivalitat entre un rei
i un drac pot ser molt gran,
i si la història passa en un
regne mal governat, el
poble... a qui farà costat?
Àlbum del conegut
il·lustrador Carles Arbat
molt vistós i ple de color.
Es tracta d’una història
molt divertida, plena de
disbarats que de ben
segur aconseguirà fer riure
de valent els petits lectors.
Està narrada en forma de
prosa rimada, fet que
facilita la lectura i la fa molt
més àgil.
Us recomanem mirar
amb detall les il·lustracions perquè són magnífiques i agradaran tant a
grans com a petits. Sens
dubte, una bona història!

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

El rei del cul vermell
Autor: Carles Arbat
Gènere: Infantil
(d’entre 7 i 10 anys)

Els olis d’oliva de
Catalunya
Autor:Vladimir Arséniev
Gènere: Agricultura

Catalunya ha destacat
sempre per la seva producció en olis d’oliva verge
de gran qualitat. L’objectiu
d’aquesta publicació és
contribuir a un millor
reconeixement d’aquest
producte des d’una perspectiva agronòmica, de
producció i elaboració
gastronòmica, nutricional,
paissatgística i patrimonial.
Interessant per totes
aquelles persones que
tenen curiositat pels
productes de la nostra
terra, la seva història, les
seves tradicions... L’objectiu és de contribuir a
difondre els coneixements
sobre l’oli, la seva cultura i
el seu valor dietètic i
gastronòmic.

Indesinenter
He mirat el mar i amb ell jo discutia
si les ones són batecs
del cor meu i el cor del món,
o només són la rutina
natural del món i el temps
que ningú ni res no guia.
Baixa del teu núvol si pot ser,
tocant de peus a terra com tu saps,
i obra en conseqüència tu el primer,
que sempre cal que algú passi al davant.
De bat a bat, el si d’ara mateix
al món li obriria,
a desgrat de tot,
a desgrat de l’òxid del cúmul dels anys.
Ara pulcres les paraules, pensaments i fets,
començar cal fer de nou
al cor de cada dia,
als batecs del mar,
als jardins oberts disparant el cor,
amb la lluna al mig, o amb el sol a dalt,
potser qualsevol nit
potser de matinada.

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

Cita prèvia al
tel. 605 95 13 93

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

Tel. 607 787 338
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Finalitza el taller arqueològic del Pla
d’Almatà amb 8 alumnes participants
Durant dues setmanes
han estat aprenent les
tècniques de treball en
un jaciment arqueològic
amb tècnics del Museu
El passat divendres 20 de
juliol va finalitzar el 3er Taller
d’arqueologia al Pla d’Almatà de Balaguer.
Els vuit alumnes d’edats
compreses entre 14 i 19 anys
que han estat treballant en
aquest taller des del 9 de
juliol, han excavat en els
nivells arqueològics de
segles X-XI conservats al
pati i habitacions d’una de
les cases de l’antiga ciutat
del Pla d’Almatà.
En aquest pati s’hi ha
localitzat un antic pou negre
de la casa, farcit amb nivells
d’escombraries on abundaven els ossos i divers ma-

Pla d’Almatà

Alumnes excavant al Pla d’Almatà

terial ceràmic.
Els nivells arqueològics
excavats els han permès
aquests joves d’entrar en
contacte amb la metodologia arqueològica i amb els
materials d’època andalusina de l’antiga ciutat de
Balaguer.
Molts dels estudiants
són alumnes que ja havien

participat en els altres tallers
realitzats al jaciment del Pla
d’Almatà i algun d’ells veu
el món de la història i l’arqueologia com una professió per al seu futur, ja que
les ha agradat l’experiència
otinguda en aquest camp de
treball.
El taller d’Arqueologia
ha estat organitzat per
l’Institut Municipal Progrés
i Cultura i concretament des
del Museu de la Noguera i
dirigit pels seus tècnics.
D’altra banda, cal indicar
que properament continuaran les excavacions
arqueològiques al jaciment
del Pla d’Almatà, ja que ha
estat aprovat un nou Pla
d’Ocupació per part del
Departament de Treball, el
qual permetrà poder continuar els treballs arqueològics durant sis mesos
més.

Es reuneixen a Balaguer els
directors dels Museus de les
comarques de Ponent
El passat dimecres 18
de juliol va tenir lloc a
Balaguer, al Museu de la
Noguera, la reunió periòdica que realitzen els
responsables dels museus lleidatans que estan
reconeguts com a tal al
Registre de Museus de
Catalunya.
Hi van assistir els
directors del museu
Comarcal de l’Urgell, el
museu Comarcal de
Cervera, el museu d’Art
Jaume Morera, l’Ecomuseu de les Valls
d’Àneu, el museu de la
Conca Dellà i el museu de
la Noguera.
Aquest grup tècnic es
reuneix periòdicament
des de fa més de vuit
anys per treballar
conjuntament aspectes

Demanen la
col·laboració
econòmica de la
Diputació de Lleida
pels diferents Museus
relacionats amb les
mancances del treball
sobre el territori i la
creació de productes
culturals compartits.
De la reunió d’ahir es
van concloure diversos
punts: primerament la
necessitat de treballar en
xarxa i definir projectes
transversals comuns. Van
acordar impulsar un
conveni amb la Diputació
de Lleida, per tal d’establir
línies directes d’ajut als
museus.

Directors de Museus a Balaguer
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Erwyn Seerutton reuneix dues-centes
persones al Castell Formós de Balaguer
El concert de jazz del de
les Illes Maurici, estava
emmarcat dins del
programa cultural de
Música als Castells 2007
Erwyn Seerutton portà el
seu treball musical “Segà
Project” al Castell Formós
de Balaguer, dins del programa cultural Música als Castells, el passat dissabte 28
davant d’unes dues-centes
persones que no es van voler perdre l’oportunitat de
veure en directe un dels
grups de jazz més en forma
del mercat actual.
Música als Castells és un
cicle de concerts que tradicionalment recorre les comarques catalanes utilitzant
com a escenaris els diferents castells.
El cicle està organitzat

Concert al Castell Formós

Les orquestres de Belfast i de
Bedfordshire encandilen el
públic de Balaguer
Amb dos concerts a la
Plaça del Teatre i al
Santuari del Sant
Crist, amb més de
cinc-centes persones

Erwyn

Seerutton

per la Fundació Privada Castells Culturals de Catalunya
i els diferents ajuntaments.
El segà, que va oferir
Erwyn Seerutton a Balaguer,
en un marc incomparable
com són les runes del Castell Formós, és la música ètnica pròpia de la cultura criolla d’illa Maurici, una cultura que neix del mestissatge

entre els esclaus africans i
les diferents races que van
poblar l’illa. Erwyn Seerutton
va oferir, en el seu concert
un recorregut pels temes
populars del segà, interpretats des de la seva particular
visió de la música. Una fusió plena de matisos rítmics
que combinen tradició i
modernitat, mestissatge i
diversitat.
Des de fa ja uns dotze
anys, Balaguer participa activament en el programa de
Música als Castells, a través
de la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament, i al llarg
d’aquests anys han passat
per Balaguer grups ben diferents, de qualitat excepcional i de tot tipus d’estil musical, des de la música clàssica, fins al jazz, i passant
també per la música ètnica,
el rock o el soul.

La jove Orquestra de
Belfast va omplir de gom
a gom la Plaça del Teatre
amb més de cinc-centes
persones que no es van
voler perdre, la força musical d’aquest grup format per 96 músics i que

actuaven a Balaguer, després d’haver-ho fet a
Madrid i València, en la
seva gira per l’Estat Espanyol.
El divendres 27, va ser
la de Bedfordshire la que
va actuar davant d’un
nombrós públic al Santuari del Sant Crist.
El públic va valorar positivament el concerts, donada la gran qualitat de les
dues formacions orquestrals que oferiren un bon
repertori de música clàssica.

Concert de l’Orquestra de Belfast

ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

Desplaçaments per a grups, comiats de solters, etc...
Possibilitat de pagar amb targeta

Reserves tels. Tels. 973 446 055 - 606 105 223
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Cecília Ferrer, guanyadora d’un dels
premis “recordistes” en la nit del Cor
Cecília Ferrer, de
Balaguer, va participar el
passat diumenge 8 de juliol, en la gala de la Nit del Cor,
resultant guanyadora d’un
dels concursos anomenat el
Recordista que, durant la
temporada que s’emet la
sèrie de producció catalana,
s’organitzen per tal d’incentivar als «addictes» a la popular sèrie de TV3 el Cor de
la Ciutat a través de la plana
d’internet.
Cecília va rebre el
guardó, una mena d’estatueta feta especialment per
l’ocasió, de mans del
conegut i familiar Peris,
personatge clau de la
telenovela, i va compartir
vetllada amb tots els
personatges que han
aparegut a la sèrie.

La Plaça Mercadal acull la
Mollerussa Fashion Faces

Premis que s’atorgaven durant la gala a aquells
televidents “addictes” a la telenovela “El Cor de la
Ciutat” que s’emet per TV3 totes les tardes

Mollerussa Fashion Faces

El passat diumenge,
22 de juliol, va tenir lloc a
Balaguer el segon Càsting
Mollerussa Fashion Faces
que des de fa dos anys fa
el seu tour per diferents
poblacions de la província, resultant un èxit total
de públic, omplint la plaCecília

Ferrer

ça Mercadal de gom a
gom.
Varen inscriure’s al
càsting onze joves de Balaguer i una de Bellcaire,
resultant classificats sis
d’ells que passaran a la
final del proper mes
d’octubre.
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El C.F. Balaguer 2007-2008 comença a
caminar realitzant un estage a Sort
FUTBOL >>Els
balaguerins compten
amb una plantilla molt
jove i compensada de
cara a la propera
temporada
El primer equip del Club
Futbol Balaguer ha iniciat la
pretemporada, amb un
estage de quatre dies a la
localitat Pallaresa de Sort, on
a part d’iniciar els entrenaments de cara a la propera
temporada, haurà servit per
a que l’entrenador Emili
Vicente conegui als nous
jugadors que s’han incorporat a la disciplina del club de
la Noguera, i que a partir del
proper mes de setembre defensaran els colors de la plantilla dirigida per Emili.
Després de presentar-se
al Camp Municipal d’Es-

Un començament de lliga
força difícil pels homes que
entrena Emili Vicente
FUTBOL >>Mataró,
Barça B, Igualada i
Vilanova i la Geltrú
primers partits del
mes de setembre

Entrenament del primer equip

ports, els futbolistes van
desplaçar-se a Sort on hi han
disputat dos partits amistosos davant el Viella, el mateix divendres, i davant
l’equip local, el Sort, el diumenge a la tarda, abans de
retornar cap a Balaguer, on
continuen els entrenaments
diaris.
La pretemporada conti-

Entrenaments a l’estage de Sort

nua aquest dissabte amb un
partit amistós a casa, davant
el València B, mentre que el
diumenge 5 d’agost, jugaran
contra el Gerb, durant la celebració de la Festa Major de
la veïna població.
La primera plantilla del
Club Futbol Balaguer, ha quedat conformada per un total
de vint-i-dos jugadors:
Els porters Nogués i
Damià (Alcampell); els defenses Juanjo Tenorio, Egea,
Usall, Moises (Manresa),
Vendrell (Lleida), Dago
(Monsó); els centrecam-pistes Campabadal, Gallardo,
Carlos Martínez, Juanjo
Alias, Gabernet, Joan Martínez (juvenil), Ivan López
(Palafurgell) i els davanters
Iban Parra, Figuerola, Isaac,
Genís Soldevila (Balaguer
B), Cortés (Tàrrega), Juan
Carlos (Lleida) i Ruben Soler (Eivissa).

L’equip que entrena
Emili Vicente comença el
campionat de lliga el primer diumenge del mes
de setembre, contra un
rival complicat, el Mataró,
un equip que s’ha reforçat força i serà un dels

Plantilla

2007-2008

candidats a jugar la promoció d’ascens a Segona
B.
Si complicat és el debut del Balaguer, el primer
desplaçament, el 9 de setembre, serà al Mini Estadi per disputar el partit
contra el Barça B de Josep
Guardiola.
El segon partit a casa
es dipsutarà contra el
Igualada, mentre que el
segon desplaçament, tancant el mes de setembre
serà al complicat camp del
Vilanova i la Geltrú.
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El Gran mestre Aleksander Delchev
guanya l’Open Internacional d’Escacs

Els germans Josep i Xavier
Suriol guanyen les 24 Hores
de Pesca de Balaguer

ESCACS >>Han
participat un total de
130 jugadors que han
mostrat un nivell
altíssim convertint
l’Open en un dels millors

Les 24 Hores de pesca
van celebrarse els
passats dies 21 i 22
de juliol amb
cinquanta parelles

El passat 25 de juliol del
2007 va finalitzar la dotzena
edició de l’Open Internacional d’Escacs «Ciutat de
Balaguer», essent aquesta
una de les edicions més
exitosa que hi ha hagut.
Un total de 130 participants van omplir la sala del
Casal d’Avis de Balaguer
durant deu dies, amb gent
vinguda d’arreu del món:
Estats Units, Cuba, Rússia i
molts més països, i això ens
fa adonar de la importància
d’aquest torneig a nivell
internacional.
En aquest torneig es van
aconseguir un total de 14
normes per a l’obtenció a
posteriori del títol de gran
mestre o mestre internacional. Si es té en compte
que la mitjana d’obtenció de

La parella formada
pels germans Josep i
Xavier Suriol va proclamar-se guanyadora de les
24 Hores de Pesca de
Balaguer, celebrades els
passats dies 21 i 22 de
juliol, i que comptaren

amb la participació de
vora cinquanta parelles.
Els guanyadors van
imposar-se amb la pesca
de 36 peces i un total de
52,450 kg de pes, emportant-se els 600 euros de
premi, mentre que els 300
euros del segon premi
van recaure sobre els
joves participants Genís
Alarcón i Toni Infante,
amb una pesca de 116
peces i 33,600 kg. El
lliurament de premis va
fer-se en un sopar el
passat dissabte.

Delchev, el guanyador d’aquesta edició

normes en un torneig d’aquest tipus és de sis, es pot
qualificar aquest resultat
d’espectacular.
El Gran Mestre Interna-

cional Aleksander Delchev
ha tornat a quedar campió
del torneig igual com ho va
fer en l’edició celebrada l’any
passat.

24 Hores de Pesca 2007

Telèfons

618 382 661
650 604 581
Manteniment i neteja de:
Comunitats de veïns • Pàrquings • Oficines • Rètols • Vidres • Façanes
Establiments comercials • Naus industrials • Neteges final d’obra
Neteges en general

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com
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El nedador Eric Demarchi es proclama
campió de Catalunya de 50 m lliures
NATACIÓ>> En el
Campionat de Catalunya
de natació júnior a les
piscines Bernat
Picornell de Barcelona
En la darrera jornada de
campionat de Catalunya de
Natació Júnior que s’han
celebrat en les piscines Olímpiques Bernat Picornell de
Barcelona el nedador Eric
Demarchi de Club Esportiu
Natació Balaguer ha aconseguit guanyar en una final
molt ajustada la medalla d’or
en la prova dels 50 metres
lliures amb un temps de 25
segons 33 dècimes, per davant del nedador Víctor
Albesa del CN Tortosa.
D’aquesta manera s’ha proclamat com el rei de la velocitat en categoria Júnior
aconseguint el campionat

Col·locat el terra sintètic al
pavelló polivalent d’Inpacsa
per a usos esportius
A partir del proper
mes de setembre ja es
podrà practicar tot
tipus d’esport al nou
pavelló polivalent

Eric Demarchi, campió de Catalunya en 50 lliures

de Catalunya d’hivern i estiu. També va aconseguir el
divendres la medalla de
bronze en la prova dels 100
metres lliures amb un temps
de 55 segons 58 dècimes.
La nedadora balaguerina
Cristina Marquina Fuentes
en la mateixa jornada en la
prova dels 50 metres braça,
ha aconseguit la quarta

Cristina Carrera i Miquel López

plaça catalana amb un
temps de 37 segons 16
dècimes. I una cinquena
posició en la final dels 100
metres braça amb un temps
de 1 minut, 21 segons i 33
dècimes.
D’altra banda la Cristina
Carrera Larroya i en Miquel
Lopez Macià van participar
els dies 21 i 22 de Juliol en el
Campionat de Catalunya
Aleví de Natació que es va
celebrar a les instal·lacions
del Club Natació Cornellà.
Pel que fa als resultats
més destacats, podem citar
que la Cristina Carrera, va
quedar en la posició 22 en la
prova dels 200 metres lliures
i en lloc 17 en els 100 metres
papallona, per altra banda
tenim que en Miquel López
es va classificar el 31 en els
100 metres esquena i en la
posició 29 en els 200 metres
lliures.

La setmana passada,
l’Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà i el regidor
d’Esports, Juanjo Tenorio
van visitar el nou Pavelló
per tal de comprovar in
situ la finalització de la
col·locació del nou

paviment sintètic en els
3.500 m2 del pavelló.
Ara tan sols falta
acabar de col·locar les
cortines separadores i el
material pròpiament esportiu que s’ha comprat
per poder dur a terme
totes aquestes activitats.
El pressupost del nou
paviment sintètic ha estat
de 150.000 euros.
La regidoria d’esports
ho tindrà tot a punt per tal
de poder iniciar les
activitats el proper mes de
setembre.

Visita al pavelló esportiu
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Ref. 40212
Pere III, 90 m2, 3
hab., 2 banys, calf.
gas indv., cuinaoffice,menjador.
S’ha de veure!

TARTAREU
Casa 80 m2, 2
plantes, 3 hab.,
bany, calf. gasoil,
moblada. Vistes
immillorables.

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

Ref. 40230
Zona Mercadal, 5
hab., 2 banys, terra
gres, finestres
alumini. Davant riu i
darrera. Molt ampli!

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

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

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

Ref. 40102
Seminou 90 m2, 3
hab., calf. gas indv.,
2 banys, alumini,
sapeli, moblat.
Per entrar-hi ja!

Ref. 40220
Zona variant
Balaguer, xalet 800
m2, 6 hab., 3
plantes, piscina,
barbacoa, jardí.

Ref. 40155
Zona Ps. Estació,
casa 266 m2, 2
plantes+jardí de
120m2. Informació
personalitzada.

OPORTUNITAT!!
Ref. 40233
Zona Carmelites, pis 70 m2, 3 hab., bany,
menjador, balcó i galeria.
Moltes possibilitats. Preu: 95.000 e.
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Antoni Carreño subcampió d’Espanya
de dobles per majors de 65 anys
El tennista balaguerí
Antoni Carreño, va proclamar-se el passat mes de
juny, subcampió d’Espanya
de dobles per jugadors de
més de 70 anys, mentre que
en el campionat individual
va plantar-se a quarts de final. Aquest resultat, acompanyats dels bons resultats
que ha aconseguit en els diferents torneigs internacionals en els que ha participat,
han fet que actualment ocupi el lloc 17 del ranquing espanyol i entre el 135 i 140 del
ranquing mundial (ITF), i el
seu objectiu més immediat
és aconseguir col·locar-se
entre els 10 primers a nivell
nacional i els 100 primers a
nivell mundial a finals d’any
2007, objectiu força factible
si veiem l’ascens meteòric
que porta aquest jugador
que s’inicia en els torneigs
internacionals l’any 2006,
ocupant el 27 a nivell mundial i el 257 a nivell mundial,
a finals de l’any passat.
Antoni Carreño va debutar en el Campionat de
Catalunya, l’abril del 2005 a
Castelldefels, guanyant dos
partits i arribant a quarts de
final. El mes de setembre ja
va disputar el campionat
d’Espanya al Club Tennis
Gimeno de Barcelona,
perdent en la primera ronda
contra el cap de sèrie
numero 8, tot i forçar un
tercer set, que va perdre al
“tie break”. En aquest

Antoni Carreño ha aconseguit
una magnífica projecció en el
dos darrers anys 2006-2007

TENNIS>> En el Campionat d’Espanya de Tennis
disputat el passat mes de juny a Mallorca, fent
parella amb el jugador Joan Rosselló

Antonio Carreño amb alguns dels seus trofeus

Actualment és el
número 17 del
rànquing nacional i
140 del rànquing
mundial
El 2006 ja passà a
disputar campionats
internacionals a Llafranc,
el Campionat d’Espanya
a Sabadell arribant a
quarts de finals, mentre
que en el campionat de
Marbella va quedar

campió del torneig de
consolació, igual que al
Campionat de Catalunya.
Però els èxits més
importants han arribat
l’any 2007, jugant el
Torneig de Menten a
França, passat a vuitens
de final, essent subcampió absolut al Torneig de
Llafranc, semifinalista al
Campionat de Catalunya
disputat el mes de maig i
campió individual al
Torneig internacional de
Platja d’Aro .

Antoni Carreño al Club de Tennis Balaguer

Dra. LAURA LACUEVA MODREGO
campionat, Antoni Carreño
va anar a la fase de
consolació, quedant campió
d’Espanya de consolació
per jugadors de més de 60
anys.

En aquest primer any de
participació als campionats
nacionals, Antoni Carreño va
acabar l’any ocupant el
numero 82 del ranquing
espanyol.

MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA
CONSULTAS EN
BALAGUER
HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044
Telf. 609 135 472

Dermatologia i Dermoestètica
Rejuveniment facial ·Taques · Cicatrius · Assessorament cosmètic
Tractaments Antiaging · Peelings superficials i mitjans
Ps. de l’Estació, 10 - Balaguer
Tel: 973 448 113
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Guanyadors de la II Triatló, David
Henestrosa i Mireia Santesmases
TRIATLÓ>> En la dura prova atlètica hi van
participar un total de 143 atletes que competien pel
Campionat de Catalunya de triatló de muntanya

Un moment de la Triatló de Balaguer

El passat diumenge 29
de juliol, Balaguer, va acollir
la segona edició del Triatló
de muntanya Ciutat de
Balaguer, en la modalitat
sprint. L’entorn de la comarca de la Noguera es va convertir en un paratge de
triatletas i públic que ocupaven els camins i carreteres
més pròxims a la capital de
la comarca. Des de Sant
Llorenç, on es va realitzar el
tram de natació, al mateix
embassament, amb una distancia de 750 metres. Tot seguit el tram estrella de la sessió, amb 30 kilòmetres de bicicleta per camins trialeres i
corriols que els portaven per
Vilanova de la Sal, el convent
de les Avellanes, Gerb i arribada final al parc de la Transsegre de Balaguer. En l’apar-

Els guanyadors amb els trofeus

tat final, i després d’una dura
jornada de bicicleta, els
triatletes varen realitzar el
tram de cursa a peu, amb
dues voltes de 5 kilòmetres
sobre un circuit tancat.
La forta calor i les altes
temperatures que es varen
registrar no varen impedir
que la majoria dels participants, 143 inscrits a la prova, superant el registre de la
edició anterior, poguessin
acabar-la.
En quant als resultats,

cal destacar que el guanyador de la prova coincidia
com a campió de Catalunya
de triatló de muntanya; amb
aquestes, David Henestrosa
Roca va aconseguir el 1r lloc
amb un temps de 1:52:24, del
club Triatló Manresa. En categoria femenina, destacar la
local Mireia Santesmases,
que sota el club Reus
Ploms, va aconseguir el primer lloc i el campionat de
triatló de muntanya amb un
temps de 2:22:15.
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O P I N I Ó
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.

En resposta a l’escrit de Rafel
Molina ERC Balaguer

On anem de vacances?
Turisme responsable.

A. Angerri, J. Aran, A. Guarné, F. Margineda, J. Polo,
M. Querol, J. Soldevila, F. Zaldivar

ICV-JEV La Noguera

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

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

Els avall signants, volem
contestar l’escrit d’en Rafel
Molina publicat a la seva
revista número 479, en
l’apartat d’opinió, com a
companys de tertúlia del
“Desconegut C.G.A”.
En aquest escrit es
defensa en Josep Ma Escoda
i Mulet, d’un altre escrit del
C.G.A. aparegut la quinzena
anterior, i li hem de dir que si
hagués tret la referència que
fa als companys de taula, que
cita en dos ocasions, quasi
haguéssim pogut signar
nosaltres el seu escrit, si no
en la forma, sí en el fons, ja
que abans de que vostè el
portés a la revista, nosaltres
ja li havíem fet palesa, com a
companys de tertúlia la
nostra opinió, que no coincidia pas amb la d’ell, perquè
tal com molt bé diu vostè el
desenvolupament d’un
càrrec polític es pot criticar
sempre, el que no s’hauria de
fer, al nostre parer, és criticar
la seva vida privada.
Però també li voldríem fer
arribar el nostre desacord en
que senyali als companys de
taula o tertúlia en el seu
escrit, doncs creiem que ha
estat desafortunat en el
comentari i posa a tothom en
el mateix sac. Entenem que
les opinions escrites i
signades per C.G.A. són
solament opinions o afirmacions seves, i solament seves,
com ens consta que ell ho
entén també així.
Com vostè signa amb
nom seu i del partit polític
que representa i no ha estat
mai en la tertúlia que menysprea, entenem que la persona que li ha passat aquesta
informació, falsa, pot ser, ho
ha fet per interès de partit o
personal que encara és pitjor,
i si hagués consultat amb algú

Arriben les vacances i amb
elles el moment de fer turisme.
Les causes poden ser diverses:
descansar, conèixer món,
«fardar» de on hem anat o
cercar aquella mica de felicitat
que ens manca. Però caldrà
recordar que qui faci turisme
és membre d’un petita minoria
privilegiada. S’ha calculat que
només el 3’5 % de la població
mundial té la possibilitat de
realitzar-la.
Ja siguin unes raons o
altres, hem de ser cons-cients
que aquesta activitat té unes
conseqüències econòmiques,
medi ambientals i culturals. Un
dels grans sectors econòmics

de nosaltres li haguéssim
aclarit la situació. Com és
lector del Groc, sabrà que
C.G.A. ha escrit opinions
d’altres regidors, exregidors
o alcaldes de la ciutat, (amb
alabances o retrets), que
inclòs són companys de
tertúlia i en tots els casos
que ens ha semblat que no
era correcta la seva opinió,
l’hi hem fet saber.
Els integrants de la
tertúlia tenim tots parers
diferents, votem a partits
diferents i alguns formen
part o l’han formada com a
militants de partits
diferents, per tant, són
diferents en tots sentits.
Pensem que les opinions del C.G.A. encertades
o no les pot rebatre quan ho
cregui convenien, i si creu
que el greuge és important
és pot queixar per altres
vies, i a pesar de les nostres
o les seves opinions,
entenem que C.G.A pot
escriure lo que cregui
convenient, i si entén que
està dintre dels seus
paràmetres periodístics, no
ens en faci gens de cas.
Com a conclusió manifestem que a tots els
regidors de l’Ajuntament,
siguin del partit que siguin
els tenim el respecte que
es mereixen com a
persones, i a més per haver
tingut la valentia de dedicar
un temps de la seva vida a
servir la col·lectivitat.
Esperem que ho hagi entès
així Josep Ma Escoda.

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

mundials és el turisme i aquest
provoca transformacions en el
territori. Molts cops s’ha
justificat aquesta activitat com
la impulsora de l’economia
d’una regió, però hem de saber
quin model de territori i per
tant de societat volem. Només
cal observar l’estat de les
nostres costes i l’urbanisme
desenfrenat que han patit. La
cultura del ciment és més
accentuada en aquells llocs on
hi ha un interès turístic,
provocant l’augment dels
preus dels habitatges i
l’especulació immobiliària.
Un altre aspecte negatiu
de cert tipus de turisme és

Entrevistes Freks.

No era l’Estàtua de la Llibertat.
Inyaqui Olarte Vives
---------------------------------------------------------------------------------------------------

No era l’Estàtua de la
Lliberat, era la Rosaleda, la
que estava mig enrunada, com
al planeta dels simis i lo Ton
de la Reguereta, com un
Charlton Heston torrat, estava
agenollat al davant bramant:
- Maleïts! Maleïts! Al final ho
vau fer!
M’hi vaig atansar i li vaig dir:
- Tranquil Ton, ja veuràs com,
quan acabin les obres, tornen
a obrir.
Lo Ton continuava inconsolable i, eixugant-se els mocs
amb la màniga, em va explicar:
- Jo fa un munt d’anys que
anava venint per aquí. El

primer pet el vaig agafar a la
sala de ball de la Rosaleda,
barrejant Martini i conyac.
Després al Glory’s em vaig
afeccionar als cubalibres de
rom i, més endavant, a
l’Eivissa, l’Ubbe i al Mundo vaig
ampliar el repertori a xupitos i
combinats variats. Ara,
últimament, estava aga-fant-li
gustet als mojitos que feia el
Lluís.
Jo no vaig poder estar-me
d’afegir:
- Home. La Rosaleda era molt
més que un llistat de begudes.
Aquí hi ha vingut gent de tota
la comarca durant un munt

l’elevat impacte ambiental.
Molts cops el turista és un
consumidor desenfrenat que
provoca el malbaratament de
recursos. Camps de golf, gran
emissió de CO2 dels avions i
un afany de comprar coses
molts cops innecessàries són
alguns exemples.
Així doncs ara que marxarem de viatge fem-ho d’una
manera responsable i
sostenible. Sempre hi ha
alternatives com l’ecoturisme
o el turisme solidari. Amb el
transport
públic
no
contaminarem tant i es
gaudeix molt més del paisatge
i de la companyia. A més per
conèixer món de vegades
només cal ser obert amb la
gent nouvinguda. A prop nostre
hi
ha
grans
tresors
paisatgístics (Catalunya n’està
ple) i per satisfer la nostra
necessitat de felicitat només
cal canviar la forma de mirar
les coses i no anar-nos tant
lluny.

d’anys a divertir-se, a ballar i a
lligar. També hi ha actuat
molts bons grups i orquestres,
i el cafè de la Rosaleda era un
punt de trobada perfecte, on
les colles quedaven per
prendre alguna cosa i xerrar.
També hi havia el local
d’assaig, on alguns grups de
Balaguer afinàvem el nostre
repertori. Recordo que amb els
Freak Beat...
Lo Ton em va interrompre:
- No se qui éreu aquests. Lo
meu grup si que era bo. Los
Enrolling els Tons. Mare meua!
No ens vas veure? Si érem la
bomba en directe... ara que...
no recordo si mai vam arribar
a tocar amb públic.
Jo em vaig posar les mans al
cap:
- Seràs Ton!
Lo Ton em va ignorar i, mirant
al cel, va cridar:
- Lluís! Torna a obrir aviat!
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D’un i dels altres
C.G.A.

-------------------------------------------------------------------------------------------------A mesura que els anys
van passant, la normalitat és
el que més desitges. Quasi
podríem dir que la monotonia que en uns altres anys
t’angoixava, avui és peça cobejada. Moltes coses que uns
anys enrera t’irritaven o et
proporcionaven neguitor, avui
ets capaç de prendre-les en
broma perquè l’experiència
dels anys i de tot el que has
vist i viscut, t’han fet surar
aquesta sort, que aneu a saber on estava desada. Vas
notant que els centres de la
teva vida que havien existit
dintre teu, -que eren moltsen el transcurs del temps van
caient en la indiferència de
l’oblit, i pocs tenen la força
de sobreviure amb el “jo”
actual. I pocs, molt pocs es
mantenen en el teu cor i cervell. A vegades hi penso, i he
arribat a la conclusió que la
naturalesa amb la seva
sabiduria reconeix que les
capacitats d’un van minvant,
i ella t’ajuda a triar el que
continua essent vital per a tu
del que no deixava d’ésser
pura faramalla, prescindible
totalment. Suara m’he proposat preguntar-ho a les amistats d’edat semblant per assabentar-me si a ells els hi
passa també. Si ho val ja en
tornarem a parlar.
S’ha d’entendre també
que hi hagi l’artista de torn
que l’edat no l’afecti i que es

cregui el millor de l’hemisferi occidental, i donaria per
escriure un llibre ben gruixut,
perquè massa gent avui encara es creu ser el centre justificat del món. I uns pocs,
surten com uns cavallers de
l’edat mitjana a “desfacer
entuertos”. Es pensen la seva
veritat, defensen les seves
“criatures” que no han deixat de ser invents seus, i el
pitjor, no escolten la veu del
carrer, havent de viure del
carrer al necessitar el vot.
Donen cops sense xo ni arri
fent-se part on ningú els ha
cridat i se’ls ha de perdonar.
La realitat és com els llençols, a la curta o a la llarga
s’han de rentar i estendre’ls
per seca, si plou es mullaran. A la curta o a la llarga la
persona no vàlida estarà reconeguda amb sol o sense.
De tot hi ha d’haver a la vinya del Senyor, però sense
cap dubte, de la tria és d’on
sortirà un bon “caldo” per fer
un bon vi. D’uns picapolls, ni
vinagre. Ara deixem les divagacions vinateres i anem
a un altre tema.
Llegia l’altre dia el desastre social de Mèxic, i en faig
referència per ser la nineta
dels meus ulls. És el país que
més m’agrada. En el que
m’he sentit més a gust, on la
gent és agradable, humil i
simpàtica. Oberta sense ofendre i soferta com la que més.

Jo hi he estat en tres ocasions i podria escriure i escriure sense cap por
d’avorrir-vos, de mil i una
peripècia turística. Tot em
porta a sentir-me molest
quan llegeixo, que amb la
seva riquesa, el vint per
cent de la seva població
viu amb menys de dos euros diaris. Que el 35% no
sap ni llegir ni escriure.
Que un de cada quatre no
es pot permetre atenció
mèdica. Que el salari oficial mínim és de 3,4 euros diaris. Però si aquestes xifres fan pensar i sentir vergonya, més me’n fa
que la fortuna número u
del món sigui mexicana, i
ella sola representi el 9%
del producte interior brut.
Davant d’aquesta disbauxa qui pot negar el dret a
emigrar com sigui? Com
ha d’estar el poble de dominat per no aixecar-se?
Per arribar fins aquí tantes revolucions? Tanta
sang per aconseguir
aquesta fita? Els problemes els tindran els veïns
més rics que també tenen
el dret a protegir el seu
“status”. Una cosa tenim
en comú amb ells, que els
polítics de qualsevol partit, càrrecs i carregots, administren amb una gran
alegria els diners públics,
i a part d’altres coses, comencen atorgant-se uns
salaris ben llunyans del
simple i desgraciat administrat. Recordant al
Tomasito, jo em pregunto, com i on deu estar el
pobre home.

Una altra realitat
Gemma Amorós i Bové
------------------------------------------------------

Tot va començar fa més d’un
any, quan ens va sorgir la
oportunitat, amb una amiga, de
realitzar un projecte educatiu a
l’Amèrica del Sud. Després de
molts preparatius i amb les
maletes plenes d’il·lusions i ganes
de treballar, ens vam dirigir cap
al nostre destí: Argentina.
Ara ja fa un mes que estem a
la ciutat de Concepción, província
de Tucumán. Treballem al
menjador infantil «Ceferino
Namuncura» on diàriament venen
uns 130 nens i nenes entre dos i
onze anys. La nostra tasca
consisteix en ajudar a fer el dinar,
repartir el menjar, fer tallers i
posar ordre, que ja costa prou.
Durant dues setmanes hem
fet tallers a les tardes, i val a dir
que ha estat una experiència molt
positiva per als nens. Els tallers
han estat un bon mitjà per
treballar normes i límits en un
context informal i molt diferent
del que veuen a casa, al carrer i
durant l’hora de dinar al menjador.
Els nens han trobat un lloc per a
divertir-se aprenent nous jocs
d’equip, dibuixant, pintant,
retallant, confeccionant jocs i
decorant el menjador amb les
seves creacions.
Tots els nens i nenes que venen
són de «La Costanera», que és
un barri de barraques on viuen
unes 500 persones amuntegades,
la gran majoria sense aigua
corrent, ni llum, ni res per escalfarse. Les barraques que predominen
són les que estan fetes de fusta i

plàstic, encara que hi ha algunes
casetes petites de totxo. Una
part dels diners que portàvem de
Catalunya els hem invertit en
comprar mantes per a tots els
nens, que és una solució a curt
termini però que no serveix de
res per a solucionar la situació:
a part del fred hi ha una gran
problemàtica de base que s’ha
d’arreglar.
És evident que els que més
pateixen són els nens. La majoria
creixen envoltats de violència
familiar, mals tractes i males
paraules, madurant a passos de
gegant perquè s’han de fer càrrec
dels germans més petits, tenen
una gran mancança d’afecte...
unes situacions que vulneren els
drets dels infants clarament.
Durant el temps que portem
aquí ens hem adaptat bastant a
la vida de la gent, i realment se’ns
posa la pell de gallina quan veiem
i ens expliquen la realitat
econòmica, social i política. Hi
ha un munt de problemes que
necessiten ser solucionats, i ens
sentim impotents quan ens
adonem que no s’està fent res, o
que les ajudes no arriben.
Realment se’ns fa molt difícil
explicar per escrit i en tan poc
espai tot el que estem vivint, tots
els sentiments que ens provoca i
com està canviant la nostra
percepció de les coses.
Suposem que caldrà posar
distàncies per començar a
pensar fredament, relativitzar i
buscar nous enfocaments per a
treballar en futurs projectes. De
moment intentarem viure cada
moment al màxim i, encara que
no canviem el món, procurarem
canviar una mica el món
individual de cada nen i nena.
S’ho mereixen.
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66 parelles participants al VI Concurs
de Botifarra “Ciutat de Balaguer”
Va celebrar-se el passat
diumenge 29 de juliol,
als porxos de la Plaça
del Mercadal de
Balaguer
La sisena edició del Concurs de Botifarra va ser tot
un èxit de participants, ja que
va comptar amb un total de
66 parelles vingudes d’arreu
de les comarques catalanes
i d’Andorra.
Jaume Canal, portaveu
de l’Associació Amics de la
Botifarra de Balaguer, organitzadora del Campionat, indicà que “estem molt satisfets per la resposta de la
gent. Cada any venen més

66 parelles van participar al Campionat

parelles i de més lluny, i això
ens encoratja a seguir treballant pel organitzar més campionats”.
El Campionat d’enguany
dotat amb 500 euros i trofeu,

La parella guanyadora de Térmens

va ser per la parella formada
per Jaume i Pere Solé de
Térmens, que van imposarse a la final a la parella
d’Albesa formada per Cortada-Barios.
La partida pel tercer i
quart lloc va ser molt renyida, i Berrocal-Herrera, de
Balaguer va imposar-se a la
parella femenina formada
per Solé-Solé, que s’adjudicaren la quarta posició.
El premi pel segon classificat va ser 250 euros i trofeu, mentre que el tercer i el
quart van endur-se 125 i 75
euros respectivament.
El Campionat de Botifarra, comptà un any més amb
el suport i col·laboració de
Bar Catalunya.

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

Inauguren unes noves pistes
de petanca sota el pont de
Sant Miquel de Balaguer
L’ Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, va inaugurar el passat divendres 27
de juliol les pistes de
petanca per la gent Gran
que el departament
d’obres i serveis de l’Ajuntament ha preparat en un
indret del Riu Segre, just
sota el Pont de Sant Miquel.
A l’acte inaugural
també hi van assistir la
junta del Casal de la Gent
Gran, encapçalada pel seu
president que oferiren un
aperitiu a tots els usuaris
assistents, la majoria
d’ells del Casal de la Gent
Gran de Balaguer.

Nova pista de petanca

El nou espai permetrà
la pràctica d’aquest
esport a tots els
afeccionats a la
petanca
Aquesta obra permetrà tenir un espai per a
practicar aquest esport
en una zona propera al
Casal.
El president del Casal
va manifestar la seva
satisfacció amb aquesta
obra ja que serà un servei
més pels ususaris del
Casal de la Gent Gran.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------------------ES VEN PIS al c/ Girona, 75
m2. Totalment moblat i amb
electrodomèstics. Reformat.
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 17:30-20:00h).
Traspàs a bon preu!
-----------------------------------------------VENDA/LLOGUER de pàrkings tancats al c/ Jaume Balmes, 11 de Balaguer. Raó:
973446161-629310479.
-----------------------------------------------APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèntric.
Raó: 607896071.
-----------------------------------------------COMPRO PISO de segunda
mano en Balaguer, de particular a particular. Razón:
610412517.
-----------------------------------------------BALAGUER vendo apartamento de obra nueva. Muy
céntrico. Razón: 600402319.
-----------------------------------------------ES LLOGA xalet a la Pineda,
per setmanes i quinzenes, de
6 places, tot reformat,
parking, jardí, 3 terrasses.
Raó: 650031586 Cal Davi.
-----------------------------------------------PARTICULAR ven pis 60 m2,
terrassa 20 m2, zona polisportiu. Nou a estrenar. Preu:
138.000 e. Raó: 655922765.
-----------------------------------------------ES TRASPASSA bar al c/
Bellcaire. Raó: 973448053.
-----------------------------------------------SE VENDE parcela, Av. Àngel
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, ascensor, calefacció, 2 banys. Telèfon: 973448273.
-----------------------------------------------ES LLOGA apartament a la
Pineda, a/a, piscina, tots els
extres, vistes al mar, pàrking
cubert. Raó: 639330429.
------------------------------------------------

ES LLOGA magatzem de
1.000m 2, P. I. Camp Llong.
Amb instal·lació d’aigua i
llum, oficines amb calefacció
i a/a, alarma, càmares vigilància, i caixa seguretat.
Raó:609432684.
-----------------------------------------------ES TRASPASSA forn al centre de Balaguer. Bones condicions. Raó: 697238291.
-----------------------------------------------VENC apartament 70 m2,de
particular a particular. Seminou, 2 hab. dobles, bany complert, cuina office, terrassa
gran. Ascenssor, calef. gas,
traster, tot exterior, solejat.
Moblat i molt cèntric. Telèfon:
600749622.
-----------------------------------------------ES LLOGA apartament a
Miami Platja per setmanes.
Telèfon: 659578658.
-----------------------------------------------ES LLOGA magatzem d’una
1.000 m2 per palla o maquinària al terme de Térmens. Raó:
616399960.
-----------------------------------------------ES LLOGA pis amb 2 hab.,
cuina, menjador, bany i traster. Edifici Caixa Penedès. Telf:
600932155.
-----------------------------------------------ES VEN casa adossada a la
Ràpita, de particular a particular de 231 m2 habitables, 80
m2 de jardí i garaig per 2 cotxes.
Raó:
658990723/
665840840.
-----------------------------------------------DE PARTICULAR a particular
se vende un segundo piso en
la c/d’Avall, con vistas al rio.
Reformado y preparado para
vivir 2 famílias. Buen precio.
Telf: 609135472-679857044.
-----------------------------------------------OCASIÓ, terreny de 400 m2 en
venda a la Urb. Sant Miquel
de la Sentiu. Piscina comunitària, tennis, bàsquet, bar...
Raó: 686001066.
-----------------------------------------------ES VEN pis cèntric i solejat al
c/ Barcelona (zona Eixample),
160m2, ascensor, calf., 4 hab.,
2 banys complerts, terrassa.
Raó: 973448873 (tardes).
-----------------------------------------------ES VEN ESTUDI, 1 hab., menjador, cuina americana, 1 bany
amb plat de dutxa, armaris
encastats, a/a, terrassa amb
safareig tancat. Av. Països
Catalans, 69-71. Raó:
620043200.
------------------------------------------------

ES LLOGA pàrking tancat,
gran, al c/ Dr. Fleming (costat
Xirricló). Preu: 69 e/mes. Raó:
973450407.
-----------------------------------------------ES LLOGA dúplex nou a Gerb,
3 hab., 2 banys, cuina, menjador, terrassa, plaça pàrking i
traster.
Amb
mobles
ielectrodomèstics. Preu: 450
e. Raó: 686481683.
------------------------------------------------

TREBALL
-----------------------------------------------ES PRECISA ajudant de perruqueria per caps de setmana. Raó: 667476172 (de 14:00
-15:00 h. de dilluns a dijous).
-----------------------------------------------EMPRESA nova a Balaguer,
busca instal·lador amb experiència en electricitat i fontaneria. Preferiblement amb
carnet de conduir B1. Raó telf:
610751154.
-----------------------------------------------PNEUMATICOS DÍAZ SUBÍAS, busca persona para
sección de maquinaria pesada y mantenimiento. Sa-bados
mañana laboral. Interesados
presentarse.
-----------------------------------------------EMPRESA DE SERVEIS necessita aprenent, amb coneixements elèctrics teòrics, amb
la ESO aprovada (no cal experiència). Portar C.V. i fotografia al moment de l’entrevista.
Tel: 973447268 (Loli o Xavier).
-----------------------------------------------TRABAJA DESDE CASA, ingresos extras tiempo parcial,
elevados ingresos tiem-po
completo, ideal para personas emprendedoras, sin
jefes ni horarios fijos. Telf:
687727525.
-----------------------------------------------EMPRESA DE SERVEIS precisa: DJ per bodes i banquets,per caps de setmana i
festius. Imprescindible bona
presència. Raó: 973447268
(demanar per Srta. Loli).
-----------------------------------------------ES PRECISA esteticient. Interessades portar C.V. a Perfumeria Dalmau, c/St. Lluís, 36
de Balaguer.
-----------------------------------------------ES PRECISEN cuiners i cambrers per un nou restaurant a
Balaguer. Interessats adreçarse a Sapore Restaurant, c/
Sanahuja, 8.
------------------------------------------------

TALLERS IGNASI, S.A. (Renault Trucks) de Balaguer,
precisa electromecànic amb
experiència, soldador i personal de recanvis. Jornada sencera. Raó: 636083967.
-----------------------------------------------BOTIGA 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.
-----------------------------------------------PROFESSOR/A d’anglès, per
les tardes durant tot el curs
escolar. Telf: 699537283.
-----------------------------------------------S’OFEREIX NOIA JOVE per fer
feines de la llar a hores convingudes. Raó tel. 646067851.
------------------------------------------------

INSTALACIONS Y REPARACIONES JS. Luz, agua, gas,
calefacción, interfonos,
lavadoras, calentadores.
Reformas, albañileria, pintura pisos y fachadas. C/Urgell,
57 Balaguer, telf: 618428513.
-----------------------------------------------ANELL EXTRAVIAT dissabte
28 de juliol, als voltants de la
Plaça Mercadal, 2 de
Balaguer. D’or blanc i brillants. Es recompensarà qui la
torni. Raó: 626716235.
-----------------------------------------------DIVORCIAT de 43 anys i 1,74
m. busca amistat o relació
estable. Telèfon: 619940622.
-----------------------------------------------REFORMES i rehabilitacions
de pisos, apartaments i xalets.
Raó: 651911369.
------------------------------------------------

VARIS
-----------------------------------------------INTERBAN. Descuentos de
letras y pagares en 24 horas.
Llame al 973447477.
-----------------------------------------------INTERBAN. Créditos personales de 600 a 9.000 e, sin
avales, en 24 h. Telefono:
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 económicas para atrasos, deudas,
embargos y subas-tas. Llamar
al 973447477.
-----------------------------------------------ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar, depressiu, de personalitat, agorafòbia. Informació i suport a
afectats i el seu entorn, familiars-amics. Contacte: Associació Salut Mental PonentBalaguer - La Noguera. Truqueu als telèfons: 973221019610260221,adreça electrònica: www.salutmentalponent.com,
associacio@salutmentalponent.com
-----------------------------------------------ES VEN bicicleta de carretera
marca Massi. Repassada i en
perfecte estat. Ideal persones
d’alçada entre 1,70 i 1,74 m.
Preu 300 e. Raó: 618095616.
------------------------------------------------

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.T: 639816670.
-----------------------------------------------ES VEN Renault Laguna 2.0
Ide Privilege Grand Tour, any
2002. Climatitzador, xenon,
mans lliures. 70.000 kms,
molts extres. Raó: 676155765.
-----------------------------------------------ES VEN Seat Ibiza 1.4 gasolina. Color blanc, 40.000 kms.
6 anys, en bon estat. Preu:
4.000e. Interessats trucar als:
685888028-973450001.
-----------------------------------------------VENDO Audi A4, 1.8, 125 cv,
gasolina, 123.000 kms, color
plata, año 96. En perfecto
esado. Precio: 7.000 e negociable. Razón: 667748586.
-----------------------------------------------Per anuncis en aquesta secció dirigir-se a DOSSIER
PUBLICITAT&MARKETING,
SL, al carrer Sant Lluís, 36-38
de Balaguer. I si vol rebre més
informació connectar-se a la
nostra
pàgina
web
www.revistagroc.com o trucar
al tel. 973448273.
------------------------------------------------
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Telèfons útils
ÀGER
AJUNTAMENT

973 455004

BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES)
088
MOSSOS D’ESQUADRA
973 457700
GUÀRDIA URBANA
973 450000
CONSELL COMARCAL
973 448933
BOMBERS
973 445080
CAP II
973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES
902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL
973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA
973 447513
CENTRE MEDIC
DE RECONEIXEMENTS
973 448113
CREU ROJA
973 445796
RENFE
973 445503
ALSINA GRAELLS
973 445476
TAXIS PÚBLICS
973 445022
CORREUS
973 445826
JUTJAT N.1
973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2
973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS
973 451177
DESPATX PARROQUIAL
973 445342
ESGLÈSIA EVANGÈLICA
PENTECOSTAL
973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP
973 449044
973 445786 - 629 447113 -973 390862
CASAL GENT GRAN
973 446259
-------------------------------------------------------------------------BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT
973 586005
DISPENSARI MÈDIC
973586249
-------------------------------------------------------------------------CAMARASA
AJUNTAMENT
973 420009
-------------------------------------------------------------------------CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT
973 428007

Farmàcies

CUBELLS
AJUNTAMENT
973 459005
-------------------------------------------------------------------------GERB
AJUNTAMENT
973 446099
-------------------------------------------------------------------------LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC
973 445018
-------------------------------------------------------------------------MONTGAI
AJUNTAMENT
973 430005
METGE
973 430107
-------------------------------------------------------------------------MENÀRGUENS
AJUNTAMENT
973 180205
-------------------------------------------------------------------------TÉRMENS
AJUNTAMENT
973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE
973 180213
-------------------------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 438004
METGE
973 438003
A.T.S.
973 438062
ESCOLES
973 438061
RESIDÈNCIA
973 438169
-------------------------------------------------------------------------SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC
973 420003
-------------------------------------------------------------------------LA SENTIU
AJUNTAMENT
973 424005
CASA DEL METGE
973 424058
-------------------------------------------------------------------------LES AVELLANES
AJUNTAMENT
973 454004
-------------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 432008
CASA DEL METGE
973 432055

ÀGER
F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455060
---------------------------------------------------------BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384
F. MARCH- S. Jaume, 2
973445280
F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087
---------------------------------------------------------BELLCAIRE D'URGELL
BRUFAU TUDELA, J.I.
973586466
---------------------------------------------------------CAMARASA
TRIBÓ ALCOBÉ, M.
973420200
---------------------------------------------------------CASTELLÓ DE FARFANYA
ARASA PLA, G.
973428070
---------------------------------------------------------LA SENTIU DE SIÓ
MONTSERRAT MIRATS 973425051
---------------------------------------------------------LES AVELLANES
RÚBIES PRAT, NÚRIA
607191367
---------------------------------------------------------MONTGAI
PERE SOLANS
973430110
---------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA
973438136
---------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 31 juliol
a les 8 de la tarda del 9 d’agost
SALA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 9 d’agost
a les 8 de la tarda del 16 d’agost
CLAVER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 16 d’agost
a les 8 de la tarda del 23 d’agost
SALA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 23 d’agost
a les 8 de la tarda del 30 d’agost
CLAVER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 30 d’agost
a les 8 de la tarda del 6 de setembre
ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

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

ARRIBADES
LLEIDA
06.59
08.30
10.09
13.19
14.46
17.14
18.39
19.40

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

ARRIBADES
BALAGUER
06.23
07.44
09.29
10.59
14.19
16.14
17.59
20.39

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

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
06.10
BARCELONA
feiners
18.50
"
diumenges
07.30
TÀRREGA
feiners
12.00
"
feiners
15.00
"
de dill. a div. feiners
19.30
"
feiners
07.45
LLEIDA diari excepte diumenge
07.48
"
feiners
07.55
"
de dilll. a div. feiners
07.56
“
feiners
09.15
“
feiners
13.30
"
calendari escolar
15.18
“
diari
18.00
LLEIDA
diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ
diari
16.35
"
diari
13.35
SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
16.40
SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
13.35
PONTS
de dill. a div. feiners
19.50
PONTS
de dill. a div. feiners

SORT.
17.21
13.17
19.47
14.00

DESTINACIÓ
CALENDARI
ESTERRI D'ÀNEU
feiners
AGRAMUNT
feiners
AGRAMUNT
de dill. a div. feiners
ÀGER
feiners excepte
dill., dmart. i dij. calen. escolar
17.00
"dill., dmart. i dij. calen. escolar
SORT. BALAGUER-SALOU/CAMBRILS CALEND.
07.45 (Balaguer)
*(17,18,24 i 25 juny)
19.00 (Cambrils) *(1,2,8,9,15,16,22,23,29 i 30 juliol)
19.20 (Salou)
*(5,6,12,13,15,19,,20,26 i agost)
SORT. LLEIDA-BALAGUER
CALENDARI
09.15
diari
11.00
feiners
12.30
feiners
13.15
de dill. a div. feiners
15.00
calendari escolar
16.00
diari
16.30
feiners
18.30
feiners (excepte juliol/agost)
19.00
de dill. a div. feiners

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Pintura i Decoració

Tel. 973 447958
Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F • BALAGUER
Tel. 699 949630

M ORENO
etàl .liques

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

ES VEN PIS
al c/ Girona, 75 m2.
2 habitacions.
Totalment moblat i
amb electrodomèstics.
Reformat.

Raó: 973448273

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

Beroni

nformática

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

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.

Empresa especialitzada en software per agències de viatges i OPC’s necessita
cobrir vacant per al seu departament de suport i formació:

REQUISITS
Coneixements informàtics: (Office: Outlook, Word, Excel, etc.,
i sistemes operatius: MS-Dos, Windows).
Coneixements comptables. Català/Castellà parlat i escrit. Coneixements
d’anglès. Carnet de conduir B.
Disponibilitat de viatjar. Bona presència. Edat entre 18 i 30 anys

VALORACIÓ
Títol acadèmic d’auxiliar informàtic o bé administratiu. Experiència en llocs
similars. Iniciativa i capacitat de treball.

OFERTA
Incorporació immediata.
Formació a càrrec de l’empresa. Retribució a convenir.
Interessats enviar Curriculum vitae amb fotografia recent a les nostres oficines.
Beroni Informática, c/ Riu Corb, 27, 25600 Balaguer.
Tel. 973 44 35 14 - Fax 973 44 85 87 • E-mail: beroni@beroni.com
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