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Encara que hagin passat
uns dies  de la darrera edició
de la festa de la coca, voldria
comentar l’encert d’acompa-
nyar aquest menjar tan ge-
nuí amb una beguda per a
totes les edats. Potser en les
altres ocasions tenia més

gust, atès el grau d’alcohol
que hi havia en la barreja;
tanmateix, aquest fet com-
portava que no era idoni per
a tots els paladars. Un cop,
vaig escriure que s’havia de
pensar també amb els me-
nuts, i a més d’un membre
de l’organització se li va es-
capar el riure. Ara s’ha recti-
ficat. Per aquest motiu, tinc
la necessitat d’agrair-ho i de
felicitar els capdavanters per
la solució obtinguda. Dóna

la coincidència que el mateix
dia, en un altre indret,  tam-
bé es duia a terme una fira
amb productes  afins al nos-
tre. Seria bo que els que van
al davant posin fil a l’agulla
per aconseguir la denomina-
ció d’origen,  coca de sam-
faina de Balaguer. Em dol-
dria que  perdéssim aquest
atribut  per no haver fet
adientment  i quan calia els
deures.
-------------------------------------------------

Laboratori

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

HORARI: diari de 9h a 11h.

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

>>BALAGUER

Balaguer se  suma al programa
Thao de  salut infantil

Alumnes del Taller d’Ocupació
visiten la depuradora
----------------------------------------------
>>COMARCA

Lliuren els premis comarcals de
recerca educativa de la Noguera

50 noguerencs assisteixen al
Catalunya- Argentina de futbol
----------------------------------------------
>>CULTURA

El Museu celebra el dia Internacio-
nal dels Museus amb una xerrada

L’Arxiu exhibirà un àudio-visual de
fotos antigues de Balaguer
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El capità del Cristec, Joan Bonet
penja les botes al final de lliga

Èxit de les 24 Hores de Bàsquet
celebrades el 31 de maig i 1 de juny
----------------------------------------------
>>OCI

Torna el  festival Arritmia’08 amb
moltes activitats juvenils

PORTADA

Fiesta Rociera

Sempre s’ha dit que som un país de contrastos. En els
darrers mesos hem vist com l’anomenada guerra de l’aigua,
a causa de la important sequera que patien moltes de les
comarques catalanes que van obligar al Govern de la
Generalitat a iniciar l’estudi de com portar aigua del Segre i
del Ter cap a Barcelona, davant la precària situació que
s’acostava pels propers mesos d’estiu, amb polèmica
territorial inclosa, ara, la mare natura ens ha enviat 40 dies
de pluges per a complaença dels nostres rius, fonts,
sembrats i fauna diversa, i tot sembla tornar a la normalitat.
Els pantans es troben en una bona situació, al mes que
estem, i tot fa preveure que els propers dies i setmanes
encara s’ompliran més, quan acabi de desgelar-se la neu
que encara queda a la part més alta de les muntanyes
pirinenques.

Un cop ha arribat l’aigua, els projectes de tuberies i
transvasaments es retiren dels ordres del dia, i tot sembla
quedar oblidat. Però fins quan? Els nostres polítics i tècnics
s’han près al peu de la lletra allò de treballar al dia, i ara
sembla que tres setmanes de pluja han solventat el que era
tot un problema d’estat.

Sempre he sentit dels més grans, que s’ha d’estalviar
quan n’hi ha per quan falti, i ara, segurament seria el millor
moment per iniciar les polítiques necessàries d’estalvi
d’aigua, d’embassaments, i preparar-se per si torna la
sequera. Ara, amb més temps i dedicació, i sense presses,
que sempre són males conselleres, pot estudiar-se quin és
el millor sistema per repartir l’aigua en moments de crisi.

L’aigua i la sequera
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

El passat cap de set-
mana s’han celebrat a
Balaguer els actes de la
commemoració dels 475
aniversari de la mort del
Comte Jaume d’Urgell,
organitzats per Acció Cul-

tural.
Els actes consistiren

en una conferència el dis-
sabte a la tarda, i l’Ofrena
Floral amb els parlaments
de les autoritats davant
l’estàtua del Comte, el
diumenge al matí.

Després d’un concert
de l’Orfeó Balaguerí i d’un
dinar al Claustre de Sant
Domènec, els assistents
es van deleitar amb una
Mostra de cançons algue-
reses, a càrrec del Trio l’Al-
guer.

Acció Cultural commemora el

475 aniversari de la mort del

Comte Jaume d’Urgell

Els actes van
finalitzar el diumenge
a la tarda amb una
Mostra de cançons
alguereses

Acte commemoratiu a Jaume d’Urgell

Ernest Maragall inaugura les obres de
remodelació de l’Àngel Guimerà

El passat divendres va
celebrar-se l’acte d’inaugu-
ració oficial de les obres
d’ampliació i millora del
CAEP Àngel Guimerà, a
càrrec de l’Hble. Sr. Ernest
Maragall, conseller del
Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya.

El van acompanyar a
l’acte, Miquel Aguilà, Alcalde
de Balaguer, Vicent Font,
President del Consell
Comarcal de la Noguera així
com també altres autoritats
locals i representants del
departament a Lleida, així
com diferents representants
del món educatiu de la

ciutat, i exprofessors del
centre que van poder
admirar les millores del
centre educatiu.

El conseller Ernest
Maragall va visitar totes les
dependències del centre
rebent les explicacions del
seu director Ramon
Gordillo.

En els parlaments, van

El Conseller conversa amb un alumne

participar l’Alcalde i el
Conseller, felicitant-se per
l’obra realitzada, en el centre
públic més antic de la ciutat,
que fa pocs anys va celebrar
el seu 75è aniversari.

En aquest acte van
participar representants dels
alumnes.

El CAEP Àngel Guimerà
és una escola de llarga
trajectòria, ubicada al centre
del Municipi. Es va
inaugurar l’any 1929, amb el
nom de col·legi Primo de
Rivera, després es va canviar
pel nom actual, i tot i que
s’havien anat fent algunes
reformes aquesta ha estat la
més important.

Actualment aquest
centre, escolaritza 211
alumnes: d’aquests, 76 són
d’educació infantil i 135
d’educació primària, i hi
treballen en total vint
docents.

Un moment de l’acte

El centre inaugurat l’any
1929, s’ha fet totalment
nou, aconseguint unes
immillorables
instal·lacions
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Balaguer s’acull al programa Thao, pla
per la millora de la nutrició infantil

El Taller de les Arts i
les Estades Infantils, són
les propostes estivals
pels més petits, organit-
zades per l’IMPIC dins la
campanya «Estiu Cultu-
ra». El Taller de les Arts
permetrà practicar les arts

L’Impic organitza les estades

infantils i el taller de les Arts

Monitors del Taller de l’Arts

Juanjo Tenorio i Francesc Almira

Una delegació de l’Ajun-
tament de Balaguer, encap-
çalada pel regidor de Joven-
tut, Juanjo Tenorio va parti-
cipar el passat dimecres en
la presentació del programa
Thao de salut infantil, a la
població madrilenya de
Villanueva de la Cañada.

Balaguer, que és una de
les 25 poblacions d’arreu de
l’estat que s’ha adherit al
programa Thao, iniciarà l’ac-
tivitat a partir del proper mes
de setembre.

El programa Thao està
encarat a millorar la salut in-
fantil, i vetlla especialment
els problemes de la nutrició
per tal d’evitar un dels ma-
jors problemes que afecta
als nostres joves, com és el
sobre pes i l’obesitat, a cau-
sa principalment d’una mala
alimentació.

Una delegació de l’Ajuntament va assistir a la
presentació del programa, a la localitat madrilenya
de Villanueva de la Cañada, el passat dimecres

plàstiques, la dansa, la
música i el teatre i per al-
tra banda, la Llar d’infants
Patufet acollirà les esta-
des infantils per a nens
d’entre 4 mesos i 3 anys;
durant els mesos de juli-
ol i agost.
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NOTÍCIESoD’ENTITATS
Pla de Desenvolupament Comunitari

Esplai Santa Maria i Gaspar
de Portolà. Activitats d’estiu
per als nois/ies de 6 a 12 anys
durant el mes de juliol i la
primera quinzena de
setembre, de 9h a 14h i de 16h
a 18h. Inscripcions al CEIP
Gaspar de Portolà i/o l’AMPA
de dilluns a divendres fins a
les 18h. Més informació tel.
973445834.

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
i Administracions Públiques

Casal Pere III Ateneu de Balaguer
• 7 de juny, cloenda de l’activitat dels
voluntaris lingüístics que han participat en el
Programa de Voluntaris/ies per la Llengua el
primer quatrimestre d’aquest any.
• 7 de juny, presentació del Projecte VINCLES,
per promoure la l lengua catalana, la
integració i convivència entre les diferents
cultures de Balaguer, que es durà a terme a
partir del mes de juny al Casal Pere III. Tothom
hi és convidat

Associació Cercle Obert de Balaguer
• Cada diumenge al casal Pere III cine fòrum a les 18h.
Entrada lliure.
• A la Factoria del Ritme. Pol. Ind. Camp Llong parc. 4:
- Dissabte 14 de juny, concert de grups de Death
Metal a les 23h.
- Dissabte 21 de juny, xerrada sobre Mèxic «La
situació de Mèxic avui», a les 19h a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Balaguer.
- Dissabte 28 de juny, concert de Skinet Alemà, a les
23h. Informació: projectepopular@blogspot.com

Associació Dones
d�Almatà
• Campanya «Estimes els
llibres? llegeix!». Venta de
llibres de segona mà, cada
dijous de juny a Setembre,
al c/ Miracle, de 17 a 20h.
• Dilluns 16 de juny a partir
de les 17h al c/ Miracle,
dia internacional de teixir
al carrer

Les alumnes del Taller d’Ocupació de
Balaguer visiten la depuradora

El passat 30 de maig les
alumnes del Taller d’Ocupa-
ció de Balaguer acompanya-
des per dos docents i la Di-
rectora del Taller, van visitar
la depuradora de la ciutat,
com a activitat complemen-
tària a la seva formació.

Un responsable de
l’equipament va acompa-
nyar el grup per explicar el
funcionament de la depu-
radora i el tractament dels
residus.

La sensibilització amb el
medi ambiental forma part
de la formació complemen-
tària d’aquest col·lectiu de
dones aturades i dels tallers
que fan.Un moment de la visita

El CEIP La Noguera fomenta la bona
alimentació amb un Berenar Verd

El passat 29 de maig, al
CEIP La Noguera  van fer la
collita d’enciams. Cada
alumne va collir l’enciam
que ell mateix havia plantat
a l’hort escolar quaranta dies
abans, i van emportar-se’l a
casa per tastar-lo en família.
Per la tarda es va preparar
un «Berenar Verd» amb en-
ciams de l’hort, pastana-
gues, tomates, olives i tonyi-
na, tot ben amanit amb oli,
vinagre i sal, acompanyat de
pa sucat amb tomata.

La sensibilització amb el medi ambient forma part
de la formació complementària del curs

Per cinquè any conse-
cutiu, el Centre d’Esplai
Gaspar de Portolà i
l’AMPA de l’escola orga-
nitzen aquestes estades
de lleure per a tots els in-
fants d’aquest centre
educatiu de Balaguer.

Durant aquests anys
ha anat creixent de
manera consecutiva fins
al dia d’avui que ja
compta amb més de
vuitanta participants.

La novetat més

important que s’ofereix
aquest any i a la vegada
més demanada pels pares
i mares, és que el Casal
estarà obert per les tardes
per totes aquelles
famílies que ho desitgin.

L’horari del Casal serà
de 9:00 del matí a 14:00h i
per la tarda serà de 16:00 a
18:00h.

Les activitats que
s’ofereixen al Casal d’Es-
tiu de Gaspar de Portolà
són tallers, gimcanes, ex-
cursions, danses, jocs es-
portius, activitats cultu-
rals, acampada, entre
moltes altres activitats …
Estan destinades a tots
els infants d’aquesta es-
cola  durant el període de
les vacances escolars
d’estiu.

Gaspar de Portolà organitza

una nova edició del Casal

d’Estiu amb moltes activitats

Gaspar de Portolà

La novetat d’enguany
és que el Casal obrirà
2 hores a la tarda,
pels participants que
ho dessitgin

Berenar Verd al CEIP La Noguera de Balaguer
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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

Centre Cultural

CENTRE CULTURAL - Passeig de l’Estació, 25 - 25600 BALAGUER - Informes i inscripcions: de 7 a 9 del vespre.
Tels. 973 443 627 / 973 445 429 - Tel. mòbil 626 555 395 - Fax 973 443 627 -  e-mail: centreculturaleib@hotmail.com

ESTIU 2008- INFANTS I ADULTS

La vostra escola de confiança  · Directora: Victòria Barés i Dobà CENTRE CULTURAL 2
Informàtica

CENTRE CULTURAL 1
Idiomes i Repassos

- Informàtica - Anglès - Alemany - Castellà - Català i castellà per a estrangers
- Informeca - Francès - Català - Repàs (reforç de totes les assignatures de l’escola)

40 anys al

vostre servei

* HORARIS DE MATÍ I TARDA, DEL DIA 1 DE JULIOL AL 31 D’AGOST * Inscrip
ció oberta

curs 
2008-2009

Com cada any, l’Ajun-
tament de Balaguer, col·-
labora amb la campanya
«Mulla’t per l’esclerosi»;
aquest any en vista de l’ex-
periència de darreres
temporades, l’organitza-
ció manté la promoció

durant les activitats de pis-
cina coberta. Així doncs,
durant la setmana del 9 al
15 de juny, els usuaris de
la piscina coberta podran
col·laborar amb donaci-
ons i compra de material
vari, el qual ha fet que es
superessin totes les ex-
pectatives de recull d’in-
gressos per a la campa-
nya, amb més de sis cents
euros.

Com cada any, també
s’espera un ampli llistat de
col·laboradors en aquesta
festa a l’aigua.

La piscina coberta acull la

campanya Mulla’t per

l’esclerosi del 9 al 15 de juny

Campanya “Mulla’t per l’esclerosi”

Els usuaris de la
piscina poden
col·laborar de
diferents maneres per
recaptar fons

El Molí de l’Esquerrà servirà de plató
pel programa de TV Lleida “A ballar”

El proper dissabte 14 de
juny, Balaguer acollirà la
gran Gala-Concurs del pro-
grama televisiu “A ballar!”,
de TV Lleida, i que comptarà
amb la participació de vora
50 parelles de ball amateurs.

La Gala concurs que es
farà al pavelló del Molí de l’Es-
querrà, a partir de les 10 del
vespre, serà presentada per
Aran Mazuque i Ferran Grau,

i s’emetrà  en diferit a TV
Lleida, el diumenge 15 de
juny a les 12,30 h. i 19,30 h. i
el dimarts 24 de juny a partir
de les 15,30 hores.

A Ballar

Els interessats en parti-
cipar al concurs poden apun-
tar-se a Natural Òptics o a
les diferents escoles de ball
col·laboradores.

El proper dissabte 14 de
juny, a partir de les 10
del vespre, es realitzarà
la gala televisiva en
directe des de Balaguer

La pluja caiguda els darrers dies evita
la sequera i omple els pantans

La pluja que ha caigut a
les comarques lleidatanes
durant les darreres setmanes
han servit, a més de millorar
les condicions de les dife-
rents zones agrícoles dels
nostres pobles, per evitar les
catastròfiques prediccions
de sequera que s’anunciaven
durant el mes de març i abril.

Amb l’aigua caiguda
s’ha omplert bona part dels
pantans, i l’aigua de boca
sembla assegurada per tota
la temporada. El riu Segre al seu pas per Balaguer
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- 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

Carlos Capdevila,
representant del Casal
dels Països Catalans de
La Plata, es va entrevistar
amb el president del
Consell Comarcal  Vicent
Font, i amb el conseller

de Promoció Econòmica
de l’ens, Josep Mercè.

El casal, fundat l’any
1996, és un centre de
trobada de catalans fills i
néts d’immigrants, que té
per objectius la difusió, la
promoció i l’estudi de la
cultura i la història
catalanes.

En aquest 2008
destaca la creació de la
Càtedra Lliure de Cultura
Catalana «Lluís Com-
panys» a la Universitat
Nacional de La Plata.

Un representant del Casal

català de la Plata, visita la

comarca de la Noguera

Carlos Capdevila i Vicent Font

Carlos Capdevila va
entrevistar-se amb el
president del Consell
Comarcal de la
Noguera, Vicent Font

Lliurament dels Premis comarcals de
treballs de Recerca de la Noguera

La seu del Consell Co-
marcal va acollir el lliurament
del Premi Comarcal de Tre-
balls de Recerca Educativa
en el qual participen els alum-
nes de segon de batxillerat.

Entre els treballs
guardonats trobem els títols

següents:
«Les Franqueses:

història, art i futur», de Laura
Cabré (IES Ciutat de
Balaguer); «Estudi d’una
instal·lació ramadera»,
d’Anna Solé (IES de
Bellcaire); «Història natural

Guardonats al Premi de Treballs de Recerca

de les abelles i el seu
aprofitament a la Baronia de
Rialb», d’Alícia Bragulat
(IES Ponts); «Estudi de l’ús
social de la llengua catalana/
castellana per part de la
població immigrant de
Balaguer», de Mercè Jordana
(IES Ciutat de Balaguer); o
l’Assistència sanitaria des
d’una vila rural” de Thais
Español de l’IES de Ponts,
entre d’altres treballs de
molta qualitat.

Enguany s’ha arribat al XI Premi Comarcal de
Treballs de Recerca Educativa, promogut pel
Consell en el Pla Comarcal de Dinàmica Educativa
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Una cinquantena de
persones de la comarca
de la Noguera van donar
suport a la selecció cata-
lana de futbol en el partit
Catalunya-Argentina al
Camp Nou, disputat el
passat dissabte 24 de
maig contra la potent se-

El Consell organitza el viatge

al partit Catalunya-Argentina

La Noguera amb la selecció

Pla per a la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes de la Noguera

Presentació del Pla

L’Àrea de les Dones del
Consell Comarcal de la No-
guera ha elaborat el Pla per
a la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes a la co-
marca de la Noguera.

El Pla es va aprovar per
unanimitat en el darrer Ple
de la Corporació Comarcal,
tot destacant el compromís
adquirit per treballar en
contra de les desigualtats
que es donen en tots els
àmbits de la vida pública i la
privada.

L’objectiu és garantir el
principi d’igualtat i no-
discriminació per raó de
gènere i s’estructura en
diferents blocs d’actuació. El
Consell posarà a l’abast de
la ciutadania, a través de la
seva web, el Pla per a la
igualtat d’oportunitats entre
dones i homes a la comarca.

El Ple del Consell Comarcal de la Noguera va
aprovar per unanimitat de tots els consellers el Pla
per a la igualtat d’oprtunitats entre dones i homes

lecció argentina.
Els aficionats

noguerencs no van parar
d’animar la selecció cata-
lana, que tot i perdre per
0-1 davant d’Argentina,
van mostrar el seu poten-
cial futbolístic sense de-
fraudar la seva afició.
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V. X. ADSUAR

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

Agència OficialMercedes-Benz

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

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

ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

Del 30 de juny al 3 de
juliol, Balaguer acollirà
una nova edició de l’Esco-
la d’Estiu de la Noguera,
que enguany se celebrarà
entre el Servei Educatiu de
la Noguera i el centre es-

colar Àngel Guimerà.
Els participants amb

aquest cursos, es poden
inscriure fins el 20 de juny,
podran escollir entre un
total de  set temàtiques
diferents: Estratègies per
treballar la convivència i els
conflictes a les aules; Curs
de treballs manuals; Webs
dinàmiques: Joomla; Lle-
gir i escriure, tot un apre-
nentatge; Sons amb deixa-
lles i objectes quotidians;
Camins de benestar i Eines
informàtiques.

Del 30 de juny al 3 de juliol

se celebra la 22ena Escola

d’Estiu de la Noguera

L’Escola d’Estiu de la
Noguera ofereix un
total de 7 cursos als
mestres i educadors
participants

Es celebra al CAEP Angel Guimerà

Victòria Hernández i Mickael Pascal
guanyadors de l’Open BTT de Tartareu

El passat diumenge 25
de maig va celebrar-se a la
localitat noguerenca de
Tartareu la segona prova de
l’Open d’Espanya Maxxis
2008.

La prova ciclista de BTT
va comptar amb la partici-
pació de molts corredors
estrangers que s’estaven
preparant pel Campionat del
món celebrat el passat cap
de setmana del 31 de maig i
l’1 de juny.

En categoria femenina, la
guanyadora absoluta va ser
Victòria Hernandez de
l’equip Ambisist, amb un
temps de 4’ 07’’ 880, seguida
de Mireia Boscà del
Ltmracing-Santa Cruz, que
va fer un temps de 4’ 28’’ 565,
i en tercera posició del
descens va quedar Maria
Sánchez, del Cmaquina
Bike, amb un temps de
4’32’’722.

En categoria masculina
d’elit, el guanyador absolut
va ser Mickael Pascal, del
MSC Bikes amb 3’03’’,
mentre que en segona
posició va entrar Arnau
Sugrañes del mateix equip,
a 4 segons, i Oscar Sáiz del

Giant Gran Valira, va fer el
tercer millor temps entrant
a sis segons del guanyador.

Pòdium de la prova en

categoria masculina

Cal dir que la primera
mànega de la cursa es va
córrer amb un cel ennuvolat,
però sense aigua, i això va
fer que els corredors fessin
els millors temps en aquesta
primera volta, mentre que la
pluja va fer acte de presència,
i amb molta intensitat, a la
segona i definitiva, quan els
corredors volen sempre
intentar millorar els seus
temps, però això no va ser
possible, tot i que la pluja no
va impedir que la prova es
pugues acabar amb
normalitat.

També van participar les
categories júniors i sèniors
masculines.

Un moment de la prova

Era la segona prova
puntuable de l’Open
d’Espanya Maxxis 2008,
que comptà amb una
gran participació

- ES LLOGA pis c/ Barcelona, 4 habitacions.
- ES VEN pis al c/ Barcelona, econòmic.
- ES VEN pis al c/ Gregorio Marañon. Econòmic.
- ES VEN dúplex, 140 m2 a estrenar.
- ES VENEN cases adosades a Alguaire.
- ES VEN pis al c/Barcelona, 2 banys, 4 hab.
- ES VENEN xalets al Club Segre, Gerb.
- ES VEN pàrking tancat al c/Dr. Fleming.
- ES VEN local comercial 80 m2, c/ St Josep de Calasanç.
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Els centres de Balaguer celebren
amb diferents actes el final de curs

Quan arriba el mes de
juny, i el curs escolar és a
punt de finalitzar, els
diferents centres educatius
de la ciutat, organitzen festes
de fi de curs, amb diferents
actes culturals, lúdics i
festius per acomiadar el curs
i donar la benvinguda a les
vacances d’estiu.

Els dos instituts públics,
a finals del mes de maig van
lliurar les orles a aquells
alumnes que deixen el
centre, mentre que els
centres d’infantil i primària,
ho faran durant aquesta
primera quinzena de juny.

L’Escola Pia celebra la

seva festa aquest dissabte 7
de juny, amb un festival i un
sopar de germanor en el que
hi pot participar tota la
comunitat educativa del
centre. El dissabte 14 de juny
tocarà el torn als centres La
Noguera, amb sopar
multicultural i revetlla,
Gaspar de Portolà, amb un
gran festival i la revetlla del

Alumnes de 2n de batxillerat de l’IES Ciutat de Balaguer

vespre, el CEIP Balaguer que
organitza un festival infantil
al parc de la Carretera de
Camarasa, just davant d’on
s’ha de construïr el nou
centre, i el Col·legi Nostra
Senyora del Carme també
organitza la seva festa
durant el dissabte 14 de juny,
amb diferents actes
preparats per pares i mares,
alumnes i professors del
centre.

L’Àngel Guimerà ho farà
al Teatre Municipal, el
diumenge 15 de juny al matí.
Els alumnes oferiran als
seus pares un festival que
han estat preparant aquests
darrers dies del curs.

El curs lectiu s’acaba el
proper dia 17 de juny, i el nou
curs començarà el 15 de
setembre, després d’haver
gaudit de les vacances
d’estiu entre el juliol i
l’agost.

Taula presidencial en el lliurament d’orles al IES Almatà

La major part dels
centres escolars
organitzen festivals,
sopars multitudinaris i
revetlles amb ball

El passat diumenge
els membres del Centre
Excursionista de Bala-
guer van visitar el tossal
del Déu, conegut popu-
larment com el
«Merengue», i els seus
voltants, al terme de
Camarasa.

Es van poder veure les
restes de la batalla que va
tenir lloc en aquest indret
durant la campanya del
cap de pont de Balaguer
al 1938: búnquers,

trinxeres... etc, tant del
bàndol republicà com
nacional.

Pol Galitó, president
de l’Associació d’Estudio-
sos del Front del Segre, va
fer una explicació «in
situ» de les posicions
d’ambdós bàndols i del
desenvolupament de la
batalla, incloent diverses
anècdotes i  narracions de
fets reals.

Cal destacar que en
aquesta batalla van entrar
en combat per primera
vegada els soldats de la
Lleva del Biberó que,
precisament aquest
mateix diumenge, els
supervivents d’aquesta en
celebraven la seva trobada
anual a l’emplaçament de
Camarasa.

El Centre Excursionista de

Balaguer fa una sortida al

Merengue, a Camarasa

El Merengue

El Centre
Excursionista va
visitar la zona del
Merengue, el passat
diumenge



12>> C U L T U R A

El Museu de la No-
guera es va sumar a la
celebració del Dia Interna-
cional dels Museus amb
diversos actes que van
ser un èxit de públic i par-
ticipació. El dissabte 17 a
la tarda es va realitzar la

Dia Internacional dels Museus

al Museu de Balaguer

Un moment dels actes al Museu

presentació al públic dels
fragments d’arc d’època
islàmica recentment res-
taurats i reinstal·lats a les
sales permanents del
museu. L’acte va acabar
amb una xerrada de
Ramon Solé.

L’Arxiu exhibeix un audiovisual
d’imatges de Balaguer 1930-1955

Arxiu Comarcal de la Noguera

La setmana del 9 al 15 de
juny, amb motiu de la
Setmana Internacional dels
Arxius, l’Arxiu Comarcal de
la Noguera organitza les
següents activitats:

Del  9 al 13 de juny a les 5
i a les 7 de la tarda, a la seu
de l’Arxiu, exhibició de
l’àudio-visual “Temps era
temps”: imatges dels anys
1930-1955 de l’Arxiu
Comarcal.

El dia 12 a les 20:00h, a la
sala Maria Rúbies del
Consell, conferència «Qui va
ser Aurembiaix d’Urgell?» a
càrrec de Dolors Domingo,
historiadora i autora del llibre
“A la recerca d’Aurembiaix
d’Urgell” (2007).

Aquesta està organit-
zada conjuntament amb
l’Associació Cultural Grup
d’Art 4.

Del 9 al 13 de juny, amb dos passis diaris a les 5 i a
les 7 de la tarda. El dia 12, la conferència Qui va
ser Aurembiaix d’Urgell, a càrrec de Dolors Domingo

Menàrguens
Ref. 40264

Casa de 190 m2, amb 2
vivendes indpents., 3
hab. cada una, refor-
mada. Per entrar-hi!

OPORTUNITAT!!Ref. 40272

Àtic, 1 hab.,  terres de gres, tancament exterior
d’alumini, traster 10m2 amb possibilitat d’ampliar.

Terrassa 12m2. Molt lluminós.
Preu: 69.000 e.

Zona Escola Pia
Ref. 40265

Apartament seminou,
84 m2, 2 hab., tot
exterior, parquet i

moblat. Vine a veure’l!

Zona Escola Pia
Ref. 40283

Apartament 50 m2

seminou, 1 hab., par-
quet, tancament d’alu-
mini. Preu Increible!

Zona Carmelites
Ref. 40277

115 m2, 4 hab., cuina
office, terra parquet i

gres, portes roure, calf.
ind. Preu: 132.212 e.

Països Catalans
Ref. 40251

90 m2, pis d’obra nova,
3 hab., 2 banys, pis-

cina, acabats de quali-
tat. Vine a veure’l!

Zona c/ Urgell
Ref. 40145

70 m2, 3 hab., reformat
i molt lluminós. Per
entrar-hi a viure.
Preu: 120.000 e.

Zona c/ Urgell
Apartament seminou,

55m2,2 hab.,
cuina independent,
Preu: 102.172 e.

Vine a veure’l!

Zona Instituts
Ref. 40102

Pis 80 m2, 3 hab.,
2 banys, seminou, calf.

individual a gas.
Bon preu!

Zona Riu
Ref. 40243

Pis 90 m2, 4 hab.,
2 banys, seminou.
Ben situat. Preu
impresionant.

Zona Ps. Estació
Ref. 40278

Pis 75 m2, 4 hab.,
bany complert. Preu:

84.131 e.
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ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

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

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

Possibilitat de pagar amb targeta

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

“El monestir de l’amor
secret”, finalista del premi
Sant Jordi 2007, ens
transporta al cor del segle
XIV i a les interioritats d’un
monestir d’Osona. Són
temps difícils, doncs,
esclata el cisma d’Occi-
dent i apareix un nou brot
devastador de pesta negra.

Al monestir coincidei-
xen dos monjos joves,
intel·ligents i cultes: el
metge Galzeran de Monsin-
gle i el traductor i copista
Berenguer de Vallclara.
Han de treballar plegats
per traduïr obres llatines de
contingut mèdic i, sense
poder-ho evitar, neix entre
ells una atracció amorosa.
A partir d’aqui comença
també, una lluita amb la
pròpia consciència
religiosa i la disciplina del
celibat.

El monestir de l’amor

secret
Autor: Ma Dolors Farrés

Gènere: Novel·la

La tempestuosa mar

blava

Autor: Ramon Usall

Gènere: Societat

Bernat l’amoïnat

Autor: Anthony Browne

Gènere: Infantil
(a partir de 6 anys)

Aquesta obra ens
pretén apropar, de ma-
nera clara i divulgativa, els
principals conflictes que
afronten les societats
mediterrànies a principis
del segle XXI.

La successió de
conquestes que històrica-
ment ha viscut evidencien
la importància geopo-
lítica de l’espai mediter-
rani. De fet, la Mediterrà-
nia és i ha estat escenari
d’alguns dels principals
conflictes que ha viscut
darrerament la humani-
tat. A l’etern conflicte
araboisraelià i les guerres
dels Balcans, podríem
afegir-hi l’auge de l’isla-
misme i les lluites d’alli-
berament nacional.  Obra
guardonada amb el I Pre-
mi d’assaig Abu Bakr de
l’Ajuntament de Tortosa.

En Bernat està
amoïnat. S’amoïna tant
que no pot dormir, però
s’amoïna per tot: per les
sabates, pels núvols... Tant
el seu pare com la seva
mare proven d’ajudar-lo
però no se’n surten. Per
sort, la seva àvia sap el que
necessita per vèncer les
pors. Tan bon punt coneix
el seu secret, en Bernat
s’adona que no s’ha
d’amoïnar més i
aconsegueix dormir bé.

Àlbum recomanat no
només per la temàtica (la
por dels més petits quan
arriba l’hora d’anar a
dormir) sinó també per les
il·lustracions del reconegut
Anthony Browne, autor de
llibres com “El meu pare”,
“La meva mama”, “El joc
de les formes”, “Dins del
bosc”, entre molts altres.

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

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

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Havia pensat un dia,
errat evidentment,
que el tomb que dóna la vida,
el meu tomb,
no fos com el tomb dels altres.
M’explicava el tomb:
Omple les paraules, que algun lloc,
no sempre pot ser propici
per parlar de tot. Omple-les de savis,
de fets recolzats, de raons i xifres,
de pensaments clars...
I es reconstruí,
al llarg de tants i tants dies,
en el marc magnífic de pretèrits i presents,
tot allò que sovint veig
molt lluny i de casa estant,
ahir quan ja es feia tard,
fa ben poc i ara mateix:
Passejos per núvols d’horitzons fantàstics
al matí molt d’hora, al migdia sí
i a la nit també.
Mirar com neix a la pell la cara oblidada,
el xiscle de goig o l’encant histèric
d’allò més naïf. Sentir com se’n desdiu
de refer l’errada, perquè res és viu
si no es viu suara. Balanceig de dubtes,
allò que evoques i amagues,
llargs fervors adolescents.
I reprèn el tomb:
Tu també t’hauràs errat,
un cop o potser molts.
I si el saps no el vols saber,
ni el motiu ni el resultat.
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El passat dia 25 de
Maig es va celebrar el
Concurs Social patroci-
nat per Obras Monedero.
Els tres primers classifi-
cats van ser, Jose A. Adell,
amb 13 peces i 23.400kg,

Els dies 14 i 15 de juny el riu

Segre acollirà un nou Concurs

de pesca nocturn, a Balaguer

PESCA>>La
Societat de pescadors
Esportius de Balaguer
continua organitzant
concursos al Segre

Concurs de pesca

El Balaguer perd a Almacelles després
d’eliminar al Lleida en Copa Catalunya

El Balaguer ha viscut un
final de temporada molt
intens, ja que després de
salvar la categoria en les
darreres jornades del
campionat de lliga, ha
disputat la Copa Catalunya.
En el primer partit, els
jugadors que entrena Emili
Vicente van enfrontar-se al
Lleida, en un memorable
partit, en que els balaguerins
van eliminar l’equip de
Javier Zubillaga per un
humiliant 3-0, amb gols de
Moisés, Iban Parra i Juanjo
Tenorio.

En la segona ronda de la
Copa, els balaguerins van
enfrentar-se, aquest diu-
menge a l’EFAC Almacelles,
equip que acaba de guanyar
l’ascens a la Preferent
després de quedar campió
de la Primera Territorial.

El Balaguer tot i dominar
tot el partit, va caure en el
temps de descompte per 2-
1, quedant eliminat de la
Copa Catalunya, i donant així
per acabada la temporada
d’enguany.

A partir d’ara, l’equip de
la capital de la Noguera ha
d’iniciar la confecció de la

plantilla per la propera
temporada 2008-2009, que
estarà dirigida per David

Andreu Martínez lliura el

trofeu a Jaume Campabadal

Capdevila i Toni Menchón,
que seran presentats pro-
perament, substituint a
Emili Vicente i Josep Gil que
marxen a dirigir el primer
equip de la Unió Esportiva
Lleida.

Abans d’iniciar-se el
partit que es va disputar el
passat 24 de maig, entre el
Balaguer i el Lleida, es va fer
el lliurament del trofeu
«Andreu Martínez», al millor
jugador de la temporada
2007-2008, que va recaure en
el veterà jugador del
Balaguer, Jaume Campaba-
dal, que va recollir el trofeu
de mans del mateix Andreu
Martínez.

El Balaguer eliminat de la Copa Catalunya

FUTBOL>> Campabadal
rep el trofeu “Andreu
Martínez” al millor
jugador de la temporada
2007-2008

seguit de Marcos León,
amb 11 peces i 14.300kg,
i de Sergi Moreno, amb 8
peces i 13.000kg.

El pròxim dia 14 i 15
de Juny es celebrarà el
Concurs Especial Noc-
turn, patrocinat per
Recanvis Salvador i V.X.
Tallers Adsuar. El concurs
començarà a les 8 del
vespre del dissabte i
finalitzarà el diumenge a
les 10 del matí, amb un
esmorzar per als
participants.
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Èxit de participació en les 24 hores de
Bàsquet del passat cap de setmana

El passat cap de setma-
na del 31 de maig i 1 de juny
van celebrar-se les 24 Hores
de Bàsquet al pavelló
Poliesportiu de Balaguer
amb un gran nombre
d’equips participants.

El dissabte al matí van
jugar els més joves, repre-
sentants dels diferents cen-
tres escolars de Balaguer i
comarca.

A partir del vespre va ar-
ribar el torn als equips sèni-
ors, amb una competició
molt renyida, fins a la mati-
nada.

Les semifinals i la final
sènior es van disputar el diu-
menge al matí.Equip guanyador de les 24 hores de bàsquet

Pau Prior, s’emporta el trofeu de
màxim golejador a l’Isle En Dodon
FUTBOL>> El capità de
l’Infantil A del Club Futbol
Balaguer, Pau Prior Martínez
va ser el màxim golejador
del Torneig Internacional de
Futbol disputat a la localitat
francesa de l’Isle En Dodon,
durant el passat mes de
maig. Tot i que l’equip va
caure derrotat en quarts de
final, el jugador balaguerí va
imposar-se en el trofeu del
pitxitxi del torneig amb un
total de 6 gols marcats en
els 4 partits disputats.

BÀSQUET>> Els partits van iniciar-se a les 9 h del
dia 31 i van acabar a les 12 del migdia de diumenge

El Cristec Balaguer
guanya un espectacular
derbi que l’enfrontava al
Tàrrega, tercer classificat,
per 5 gols a 3, en partit
corresponent a la darrera
jornada de la Nacional B.

Excel·lent final de
temporada d’un Futbol
Sala Balaguer Cristec que
ha guanyat 5 dels darrers
6 encontres disputats, el
qual el col·loca en una
meritòria desena posició
a la classificació final,

amb 37 punts.
La nota emotiva en els

prolegòmens del partit va
ser el merescut home-
natge al capità de l’equip,
Ferran Bonet, que després
de 15 temporades en el
club, les 9 darreres com a
capità, ha penjat les
sabatilles, deixant una
gran petjada dins l’entitat,
no solament per la seva
gran qualitat com a
jugador, sinó també la
seva implicació  amb el
club, la seva capacitat de
companyia i de creació de
pinya en el vestidor.

El jugador es va
emportar el respecte i un
espectacular i molt
emocionant aplaudiment
a càrrec del públic
assistent.

El Cristec guanya al Tàrrega i

ret un emotiu homenantge al

seu capità, Ferran Bonet

Ferran Bonet

FUTBOL SALA>>
Es retira després de
15 anys com a jugador
del Club Futbol Sala
Balaguer-Cristec

Pau Prior disputant una pilota
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El benjamí A del Balaguer guanya el
Torneig “Ciutat de Balaguer” de F-7

L’equip Benjamí A del
Club Futbol Balaguer va pro-
clamar-se campió del Tercer
Torneig Benjamí de Futbol 7,
Ciutat de Balaguer, al impo-
sar-se en la final a l’Artesa
Ponts per 5-1.

Els joves jugadors entre-
nats per Jordi Belló van gua-
nyar els cinc partits que van
disputar i en total van acon-
seguir marcar 20 gols a fa-
vor per tant sols un en con-
tra, en tot el Torneig.

El segon classificat va
ser l’Artesa-Ponts, desprès
de quedar primer del seu
grup en la lligueta preliminar.
En el partit pel tercer i quart
lloc, l’Escola de Futbol Urgell

Un moment de la final del Torneig

es va imposar a l’Escola de
Futbol La Noguera, per un
ajustat 3-2, mentre que en
cinquè lloc va quedar el
Balaguer B.

Al Tercer Torneig Ciutat
de Balaguer hi van participar
un total de 7 equips, donada
la baixa de darrera hora de
l’equip de Monzón i de l’An-
dorra, i es va disputar en dos
grups, un de quatre i un de
tres equips enfrontant-se en-
tre ells en el sistema de
lligueta. Els dos primers de
cada grup es van creuar en
les semifinals i  els dos gua-
nyadors es van enfrontar en
la final. L’Alcalde Miquel
Aguilà va lliurar els trofeus,
juntament amb el regidor
d’esports, Juanjo Tenorio.

El Balaguer A va guanyar el Torneig

FUTBOL>>L’equip
balaguerí va imposar-se
a la final del 3er Torneig
Ciutat de Balaguer a
l’Artesa- Ponts per 5-1

Uns 400 alumnes de
5è i 6è de primària dels
diferents centres educa-
tius de Balaguer, van
participar el passat
divendres 23 de maig, a
la Diada Olímpica organit-
zada per la regidoria
d’Esports de l’Ajunta-
ment de Balaguer

Els alumnes van
practicar els esports de
Futbol 7, Bàsquet, Bat-
mintón, Natació, Futbol
Sala, Hip Hop, Tennis
Taula i Escacs, a les
instal·lacions municipals:
el camp municipal
d’esports, el pavelló
poliesportiu, el pavelló

d’Inpacsa, el pavelló Molí
de l’Esquerrà i la piscina
coberta.

D’altra banda, el pas-
sat divendres 30 de maig
es va disputar la segona
fase d’aquesta Diada
Olímpica pels alumnes de
1r i 2on d’ESO de tots els
centres educatius de la
capital de la Noguera

Els escolars de Balaguer

participen i competeixen a la

Jornada Olímpica

El bàsquet es disputà al Poliesportiu

Més de sis-cents
escolars han
participat en les dues
jornades per alumnes
de 5è i 6è i ESO



17<<E S P O R T S

En David Bach
Mayordomo del Club Es-
portiu Natació Balaguer
s’ha classificat per dispu-
tar els Campionats de
Catalunya de natació
adaptada que es celebra
aquest proper dissabte 7
de juny  a les instal·-
lacions del Club Natació
Sabadell.

Les proves que
realitzarà en el campionat
català son els 50 i 100
metres lliures, que amb

David Bach participarà al

Campionat de Catalunya de

natació adaptada

David Bach

NATACIÓ>>Se
celebra aquest
dissabte 7 de juny a
les instal·lacions del
C.N. Sabadell

La regidoria d’Esports presenta el
programa “Estiu Esport” amb novetats

La regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Balaguer
organitza un any més el pro-
grama “Estiu Esport”, un
conjunt d’activitats esporti-
ves i d’aventura per a tots els
joves d’edats compreses
entre els 4 i els 16 anys du-
rant els mesos d’estiu.

“Estiu Esport” inclou
com a principal novetat d’en-
guany, el Camp II, en dos
torns, que vol ser el preludi
de la nova escola municipal
“esport & medi natural” que
començarà el proper mes de
setembre i que vol iniciar als
joves en els diferents es-
ports d’aventura, compartint
l’esport i amb la natura.Presentació d’Estiu Esport 2008

La Nit de l’Esport retrà homenatge als
millors esportistes de l’any 2007-08

El divendres 13 de juny,
el Teatre Municipal tornarà a
acollir una nova edició de la
Nit de l’Esport Balaguerí.

Durant la festa, es retrà
homenatge a totes aquelles
persones que han destacat,
al llarg de l’any, per la seva
labor en pro de l’esport bala-
guerí, i del club al qual perta-
nyen.

Cadascun dels clubs es-
portius nominarà un repre-
sentant, que rebrà el reconei-
xement de la resta de clubs.

El Camp II vol iniciar els joves en els esports
d’aventura, anunciant la futura escola municipal

Nit de l’Esport 2007

un temps de 32"22 i
1’11"33 respectivament té
moltes possibilitats de
medalla.

La natació adaptada
és l’únic esport que
combina les condicions
de diverses discapacitats
físiques com les
amputacions, la paràlisi
cerebral, la lesió de
medul·la espinal i altres
discapacitats, totes elles
separades en diferents
categories.

Les diferents cate-
gories van des de la S1
fins a la S10 depenent del
grau de discapacitat
física.

En David participa en
el nivell de menys grau de
discapacitat física que és
la categoria S10.
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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

Des que escric aquesta
columna m’he adonat que
molts dels lectors que
l’aneu seguint no encaixeu
en el perfil de freaks i
excèntrics que esperava
atreure, de fet, en sou una
bona colla del que definiria
com a ciutadans exem-
plars. Això em fa pensar
que, o bé els meus escrits
no són tan freaks com jo
pretenia, o bé els
personatges que entre-
visto us resulten inte-
ressants per la visió
divertida i políticament
incorrecta que solen
manifestar. Alguns de
vosaltres us heu ofert a ser
entrevistats i alguns ho
heu aconseguit sense
saber-ho.

La vigília del dotze de
maig va ser festa senyalada
a Barcelona, Lleida i altres
pobles i ciutats del país.
Ah! I de rebot, també a
Balaguer. Aquella nit vaig
aterrar als Camps Elisis de
Lleida, com tants i tants
d’altres balaguerins, per
gaudir de la variada
programació que l’ajun-
tament de Lleida ens oferia
per la patilla (el concert de
la Juliette Lewis, bonís-
sim).

En ser jo una persona
tímida i apocada, només
vaig prodigar-me entre els
meus paisans, que, no sé
perquè, solien ocupar els
primers llocs davant de
l’escenari i les barres. En
un moment donat, vaig
necessitar una mica d’aire
i espai propi  i, en apartar-
me de la multitud, vaig
trobar-me amb la Dori i la
Gertru que estaven
conversant amb una
colleta de “joves” trenta
anyers, molt ben arreglats

Entrevistes Freaks.

Fricades fora vila.
Inyaqui Olarte Vives

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

El que tots ja sabem
C.G.A.

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

El divendres passat vaig
tornar a ficar-me a les mans
el magazin de La Vanguardia,
per llegir les declaracions
d’aquest mag del setè art dit
Steven Spielberg. No cal dir
que tota l’entrevista és prou
substanciosa per a que
puguem treure conclusions
de la seva vida i obra, però hi
ha una resposta curta i
contundent a una pregunta,
quan diu dels Estats units;
“Sí. És el millor país del
món”. Bonica resposta d’un
americà nou, de pares jueus-
ucranians, amb tot un variat
i pesat bagatge cultural
damunt seu, i que s’ha
incorporat totalment en la
cultura del cine que és tot
un altre món. Respondríem
nosaltres amb paraules
semblants del nostre país?.
No ho crec, amb una
consciència eminentment
tràgica i moltes vegades
dirigida d’una manera
enganyosa, ens obses-
sionem en un fals orgull que
de veritat sabem, que en
realitat no existeix.

Mes no creguéssiu pas
que tot és negre, el Sr. Rajoy
ha fet neteja, i s’ha carregat
als dos caps visibles dels
encaparrats del PP. Llarga
agonia de l’Acebes i mort
ràpida del fantasma del
Zaplana. Amb els vots que li
van fer perdre a Catalunya
tenien ben guanyada  la seva
jubilació. Em costa de creure
que l’oposició en aquest país
no hagi après en trenta anys
la seva feina i missió. Tots

i repentinats. Elles, com
sempre, esplèndides: ros-
ses, enjoiades i amb uns
vestits de nit d’aquí t’espero.
Les vaig saludar alegrement:

- Hola noies! Així que
també heu baixat.

Van forçar el somriure i
es van mirar l’una a l’altra,
com per posar-se d’acord en
què dir, finalment la Dori va
avançar-se i em va agafar del
braç per apartar-me una
mica dels seus acom-
panyants, abans de  res-
pondre:

- Sí, hem baixat del
nostre pis de Ricard Vinyes
per gaudir de la festa major
de la nostra ciutat.

Jo, sense fer cas del tic
que semblava haver-li agafat
i que li feia aclucar un ull
insistentment, la vaig
corregir:

- No, dona, que la festa
major de Balaguer és al
novembre...

En veure que em
fulminava amb la mirada,
vaig entendre que em
trobava davant un cas
flagrant de negació dels
orígens, vaig dir: Aaaah!
Vaaale! I vaig marxar.

Com diu el Joan Arjona,
balaguerí insigne: cal
treballar per pujar l’auto-
estima dels balaguerins. I
encara hi afegiria: cal
treballar molt, però molt,
molt!

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

però es pot dir tots, des del
temps del Felipe amb el Sr.
Suárez, als del Rajoy amb el
Zapatero, han cregut que
oposició és bàsicament
destruir al contrari i la seva
obra. Pràctica ben bakunista
per cert, i que no té res de
constructiva, ni ahir ni avui.
Quan el poble té mil
problemes vitals (de vida), la
classe política s’esmerça a
crear problemes filosòfics i
de postura, i que no són altra
cosa que un intent cobdiciós
de domini. Per exemple, si
amb tots els mesos, que el
tripartit del Maragall va trigar
per donar a llum la
“Constitució Catalana”,
haguéssim llegit millor als
comentaristes polítics, no
haurien escrit tant, i sí, fet
més números, perquè tots
sabem que la lluita va de
euros, i no de idees. I potser
avui ja els tindríem in-
gressats i... gastats. Sí, el
Maragall passarà a la nostra
petita història com l’home
que va saber fer malbé més
temps per a no aconseguir
res. Quan es va sentir
desmitificat més que
desautoritzat va agafar la
porta i va marxar. Tambés és
cert que va poder veure que
el seu temps estava acabat.
Una gent nova amb
cognoms no catalans em-
penyien amb força per fer
fora a la dita en altre temps
“gauche divina”, amb local
social al “Bocaccio”, i amb
la musa inspiradora de la
Teresa Gimpera. De res ha

servit els brams filo-
sòfics, la perversitat
política té prou mitjans
per fer-los muts.

Ara tornem a entrar
en un temps d’incertesa,
i es podria dir d’assen-
tament dels partits; CiU
va covant la seva divisió
tant desitjada per molts
militants de Conver-
gència, que creuen que
Unió no deixa d’ésser un
paràsit.

Esquerra va abocada
amb les seves contra-
diccions i lluites internes
a tenir una presència
testimonial. I els so-
cialistes  -no creient al
Pere Macias-, a quedar en
una situació prou deli-
cada per a què “la nació
catalana” quedi ben
tocada. Entrepussada
ara, entrepussada des-
prés, anem convertint
una vegada més aquesta
comèdia real de la vida,
en una pressumpta
tragèdia. Malgrat tot, que
em perdoni el Sr.
Spielberg, el millor país
del món és Espanya, i els
millors nosaltres els
catalans. Qui pot con-
dicionar als somnis?

P.D: No desitjo pas
que cap fill meu prengui
el cami de joventut de la
Sra. Pàmies. Per molts
carrers que puguessin
portar el seu nom en un
futur.
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Fa un parell d’anys
aproximadament que vàrem
llegir als diaris i escoltar i
veure a les televisions i
ràdios que molts bancs i
caixes es començaven a
desfer de les seves parti-
cipacions en les grans
empreses constructores, i
les substituïen per part-
icipacions en empreses del
sector energètic. Mal
símptoma per la salut d’un
sector quan veiem que
aquells que més saben de
diners i d’especulació en
surten per anar a un altre.
Alguna cosa passava.

Ara, quasi sense adonar-
nos-en ja la tenim aquí, la tan
temuda crisi econòmica,
derivada d’un monocultiu
del totxo i la construcció a
tot l’estat espanyol. Sembla
que s’ha aturat l’espiral de
guanys i beneficis tan fàcils
com exorbitants que
s’estaven produint a les
costelles, com sempre, de
l’endeutament dels assala-
riats, dels joves mileuristes i
dels que no arriben ni tan
sols a mileuristes. També
està minvant la font
d’ingressos més important
per a moltes adminis-
tracions, especialment la
dels municipis. Ja veurem a
finals d’aquest exercici com
anirà l’execució del
pressupost del 2008
l’ajuntament de Balaguer,
fonamentat en gran part en
la venda de patrimoni i altres
ingressos derivats de

Crisi?, Res de nou.
Iniciativa per Catalunya Verds - La Noguera

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

l’activitat constructiva.
Molts analistes,

economistes i admi-
nistradors de la cosa pública
donen tombs sobre l’abast
que tindrà la crisi, de la seva
durada, l’efecte en les
diferents sectors de la
societat, etc. No es volen
adonar que els primers i
principals damnificats en
aquesta crisi són els
treballadors i les treba-
lladores, els joves i les joves
amb treballs precaris, per la
senzilla raó de que el que
perden és el seu treball,
l’únic que els garanteix uns
ingressos per a fer front a les
hipoteques que tenen de per
vida. El marge de maniobra
dels assalariats és nul i les
alternatives escasses.

En temps de vaques
grasses els consells passen
per tenir moderació salarial i
no passar del 2% de l’IPC
dels increments salarials per
no ficar en perill el
creixement econòmic, per
suposat el creixement
econòmic dels bancs, dels
especuladors de capital, i de
les grans empreses. En
temps de vaques magres la
recepta és molt semblant i
quasi única: moderació o
congelació salarial. Alguna
cosa no funciona massa bé,
quan arreu del món i aquí a
casa nostra també, els rics
són cada dia més rics i els
pobres cada dia més pobres.

Sobta que en aquesta
conjuntura, els resultats

econòmics dels bancs i de
les grans empreses
continuen sent d’allò més
lluent, en molts casos
superiors als del mateix
període de l’any anterior,
llevat d’algunes excep-
cions que tenen la font
dels seus ingressos
bàsicament en el consum,
com ara els cotxes. Quan
l’economia familiar està
basada en un o dos sous
que s’incrementen de
forma simbòlica, quan
l’import de l’hipoteca va
pujant cada mes per culpa
de la pujada d’interessos i
solament deixa entre un
30%-40% per a altres
despeses i quan l’IPC real
es va disparant per sobre
de l’IPC oficial, evident-
ment no queda res per
continuar engreixant la
vaca.

Tot l’exposat no és res
de nou. El capital no té
escrúpols ni sentiments.
Va allà on pot guanyar més,
amb usura si convé. En
èpoques bones fa veure
que tot va bé perquè la gent
gasti i s’empenyori per tota
la vida. En èpoques
dolentes fuig allà on pot
continuar la seva perversa
acció. I al final els qui han
de pagar la recepta, tan si
les coses van bé com si
van malament són els
assalariats i assalariades,
que paguem tan en diners
com en la falta dels serveis
i prestacions públiques
que després se’n deriven.

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

Estudiar medicina
Ma Antònia Pujol, Pepita Rúbies, Marcel Barbosa

i altres pares i mares d’alumnes

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

Som un grup de
mares i pares que al mes
d’abril vam assistir a les
jornades de portes
obertes de la UdL,
concretament a la facultat
de Medicina, acompan-
yant als nostres fills/filles
que el proper any
acadèmic 2008/09 volen
cursar aquests estudis
universitaris.

El sentiment d’injus-
tícia i de discriminació que
vam sentir a la facultat de
la nostra terra va ser molt
gran. Aquest curs 2007/08,
només 18 places de les
120 que ofereix la facultat
van ser ocupades per
estudiants catalans; la
resta van anar a parar a
estudiants de la resta
d’autonomies i a estu-
diants portuguesos. Val a
dir que la nostra sorpresa
i indignació encara va ser
més gran a l’assabentar-
nos que els estudiants
estrangers no han de
passar cap tipus de prova
per accedir a la universitat
i, en canvi, els nostres fills/
es sí que ho han de fer.

No estem en contra de
ningú ni volem rebre cap
tracte de favor, només
demanem que els nostres
fills puguin competir amb
igualtat de condicions amb
aquests estudiants que no
passen proves de
selectivitat als seus països.
Per si aquest motiu no fos
suficient, s’ha de comentar
que estem formant uns
estudiants que a partir de
tercer o quart curs tornen
als seu país d’origen.

El fet més trist i
indignant és que parlem
d’estudiants bons, amb
notes de 8 , 8’5 i més, i que
no podran accedir al seu
somni perquè els polítics
estan massa ocupats a
anar a buscar metges a
l’estranger.

Reflexionin una mica i
posin els mitjans adequats
per poder donar un futur
als nostres fills/es i evitar-
los aquest sentiment
d’impotència i desmo-
tivació.

-----------------------------------------------
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El proper dissabte 14
de juny, el parc de la
Transsegre, a l’alçada dels
Països Catalans s’ompli-
rà de festa amb una nova
edició del festival juvenil
Arritmia ‘08. Durant tota
la tarda del dissabte, po-
drà contemplar-se el
Campionat d’Skate-
board, amb dues catego-
ries de majors i menors
de 18 anys, el Campionat
de Bàsquet 3x3 a la pista
dels Paisos Catalans, una
exhibició de Breakdance
a càrrec de la Fusion Crew,
una exhibició de Graffity
a càrrec del col·lectiu
UrtbanSoldierz, i la parti-
cipació dels DJ’s Yorch
aka Joc, Rob, Dj Guo, Gali
i Karlix i els de Hip Hop

La Via muerta, La S Co-
mando, Lauran Daian, La
Kimera crew i La otra cara
de la moneda. La marxa
està assegurada.

L’entrada al festival
serà totalment gratuïta, a
l’igual que la particiñació
en qualsevol de les activi-
tats programades. Per ins-
criure’s al campionat
d’skate o bàsquet cal tru-
car al teñ 676432432, de
12h a 7 de la tarda.

Arriva una nova edició del

festival Arritmia ‘08, el

proper dissabte 14 de juny

El cartell de la Festa

Dj’s, Skateboard,
Bàsquet 3x3,
Breakdance i
Graffitys, actes
centrals del festival

La Fiesta Rociera arriba a la vuitena
edició, al pavelló Molí de l’Esquerrà

El proper dissabte 7 de
juny, Balaguer celebrarà la
VIII Fiesta Rociera, organit-
zada per la Hermandad
Rociera de la Noguera, i que
com a principal novetat pre-
senta el canvi d’ubicació,
passant del barri del Firal al
Pavelló del Molí de l’Esquer-
rà.

La Festa començarà a les
6 de la tarda, amb la congre-

Festa Rociera al barri del Firal

gació dels assistents a la Pla-
ça Pau Casals, per marxar en
processó fins a l’Església de
Sant Josep, on es farà la Mis-
sa Rociera. A partir de les 8
del vespre, començarà la fes-
ta al pavelló, amb servei de
bar i barbacoa, amb els
grups de la Hermandad
Rociera de la Noguera. El
ballet español Felipe Garcia
(Tarragona), el Grup de ball
(Pardinyes), el grup rociero
Mezcla de Raices (Reus) i el
Centro Cultural Rociero El
Espirall (Vilafranca del
Penedès).

Un moment de la Festa d’edicions anteriors

Grups rocieros d’arreu
de Catalunya actuaran
durant la festa, que
comptarà amb servei de
bar i barbacoa
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Restaurant Nova Fontblanca,
l’essència de la cuina de sempre

Retorna als esmorzars d’abans, amb
forquilla i ganivet, recuperant
aquells àpats del matí per poder
afrontar amb força i energia el dia

El Toni ja fa un bon
grapat d’anys que es re-
mena entre cassoles i fo-
gons, i han estat molts
diversos els llocs on ha
demostrat la seva destre-
sa culinària.

Va ser cuiner en  res-
taurants d’un gran presti-
gi gastronòmic de la geo-
grafia catalana, fins que
va arribar el moment del
salt a la gestió i gerència
del seu propi restaurant.

Vuit anys després
d’aquesta nova aventura,
s’ha decidit a endegar un
nou projecte i una nova
etapa de restauració i de
“la seva vida”, la Nova
Fontblanca, on contínua
delectant-nos amb la seva
cuina de sempre però
amb notables canvis,
introduint diferents ser-
veis, adaptant-se d’aques-
ta manera als nous temps
i les noves tendències en
restauració.

Més de 20 anys davant els

fogons avalen la seva feina

Toni Punyet endega
aquesta nova etapa
de restauració
assumint nous reptes
i nous serveis

El Toni treballa amb

verdures i hortalises de

casa nostra,

de l’horta de Balaguer,

i això li transmeteix al

seu fill Genís

Pol. Ind. Camp Llong ·  C/ Gregal, 4

Tels. 973 448 985  /  973 446 127  /  639 714 225

25600 BALAGUER (Lleida)

Els ous estrellats amb foie, patates i

tòfona fresca és el plat insignia de la carta

de la Nova Fontblanca

Fa més d’un mes que l’oferta gastronò-
mica de la Noguera ha augmentat amb
l’obertura de la Nova Fontblanca. Un nou
restaurant dirigit per Toni Punyet, que en
aquesta ocasió vol renovar els seus serveis
però mantenint l’essència de la seva cuina
de sempre.

Prova de tot això és el retornar als es-
morzars d’abans, amb forquilla i ganivet,

sense preses, i amb un ampli ventall d’ide-
es per escollir. Des dels tradicionals ous
ferrats amb cansalada, fins a uns peus de
porc a la brasa, passant per les truites de
patates, d’espinacs..., la botifarra, la llonga-
nissa, les arengades....

Fent un cop d’ull a la seva carta, veiem
la gran varietat de tots els seus plats. Tots
ells utilitzant ingredients de primera, vet-
llant pels productes de la zona, de qualitat,
com les verdures, hortalisses, la fruita...  i
triant les millors carns i peixos del mercat.

Un reclam important radica en el “Menú
gastronòmic del Toni”, inclòs a la carta, i
on quatre plats diferents de tast serveixen
com a entrants per després passar a de-
gustar una mica de peix i de carn, tot cuinat
amb una delicadesa i cura, que fan que la
seva cuina sigui un tant especial.

Però sens dubte, el plat insígnia de la
Nova Fontblanca són els ous estrellats amb
foie, patates i tòfona fresca, una veritable
joia de la seva cuina.

Tots aquests ingredients ben barrejats
a la carta i minuciosament treballats als fo-
gons fan de la cuina de la Nova Fontblanca,
un punt de referència en el món de la res-
tauració.

Deixant de banda la carta, de dilluns a
dissabte trobem un ampli menú, treballat i
de qualitat, a tant sols 10 euros, i amb deu
primers plats i deu segons a triar, amb ai-
gua, vi i postres inclòs en el preu.

La Nova Fontblanca compta amb dues
amplies sales, una d’elles per a fumadors,
amb capacitat per a 70 comensals cada una,
i disposa d’un renovat equip de gent jove i
professionals en el servei.

En marxa però, es troba la propera ober-
tura d’una sala privada adjacent, especial
per a dinars d’empresa o àpats familiars,
on es vetllarà la personalització del servei,
amb una capacitat de fins a 40 comensals i
totalment aïllada i reservada.
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Anuncis breus classificats

EN VENDA
casa adosada NOVA a l�Hostal Nou.

EN VENDA
casa adosada a la Ràpita, amb piscina.

Raó tel. 973 448 273

OCASIÓ MAITE-PETIT
TAROT - VIDENCIA
MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN

BALAGUER

HORAS CONVENIDAS

Telf. 679 857 044

Telf. 609 135 472

IMMOBLES

-------------------------------------------------
ES VEN pis 100 m2, any cons-
trucció 2005. Tot moblat i
amb mobiliari de disseny.
Electrodomèstics inclosos.
Impecable. Preu: 240.000 e.
Abstenir-se curiosos. Telf:
973448273.
-------------------------------------------------
SE VENDE piso de nueva
construcción en Balaguer.
Próximo Ps. Estación, 90 m2,
3 hab. dobles, 2 baños. Gran
terraza. Telf: 637423228.
-------------------------------------------------
ES VEN de particular a parti-
cular, apartament nou, tras-
ter, 2 hab., gran balcó, a/a,
calf. gas, moblat, molt bona
situació. Telf: 600606577.
-------------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 hab. Molt cèn-
tric. Trucar al: 607896071.
-------------------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36. Re-
ferència Gestoria Cudós.
Raó: 973450555, Montse.
-------------------------------------------------
VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer. Raó:
973446161-629310479.
-------------------------------------------------
CASA adosada a la Ràpita.
Any construcció 2005. Amb
piscina. Raó: 973448273.
-------------------------------------------------
ES TRASPASSA pub a Ba-
laguer, llicència de discote-
ca (hora de tancar les
06:00h), possibilitat de terras-
sa a l’estiu al Passeig. Preu,
condicions i equipament a
convenir. Telf: 615499021.
-------------------------------------------------

ES LLOGA local cèntric a
Térmens, 90 m2. Telèfon:
696570785.
-------------------------------------------------
ES VEN dúplex nou al c/ Riu
Corb. Telf: 973446011.
-------------------------------------------------
ES LLOGA local de 150 m2,
amb instal·lacions d’oficines
i magatzem. Totalment con-
dicionat al centre de
Balaguer. Raó: 973446525 -
609909089.
-------------------------------------------------
GRAN OPORTUNITAT, en
venda pisos de 2 i 3 hab,
zona Escola Pia, nous a es-
trenar i amb gran balcó. Telf:
609352267.
-------------------------------------------------
ES VEN apartament nou a
estrenar, 70 m2 al c/ Sant Llu-
ís. Raó: 973448273.
-------------------------------------------------
ES LLOGA magatzem de
1.000 m2, PI Camp Llong.
Instal·lació d’aigua i llum,
oficines amb calefacció i a/
a, alarma, càmares vigilància,
i caixa seguretat.  Raó:
609432684.
-------------------------------------------------
VENDO primer piso (Blo-
ques de la Caixa), 3 hab.,
calefacción. Preparado para
entrar a vivir. Precio: 105.000
e. Telf: 647294249.
-------------------------------------------------
VENDO piso nuevo a estre-
nar en zona nueva, 2 hab.,
trastero. Precio: 103.000 e
Telf: 651647770.
-------------------------------------------------
EN VENDA casa, 90 m2, 2/3
hab. dobles, 1 bany, cuina,
menjador. Preu: 80.000 e.
Telf: 647653880.
-------------------------------------------------

ES LLOGA pis a l’Av. Països
Catalans, moblat. Telf:
973450144-699798857.
-------------------------------------------------
SE ALQUILA pàrking cerrado
en c/St diego de Califòrnia y
piso en c/ Marc Comas. Telf:
973447752-639920281.
-------------------------------------------------
EN VENTA casa adosada a
l’Hostal Nou. Nova i amb
acabats excel·lents. Telf:
973448273.
-------------------------------------------------
ES LLOGA xalet a la Pineda
(Salou), 3 hab., reformat,  per
6 persones, barbacoa, 300
m2 jardí, pàrking, jacuzzi, tot
equipat. Per setmanes i quin-
zenes, preu a convenir. Telf:
650031586 (Cal Davi).
-------------------------------------------------
ES LLOGA pis de 2 i 3 habita-
cions. Telf: 680663176.
-------------------------------------------------
ES VEN apartament nou als
Països Catalans. Telf:
973446011.
-------------------------------------------------
PIS LLOGUER al Passeig de
l’Estació, 4 hab., bany i aseo.
Telf: 634208883
-------------------------------------------------
VENDO piso nuevo a estre-
nar en zona nueva, 2 hab.,
trastero. Precio: 103.000 e.
Telf: 651647770.
-------------------------------------------------
APARTAMENTO nuevo en
Benasque (Sesué), 6 perso-
nas, cocina equipada, lava-
dora, vitrocerámica, micro-
ondas, 2 baños, buhardilla,
calf. gas, TV, DVD, parking,
trastero, WIFI. Incluye ropa
cama y baño. Precio 7 no-
ches, 350 e. Telf: 973449190.
-------------------------------------------------

EN VENTA piso de 95 m2, 3
hab., totalmente reformado,
amueblado. Precio: 87.147 e
(14.500.000 ptas.). Telf:
651647770.
-------------------------------------------------
ES LLOGA apartament a la
Pineda (Salou), amb vistes
al mar, piscina, pàrking tan-
cat, tot equipat. Per setma-
nes o quinzenes. Telf:
639330429.
-------------------------------------------------
SE ALQUILA plaza cerrada
de pàrking, edificio HP
Sanahuja 36 (bien situada).
Con luz electrica y estante-
rias espaciosas. Telf:
973450671.
-------------------------------------------------
ES VEN pàrking tancat al c/
Molí del Comte, xamfrà amb
c/Almatà (amb entrada als
dos carrers). Preu: 21.000 e.
Telf: 615988350.
-------------------------------------------------
ES TRASPASSA pastisseria
per jubilació a Balaguer, en
ple rendiment al c/St Lluís,
20. Interessats trucar a Josep
Mitjana, 973446283 (pastis-
seria) i 606630532 (mòbil).
-------------------------------------------------
LLOGUER de pisos nous i de
segona mà, des de 300 e.
Telf: 651647770.
-------------------------------------------------
ES VEN hort a la Meó. Inte-
ressats trucar al: 607497540.
-------------------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS pre-
cisa personal amb coneixe-
ments d’electrònica o elec-
tricitat, amb carnet de
conduir. Raó: 973446395.
-------------------------------------------------
TALLERS IGNASI S.A.
(Renault Trucks) de Bala-
guer, precisa electromecànic
amb experiència. Jornada
sencera. Raó: 973448262.
-------------------------------------------------
SE OFRECE mujer para
hacer trabajos de limpieza en
Balaguer y cercanias. Telf:
628234123.
-------------------------------------------------
S’OFEREIX noia per planxar
a domicili. Telf: 661245578.
-------------------------------------------------

EMPRESA DE SERVEIS ne-
cessita aprenent, amb conei-
xements elèctrics teòrics,
ESO aprovada (no cal expe-
riència). Portar C.V. i foto al
moment de l’entrevista. Telf:
973447268 (demanar per Loli
o Xavier).
-------------------------------------------------
SE PRECISA mujer (mayor
de 30 años), para cuidar un
matrimonio mayor y vivir
con ellos. Razón: 973446131.
-------------------------------------------------
S’OFEREIX noia Auxiliar
Administrativa, amb cotxe
propi, amb disponibilitat
immediata. Amb experièn-
cia. Telf: 686144761.
-------------------------------------------------
SE PRECISA oficiala de per-
ruqueria per a Balaguer. Tru-
car als migdies al 670900725.
-------------------------------------------------

VARIS

-------------------------------------------------
ESQUIZOFRÈNIA i altres
TMS: transtorns bipolar, de-
pressiu, de personalitat, ago-
rafòbia. Informació i suport
familiar. Inserció laboral.
Associació Salut Mental
Noguera-Balaguer.  Tels:
973221019-610260221,   web:
www.salutmentalponent.com,

associacio@salutmentalponent.com

-------------------------------------------------
REFORMES i rehabilitacions
de pisos, apartaments i xa-
lets. Raó: 651911369.
-------------------------------------------------
ES TRASPASSA llicència de
taxi de Balaguer. Raó:
606105223-973446055.
-------------------------------------------------
SENYOR de 61 anys, busca
senyora d’entre 50 i 60 anys,
per una amistat. Interessa-
des trucar al 661897360.
-------------------------------------------------
¿TIENE PROBLEMAS para
pagar sus deudas? ¿Aho-
gado por sus pagos? ¿Nece-
sita pagar menos cada mes?
¡Déjenos ayudarle! Total
confidencialidad. Llamenos
al 600402319 o 973449314.
-------------------------------------------------
ES VEN llit de matrimoni,
nou per estrenar. Interessats
trucar al: 973447191.
-------------------------------------------------
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Farmàcies

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

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

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

Farmàcies de torn de Balaguer

ES VEN SOLAR PER FER 4 CASES ADOSSADES.
El solar està net i no té cap càrrec financer. El preu inclou:

- Projecte bàsic d’execució i plànols
- Projecte de telecomunicacions
- Projecte de seguretat i salut

- Fiances per a voreres i residus
- Llicència d’obres

Informació: 660 792 237

Molt bona repercussió!!

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
07.40 “ diari
07.55 “ diari
18.58 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.48 LLEIDA feiners
07.51 " feiners
08.00 " feiners
09.15 “ feiners
10.45 “ diumenges
13.30 " calendari escolar
15.18 “ de dill. a div. feiners
18.05 LLEIDA diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.35 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

09.45 10.14

12.25 12.54

14.16 (4) 14.46

16.00 16.29

18.30 18.59

19.25 (4) 19.55

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER

06.00 (1)(2) 06.23

07.15 07.44

09.05 (3) 09.34

11.45 12.14

13.45 (3) 14.19

15.15 15.44

17.50 18.19

20.30 20.59

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
17.50 LES Diari
18.05 “ Diari
SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
09.15 diari
11.00 feiners
12.30 feiners
13.00 de dill. a div. feiners
15.00 calendari escolar
16.00 diari
16.45 feiners
18.30 calendari escolar
19.00 de dill. a div. feiners

Horari d’autobusos

(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: 11.05 h i 15.50 h - Arribades a Sort: 11.35 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 17.20 h - Arribades a la Pobla de Segur: 12.40 h i 17.50 h).

BALAGUER LA POBLA

09.34 (3) 10.55

14.19 (3) 15.40

20.59 22.20

LLEIDA LA POBLA

06.40 08.00

12.56 (4) 14.16

18.05 (4) 19.25

De les 8 de la tarda del 5 de juny a les 8 de la tarda del 12 de juny ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 12 de juny a les 8 de la tarda del 19 de juny CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 19 de juny a les 8 de la tarda del 26 de juny SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ES PRECISSA

OFICIALA DE PERRUQUERIA
per a Balaguer.

Tel. 670 900 725, trucar als migdies
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