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>>BALAGUER

El proper 19 de juliol s’inaugurarà la
nova passarel·la peatonal

Ampliació del Pol. Ind. de Balaguer
a l’altre costat de la C-13
----------------------------------------------
>>COMARCA

Una vuitantena d’inscrits en la
Càtedra d’Estudis Medievals

El Consell Comarcal  presenta de
nou el  “Trepitja Casa Teva”
----------------------------------------------
>>CULTURA

Taller arqueològic al Pla d’Almatà
organitzat pel Museu

Nou cicle de  cinema a la fresca al
parc de la Transsegre
----------------------------------------------
>>ESPORTS

Gran èxit en la primera Triatló
Olímpica de Balaguer

35 joves participen al Tecni Camp
dels Pirineus de futbol i bàsquet
----------------------------------------------
>>OCI

Les revetlles dels barris omplen els
caps de setmana de juliol

PORTADA

Transsegre 2008

Després de 13 anys d’obres, la carretera que uneix
Balaguer i els Terradets passant per Les Avellanes i Àger,
sembla que serà un fet aquest mateix estiu. Sens dubte
és una bona notícia per la gent i per l’economia d’uns
pobles de la comarca, que fa més de 25 anys van veure
com la construcció il·legal de la carretera del Doll, els
repercutia negativament en els seus negocis, ja que la
pràctica totalitat del trànsit cap al Pallars, va canviar de
ruta, beneficiant la zona de Camarasa, Fontllonga i la
Baronia de Sant Oïsme.

Des de llavors, la Vall d’Àger ha estat un clam,
reivindicant per activa i per passiva, la total remodelació
de la seva carretera. Primer el tram entre Balaguer i Àger,
i després el tram que els dóna sortida cap als Pallars.

Han estat molts anys de reclamacions, de queixes,
de talls de carretera, d’uns pobles que han subsistit
gràcies a la tenacitat de la seva gent, que sempre han
cregut amb el seu potencial turístic i econòmic.

Amb l’arranjament de la nova carretera, s’obren
moltes possibilitats per aquests municipis de la Noguera
alta, que, d’altra banda i malauradament, tot fa preveure
que serà en detriment de l’altra banda de pantà, que
veuran minvar considerablement el fluxe de trànsit en
aquella zona, ja que la qualitat, tant del ferm com de la
ingenieria de la nova carretera, amb nombrosos ponts
que eviten les pronunciades curves de la Vall d’Àger,
són incomparables amb la sinuosa carretera del Doll,
tram en el que els accidents han estat considerables
des de la seva construcció.

El final de les obres
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

El divendres 11 de ju-
liol, a partir de les 22,30
hores, començaran els
actes de la Transsegre
2008, i just en l’any que
està dedicat a la música,
no podia començar millor

que amb un gran concert,
com el que oferirà el grup
balear, Antònia Font, al
parc de la Transsegre.

Tots aquells que
vulguin iniciar l’acampada
gratuïta al parc de la
Transsegre, al marge es-
querre del riu, ja ho podran
fer a partir del divendres a
la tarda, ja que la zona
comptarà amb tot tipus
de serveis i amb la segu-
retat necessària per als
assistents a l’acampada i
el públic en general.

Antònia Font donarà el tret

de sortida amb un concert el

divendres al vespre

La Transsegre 2008,

dedicada a la música,

iniciarà els seus

actes amb el concert

del grup Antònia Font

El parc de la Transsegre, lloc de les actuacions

L’organització de la Transsegre assaja
les darreres notes pel concert final

Tot és a punt per a que
una nova edició de la Trans-
segre, la vint-i-quatre, obri
les seves portes, donant sor-
tida a la disbauxa, l’alegria i
la festa de prop de tres mil
mariners a bord de 275 em-
barcacions casolanes, en-
guany dedicades al món
musical i més de deu mil
persones que seguiran les
baixades i la festa nocturna
del divendres i el dissabte.

L’organització de la ges-
ta, l’Admirals Cup Lights
comptarà un any més amb
el suport d’un centenar de
persones que vetllaran per a
que tota la prova sigui un

èxit, i per tal d’evitar proble-
mes. Creu Roja, Protecció
Civil, Bombers, Mossos
d’Esquadra i Policia Local
vetllaran per la seguretat de
participants i públic assis-
tent.

Com cada any, el dissab-
te a la tarda sortiran les em-
barcacions des de la locali-
tat de Camarasa, per arribar

Arribada de la Transsegre a Balaguer

al pantà de Sant Llorenç en
el final de la primera màne-
ga. Per la nit, tots a gaudir
de la festa nocturna al Parc
de la Transsegre, mentre que
el diumenge al matí sortiran
del Partidor de Gerb i arriba-
ran al centre de la capital de
la Noguera, on seran rebuts
per milers d’espectadors vin-
guts d’arreu de Catalunya i
de l’Aragó, i que ja s’han con-
vertit en fidels seguidors de
la festa aquàtica més impor-
tant i més participativa de les
que celebren a Catalunya.

Durant el diumenge al
matí, el parc de la Transsegre
acollirà un gran parc
d’inflables per als més
petits, un gran espectacle per
anar acabant la festa i que
així faran més curta l’espera
de l’arribada de les
embarcacions al port
balaguerí, a partir de les 12
del migdia.

Imatge de la baixada pel pantà de Sant Llorenç

L’11, 12 i 13 de juliol,

La Noguera i Balaguer

es vestiran de festa amb

una nova edició de la

festa aquàtica
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El dissabte, arribarà la festa nocturna
amb la Loca Histèria i Sexyphonics

Si milers són els que se-
gueixen la primera baixada
entre Camarasa i Sant
Llorenç, no són menys els
que a partir de 2/4 d’11  del
vespre, s’acostaran al parc
de la Transsegre, per viure
una nova nit màgica, de fes-
ta i sarau, que començarà
amb una barbacoa, en la que
se serviran montaditos de
xistorra amb cervesa negra,
amenitzada amb el grup de
mariachis “Mexico
Folklórico” que actuaran al
macro escenari instal·lat al
parc de la Transsegre.

Seguidament, l’organit-
zació ha preparat un espec-
tacle piromusical que comp-
tarà amb la professionalitat
de la prestigiosa pirotècnia
Igual. Aquest espectacle de
llum, foc i música donaràEl públic espera l’arribada de les barques

Després de la primera baixada, Balaguer donarà pas

a una gran festa nocturna, oferint una barbacoa,

mariachis, piromusical i concert musical

pas a la gran festa nocturna
en la que enguany actuaran
els grups musicals “La Loca
Histèria” i “Sexyphonics”,
fins a altes hores de la mati-
nada.

L’organització ofereix
servei de bar durant tota la
tarda i tota la nit.

El diumenge al matí, per
als que hagin suportat la
marxa de la nit, començarà
la segona etapa de la prova
nàutica entre Gerb i Balaguer.
Mentre el públic, i a partir de

les 12,30 hores podran gau-
dir del Vermut Transsegre,
tot veien baixar les embar-
cacions en la seva arribada a
Balaguer.

L’horari d’arribada de les
barques es tancarà a les 2 del
migdia, hora en que es farà
el lliurament dels premis a
les millors barques, les més
originals, i també a les
primeres, i la festa s’acabarà
amb una gran mascletà al
mateix parc de la Transsegre,
per acabar la festa .

La Festa nocturna omplirà el parc de la Transsegre
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El dissenyador de
l’empresa Dossier P&M,
David Marquina, va ser el
guanyador del concurs
de cartells de la Trans-
segre 2008, que enguany
havia de fer referència al
món de la música.

David Marquina va fer
un disseny fresc i alegre,
que ha estat el seleccio-
nat per al cartell de la fes-
ta i també per a la samar-
reta commemorativa de la
Transsegre’08.

El guanyador, que va
rebre el premi durant la
celebració de la Fira
Balaguer, el passat mes
d’abril, va mostrar la seva
alegria i satisfacció per
aquest premi, “en la festa
més important de les que
se celebren a la nostra ciu-
tat”.

David Marquina autor del

dibuix del cartell i la

samarreta de Transsegre’08

David Marquina amb el cartell de la festa

El dissenyador va

presentar un dibuix

fresc i modern fent

referència al món de

la música i la festa

L’organització imposa mesures de
seguretat i neteja als participants

Com ja és conegut, l’or-
ganització de la Transsegre,
posa especial atenció al tema
de la seguretat de la prova,
amb l’ajuda de les forces de
seguretat, Creu Roja i Pro-
tecció Civil. Però també cal
que tots els participants,
prop de tres mil, tinguin es-
pecial cura de complir amb
la normativa de la prova.
Com diu l’eslògan de la
Transsegre, es necessari “sa-
ber nedar... i guardar la roba”.

Durant les baixades, es
obligatori, l’ús d’armilla sal-
vavides, quedant prohibida
la baixada als menors de 18
anys.

Una de les normes bàsi-
ques és que cal obeïr, en tot
moment, els membres de
l’organització, així com els
cossos de seguretat.

A cada embarcació se li
donarà un T.D.B (Targeta de
baixada) que serà compro-
vada i segellada a la sortida i
a l’arribada. La barca que no
porti la targeta serà exclosa
de la festa.

Tots els participants es-
tan obligats a portar durant
tota la baixada la T.I.P. (tar-
geta identificativa personal)
que els serà lliurada en el
moment de fer efectiva la
inscripció.

La presentació de la T.I.P
serà requisit indispensable
per tal d’accedir al parc tan-
cat i efectuar la sortida. Tam-
bé queda totalment prohibit
realitzar maniobres que po-

sin en perill (físic o psíquic)
la integritat dels altres parti-
cipants o embarcacions i es
prohibeix totalment sortir
del cabal del riu durant la
baixada.

Per últim, també queda

Transsegre

tothom obligat a fer ús de
les bosses d’escombraries
que es facilitaran, per man-
tenir ben net l’entorn de la
prova, ja sigui tant dins de
l’aigua com també a la vora
del riu.

Per a que no hi hagi problemes de cap tipus, els

organitzadors condicionen la baixada a les normes

de seguretat i neteja per part dels participants

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
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ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

- ES VEN 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.

- 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

El Casal Pere III de
Balaguer va organitzar el
passat dissabte 21 de
juny la Festa del Comerç
Just, que va iniciar-se
amb un mercat al Passeig
de l’Estació, amb una de-

sena de parades amb tot
tipus de productes i arti-
cles, predominant els ali-
mentaris i tèxtils per a tots
els gustos i edats, i amb
uns  preus raonables. El
mercat Just aposta per un
mercat sense intermedia-
ris.

Els actes van continu-
ar amb una xerrada a càr-
rec de Jordi Ibañez sobre
la Banca Ética, com una
alternativa als tradicionals
i coneguts bancs i caixes
d’estalvis.

La Festa-mercat del Comerç

Just va celebrar-se a

Balaguer, el 21 de juny

Al mercat s’hi podien
trobar articles i
productes de tot tipus
i per a totes les edats
a preus raonables

Imatge del mercat del Comerç Just

Per Sant Joan, els petards i els Diables
van ser els protagonistes de la festa

La bona climatologia va
imperar durant la festa del
Solstici d’Estiu, amb la revet-
lla de Sant Joan. Els actes
van iniciar-se per la tarda, on
els més petits van poder
gaudir del grup d’animació
La Troca i el refrescant Bany
d’Escuma.

A partir de les 11 del ves-
pre, les havaneres, la coca de
Sant Joan i els correfocs a
càrrec del Grup de Diables
de Balaguer, pels carrers del
Centre Històric van donar
pas a la festa musical al parc
de la Transsegre, posant
punt i final a una festa en la
que els protagonistes van
ser els petards.Revetlla de Sant Joan

Més de 700 fidels de l’església
Evangèlica Filadelphia, a Balaguer

Més de 700 membres de
les comarques de Lleida i
Aragó de l’església Evangèli-
ca Filadelphia van reunir-se el
passat cap de setmana del 20
i 21 de juny al Teatre Munici-
pal de Balaguer per tal de ce-
lebrar una Trobada.

El compartir experiències
religioses, els càntics i les
oracions van ser el centre
d’activitat d’aquesta Trobada
de dos dies a la capital de la
Noguera.

Durant la tarda del dilluns 23 de juny, Balaguer es
va convertir en una autèntica festa de petards

Un moment de la Trobada
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El passat dimarts,  17
de juny, i dins els actes
programats en motiu de
la Festa Nacional d’Aran,
una delegació de
l’Ajuntament de Balaguer
representada per regi-dors
dels diferents partits que
configuren el consistori, la
directora de l’Arxiu
Comarcal i encapçalada
per l’ Alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà es van
desplaçar a la casa del
Senyor d’Arròs on, en un

emotiu acte institucional
va fer el lliurament formal
del llibre d’actes de la Junta
revolucionària de la Vall
d’Aran, datat de l’any 1868,
que accidentalment estava
dipositat a l’ Arxiu Històric
Comarcal de Balaguer.

El llibre es va lliurar al
Síndic de la Vall,  Francesc
Boya qui estava
acompanyat, també, per
tots els Consellers
representants al Conselh
Generau d’Aran.

El llibre fa esment a les
actuacions de la Junta
Revolucionària durant el
mes d’octubre de l’any
1868, i feia anys que es
trobava a l’Arxiu Històric
de Balaguer, abans de ser
retornat a la Val d’Aran.

Balaguer retorna el llibre de

la Junta revolucionària de

1868 a la Vall d’Aran

Un moment de l’acte

El llibre va ser
retornat per l’Alcalde
Miquel Aguilà al
Síndic de la Vall
d’Aran, Francesc Boya

El proper 19 de juliol s’inaugura la
nova passarel·la sobre el riu Segre

El proper 19 de juliol,
s’inaugurarà la segona
passarel·la peatonal sobre el
riu Segre al seu pas per
Balaguer.

El nou pont uneix l’Avin-
guda dels Països Catalans,
a l’alçada del carrer Almatà
amb l’Avinguda de Francesc
Macià, a l’alçada del Xalet
Montiu, i servirà com a via
ràpida per unir la zona de l’Ei-
xample de l’esquerre del Pas-
seig amb la zona de serveis
del Centre Històric.

L’acte inaugural de la
passarel·la, estarà presidit
pel Conseller de Governació
de la Generalitat de Cata-
lunya, Jordi Ausàs.Nova passarel·la sobre el riu Segre

L’Oficina de Turisme ofereix visites
guiades gratuïtes durant tot l’estiu

L’oficina de Turisme de
Balaguer ofereix, tots els di-
marts i divendres dels mesos
de juliol i agost, visites guia-
des gratuïtes pels diferents
indrets d’interés turísitic,
monumental i històric de la
nostra ciutat.

Cada dimarts i cada diven-
dres, a partir de les 10 h del
matí, els interessats poden
anar davant de l’Ajuntament
des d’on es comença la visi-
ta, i els acompnayarà un guia
turísitic en el recorregut.

L’acte inaugural estàra presidit pel Conseller de
Governació de la Generalitat, Jordi Ausàs

Visites guiades per Balaguer
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Balaguer amplia el polígon industrial
Camp-Llong a l’altra banda de la C-13

L’Ajuntament de
Balaguer i l’INCASOL han
iniciat els tràmits per dupli-
car el nombre d’hectàrees de
sol industrial de Balaguer,
ampliant el polígon Camp-
Llong a l’altra banda de la
carretera C-13.

Balaguer, d’aquesta ma-
nera, vol aprofitar la excel·-
lent situació d’aquesta zona
industrial, per ampliar-la,
aprofitant la millora de la car-
retera entre Balaguer i Lleida,
i la construcció de l’aeroport
d’Alguaire que pot donar
competitivitat a la industria
de la nostra ciutat, per la seva
proximitat, i així créixer en
aquest sector.Polígon Industrial Camp Llong

La Llar d’Infants Patufet celebra la
seva Festa de Final de curs 2007-08

El Patufet de Balaguer va
celebrar el passat dissabte 28
de juny, la seva festa de final
de curs, al parc de la Trans-
segre. Els més de vuitanta
alumnes que assisteixen
durant l’any al centre educa-
tiu municipal van gaudir,
conjuntament amb els seus
pares, professores i famili-
ars, d’una festa amb un grup
d’animació, un bon berenar,
i diferents jocs per amenit-
zar la tarda, organitzats per
l’AMPA.

L’ampliació significarà el duplicar l’actual zona
industrial, amb una operació amb l’INCASOL

Els més petits gaudint de la festa

Unes 150 persones
van participar el passat 26
de juny, a un simulacre
d’accident de trànsit a
Balaguer, organitzat per
la Facultat de Medicina
de la Universitat de
Lleida, en el marc del VII
Màster de medicina i
cirurgia d’Urgències de la
UdL.

Al simulacre hi van
participar professionals
de diferents cossos de
seguretat i emergència, a

més de 18 alumnes del
màster que es van
examinar en el fals
sinistre d’autocar amb 20
ferits de diversa
consideració i 4 morts.

L’exercici tenia el
doble objectiu d’avaluar
l’actuació en situacions
extremes dels diferents
cossos d’urgència i
seguretat i la d’avaluar la
reacció dels alumnes del
màster en un fals
accident.

El simulacre que
compta amb actors i
actrius com a acciden-
tats, va atreure l’atenció
de molts veïns de la
capital de la Noguera, i
especialment del Carrer
Noguera pallaresa, lloc
on es va fer el simulacre.

La Universitat de medicina de

la UdL organitza un simulacre

d’accident a Balaguer

Un moment del simulacre

Van participar-hi unes
150 persones dels
diferents cossos de
seguretat i
d’urgències
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La ciutat de Balaguer va celebrar el Dia
Internacional de Teixir al carrer

L’Associació de Veïns
del Centre Històric inicien
l’activitat d’estiu amb el
curs de sardanes, que
durant tots els dijous de
juliol i agost se celebra a
la Plaça dels Comtes
d’Urgell, a càrrec de les
colles Verge del Miracle i

barres i Escacs. També
fan un curs per a comptar
i repartir sardanes tots els
dilluns.

D’altra banda, el
passat diumenge 6 de
juliol van celebrar la Festa
de Sant Cristòfol al carrer
del Miracle.

Els Veïns del Centre Històric

inicien l’activitat d’estiu

Activitats al Centre Històric de Balaguer

Una trentena de perso-
nes van aplegar-se al carrer
del Miracle per tal de partici-
par activament en la celebra-
ció del Dia Internacional de
teixir al carrer, organitzat per
l’Associació de Dones
d’Almatà .

Una diada que vol retre
homenatge a la recuperació
de teixir i fer diferents tre-
balls manuals al carrer.

Les participants varen
mostrar les seves habilitats
en el patchwork, ganxet,
mitja, punta al coixí... i varen
sortejar entre tots els
assistents una bonica nina
feta manualment.

La presidenta, Lina Gené
va manifestar la satisfacció
en la resposta de les
participants i ja va anunciar
que l’any vinent es farà
extensiva, aquesta Dia Internacional de teixir al carrer

L’acte va estar organitzat per l’Associació de Dones
Almatà, i es va dur a terme al carrer del Miracle

celebració, a més dies, ja que
s’anirà a les diferents
residències geriàtriques de la
ciutat i compartiran d’un dia

de manualitats al carrer, als
seus patis o jardins, amb les
diferents residents que
vulguin participar.
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Els dies 1 i 8 d’agost, la Plaça del
Teatre acull un cicle de cinema històric

L’Institut Municipal Pro-
grés i Cultura organitza, pels
propers divendres 1 i 8
d’agost la projecció del pro-
grama de cinema mut
“Segundo de Chomón” amb
acompanyament musical en
directe a càrrec de Josep
maria Baldomà. 15 films rea-
litzats entre el 1904 i el 1912
pel cineasta espanyol consi-
derat un dels pioners del ci-
nema mut.

El 8 d’agost es projectarà
la pel·lícula “Maciste a l’in-
fern” de Segundo de
Chomón.

Les projeccions a partir de
les 22 hores a la plaça del Te-
atre.Plaça del Teatre

Lliurament dels certificats als 110
alumnes de l’Aula Municipal de Dansa

El passat 19 de juny, va
tenir lloc el lliurament de
certificats de l’Aula Munici-
pal de Dansa, coincidint
amb l’acabament del curs
escolar 2007-08,  als 110
alumnes que han assistit a
les classes dirigides per
l’Albert Bonet durant aquest
passat curs escolar.

Els 110 alumnes matri-
culats enguany es repartei-
xen en diferents classes i
diferents especialitats de
dansa.

Es projectaran pel·lícules de Segundo de Chomón,
realitzades entre el anys 1904 i el 1912

Lliurament dels certificats de l’Aula de Dansa

El passat 1 de juliol i
durant tots els dimarts
del mes, la sala de ball del
Molí de l’Esquerrà de
Balaguer  va acollir la
primera sessió del curs
de country americà amb
una setantena d’alum-

nes inscrits.
Després de l’èxit de

funcionament d’aquesta
sala en la seva primera
temporada , els amics del
ball de saló varen demanar
la possibilitat d’organitzar
aquest curs per tal
d’incentivar altres
modalitats de ball a la
nostra ciutat.

Per a participar en
aquest curs tan sols cal
ganes de passar-ho bé i
aprendre una modalitat
senzilla i moderna de
ballar.

Curs de ball country al

Pavelló del Molí de

l’Esquerrà, tots els dimarts

Una de les sessions de country

Una setantena de
participants
acudeixen a la sala de
ball per parendre a
ballar country
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La carretera entre Àger i Terradets
estarà acabada durant el mes d’agost

Les obres de la carretera
entre Àger i Terradets s’aca-
baran el proper mes d’agost,
segons les previsions de
l’empresa adjudicatària. Ac-
tualment s’estan fent les
obres dels darrers trams
d’aquests 11 quilòmetres,
que han comportat la cons-
trucció de diferents ponts,
donades les dificultats del
terreny d’aquest tram, que
en bona part voreja el pantà
de Camarasa.

L’acabament d’aquesta
carretera fa preveure un fort
increment del trànsit de ve-
hicles per accedir a les co-
marques pirinenques.

Les obres s’acabaran el proper mes d’agost

La Generalitat de Catalunya preveu una

nova conexió entre la C-13 i la C-12
El Departament de Políti-

ca Territorial ha tret a infor-
mació pública els estudis in-
formatius i d’impacte ambi-
ental de la nova carretera en-
tre Térmens i Menàrguens,
per tal de millorar l’eix comar-
cal entre Mollerussa i el futur
aeroport d’Alguaire, unint les
carreteres C-13 i C-12. Aques-
ta nova via tindrà 2,6 quilò-
metres i un pressupost de 9,3
milions d’euros, amb un via-
ducte sobre el Segre de 170
metres.

Després de 13 anys d’obres la carretera entre
Balaguer i Terradets per Àger s’acabarà a l’estiu

Actual pont entre Térmens i Menàrguens

El passat divendres
13 de juny a les 18.00 de
la tarda, el Centre Obert
va obrir les portes per
oferir als pares i mares
dels nens/es de 12 a 16
anys i també als adoles-
cents del Centre Obert
una xerrada informativa
sobre l’Escola Taller
Minerva a càrrec de
Elisabeth Pasqual de
l’Ajuntament de Balaguer.

L’objectiu de la
xerrada era explicar als

assistents els programes
que promou l’Escola
Taller Minerva de
Balaguer, i incentivar-los a
continuar la seva
formació després de
l’ESO al mateix temps que
aprenen un ofici, i donar-
los així una eina per
facilitar la seva
incorporació al mercat
laboral.

Hi van assistir la
majoria de pares i mares,
que van compartir una
estona de conversa amb
els seus fills i filles sobre
el seu futur professional.
Tots els participants van
valorar molt positivament
la xerrada, especialment
els adolescents que van
conèixer aquest recurs de
Balaguer.

Xerrada sobre els serveis que

ofereix l’Escola Taller

Minerva de Balaguer

Escola Taller Minerva

Elisabeth Pasqual
oferí una xerrada
sobre els diferents
serveis de l’Escola
Taller als pares
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Una vuitantena d’inscrits a la Càtedra
d’Estudis medievals Comtat d’Urgell

El passat 1 de juliol va
tenir lloc la primera
trobada entre els dos
consells comarcals a fi
de poder tractar temes
conjuntament, com el
transport escolar, els
camins rurals, els serveis
socials, etc., aprofundint

Col·laboració entre els consells

de la Noguera i el Bages

Un moment de la reunió

Amb una video confe-
rència de l’expresident de la
Unesco, i actual president
de la Fundació Cultura de
Pau, Federico Mayor
Zaragoza, va iniciar-se la XIII
Càtedra d’Estudis Medievals
Comtat d’Urgell, que com
cada any ha estat organitza-
da pel Consell Comarcal de
la Noguera, amb la
col.laboració de l’Ajunta-
ment de Balaguer, la Univer-
sitat de Lleida, la Diputació i
el Departament de Cultura
de la Generalitat.

En l’edició d’enguany hi
han participat un total de 80
inscrits, essent un dels cur-
sos d’estiu amb més partici-
pants de l’Estat Espanyol. El
curs va comptar amb la pre-
sència de 22 historiadors
medievalistes de gran pres-
tigi internacional, amb l’ob- Un moment de la presentació del curs

El curs d’estiu ha comptat amb 22 professors inter-
nacionals, classes teòriques i visites guiades

jectiu de debatre idees sobre
la pau a l’Edat Mitjana fent
un paral.lel.lisme amb la pro-
blemàtica actual. El director

del curs, Flocel Sabaté va
mostrar la seva satisfacció
pel nombre d’inscrits.

en tot allò referent a  les
emergències des del
punt de vista local i
comarcal.

Els representants
del Bages van mostrar
interès pel l’àrea de
joventut i turisme del
Consell de la Noguera.
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La Ràpita inicia les Festes Majors
d’estiu de la comarca, del 17 al 20

Del 17 al 20 de juliol, co-
mencen les Festes Majors
d’Estiu de la Noguera amb
la Festa de La Ràpita.

Els actes començaran el
dijous 17, amb la celebració
de la Missa a l’església de
Santa Margarida al castell de
la Ràpita, a les 7 de la tarda.
En sortir de missa es farà un
refrigeri als jardins del cas-
tell.

A les 9 del vespre hi hau-
rà el partit de futbol de sol-
ters contra casats al polis-
portiu de la Ràpita, amb re-
partiment de coca pels as-
sistents.

En acabar el futbol, hi

haurà una sessió de cinema
a la fresca, a la Plaça Santa
Margarida, amb la projecció
de la pel·lícula “Las
vacaciones de Mr. Bean”

El divendres continuaran
els actes amb el sopar de
germanor a les 10 del vespre
i les actuacions de “Babel” i
“Contraband”.

El dissabte durant tot el

El castell de la Ràpita

dia s’instal·larà un parc infan-
til amb inflables, toro mecà-
nic i el grup d’animació Cia
Esponja. A les 7 de la tarda,
hi haurà una gran festa de
l’Escuma.

El ball de nit del dissabte
correrà a càrrec del grup
musical “Litoral” i continua-
rà la gresca fins ben entrada
la matinada amb el grup
“Moby Dick”.

El diumenge 20 de juliol,
acabarà la festa amb anima-
ció infantil a partir de les 6
de la tarda, a càrrec de la
Companyia “Viri Viron
Band”.

A partir de les 7 de la tar-
da, es celebrarà la Missa de
Festa Major amb la partici-
pació de la Coral
Vallfogonina, i la festa posa-
rà el seu punt i final  a la fes-
ta major, amb el Ball fi de
festa amenitzat pel fantàstic
grup “Quarz”.

Plaça Santa Margarida

Música, esports, i
animació infantil
conformen la
programació de la Festa
Major de la Ràpita

L’associació Catalana
de Lleure Formatiu, en
conveni amb l’ajun-
tament de Castelló de
Farfanya i la Secretaria de
Joventut de la Generalitat
de Catalunya, està
realitzant aquests dies de
juliol, un camp de treball
a Castelló de Farfanya, on
un grup de joves
procedents de diverses
comunitats autònomes
de l’Estat Espanyol, estan
arranjant la llera del riu
Farfanya en el seu tram
urbà, dins de Castelló de
Farfanya.

Des del dia 1 de juliol
i fins el dia 15 del mateix
mes, els 20 joves
netejaran de runa, brossa
i vegetació el tram de riu
durant els matins, mentre
que  a les tardes

realitzaran diverses
activitats que els
relacionaran amb els
veïns, els joves de la
població i amb les entitats
culturals de la vila.

Els caps de setmana
sortiran de ruta per
conèixer els diferents
indrets de la comarca de
la Noguera, els seus
pobles, el seu patrimoni i
lògicament les seves
festes, com ara la
Transsegre, els propers 12
i 13 de juliol.

Un camp de treball neteja la

llera del riu Farfanya al seu

pas per Castelló de Farfanya

Castelló de Farfanya

Format per un grup de
vint joves de diferents
comunitats
autònomes de l’Estat
Espanyol
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Zona Fleming
Pis 70 m2, 2 hab., llar
de foc, solejat. Moblat.
Molt bon preu. Vine a

veure’l!

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.

Ref. 40288
Zona c/ Urgell

Apartament seminou de 55m2,2 habitacions,
amb cuina independent.

Preu: 99.166 e (16.500.000 pessetes)
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.

Vallfogona
Granja de 1.500 m2,

Serupa (capacitat
30.000 pollastres),

automatitzada
i cooling.

El Consell Comarcal de la Noguera
presenta de nou el Trepitja Casa Teva

En un acte en què van
assistir els alumnes dels
cursos de català inicial i
bàsic que es van fer a
Balaguer i que van
presidir l’alcalde, Miquel
Aguilà, el president del
Consell del Centre de

Normalització Lingüística
de Lleida, Xavier Macià i
el president de la
l’Associació Africana de
Balaguer,   Papa Madiouf
Diouf, es va cloure el
curs 2007-2008 i es
van lliurar els diplomes.

Lliurament dels diplomes dels

cursos de català per adults

Balaguer va acollir els cursos de català per adults

“Trepitja Casa Teva” és
un dels programes inclosos
en el  Pla Comarcal de Jo-
ventut 2008. Amb aquesta
actuació pretenem fomentar
un oci saludable entre els i
les joves i alhora que cone-
guin i gaudeixin el territori
de la Noguera.

El dia 19 de juliol el mu-
nicipi de Menàrguens acolli-
rà la segona edició d’aquest
programa. La primera edició
es realitzà al municipi d’Àger
amb un centenar d’inscrits.

 En aquesta ocasió els
joves podran descarregar
tota l’adrenalina pilotant els
cars del circuit de
Menàrguens. Aquesta activi-
tat compta amb la participa-
ció de l’Ajuntament de
Menàrguens i del circuit 55-
84.

El termini d’inscripció fi- “Trepitja casa teva” es va presentar al Consell Comarcal

Enguany se celebrarà a Menàrguens, el proper 19 de
juliol, assistint al circuit de Karts de la població

nalitza el 14 de juliol i totes
aquelles persones que esti-
guin interessades en l’acti-
vitat poden ampliar-ne la in-

formació trucant a l’Oficina
de Serveis a la Joventut del
Consell Comarcal de la No-
guera.

C O M A R C A
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El Monestir de les Franqueses acull
una exposició itinerant sobre el Cister

El passat 20 de juny va
tenir lloc la inauguració de
l’exposició itinerant sobre el
Cister, al monestir de les
Franqueses amb l’assistèn-
cia de la presidenta del Con-
sell Comarcal de l’Urgell,
Rosa Maria Mora, l’alcalde
de Balaguer Miquel Aguilà,
el president del Consell Co-
marcal de la Noguera,
Vicent Font, l’historiador
Prim Bertran , amb una bona
assistència de públic.  En els
parlaments es va destacar la
voluntat que el monestir de
les franqueses, d’alguna
manera, hauria d’estar in-
clòs en la ruta del cister.

Un moment de la inauguració

La IV Nit de llegendes compta amb els
alumnes de l’Escola de Música

El passat divendres 20
de juny Balaguer va viure la
seva IV a Nit de llegendes,
un esdeveniment cultural
que ha marcat l’inici de les
activitats d’estiu a la capital
de la Noguera.

Més de 250 persones
van seguir l’itinerari que es
va iniciar al castell Formós
amb la narració de la
història de Yusuf al-Muzaffar
i Arsenda de Mormur,
seguint pels carrers del
Centre Històric.

la Mostra pot visitar-se a l’interior del Monestir de
les Franqueses, fins el proper diumenge 20 de juliol

Nit de Llegendes

El restaurador i
escriptor Josep Maria
Morell ha escollit el
Restaurant El Celler de
l’Arnau de Montsonís per
fer les fotos del seu dotzè
llibre de cuina amb el
títol «la cuina del conill».
Un llibre d’un sol tema
que inclou cent receptes
dedicades al conill. El
llibre pertany a la
col·lecció Catxipanda que
dirigeix l’escriptor
lleidatà, Vidal Vidal i que

edita pagés Editors
Els plats per realitzar

les fotografies han estat
cuinats al restaurant de
Montsonís, per la clhef de
cuina del local Carina
Buisan. Conill al paillot,
conill amb salsa de
canyella i pinyons torrats,
conill estofat amb sípia,
conill amb caragolines,
conill amb naps, conill
amb gambes, ronyons de
conill al xerès, conill amb
bolets o el conill rostit
amb carxofes formen
part d’aquest llibre que
sortirà publicat el proper
mes de setembre.

El Celler de l’Arnau és
propietat del maitre
Ramon Moreno, amic i
excol·laborador de Josep
Maria Morell.

Morell presentarà el llibre

“la cuina del conill” de la

col·lecció Catxipanda

Josep Maria Morell i Ramon Moreno

Els plats cuinats i les
fotografies s’han fet
al Restaurant el
Celler de l’Arnau de
Montsonís

C U L T U R A
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

“Tan lluny de Roma” és
un fascinant passeig per
la Itàlia efervescent de la
segona meitat del segle
XX: la dolce vita, Cinecittà,
els paparazzi, les festes
inacabables a Via Veneto...
Marco Amato, un dels
grans arquitectes italians
d’aquells anys, va viure
intensament aquest am-
bient i va saber aprofitar-
se’n per ascendir social-
ment i assolir fama i presti-
gi, però a costa d’amagar
massa coses. Després de
la seva mort, una recerca
entre els que el van conèi-
xer aportarà revelacions
sorprenents.

Set anys de treball per
teixir aquesta obra, ens
introdueix en un recorre-
gut fascinant per l’art i
l’arquitectura italiana.

El racó del poeta

Tan lluny de Roma

Autor: Joan Maria Bigas

Gènere: Novel·la

Mal de piedras

Autor: Milena Agus

Gènere: Novel·la

El drac de sa Majestat

Autor: Naomi Novik

Gènere: Novel·la juvenil

Aquesta és la història
d’una dona, del seu ma-
trimoni i del seu amor ex-
traconjugal. Una estada
en unes termes, on va a
curar-se de càlculs renals,
es converteix en un
parèntesi en una vida
grisa en què apareix un
gran amor, quan menys
l’espera i menys el busca,
i que s’acaba convertint
en aquella pedra que
queda per sempre a
l’ànima, la que deixa un
amor no conclòs, no
reeixit per les circumstàn-
cies de la vida.

Petita i única com
una pedra preciosa, a-
questa novel·la, traduïda
a diverses llengües,
consolida l’autora com
una de les millors de la
narrativa italiana actual.

Un vaixell de la flota de
Sa Majestat captura una
fragata francesa i s’apo-
dera de la seva valuosa
càrrega, un ou de drac. El
capità Will Laurence es
veurà empès a deixar la
seva vida de mariner per
encaminar-se cap a un
futur incert de la mà de la
més extraordi-nària de les
criatures. Introduït a
l’enrarit món de les Forces
Aèries com a amo del drac
Temeraire, Laurence haurà
d’enfron-tar-se a un
aprenentatge convuls en
les agosarades tàctiques
del combat aeri.

Aquest llibre és l’inici
d’una important trilogia,
Temeraire, que es com-
pleta amb els llibres com
“El tron de Jade” i “La
guerra de la pòlvora”.

Miquel Trilla

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

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

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

Un allau solemne
de paraules creuades
dels afores de mi,
vulneren el seny entre esborranys
de propòsits febles,
capgirant les coses
i un raig de... vés a saber què
apareix respectuós
com esclafit evanescent
que res no aclara.
Si fos més senzill viure,...
Saludar-te pel nom voldria fer,
a tu i a tothom
i fer el món més obert,
com recordo haver llegit
de llibres antics
una nit qualsevol.
Llocs embardissats
fonent-se cada dia
en un bosc romàntic
encara donen flors.
Si et proposes vèncer...
L’amistat és un senyor,
una senyora,
que et deixa un tros de la vida,
la seva vida,
per fer la teva més dolça.
La deixa, no la dóna.

BALAGUER. OPORTUNITAT, apartament ctra. Camarasa. 2
habitacions. Moblat.
-------------------------------------------------------------------------------------
BALAGUER. C/ Barcelona. Pis de 3 habitacions amb 2 banys.
-------------------------------------------------------------------------------------
BALAGUER. Casc Antic. PIs de 2 hab, 2 banys i garatge.
-------------------------------------------------------------------------------------
OPORTUNITAT. Pis al C/ Dr. Fleming per arreglar. Sense as-
censor.
-------------------------------------------------------------------------------------
OPORTUNITAT. Pis al C/ Barcelona de 3 habitacions per arre-
glar. Sense ascensor.
-------------------------------------------------------------------------------------
BALAGUER. Pis C/ Urgell, zona blocs Caixa de Pensions

CAMBRILS, SALOU i VILAFORTUNY.
LLOGUER D�APARTAMENTS per dies i setmanes, d�1 o 2
hab. Piscina comunitària. Primera línia de mar. A partir
de 70e/dia (4 pax) i 100e/dia (6 pax).
-------------------------------------------------------------------------------------
MOLLERUSSA. Nau industrial de 310m2. Venda o lloguer.
-------------------------------------------------------------------------------------
TERRENY RÚSTIC. 3700m2 amb casa de 90m2. 3 hab., moblat.
-------------------------------------------------------------------------------------
LLEIDA. Pisos a diferents zones i preus.
-------------------------------------------------------------------------------------
FINQUES RÚSTIQUES DE REG i SECÀ
-------------------------------------------------------------------------------------

TRASPÀS DE DIFERENTS COMERÇOS
PISOS OBRA NOVA.

IMMILLORABLES CONDICIONS DE PAGAMENT
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L’Escola Municipal de Música ofereix
classes de sensibilització per 4 i 5 anys

Uns 250 alumnes
varen participar en el
concert de Conjunts
Corals i Instrumentals
que l’Escola Municipal
de Música organitzà el
17 de juny al Teatre. En la
primera part de l’acte, els
cinc Conjunts Corals de

nivell elemental i Mòdul
5 varen interpretar un
repertori de cançons
populars i en la segona
una variada mostra de
bandes sonores de
pel·lícules a càrrec dels
Conjunts Instrumentals
del centre.

Concert de fi de curs de

l’Escola Municipal de Música

Concert dels alumnes de l’Escola de Música

L’Escola de Música, en el
seu afany de fer extensiu
l’aprenentatge musical a tot-
hom  que li pogués interes-
sar, va obrir un primer perí-
ode de matrícula del 23 de
juny al divendres 4 de juliol.
Així mateix, i amb la volun-
tat d’atendre la demanda
creixent d’un sector de pa-
res i mares de nens amb
edats de 4 i 5 anys, s’ha plan-
tejat la possibilitat de crear
aules de sensibilització i
educació sensorial musical
per a la formació d’aquests
alumnes. En aquestes àre-
es es treballaran ritmes bà-
sics amb instruments orff,
expressió vocal a partir de
la cançó popular, audició, i
altres aspectes de l’àmbit
musical, per tal que aquests
nens vagin introduint-se en
el món de la música i del Una de les classes de música

Durant el proper curs també s’oferirà una aula de
cant per treballar i depurar la tècnica vocal

seu llenguatge d’una mane-
ra progressiva i lúdica.  Tan-
mateix s’obrirà una aula de
cant per alumnes que tin-

guin interès en treballar i
depurar la tècnica vocal, i
l’expressió amb aquest ins-
trument.
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NOTÍCIESoD’ENTITATS
Pla de Desenvolupament Comunitari

Casal Pere III
� 12 de juliol, 22h. Concert del V
Aniversari del casal. Actuació de
«El Belda i el conjunt
Badabadocs» i «Eskalivada».
• 19 de juliol, 19h. Grup de
conversa: Avui. I tu qui ets?.
• 9 d’agost, sortida amb piragua
a Sant Llorenç. Inscripcions el
19 de juliol.

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
i Administracions Públiques

Creu Roja La Noguera
• Curs de monitors de
menjador a Balaguer.
Inscripcions al tel.
973445795. Realització
del 14 al 25 de juliol.
• Inici campanya ONADA
DE CALOR, prevenció per
la gent gran. Tel.
973445795.

Associació Cercle Obert de Balaguer
• De juny fins a gener, XI Marxa Homenatge als
Maquis -Operació reconquesta de la Memòria.
• Recollida de signatures per la campanya «So
el que sembrem», els dies 12 i 26 de juliol, i 9 i
23 d’agost.
• A la Factoria del Ritme. Pol. Ind. Camp Llong
parc. 4:
- Dissabte 26 de juliol, i 9 i 23 d’agost: concerts
i música diversa.

L’Ateneu- Casal Pere
III  de Balaguer
organitza pel proper
dissabte 12 de juliol, a
partir  de les 10 del
vespre, el Concert del
cinquè aniversari del
Casal.

Un concert de
Música tradicional de la
mà de «El Belda i el
conjunt Badabadocs» i
«eskalivada» entre
d’altres, a la Plaça de
l’Alguer.

Durant la celebració
d’aquest concert, els
membres del Casal Pere
III, també organitzen un
sopar a la mateixa plaça
de l’Alguer.

D’altra banda, el 19
de juliol organitzen un
dels grups de conversa
al mateix casal del carrer
Santa Anna, a partir de
les 7 de la tarda, i el tema
que proposen és «Avui.
I tú qui ets?»

Per finalitzar els
actes del Casal Pere III
d’aquest estiu,  han
organitzat pel proper 9
d’agost,  una sortida
amb piràgua a Sant
Llorenç. Els interessats
en participar-hi poden
apuntar-se el mateix 19
de juliol al casal.

La Plaça de l’Alguer serà

l’escenari del cinquè

aniversari del Casal Pere III

Plaça de l’Alguer

El Casal Pere III
celebra el seu cinquè
aniversari amb un
concert de música
tradicional

El Pla de Desenvolupament Comunitari

presenta les activitats per aquest estiu

El Pla de Desenvolupa-
ment Comunitari  que pre-
tén promoure una
dinamització de la ciutat de
Balaguer d’una forma coor-
dinada i en resposta a les
necessitats dels ciutadans,
ja compta amb la col·-
laboració de 15 associaci-
ons, que han presentat el
seu pla d’activitats de cara
a l’estiu.

Associacions com l’As-
sociació d’Immigrants de la
regió del Kolka que el pas-
sat 5 de juliol van organitzar
un concert al pavelló del
Molí de l’Esquerà; El casal
Pere III que aquest dia 12

organitza el concert del V
aniversari del Casal, Creu
Roja de la Noguera organit-
za un curs de monitors de
menjador a Balaguer, entre
el 14 i el 25 de juliol,; els di-
ferents concerts i actes cul-
turals que l’Associació Cul-
tural Cercle Obert ofereix a
la Factoria del Ritme, ubica-
da al Polígon Camp Llong;

Estimeu els llibres? llegiu!!!

l’Associació de Dones
Almatà que continuen amb
la seva activitat ”estimem
els llibres? llegiu!!” tots els
dijous a la tarda, al carrer
Miracle, i l’Associació de
Veïns de l’Eixample amb la
seva Festa de Barri, el pro-
per cap de setmana del 18 i
19 de juliol, amb un sopar
popular amenitzat amb mú-
sica, la instal·lació d’un parc
infantil amb tot tipus
d’atraccions, berenar amb
bany d’escuma i una sessió
de ball nocturna amb l’Or-
questra Casino i Polinesian
Show.

Per últim, l’equip de la
PDC també ha destacat una
iniciativa de l’Àrea
d’immigració de l’Ajun-
tament pel proper 24 de
juliol amb una xerrada sobre
la immigració africana a
Catalunya.

Festa de barri a l’Eixample

El PDC ja compta amb
l’adhesió de 15
associacions de la
capital de la Noguera
per promoure la ciutat

C U L T U R A

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.

Associació veïns de l�eixample
• Festa del barri, el 18 al vespre i el 19 de
juliol activitats tot el dia. A les nits ball popular.
Actes a les cruïlles C/ Barcelona i La Plana.
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Èxit de la 17ena Mostra de Bonsais
celebrada al passeig de l’Estació

El passat diumenge
22 de juny, el Santuari del
Sant Crist va ser
l’escenari de la celebració
del Dia Universal de la
Sardana, amb una Missa
amb ofrenes sardanistes,
que va donar pas a un
esmorzar de germanor a

base de coca de
samfaina, i va acabar
amb una ballada de
sardanes amenitzada per
la Cobla Juvenil de
Solsona.

La Festa va estar
organitzada per la Colla
Barres i Escacs.

Dia Universal de la Sardana

al Santuari del Sant Crist

Dia Universal de la Sardana

El passat diumenge 22
de juny el passeig de l’Es-
tació de Balaguer va aco-
ll ir  la 17a Mostra de
Bonsais

Un any més, el Club
Bonsai Balaguer organitzà
la seva tradicional «Mostra
de Bonsais» al Passeig de
l’Estació. Aficionats i
simpatitzants del món del
bonsai van poder gaudir
d’aquests petits arbres
des de les 11 del matí fins
al vespre.

També va tenir lloc un
«Mercat dels Bonsais,»
una zona per a intercanviar
bonsais o per adquirir-ne a
preus molt raonables.

Per a commemorar els
17 anys de mostra a la
ciutat,  el  club exposà
arbres de categoria
nacional i que fins ara no Mostra de Bonsais al passeig de l’Estació

la Mostra va gaudir de la presència d’exemplars de
categoria nacional que mai havien estat exposats

havien estat exposats en
cap mostra anterior.

Al migdia, el  club
Bonsai Balaguer, també

organitzà un dinar de ger-
manor per a tots els socis i
simpatitzants per tal de fer
una diada més festiva.

C U L T U R A
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El Duo Syncopa actuarà al Cicle de
Música als Castells el 26 de juliol

El proper dissabte 19
de juliol, a partir de les
22,30 hores, actuarà a
l’església de Santa Maria
de Balaguer, «The
Lincolnshire Youth
Symphonic Wind»,
mentre que el proper
divendres 25 de juliol a

partir de les 10 del
vespre, serà «The City of
Sheffield Youth
Orchestra» la que actuarà
a la Plaça del Teatre.

Els dos concerts
d’aquestes joves
orquestres internacionals
seran d’entrada gratuïta.

Joves Orquestres Internacionals

actuen a Balaguer, aquest estiu

Concert a la Plaça del Teatre

Un any més, la Funda-
ció Privada Castells Cultu-
rals de Catalunya, conjun-
tament amb els diferents
Ajuntaments que recolzen
aquesta iniciativa com és
el cas de l’Ajuntament de
Balaguer, i l’obra social de
la Caixa de Terrassa orga-
nitza el cicle «Música als
Castells», un cicle de con-
certs que recorre les co-
marques catalanes utilit-
zant com a escenaris els
castells.

L’emplaçament del
Castell Formós de Balaguer
també acull un concert,
previst pel dissabte dia 26
de juliol, a les 22 h i amb
l’actuació del Duo Syncopa,
amb Ma Teresa Vert,
soprano i Daniel Garcia al
piano. Aquest duo porta
més de sis anys explorant Música als Castells al Castell Formós de Balaguer

El concert se celebrarà al Castell Formós de
Balaguer el 26 de juliol a partir de les 22 hores

la combinació de veu i
piano, una de les més
preuades del romanticisme
centreeuropeu per la seva

barreja de flexibilitat,
proximitat, simplicitat i
riquesa. En el seu repertori
hi ha tots els estils.
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Representants de la
revista Groc de Balaguer i
comarca, van estar
presents a l’Assemblea
anual de l’Associació
Catalana de Premsa
Gratuïta, que aplega a 133
capçaleres de tot
Catalunya, i que es va
celebrar el passat 3 de
juliol a la Universitat

Rovira i Virgili de la ciutat
de Tarragona.

Durant l’acte es va
poder intercanviar
diferents opinions entre
els diferents editors
presents, i es va remarcar
el gran augment de
popularitat i de lectors
que la premsa gratuïta
manté en les diferents
comarques de la
geografia catalana,
incidint en el resultat de
la última enquesta sobre
mitjans, que dóna com a
líders en quantitat de
lectors a la premsa
gratuïta en la majoria de
les comarques catalanes.

Groc va ser present a

l’Assemblea de l’Associació

catalana de premsa gratuïta

Un moment de l’Assemblea

Groc, amb 21 anys
ininterromputs, és un
dels mitjans gratuïts
més veterans de tota
Catalunya

El Museu de la Noguera organitza un
taller arqueològic al Pla d’Almatà

El Museu de la Nogue-
ra organitza el Taller d’Ar-
queologia al jaciment islà-
mic medieval del Pla
d’Almatà de Balaguer, on
els assistents, des de 14
anys i sense límit màxim
d’edat, podran seguir els
passos de la investigació
històrica a partir de l’arque-
ologia, treballant tant al
mateix jaciment com als
laboratoris i magatzems
del museu.

Taller arqueològic al Pla d’Almatà

Nou cicle de Cinema a la Fresca, aquest
estiu al Parc de la Transsegre

El proper divendres 18 de
juliol, el parc de la Transsegre
acollirà la primera de les pro-
jeccions de cinema a la fres-
ca, a partir de les 10 del ves-
pre. En aquesta primera pro-
jecció es podrà veure “Les
cròniques de Spiderwick”,
una pel·lícula d’aventures
fantàstiques, mentre que el
divendres 22 d’agost es pro-
jectarà la pel·lícula “Indiana
Jones i el regne de la calavera
de cristall”, també a les deu
del vespre. Un nombrós públic assisteix a aquest cicle
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35 joves esportistes van participar al
Tecni Camp dels Pirineus a Sort i Rialp

Del 29 de juny al 5 de ju-
liol, trenta-cinc joves espor-
tistes d’edats compreses
entre els 8 i els 15 anys, han
participat al Tecni Camp dels
Pirineus, dirigit per Juanjo
Tenorio, i que ha comptat
amb la presència d’entrena-
dors com Dani Valls , entre-
nador de l’Infantil A del C.F.
Balaguer i de Francesc
Almira, entrenador superior
de Bàsquet, i coordinador
del Club Bàsquet Mollerus-
sa.

Els joves han realitzat el
campus de futbol a les
instal·lacions de Rialp, men-
tre que el campus de bàs-
quet s’ha dut a terme al pa-
velló polisportiu de Sort.

Una jornada al Campus
s’iniciava amb l’esmorzar
per passar a la primera ses-Participants al Campus de Bàsquet

FUTBOL/BÀSQUET>> El Campus ha estat dirigit
per Juanjo Tenorio i ha comptat amb tècnics quali-
ficats tant de futbol com de bàsquet

sió d’entrenament, de dues
hores. Posteriorment els
nois i noies participants gau-
dien d’una sessió de bany a
la piscina de l’alberg Les Es-
tades de Rialp, on han estat
convivint durant tota la set-
mana.

Després de dinar i el des-
cans, començava la segona
sessió d’entrenaments, de 5
a 7 de la tarda, quan retor-
naven a l’alberg per descan-
sar, sopar i realitzar diferents
activitats lúdiques fins a la

nit.
Durant el campus, els

joves participants van rebre
la visita del jugador de la
Unió Esportiva Lleida, Joan
Figuerola i del jugador del
C.F. Balaguer, Carles
Martínez, que van passar
tota una jornada al campus,
amb partit de futbol inclòs.

Durant aquesta setma-
na els joves han practicat i
perfeccionat en l’esport
que practiquen durant
l’any.

Participants al Campus de Futbol
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El Balaguer inicia la pretemporada el
proper 24 de juliol amb cares noves

El primer equip del Club
Futbol Balaguer iniciarà la
pretemporada el proper 24
de juliol, sota les ordres del
nou entrenador David
Capdevila, i amb un bon
nombre de cares noves, per
tal de preparar la nova tem-
porada 2008-2009 que co-
mençarà a finals del mes
d’agost.

Fins a la data, ja han re-
novat el porter Jaume No-
gués, els defenses Ivan
López i Jordi Dago, els
centrecampistes, Juanjo
Tenorio, Juanjo Alias, David
Gallardo i David Vendrell, i
els davanters Isaac Solanes

i Genís Soldevila, i s’espera
que Edu Usall ho faci els
propers dies. Com a nove-
tats s’han incorporat el por-
ter Jordi Chiné, procedent
del Monzón, els defenses
Xavi Calvo del Fraga i Robert
Palau de la Gramanet, el
centrecampista balaguerí
Carlos Martínez que retorna
després de la seva estada a

Robert Palau, un jugador per l’eix de la defensa

Mollerussa, i el punta Raya,
procedent del Mollerussa.

Actualment s’està tre-
ballant en la contractació
d’un defensa central, dos
centrecampistes i un pun-
ta, per tal d’acabar de per-
filar la plantilla, que tindrà
el seu primer partit amis-
tós el proper dissabte 2
d’agost,  davant del
Benavent.

El 3 d’agost es despla-
çaran a Gerb per jugar amb
l’equip recent ascendit a
Segona Territorial, mentre
que el 15 d’agost jugaran
un amistós a Linyola.

El 16 d’agost s’enfron-
taran al Mollerussa, men-
tre que la presentació ofi-
cial de l’equip davant la
seva afició es farà el 23
d’agost, davant la Unió
Esportiva Lleida, d’Emili
Vicente.

Jordi Chiné i Xavi Calvo, nous fitxatges del Balaguer

FUTBOL>>Sota la di-
recció del tècnic David
Capdevila, l’equip tècnic
perfila la plantilla de la
temporada 2008-09

FUTBOL 7>>Aquest
dijous, 10 de juliol, fina-
litza el Tercer Torneig de
Futbol 7 “Ciutat de
Balaguer”, al que hi han
participat un total de 12
equips sèniors de la ca-
pital de la Noguera.

Durant onze jorna-
des, els dotze equips han
realitzat una lliga regular,
jugant tots contra tots,

cada vespre de 2/4 de 9 a
2/4 d’11 de la nit, dispu-
tant-se, diàriament, un
total de 6 partits, de 40
minuts de durada cadas-
cun, en els dos camps de
futbol 7 del Camp Muni-
cipal d’Esports.

El Torneig ha estat or-
ganitzat pel Club Futbol
Balaguer i la regidoria
d’Esports.

12 equips en el III Torneig

de Futbol 7 “Ciutat de Balaguer”

Torneig Futbol 7 «Ciutat de Balaguer»
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Un total de 180
triatletes van participar al
Triatló Olímpic
Pedala.cat de Balaguer, el
passat diumenge 22 de
juny. Richard Calle del
Prat va proclamar-se
guanyador absolut,

seguit de Roger Roca del
Roca Runing i Miquel
Blanchart de l’Olot.

En categoria feme-
nina, la gunayadora va ser
Anabel Gracia del
Granollers, seguida de
Maria Emilia Antille del
Blanes i de Montse
Martínez del Reus Ploms.

La prova consistí en
1500 metres de natació,
50 quilòmetres en
bicicleta de carretera  i un
recorregut de cursa de 10
quilòmetres per un circuit
dins de Balaguer.

180 triatletes participaren a

la primera Triatló Olímpica

que s’organitza a Balaguer

Lacursa a peu va ser la darrera prova

TRIATLÓ>>La calor
i la duresa del
recorregut, va deixar
molt esgotats tots els
triatletes participants

Eduard Barceló i Neus Parcerisas
guanyadors de la Triatló de muntanya

Eduard Barceló, campió
de Catalunya de Triatló de
Muntanya, fou el guanyador
absolut de la Triatló de Mun-
tanya Ciutat de Balaguer,
coorganitzada per la regido-
ria d’esports i el Club
Pedala.cat, seguit de Sebastià
Catllà del Bonavista i de Marc
Relaño del Vilanova.

En categoria femenina, la
guanyadora va ser Neus

Un moment de la prova de natació

Parcerisas, actual campiona
de Catalunya, seguida de la
balaguerina Mireia
Santesmases i de Bet
Serrano. Totes tres atletes
són del Club Reus Ploms.

En categoria júnior, l’atle-
ta local Marc Casals, del Reus
Ploms va ser el guanyador
amb un temps de 2h 21’ 00’’.

La prova de natació es va
fer a Sant Llorenç, la cursa de
BTT entre Sant Llorenç i
Balaguer i la cursa a peu, en
un duríssim circuit urbà a
Balaguer.

La prova de BTT

TRIATLÓ>>La
balaguerina Mireia
Santesmases va quedar
segona i el júnior Marc
Casals va guanyar
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Bon paper dels atlestes balaguerins
a la cursa dels Templers de Lleida

El passat diumenge, dia
15 de juny, un total d’11 at-
letes membres del club At-
lètic maratonians del Segre
de Balaguer, van participar
a la segona edició de la cur-
sa dels Templers, de 10 km
que es va celebrar a la ciu-
tat de Lleida.

Cal destacar els
resultats  d’en Marc Casals,
26è de la classificació
general i 2n de la seva
categoria i de l’atleta Toni
Hermoso, 10a classificada
en fèmines i 1a de la seva
categoria, demostrant el
bon moment de l’atletisme
balaguerí.

Participants a la Cursa dels Templers

Les 24 Hores de pesca se celebraran
els propers dies 19 i 20 de juliol

Els propers dies 19 i 20 de
juliol, el riu Segre al seu pas
per Balaguer serà l’escenari
d’una nova edició de les 24
hores de pesca.

Organitzades per la Soci-
etat de Pescadors Esportius
de Balaguer, les 24 hores de
pesca reuniran un bon nom-
bre de pescadors, que per
parelles competiran en un
concurs per veure qui treu
més peces i més quilos de
peix, entre el pont de Sant
Miquel i el pont de la variant.

Marc Casals i Toni Hermoso fan una bona cursa,
obtenint excelents resultats personals

24 hores de pesca

El passat 27,28 i 29 de
juny, 20 membres del
Centre Esplai Gaspar de
Portolà de Balaguer , van
fer l’ascens al Mont
Perdut de 3.355 metres
d’altitud. La realització de
la sortida va ser tot un

èxit, ja que tots els
membres van poder
arribar al cim
acompanyats d’unes
bones condicions
meteorològiques.  El
camí va ser dur, ja que van
trobar molta neu a partir
dels 2500 m. El mateix
grup va realitzar fa dos
anys la Pica d’Estats i
l’any passat el Possets. Va
ser una experiència
inoblidable ja que l’entorn
del Parc Natural d’Ordesa
i el Mont Perdut, és de
gran bellesa paisatgística.

El Centre d’Esplai Gaspar de

Portolà van fer l’ascens al

Mont Perdut, de 3.355 m.

Al cim del Mont Perdut

La neu i la duresa del
camí no van poder
evitar que el grup fes
el cim, gràcies a la
bona climatologia
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Aquest  divendres, 11
de juliol  finalitza el primer
torn del Triaesport,
modalitat d’estades
infantils en les que els
joves participants poden
triar els tres esports que
més els agrada per
practicar durant la
quinzena.

El final d’aquest pri-
mer torn se celebrarà
amb un festival aquàtic
amb diferents atraccions
inflables a les piscines del

Polisportiu, i amb la pràc-
tica dels diferents esports
escollits pels nens i nenes
participants en el primer
torn del Triaesport. En
aquest primer torn hi han
participat més de 200 jo-
ves,

D’altra banda, més
d’un centenar de joves
esportistes d’entre 5 i 16
anys iniciaran el proper
dilluns, 14 de juliol les es-
tades esportives sota el
nom de Camp Base, dins
de les activitats del
Triasport 2008.

L’èxit de participació a
l’Estiu Esport fa que any
rera any es consolidi l’ac-
tivitat esportiva com a
activitat principal dels jo-
ves durant les vacances
d’estiu.

Centenars de joves poden

practicar diferents modalitats

esportives durat l’estiu

Triasport

Més de 200 joves han
participat al primer
torn del Triasport,
durant la primera
quinzena de juliol

El 14 de juliol comença una nova
edició de l’open Internacional d’Escacs

A partir del proper di-
lluns 14 de juliol, el pave-
lló polivalent d’Inpacsa
acollirà una nova edició de
l’Open Internacional d’Es-
cacs Ciutat de Balaguer,
amb la presència de nom-
brosos Grans Mestres i
Mestres Internacionals
d’arreu del món.

L’Open de Balaguer
està considerat com el més
important dels que es fan
a Catalunya, i està dirigit
per Antoni Montoliu i or-
ganitzat pel Club Escacs
Balaguer. Les partides es
disputaran durant 9 dies ,
durant tota la tarda.

Open Internacional d’Escacs

Homenatge a l’equip cadet de futbol
sala del Nostra Senyora del Carme
FUTBOL SALA>>Miquel
Aguilà i el regidor d’es-
ports, Juanjo Tenorio, van
rebre a l’Ajuntament, als
jugadors i entrenador de
l’equip cadet de futbol sala
del col·legi Nostra Senyo-
ra del Carme, que s’ha pro-
clamat campió de
Catalunya de futbol sala
escolar, en la Final territo-
rial disputada a Sant Carles
de la Ràpita. Van rebre una
fotografia de l’equip i un
obsequi de l’Ajuntament.

ESCACS>>El Torneig comptarà, un any més amb
nombrosos Mestres Internacionals i Grans Mestres

Cadet de futbol sala del Nostra Senyora del Carme



31<<P U B L I C I T A T



32>> E S P O R T S

Anna Biscarri, protagonista de la Nit
del Tennis Taula lleidatà

El passat divendres dia
27 es va celebrar al Restau-
rant Masia Salat de Borges
la 9a edició de la «Nit del
Tennis Taula Lleidatà» amb
la que la Federació de Lleida
tancava la temporada 2007/
2008.  A l’acte hi van assistir
la Delegada Territorial d’Es-
ports de la Generalitat Núria
Ramon i el President de la
Federació Catalana Jordi
Prat, a més d’una  represen-
tació dels 18 clubs de la pro-

víncia.
Es van lliurar diplomes i

trofeus als equips i jugadors
més destacats de la
temporada. El CTT Balaguer
va ser guardonat per la seva

L’equip femení del CTT Balaguer

excel·lent temporada a la
Divisió d’Honor Femenina i
la classificació per a la fase
d’ascens a la màxima
categoria espanyola.

D’altra banda, el
protagonisme de la
celebració va recaure en la
jugadora del CTT Balaguer
Anna Biscarri, que va rebre
la insígnia d’or de la
Federació. Aquesta
distinció federativa
especial, que generalment
premia a esportistes amb
una dilatada experiència, va
ser atorgada enguany, per
primer cop, a una jove
jugadora que es manté en
actiu en l’esport femení
d’èlit, compaginant-ho amb
la presidència del CTT
Balaguer.

Anna Biscarri va ser guardonada amb l’insignia d’or

TENNIS TAULA>> Anna
Biscarri del CTT Balaguer
va rebre l’insígnia d’or de
la Federació lleidatana
de Tennis Taula

En  Pere Barbosa i la
Judit Carrera del Club
Esportiu Natació
Balaguer s’han classificat
per disputar el
Campionat de Catalunya
de natació benjamí que
es disputarà aquest cap
de setmana a les
instal·lacions Sant Jordi
de Barcelona en piscina
olímpica de 50 metres.

En Pere Barbosa
Belmonte d’11 anys
d’edat s’ha classificat en
les proves dels 100
metres lliures, 200 metres
estils i els 100 papallona,
i la Judit Carrera Larroya
nascuda l’any 1999

realitzarà les proves de 50
lliures i 50 esquena.
Recordem que en
aquesta categoria es
classifiquen els 100
primers nedadors del
ranking català en la suma
del temps de les quatre
proves (100 lliures, 100
papallona, 100 esquena i
100 braça).

Pere Barbosa i Judit Carrera

van al Campionat de

Catalunya de natació benjamí

Pere Barbosa i Judit Carrera

NATACIÓ>> El
Campionat es disputa
a les instal·lacions
Sant Jordi de
Barcelona
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Les piscines municipals, un bon refugi
per evitar les altes temperatures

Un any més, el servei
de Bibliopiscines està
ubicat a les piscines del
barri del secà, des del
passat 1 de juliol i fins el
proper 14 d’agost. El ser-
vei ofereix tot tipus de
lectura, ja sigui la prem-
sa diària, revistes, contes

o novel·les refrescants, a
tots els banyistes de la
piscina, cada tarda de 4 a
8 de la tarda.

La premsa diària i les
revistes són la lectura
predilecta dels banyistes,
sense oblidar els contes
pels més petits.

Les piscines del Secà acullen

les Bibliopiscines 2008

Bibliopiscines

Piscines municipals de Balaguer

Des de mitjans del mes
de juny, les piscines muni-
cipals de Balaguer van obrir
les seves portes, per a que
els banyistes puguin evitar,
per unes hores, les elevades
temperatures que pateix la
ciutat durant els mesos d’es-
tiu.

Les piscines del secà
van obrir-se el cap de setma-
na del 10 i 11 de juny, men-
tre que les del Pavelló Polis-
portiu ho feien una setma-
na més tard, un cop tanca-
da i preparada la piscina
coberta.

El servei de les piscines
tancarà a principis del mes
de setembre.

Durant tot l’estiu, la regi-
doria d’esports de l’Ajunta-
ment de Balaguer organitza
diferents tipus de cursos de
natació, per a petits i grans.

Les piscines municipals de Balaguer, del secà i el
polisportiu, van obrir a mitjans del mes de juny i
tancaran a principis del proper mes de setembre
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O P I N I Ó

Aquests dies previs a la
Transsegre m’he dedicat a
rodar per alguns coberts i
garatges on amics i
coneguts meus estan
preparant les seves barques.
El primer que vaig visitar va
ser lo Ton de la Reguereta,
que té les drassanes en uns
baixos del casc antic, vora
mateix de la taverna. Ell i el
seu equip tècnic estaven
ajaguts en un sofà
reflexionant copa en mà,
mentre observaven la
informe carcassa de la nau
que, feta de cartró i cordes,
s’estenia davant seu.

No em vaig poder estar
de comentar:
- No sembla gaire
impermeable aquest
material.
Lo Ton se’m va mirar de reüll
i va mormolar:
- Què sabràs tu.
Seguidament va afegir:
- Total, aquest any si ens
mullem no passa res. La
riuada s’ha endut tota la
porqueria cap avall. Que es
fotin els de Tortosa! Ha!Ha!
Quin geni aquest home,
quanta saviesa!

La següent entitat que
vaig visitar va ser l’amic
Ovidi, que ell sol ja
constitueix la junta
permanent i l’assemblea en
ple de l’Associació de
Gormands de la Noguera.

Estava llepant un gelat
mentre ajustava corretges a
un pneumàtic gegant, que
devia haver pertanyut a un
tractor descomunal o a un
d’aquells camions gegants
que es fan servir a les mines
a cel obert. Davant la meva
mirada estupefacta, va
afanyar-se a explicar:

Entrevistes Freaks.

Als boxes de la Transsegre.
Inyaqui Olarte Vives

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

- No t’estranyis que faci
servir només un pneumàtic,
és que amb dos se’m
desequilibra la barca i
sempre acabo remullat.
Aquest any, segur que arribo
a Sant Llorenç.

Deia això mentre anava
donant copets a la lluent
superfície de cautxú de la
barca que, per cert, es deia
“Titànic”.

La Dori i la Gertru les vaig
trobar passejant un nou
descapotable, van frenar
quan les vaig saludar i els
vaig preguntar:
- Què noies, baixeu a la
Tanssegre?
La Dori va respondre:
- I tant! Tindrem una barca
de luxe, li hem encomanat a
un fuster amic nostre, que
treballa molt bé i és tan
amable que diu que no ens
cobrarà en diners, que s’ho
cobrarà de la peça. Ja no en
queden de cavallers així. – Va
sospirar.
Jo em vaig afanyar a explicar-
los:
- Escolteu! Que cobrar-s’ho
de la peça vol dir...
Massa tard. Ja havien tornat
a arrencar i s’allunyaven cap
un destí inesperat.

Ah! La Transsegre!
Haurien de fer un monument
a aquesta festa. Oh! Ara que
hi penso, ja n’hi ha un!
Doncs un altre de ben gros,
que s’ho mereix.

Per cert, ha passat Sant
Joan i no puc deixar
d’esmentar que l’eco dels
petards es continua sentint,
com es sentia a totes hores
ja setmanes abans de la
revetlla. Entre poc i massa,
home!
-------------------------------------------------

Sense nom
C.G.A.

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

Ha costat quasi
l’esgotament del Diccionari
de la Llengua Espanyola,
però al final el nostre estimat
“Presidente” ha reconegut
per una vegada i a cau
d’orella, que tenim i estem
en una crisis. Fins ara tots
els que es mouen dintre de
l’òrbita del “Gobierno”
tenien vedada la tal paraula.
Certament és d’admirar la
riquesa de la llengua, que ells
ens han descobert per donar
una mica de credibilitat a la
continua mentida. I la veritat
és massa senzilla perquè
més aviat que tard no surti
davant dels ulls del més cretí
dels votants. Des de fa quasi
un any estava present, i de
tant en tant, ensenyava
alguna dent. Per diferents
raons, pocs, molt pocs,
deien el contrari i el ramat
de bens que és el poble ras i
cutre, s’afanyava a no fer-n’hi
cas doncs era millor viure
amb una alegria ben
inconscient. Revistes i diaris
no cal que estiguin
especialitzades en l’oci, ens
proposen viure en un
continu estat d’esbarjo,
d’activitat i distracció per no
pensar. La consigna és, Viva
la Pepa!

En un entorn en que es
valora el que es té per
damunt del que un és, tot
sembla poc. Per fer-ho més
greu caldria afegir-li la crisis
de creença en res, i quan
s’arribà aquí ens queda
només fer un pa com unes

hòsties, perquè tot està dat i
beneït.

En aquest retrat autèntic
de tota l’Espanya pròspera i
imparable que ha vorejat la
caricatura, ara no ens diuen
quin és el deute extern de la
nostra banca. Però sí sabem
que Espanya és el segon
deutor mundial en deute
extern, i no fa quatre dies,
no. I anem manegant els
diners amb una insensatesa
total. No cal dir que ara pot
sortir amb tota la cruesa dels
números les regularit-
zacions dels emigrants: qui
els farà marxar? Ara pot
sortir per desgràcia nostra la
prodigalitat en cinquanta
collonades totalment
prescindibles, i l’actualit-
zació del parer gens
beneficiós de que els
socialistes són uns mals
administradors per no saber
preveure, i sí, amagar la
veritat. Però és intrigant, que
després del cas del Carmelo
(a Barcelona), tornin a
guanyar en la demarcació, i
això vol dir potser que la
credibilitat encara la tenen.
Fins quan, és la pregunta.

No fa gaires dies en la
bústia de “correos” que hi
ha a la cantonada del Niu
Cup, hi havia escrita una
frase inacabada, hi deia; “Tu
infelicidad no radica en lo
que posees, sinó en lo que
ambicionas”. Hi faltava la
darrera paraula, jo la he
ficada creient que és
l’apropiada, la reflexió no cal

dir que és molt certa.
Quantes vegades hem
escoltat de que només
endeutant-se es podia
comprar quelcom gros,
com el pis o el cotxe, i així
es va fer amb interessos
variables segons uns
ratios a tenir en compte.
Tot semblava anar bé en
el deute. Els bancs feien
més que podien, i
s’endeutaren. Els par-
ticulars tenien el que
volien i més encara, a
pagar a vint o trenta anys,
el deute era tant normal
que no calia alterar quasi
res de la vida nor-
malitzada dintre l’hipo-
teca. Tots érem experts en
negociacions bancàries, i
tots anàvem la mar de bé.
Ningú es podia parar,
però... aquest maleïts
d’americans van co-
mençar a destapar la
botella, i amb sis mesos
fins i tot, la botella ha
petat. Que si el Mibor.
Que si Euribor. Que si
l’Index Hipotecari. Que si
el Banc Europeu. Que si
el Bono Alemà, i tots
plegats han fet  que
l’alegria sigui avui nervis,
i les roses i violes, avui
són crisantems i algun
pesament. Com sortir
d’aquest desastre que ens
diuen aquells que han
enganyat, que durarà
poc, i jo us dic que serà
llarg. Potser la solució
sigui en l’Austeritat i
aprendre a valorar el que
tenim, que és molt, i
acostumar-nos a mirar
dintre de nosaltres
mateixos. Ho fem tant
poc!



35<<O P I N I Ó

Centre Mèdic Pere III

Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer

Dr. Antoni Santamaria
Ginecologia i obstetricia - Tel. 638 982 728
Visites a hores convingudes

Dr. Jaume Canal
Medicina General - Tel. 607 787 338
Visites dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h

Fum a la cuina estrellada
Josep Ma Morell Bitrià

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

Bona cosa ha fet el
cuiner Santamaria, ha
criticat les tècniques i
productes que utilitza l’Adrià
al seu restaurant i amb algun
producte que ven embassat
amb el seu nom. El que tinc
clar és el gran favor que han
fet els dos a la cuina que ha
traspassat les fronteres
d’aquest món però ni l’un ni
l’altre fan l’autèntica cuina
catalana i que diguin el que
vulguin, ara sembla que
juguen a veure qui és més
mediàtic, de qui es parla
més i quin dels dos surt més
a la TV.

Al meu pensar desprès
de cinquanta anys portant el
davantal lligat a la cintura
opino que el noi de Cala
Monjoi a Roses ha creat un
estil de cuina novetosa,
d’enginy que enlloc de
cassoles, paelles i morter fa
servir provetes, agulles, aire,
escuma, gasos comestibles,
glutamat de sodi i gelatines
de la cuina del més enllà.

Això és el que diu el seu
contrincant de la moguda el
Sr. Santamaria. Jo com no
ho he vist no puc afirmar-ho.
Ells dos abans eren bastant
amics. L’any passat en
l’exposició Madrid Fusion
aquest senyor ja va dir a la
seva exposició davant la gran
massa de cuiners asseguts
que ell puja a l’escenari a
parlar de cuina no a vendre
plats, cassoles, paelles, olis
perfumats i alguna vaixella
de disseny. Una vegada
acabada aquesta exposició,
aquest que subscriu, va
escriure al diari Segre al mes
d’abril, a l’apartat dels
dissabtes, que aquest
comentari no em va agradar
gens i vet aquí que tenia raó,
ja ha començat a fer fum de
cuina com feien els indis
que es preparaven per la
guerra.

L’altre, el de Sant Celoni
tampoc fa la cuina catalana
però potser s’atansa un xic
més que el de Roses, però

després d’escriure aquest
llibre i donar-li un premi amb
diners ha fet un bon
marketing, però compte,
crec que està mal aconsellat
per algunes persones que
donen consells sense
cobrar-los. Algunes vegades
aquest consellers estant
asseguts a casa i ells no es
creuen res de res. El negoci
és teu i si et perjudica t’has
d’aguantar i esperar que
passi la tormenta com fa
l’Adrià que avui en dia
encara no ha fet cap
comentari al respecte.

Però ha passat aquí que
tota la restauració
gastronòmica està molesta
perquè aquestes opinions de
criticar el que a simple vista
és el millor cuiner dels
mortals, és una mica delicat
perquè darrera aquests
negocis hi ha altres que es
veuen afectats, no perquè
facin aquesta cuina de
laboratori sinó perquè els
clients se senten enganyats
i tampoc és així. El que sí està
clar és que totes les
mogudes que fan els
professionals es fan per
donar a conèixer el seu nom
i els seus negocis, escriptors,

cuiners, pastissers, mestres
de restaurants, arquitectes,
metges, barmans, etc .

El senyor Ferran es
percebut com un cuiner
representant de la nova
cuina d’Espanya, que ha
passat a altres fronteres.
Però tan l’un com l’altre el
que han de fer és callar i
posar-se el davantal per
cuinar i que sàpiguen que la
cuina catalana ha estat una
cuina d’estil casolà, no una
cuina burgesa, sinó una
cuina popular que és
finalment la que dóna un
bon comportament a la
restauració catalana.

L’escriptor Xavier Roig
l’altre dia comentava al seu
escrit a l’Avui una pregunta
deu. Tots aquets reconeguts
cuiners van a fer xerrades i
mogudes a quasi bé tot el
món, menys a França,
perquè hi afegeixo a la
pregunta la meva resposta,
aquests en saben massa.

Per acabar poseu-vos a
la cuina a cuinar algun plat
com aquest: un conill amb
samfaina, uns peus de porc
estofats, un ànec amb peres,
una escudella i carn d’olla,
una cua de bou estofada, un

fricandó amb llenegues, una
olla barrejada, un pollastre de
corral amb prunes, un
llamàntol a la catalana, unes
garotes gratinades, un
estofat de vedella, un bacallà
a la cassola, unes faves a la
catalana, uns pèsols
estofats, un remenat
d’espàrrecs verds amb
gambes o una simple truita
de carbassó, uns cigrons a
la cassola i la llista encara pot
ser més llarga. Segur que si
haguessin fet aquests plats
això no els passaria i la llista
encara potser més llarga.

Aquest dimarts passat
un col·lega de Barcelona que
té un restaurant de molt
nivell, em telefona i com és
normal aquets tema sortí a
conversa i em diu: algunes
vegades a les estrelles els
passa un cometa pel costat,
com un llampec i l’estrella
et cau al cap.

Això tampoc és així però
porta camí. Amics del
davantal poseu-vos
tranquils pel bé de la cuina
catalana.
Un cuiner.

-------------------------------------------------
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Durant el mes de juli-
ol, els diferents barris de
la ciutat celebren les se-
ves revetlles, amb dife-
rents activitats infantils,
culturals i lúdiques.

La revetlla del Carme
a la Plaça del Museu i la

de l’Eixample se cele-
bren el 19 de juliol, men-
tre que la del Secà, se
celebrarà el dissabte 26
de juliol, amb un sopar
de germanor i la sessió
de ball.

La revetlla del Firal se
celebra tradicionalment
el 14 d’agost, vigília de
Santa Maria, mentre que
a principis d’agost hi
haurà la festa de Sant
Salvador, amb diferents
actes culturals i musi-
cals, organitzats per l’As-
sociació de Veïns.

Les revetlles de barris

omplen d’activitat els caps de

setmana del mes de juliol

Les festes omplen els caps de setmana d’estiu

Les del Centre Histò-
ric, l’Eixample, i els
barris del Secà i el
Firal, en són les més
tradicionals

Una nova edició del concurs de menjadors

de magdalenes, el proper 26 de juliol

El proper dissabte 26 de
juliol, la Plaça del Mercadal
acollirà una nova edició del
concurs de menjadors de
magdalenes, organitzat pel
mestre pastisser Pepe Daza i
el Bar Catalunya, amb el su-
port de l’Impic.

A partir de 2/4 de 8 de la
tarda, els concursants com-

petiran per veure qui és ca-
paç de menjar més magdale-

Bany d’escuma en acabar-se el concurs

nes, en un temps de vint mi-
nuts. Les magdalenes estan
elaborades amb fibra de prés-
sec.

El concurs té dues moda-
litats, pels més joves i pels
adults amb dos premis per
cadascuna de les modalitats.

La festa estarà amenitza-
da amb música de la Troca i
s’acabarà amb un gran bany
d’escuma per tots els partici-
pants i assistents.

El guanyador de l’any
passat va ser Josep Berrocal
amb 27 magdalenes.

Concurs de menjadors de magdalenes

La Plaça del Mercadal
acollirà aquest peculiar
concurs, en les
modalitats d’infantil i
d’adults
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El pub Imagine de
Balaguer va organitzar el
passat dijous un recital de
poemes per part d’en Tron,
acompanyat a la guitarra
per Philippe.

A banda d’aquesta ac-
tuació, Imagine organitza
tots els dijous, una sèrie

d’actuacions, tant cultu-
rals com d’oci que atreuen
a un bon grup de públic.

Pel local han passat el
pintor Lluch Blaya, Hector
el Apache, Candy i el seu
esoterisme, l’streaper
Aline, així com diferents
concerts.

Dijous culturals i d’oci al Pub

Imagine de Balaguer

Recital de poemes per part d’en Tron

El Concurs de Botifarra “Ciutat de
Balaguer” el diumenge 27 de juliol

Concurs de botifarra

El diumenge 27 de juli-
ol, els porxos de la Plaça del
Mercadal acolliran la setena
edició del concurs de boti-
farra, Ciutat de Balaguer, or-
ganitzat pels Amics de la Bo-
tifarra de Balaguer.

El concurs espera la par-
ticipació de més d’un cen-
tenar de parelles vingudes
d’arreu de Catalunya, i tots
els interessats poden ins-
criure’s al bar Catalunya,
fins el mateix dia al matí.

El concurs començarà a
les 9 del matí, i durant tot el
dia s’aniran disputant les
partides, fins arribar a la fi-
nal, a darrera hora de la tar-
da.

La parella guanyadora
del concurs s’emportarà un
premi en metàl·lic de 500
euros i la parella finalista,
250 euros.

Organitzat pels Amics de la Botifarra de Balaguer,
el concurs reunirà vora un centenar de parelles vin-
gudes d’arreu de les comarques de Catalunya
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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

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.
-------------------------------------------------
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.
-------------------------------------------------
LLOGUER local 90 m2 a
Tèrmens. Tel: 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 Bala-
guer. Telfs: 973446525 -
609909089.
-------------------------------------------------
PÀRKING gran tancat es llo-
ga al c/Dr. Fleming. Per 69
e/mes. Telf: 973450407.
-------------------------------------------------

ES LLOGA magatzem de
1.000 m2, PoI. Ind. Camp
Llong. Instal·lació d’aigua i
llum, oficines amb calefac-
ció i a/a, alarma, càmares vi-
gilància, i caixa seguretat.
Raó: 609432684.
-------------------------------------------------
EN VENTA casa adosada a
l’Hostal Nou. Nova i amb
acabats excel·lents. Telf:
973448273.
-------------------------------------------------
ES LLOGA pis a l’Av. Països
Catalans, moblat. Raó telf:
973450144-699798857.
-------------------------------------------------
SE ALQUILA pàrking cerrado
en c/St Diego de Califòrnia
y piso en c/ Marc Comas.
Telf: 973447752-639920281.
-------------------------------------------------
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 VEN apartament nou als
Països Catalans. Telf:
973446011.
-------------------------------------------------
ES LLOGA apartament a la
Pineda (Salou), amb vistes
al mar, piscina, pàrking tan-
cat, tot equipat. Per setma-
nes o quinzenes. Telf:
639330429.
-------------------------------------------------
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 VEN hort a la Meó. Tru-
car al: 629769567-647775184.
-------------------------------------------------
ES LLOGA pis de 2 i 3 habita-
cions. Telf: 607896071.
-------------------------------------------------

SALOU, alquilo apartamen-
to para 6 pax, zona ajardi-
nada y tranquila. Recinto
privado, parking y piscina.
Cerca de la playa. Alquiler
semanas. Telf: 609369537.
-------------------------------------------------
ES TRASPASSA bar-restau-
rant per jubilació. Pàrquing
propi, terrassa, menjador 60
places. Totalment equipat
amb funcionament i permi-
sos amb regla. Amb viven-
da. Telf: 600381763.
-------------------------------------------------
VENDO piso, 155 m2 repar-
tidos en 2 viviendas. Total-
mente reformados. Suelo
gres, exteriores aluminio,
puertas de entrada blinda-
das. Uno de 50 m2, 2 hab.,
comedor con balcón en c/
d’Avall, cocina y baño por
estrenar. Puertas y suelo
nuevo. Precio: 54.100e. El
otro de 115 m2, 3 hab., 1
baño, cocina, comedor, gran
balcón, vistas al rio. Despen-
sa. Recien pintado. Precio:
84.142e. Telf: 609135472-
679857044.
-------------------------------------------------
PIS LLOGUER al Passeig de
l’Estació, 4 hab., bany i aseo.
Telf: 634208883 (trucar nits).
-------------------------------------------------
OPORTUNITAT terreny en
venda, 400 m2, urbanitzable
a la Sentiu (Urb. St Miquel).
Disposa de piscina comuni-
tària, tennis, futbol, bàsquet,
bar. Situació immillorable.
Telf: 686001066
-------------------------------------------------
ES LLOGUEN pisos, cases i
apartaments.Tel: 607896071.
-------------------------------------------------
ES LLOGA dúplex nou a
Bellcaire, 3 hab., cuina, men-
jador, 2 banys i terrassa, amb
mobles i electrodomèstics.
Telf: 686481683.
-------------------------------------------------

APARTAMENT EN VENDA,
65 m2, 2 hab., menjador de
21m2, cuina independent,
completament equipat, op-
ció a mobles, a/a, traster. 2
anys antiguitat. Estat impe-
cable. Preu: 120.000 e. Telf:
649923855.
-------------------------------------------------
ES TRASPASSA cafeteria-
bar a Balaguer. Telf:
669599948.
-------------------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------------------
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).
-------------------------------------------------
CLASSES DE MÚSICA: har-
monia clàssica/moderna,
orquestració/instrumenta-
ció, llenguatge musical, his-
tòria de la música, piano
(GM), trombó, edició de par-
titures (Finale 2008). Inicia-
ció, repassos, preparació
d’exàmens i ampliació. Telf:
973448282.
-------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS pre-
cisa personal amb coneixe-
ments d’electrònica o elec-
tricitat, amb carnet de
conduir. Raó: 973446395.
-------------------------------------------------
S’OFEREIX dona de mitjana
edat, per a realitzar feines
domèstiques i cuidar gent
gran. Trucar al telèfon:
677442492.
-------------------------------------------------

ES DONEN classes d’anglès
de primària i ESO. Telf:
973445126.
-------------------------------------------------
SE OFRECE chica  de medi-
ana edad para el cuidado a
personas mayores o lim-
pieza. Tel: 629992376.
-------------------------------------------------

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 telèfon: 651911369.
-------------------------------------------------
ES TRASPASSA llicència de
taxi de Balaguer. Raó:
606105223-973446055.
-------------------------------------------------
¿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.
-------------------------------------------------

VEHICLES

-------------------------------------------------
VENC Clio Magnum negre
DCI, 85cv, matriculat setem-
bre ‘06 i Chevrolet Kalos 1.2
SE, color vermell, matriculat
el març ‘06. Telf: 625147193.
-------------------------------------------------
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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

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

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

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

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

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

De les 8 de la tarda del 30 de juny a les 8 de la tarda del 10 de juliol SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 10 de juliol a les 8 de la tarda del 17 de juliol CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 17 de juliol a les 8 de la tarda del 24 de juliol SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Necessitem dependent/a

Preferència de 16 a 20 anys
Presentar CV a Pl. Mercadal, 28 BALAGUER

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