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PORTADA

La nova passarel·la

No cal donar-hi més voltes, el que tots temíem, és una
realitat: estem en crisi. Els efectes són palpables i només
cal llegir algun diari o encendre el televisor per saber que la
cosa no va bé. I, quan es travessa un clot econòmic, una de
les primeres despeses familiars que cauen són les vacances.
Segons fons de l’Agència Catalana d’Agències de Viatges
“les reserves han baixat considerablement i caldrà confiar
en les ofertes d’última hora per salvar la temporada.”

Hi ha dos coses en què les famílies no poden estalviar:
l’habitatge i el menjar. En canvi, hi ha moltes altres despeses
prescindibles, que s’eliminen quan arriben temps de vaques
magres, com ara la compra d’articles prescindibles, com
mobiliari, electrodomèstics, vehicles i, és clar, les vacances.
En els darrers anys, però, ens hem acostumat a passar un
dies fora de casa i ara ens costa molt renunciar-hi. Per això,
el que faran molts ciutadans serà marxar igualment, però
menys dies i intentant gastar menys.

La  crisi s’ha notat força a les reserves. Tot i això, les
agències confien tancar una bona temporada gràcies a les
ofertes d’última hora. I és que el gran gruix de turistes
marxarà a l’agost. S’ha detectat que, amb la frenada
econòmica, s’ha produït un canvi en el comportament del
viatger, que ara busca, compara i triga molt més temps en
comprar. Som més indecisos, segurament perquè aquest
any ens costarà més pagar les vacances. I, a més, amb les
previsions d’una caiguda de preus i una baixa demanda,
enguany hem esperat més per reservar. L’objectiu? Trobar
una ganga i estalviar el màxim possible.

Els que estan patint més la crisi són les famílies de
classe mitjana, ja que el que més han caigut han estat les
reserves de les destinacions nacionals de proximitat, que
són les més habituals d’aquest segment.

Però davant de tot això, també creiem que, uns més i
altres menys, tothom farà uns dies d’escapada per poder
desconnectar de la monotonia diària i intentar carregar les
piles per l’hora de la tornada a la feina.

Bones vacances.

Les vacances de la crisi

Necessitem dependent/a

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

------------------------------------------------
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

La nova passarel·la ja
ha tingut força trànsit du-
rant els primers dies de
posada en funcionament,
ja que aquesta era una
infrastructura força espe-
rada pels veïns de l’Ei-

xample per poder-se des-
plaçar al Centre Històric.

La passarel·la havia
d’estar acabada ara fa un
any, però un error en el càl-
cul de l’arc, va fer que
aquest s’hagués de tornar
a fer, amb el retard que
això comportava.

Els usuaris del Centre
d’Atenció Primària són
els que més havien reivin-
dicat aquest pas sobre el
riu Segre, ja que l’obra els
acosta molt més aquest
servei.

La nova passarel·la, un

equipament molt esperat

pels veïns de l’Eixample

El nou pont arriba

amb un any de retard,

per problemes en la

construcció del

primer arc

Vianants per la nova passarel·la

El Conseller Jordi Ausas, inaugura la

nova passarel·la sobre el riu Segre

El passat dissabte 19 de
juliol, va inaugurar-se la
nova passarel·la que uneix
la zona de l’Eixample de la
capital de la Noguera, amb
la zona de serveis del Centre
Històric, just entre l’Estació
d’Autobusos i el Xalet
Montiu.

El Conseller de Gover-
nació de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Ausàs, va
ser el responsable d’inau-
gurar la nova estructura,
juntament amb l’Alcalde de
Balaguer, el President de la
Diputació de Lleida, Jaume
Gilabert, el president del
Consell Comarcal de la

Noguera, Vicent Font, i els
portaveus  dels diferents
grups que conformen
l’Ajuntament de Balaguer.

Després del protocol·lari
tall de cinta, una ballada de
gegants va obrir els actes
festius.

Als parlaments, Miquel
Aguilà va agrair el suport del
govern de la Generalitat i de

Actuació dels Falcons de Vilanova i la Geltrú

la Diputació de Lleida per
poder tirar endavant a-
questa obra, mentre que
Jordi Ausàs, va compro-
metre’s a continuar tre-
ballant, des del lloc que
ocupa, per aconseguir un
millor reequilibri territorial
entre les comarques cata-
lanes, indicant que la
Noguera, ha estat la comar-
ca més beneficiada en el
darrer Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya.

Per acabar l’acte
inaugural, va haver-hi
l’actuació dels Falcons de
Vilanova i la Geltrú, que amb
tot un seguit de figures
humanes van ser l’atracció
davant del nombrós públic
assistent a la inauguració
de la nova passarel·la sobre
el riu Segre, al seu pas per
Balaguer, una obra molt
esperada pels veïns de la
ciutat.

Tallada de cinta a l’acte inaugural

La passarel·la permet

unir la zona de

l’Eixample amb la zona

de serveis del Centre

Històric de Balaguer
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La mala climatologia va posar la única

nota negativa a la Transsegre 2008
El passat cap de setma-

na del 11, 12 i 13 de juliol,
arribava la vint-i-quatrena
edició de la Transsegre. La
festa l’havia d’obrir el con-
junt Antònia Font, però una
gran tempesta patida per la
ciutat de Balaguer, el diven-
dres a les 11 de la nit, va ai-
xafar el concert i la festa del
divendres, fent importants
destrosses a tota la ciutat, i
especialment a la zona
d’acampada del parc de la
Transsegre, on molts dels
campistes van haver de ser
traslladats al pavelló poliva-
lent d’Inpacsa, on van pas-
sar la nit.

Just quan començava la
primera etapa de la baixada
entre Camarasa i Sant
Llorenç, la pluja va fer acte
de presència. Malgrat tot,

La segona etapa es va fer amb normalitat

Tot i no poder-se realitzar els concerts previstos, el

nombrós públic assistent va gaudir de la festa fins a

altes hores de la matinada, i durant tot el diumenge

moltes barques van baixar
pel riu. Moltes d’elles van
haver de ser remolcades i
retirades abans d’acabar la
etapa, mentre que una qua-
rantena de participants van
haver de ser atesos pels ser-
veis sanitaris, amb hipotèr-
mies.

La festa nocturna del dis-
sabte tampoc va poder rea-
litzar-se, ja que la pluja que
va estar caient durant tota la
tarda, va mullar els equips
dels grups musicals, els

quals van alegar el perill que
corrien si pujaven sobre l’es-
cenari moll.

Malgrat no celebrar-se el
concert, milers de partici-
pants i balaguerins van aple-
gar-se al parc de la Trans-
segre per passar la vetllada,
fins a altes hores de la mati-
nada.

La festa va acabar bé, ja
que el bon temps del diu-
menge al matí, va fer que un
centenar de barques fessin
la segona etapa de la prova.

El fred va fer estralls entre els participants
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L’Associació de comerciants reparteix

sis mil euros en la campanya d’estiu
El 15 de juliol, va presen-

tar-se la campanya d’estiu
organitzada per Balaguer
Comercial 2021, Associació
de Comerciants de Balaguer.

Sota l’eslògan “Són aquí
6000 euros. Comprant a
Balaguer!”, els associats re-
partiran entre els seus cli-
ents una totalitat de 40.000
rasques, dels quals, 1.200
estaran premiats amb una
quantitat de 5 euros cadas-
cun, que seran abonats en
la propera compra en qual-
sevol dels establiments as-
sociats. Una proposta més
des de l’Associació per pre-
miar la fidelitat dels seus cli-
ents.Presentació de la campanya

El Museu de Balaguer acull una

exposició dedicada a Joanot Martorell
El Museu acull una expo-

sició col·lectiva que vol ho-
menatjar la figura literària
d’en Joanot Martorell i per
extensió, la seva obra més
universal, el “Tirant lo Blanc”
des de la visió dels creadors
plàstics.

Amb motiu de comme-
morar el 6è centenari del seu
naixement Cal Talaveró ha
organitzat una mostra
configurada per 22 artistes
plàstics seleccionats dins
l’àmbit valencià i català.

Reparteix 40.000 rasques entre els seus clients,

dels quals 1.200 porten un premi de 5 euros

L’informe emès per
l’Ajuntament sobre la
tempesta del passat 11 de
juliol constata que els
danys soferts han estat
provocats pel fort vent i
per la gran quantitat d’ai-
gua caiguda en un breu
espai de temps, aproxi-
madament 37 litres/m2 en
15 minuts.

Els espais on en
principi es preveia un
dany molt fort, com la
sala de màquines de la
Piscina Coberta i el

paviment d’una pista del
Nou Pavelló Polivalent, es
podran restablir sense
necessitat de canviar tota
la maquinària i de canviar
el terra sintètic. Tot es
podrà aprofitar i tan sols
caldrà fer algunes
actuacions puntuals de
reparació.

Aquesta forta tem-
pesta ha afectat el Teatre,
les piscines del Secà, els
dipòsits Municipals
d’aigua, el parc del Firal,
una part del clavegueram
de l’Avinguda Pere III, un
centenar d’arbres de la
població, la piscina
coberta, el Nou Pavelló
polivalent, l’Arxiu
Comarcal, la passarel·la
de la muralla medieval, i
algunes faroles de la
població.

Els danys de la tempesta de

l’11 de juliol, comporten una

despesa d’uns 70 mil euros

Arbres caiguts per la tempesta

La tempesta va fer

destrosses en

diferents equipaments

i zones de la ciutat de

Balaguer

Exposició al Museu de la Noguera
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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.

Consulta

Visites a domicili

Vacunacions

Ci ru rg ia

Anàlis is

Aliments i complements

Servei de perruqueria

Pare Sanahuja, 27
Tel. 973 445584
25600 BALAGUER

URGÈNCIES:

Tel. 617 910071

Tot per l'animal de
companyia !

- 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 passat dissabte 19

de juliol va tenir lloc a l’Es-

glésia de Santa Maria de
Balaguer un concert sim-

fònic de «The

Lincolnshire Youth
Symphonic Wind», un

concert emmarcat dins

de la programació d’estiu
de l’Institut Municipal

Progrés i Cultura de

Balaguer.
La jove orquestra des

de uns anys ha anat realit-

zant concerts a l’estiu a
ciutats d’Alemanya,

d’Hongria, la República

Txeca, d’Itàlia, de Malta i
de Polònia. Aquesta for-

mació serà la segona ve-

gada que realitzi concerts
a l’estat espanyol, ja que

fa un parell d’anys van re-

alitzar concerts a Burgos i
València.

L’església de Santa Maria va

acollir el concert de la Jove

Orquestra de Lincolnshire

Orquestra The Lincolnshire Youth Symphonyc Wind

El concert forma part

de la programació

musical, organitzada

per l’Impic per aquest

estiu del 2008

L’Ajuntament renova els semàfors,

implantant les noves bombetes LED

L’Ajuntament de

Balaguer està renovant els
semàfors tradicionals per tal

d’implantar la tecnologia de

bombetes LED, tal i com ja
s’està fent en grans poblaci-

ons com Barcelona.

Bàsicament l’avenç en
aquesta implantació de

noves bombetes, és el gran

estalvi d’energia que es situa
en el 80%, així com la vida

útil de cada punt de llum que

passa de les modestes 8.000

hores que pot funcionar
com a màxim una bombeta

convencional a les prop de

Presentació dels nous semàfors

100.000 hores de vida que
ofereixen les LED,

incrementant en unes  12

vegades més la seva
durabilitat.

Les noves bombetes

permeten un important

estalvi d’energia i duren

molt més que les

tradicionals

El Centre Històric organitza la festa

dels Fanalets en honor a Sant Jaume
Com ja és tradicional, el

proper 24 de juliol, a partir
de les 8 del vespre, centenars

de persones es reuniran a la

Placeta de Sant Jaume des
d’on sortiran en processó

fins a l’església del Miracle,

en l’anomenada Festa dels
Fanalets. Els més petits por-

taran els fanalets encesos en

honor a la festivitat de Sant
Jaume.

La Festa dels Fanalets

organitzada per l’Associació
de Veïns del Casc Antic. Festa dels Fanalets
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V. X. ADSUAR

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

Agència OficialMercedes-Benz

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

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

El Consorci del Mont-
sec preveu que el Centre
d’Observació de l’Univers
(COU) del Parc Astronò-
mic del Montsec rebrà
uns 3.000 escolars de
Primària i Secundària

l’any,  oferint-los un seguit
de coneixements educa-
tius i pedagògics, amb
professorat especialitzat,
sobre l’univers. A partir
del dia 16 de gener del
2009, data en què el COU
serà inaugurat pel vicepre-
sident del Govern, Josep-
Lluís Carod-Rovira, confir-
mat pel delegat del
Govern a Lleida i vicepre-
sident primer del Consorci
del Montsec, Miquel
Pueyo, en la celebració de
la Junta de Govern.

El proper 16 de gener

s’inaugurarà el Centre

d’Observació de l’Univers

Junta de Govern del Consorci del Montsec

El Parc Astronòmic

del Montsec preveu la

visita d’uns 3.000

escolars l’any a partir

del 2009

El Consell Comarcal compra un nou

vehicle per la recollida orgànica

El Consell Comarcal de
la Noguera ha adquirit un
vehicle nou de recollida de
la fracció de rebuig i ha
construït un nou cobert a la
deixalleria comarcal.

El nou vehicle té una
capacitat de 23 metres
cúbics. Es tracta d’un vehicle
bicompartimentat per poder
recollir simultàniament les
dos fraccions i així reduïr el
cost del servei.

Aquest vehicle porta
incorporat el pesatge
dinàmic per tal de poder
conèixer els quilos de rebuig
i orgànica que genera cada
municipi de la comarca i el

sistema d’informació
geogràfica per fer un
seguiment detallat del
servei.

La recollida orgànica del
passat mes de maig,
respecte al mes de maig de
l’any passat s’ha duplicat,
passant de 47.200 quilos al
2007, a 95.880 quilos al 2008,
segons fons del Consell

El camió passa per diferents poblacions de la Noguera

Comarcal de la Noguera.
Amb aquest vehicle el

Consell Comarcal de la
Noguera té vuit vehicles per
prestar el servei de recollida
de residus de la comarca:
quatre per a la recollida de la
fracció orgànica i rebuig, un
per a la recollida del paper,
un per al vidre, un per als
envasos lleugers i un vehicle
netejador de contenidors.

Així mateix, el consell
també ha construït un
cobert a la deixalleria amb
l’objectiu de millorar la
gestió dels residus. Aquest
cobert s’utilitzarà per recollir
els residus especials en
petites quantitats: àcids,
bases, comburents, dissol-
vents líquids, cosmètics, olis
vegetals, olis minerals, piles
i aerosols. Un pas més per
col·laborar en la millora i
l’ajuda a conservar el medi
ambient.

Camió de recollida orgànica

El Consell també

construeix un nou cobert

per millorar el servei de

la deixalleria comarcal

de la Noguera
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L’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer

convida a tothom a gaudir de la

Festa Major de l’Hostal Nou i La Codosa
els dies 25, 26 i 27 de juliol

Bona Festa Major

Us desitgem

una bona

Festa Major

L’Hostal Nou i La Codosa celebra la

Festa Major del 25 al 27 de juliol

Els propers dies 25, 26 i
27 de juliol, el nucli agregat
de Vallfogona de Balaguer,
de l’Hostal Nou i la Codosa
celebrarà la seva Festa Ma-
jor d’estiu amb un programa
d’actes en el que la música
serà l’autèntica protagonis-
ta.

Molts actes variats i per
a tots els gustos que comen-
çaran el divendres  25 a par-
tir de les 11 de la nit amb el
Ballet de la Polinesia, i
Merche Mar & Diomny.

Els actes continuaran el
dissabte a partir de les 5 de
la tarda, amb l’actuació de la
Xaranga “Mai Toquem B” i a
continuació actuació del
grup d’animació infantil “La
Troca”, amb bany d’escuma
i xocolatada per a tots els
presents. A la nit, “Cafè
Latino” amenitzarà el ball.

La Festa s’acabarà el diu-

menge 27 de juliol, amb una
ballada de sardanes, a partir
de les 12 del migdia, amb la
Cobla de Cervera, i tot seguit
vermut per a tots els assis-

tents a la Festa Major.
La Festa finalitzarà amb

una llarga sessió de ball amb
el grup musical “Liberty”,
acabant així la festa major.

Música, espectacles,

animació infantil, bany

d’escuma i sardanes

conformen la

programació de la Festa

El grup musical LIberty actuarà la diumenge dia 27

Els dies 30 de juny, 1,
2 i 3 de juliol va tenir lloc
la XXII Escola d’Estiu de
La Noguera a les noves
dependències del CAEP
Àngel Guimerà i del Ser-
vei Educatiu de La Nogue-
ra.

Es va muntar un espai
a la Sala Polivalent amb
les exposicions: Exposi-
ció de Figures titulada

«Molts d’Un» on l’artista
i mestra Palmira Montal-
bán ha construït més de
100 figures a partir de
l’envàs d’un actimel i
l’Exposició «Balaguer
Educa» que consta de tot
un seguit de materials
educatius i didàctics per
treballar i conèixer més a
fons i de manera propera
la nostra ciutat, Balaguer.

L’Àngel Guimerà acull la XXII
Escola d’Estiu de la Noguera

Escola d’Estiu es va celebrar a l’Àngel Guimerà
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ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

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

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

Possibilitat de pagar amb targeta

L’Ajuntament de Gerb convida a tothom

a gaudir de les seves Festes de Sant Salvador

FESTA MAJOR DE GERB
dies 1, 2, 3, 4, 5 i 6 d’agost

L’Ajuntament de

Vilanova de la Sal

us convida a la seva

Festa Major

Gerb celebra la seva Festa d’estiu de

Sant Salvador de l’1 al 6 d’agost

Gerb celebra la seva Fes-
ta Major de l’1 al 6 d’agost.

Els actes s’iniciaran el
divendres 1 d’agost amb el
pregó de festes, un castell
de focs i ball amenitzat pel
grup “Banda Sonora” i més
tard, amb el grup “En viu”.

La nit del dissabte arriba-
rà la marxa a la Festa de Gerb
amb l’actuació de tres grups
musicals fins a altes hores
de la matinada. En primer
lloc actuarà el grup “Glacé”,

seguit del grup musical “K-
melot” i per acabar hi haurà
l’actuació del grup
“Tremendos”.

El diumenge al matí tin-
drà  lloc el concurs de pintu-

Festa Major de Gerb l’any passat

ra ràpida. A la tarda, interes-
sant partit de futbol entre la
U.E. Gerb i el C.F. Balaguer a
partir de les 18,30 hores. El
grup musical “Quarz” posa-
rà la musica a les sessions
de ball de tarda i nit.

El dilluns a les 6 de la tar-
da hi haurà cucanyes per als
més petits, xocolatada, i a la
nit Cinema a la Fresca.

La Festa continuarà el
dimarts 5 d’agost, amb la
celebració del dia del poble
per recuperar les energies de
cara al dimecres 6 d’agost,
amb la Missa de Sant Salva-
dor, el sopar popular i el ball
a càrrec del grup “Trio Café”.
A part durant tot el dia hi
haurà instal·lat un parc aquà-
tic a les piscines municipals.

El grup “Tremendos” actuarà el dissabte a la nit

Tot tipus d’actes festius
i lúdics configuren una
plena programació
dedicada al patró  de
Gerb Sant Salvador

Vilanova de la Sal pre-
para la seva Festa Major
que se celebra del 1 al 3
d’agost. La Festa comen-
çarà amb una traca, un
sopar popular i el ball de
nit amb el grup “Liberty”.
En acabar la Disco Mòbil
posarà la marxa fins a la
nit.

Els actes continuaran
el dissabte 2 d’agost amb
el concurs de botifarra, la
divertida Guerra d’aigua i
a partir de les 8 del ves-
pre, començarà el ball de
tarda amb “Café Latino”,
que també amenitzarà el
ball de nit, que també fi-
nalitzarà amb una sessió

De l’1 al 3 d’agost, Vilanova

de la Sal celebra la seva

Festa Major amb molts actes

Vilanova celebra la seva Festa Major

Durant la festa major
se celebra el concurs
de botifarra i el
concurs de
playstation

de disco-mòbil.
La Festa s’acabarà el

diumenge 3 d’agost amb
la Missa cantada amb la
coral Veus del Pla, i un
concert de la mateixa co-
ral. A la tarda, concurs de
Playstation, animació in-
fantil amb “Diantres” i
ball amb el grup
“Duetto”.
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Des de principis del
mes de juliol, i fins el pro-
per 1 d’agost, l’Institut
Municipal Progrés i Cul-
tura, organitza el Taller de
les Arts, amb la participa-
ció de trenta-cinc nens i
nenes d’edats compreses
entre els 5 i els 12 anys,
en cadascun dels dos
torns quinzenals.

Els participants al Ta-
ller de les Arts, practiquen,
diàriament, un taller
d’arts plàstiques, amb di-

buix i diferents treballs
manuals, reben classes de
música i cant, i també fan
classes de dansa.

Les classes d’arts plàs-
tiques es fan a l’Escola
Municipal d’Arts Plàs-
tiques, mentre que la mú-
sica i la dansa s’impartei-
xen a les aules de l’Escola
Municipal de Música.

El taller de les arts co-
mença diàriament a les 9
del matí, i finalitza a les 14
hores, tenint així força
temps per gaudir
d’aquestes activitats.

Els participants en
aquest taller, es divideixen
en dos grups segons
l’edat, un grup que va dels
5 als 8 anys i un segon
grup dels participants de
9 a 12 anys.

35 nens i nenes d’entre 5 i

12 anys participen als dos

torns del Taller de les Arts

Taller de les Arts

Els alumnes
practiquen les arts
plàstiques, la música
i la dansa, organitzat
per l’Impic

Els contes de “Les mil i una nits”

retornen un any més, al Museu

El Museu de la Noguera
va iniciar dimecres passat,
dia 9 de juliol, les activitats
d’estiu, amb les narracions
de contes de les 1001 nits
que fa la princesa Sharazad.

Els nens i nenes que van
assistir a la narració van po-
der sentir de la protagonista
de les 1001 Nits, el conte més
famós d’aquest compendi
d’històries medievals: Alí

Babà i els 40 lladres.
Cal subratllar la presèn-

cia d’un nombrós número
de persones grans que són
ja fidels oients d’aquestes

Un moment de l’explicació del conte

narracions, que van ser es-
crites originàriament per a
un públic adult, i que es
transmetien de generació en
generació.

Els contes es van iniciar
el passat dimecres 9 de
juliol, a càrrec de la
princesa Sharazad, amb
Ali Babà i els 40 lladres

30 participants al taller de danses

africanes a la plaça Comtes d’Urgell
La Plaça Comtes d’Urgell

de Balaguer va ser l’escena-
ri, el passat dimecres 16 de
juliol, d’un taller de danses
africanes, organitzat per l’As-
sociació de Veïns del Centre
Històric i l’Associació Africa-
na de Balaguer i la Noguera.

Una trentena de perso-
nes de totes les edats van
participar al taller i van de-
mostrar les seves aptituds
en el moviment de malucs
al ritme de la música sene-
galesa.

Petits i grans van ballar
durant més de dues hores a
la Plaça del Museu, mentre
al mateix temps coneixien
part d’una altra cultura.Balls africans a la Plaça del Museu

Organitzat per l’Associació de Veïns del Centre
Històric i l’Associació Africana de Balaguer
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Deu joves participen als tallers

arqueològics del Pla d’Almatà

Una quarantena de
nens i nenes d’entre 0 i 3
anys estan participant a
les estades infantils orga-
nitzades per l’Impic a la
Llar d’infants Municipal
Patufet, des del passat 16
de juliol, i fins el proper
31 d’agost, repartit en tres

quinzenes.
Dirigides per perso-

nal qualificat, les estades
se celebren durant tot el
matí, amb activitats prò-
pies per l’edat, i oferint als
pares el servei de menja-
dor per als assistents a les
estades infantils.

Una quarentena de nens i

nenes a les Estades Infantils

Estades Infantils al Patufet

Joves treballant al jaciment del Pla d’Almatà

El passat 14 de juliol, va
iniciar-se el Taller d’ Arqueo-
logia Pla d’Almatà 2008, or-
ganitzat pel Museu de la
Noguera, amb la participació
de 10 persones entre joves
estudiants i adults, tot i que
s’espera que en els propers
dies s’incorporin nous ins-
crits fins al límit màxim de
15 establert per l’organitza-
ció.

Els participants han
iniciat la neteja i excavació
de la casa núm. 3 del
jaciment, que s’obre en
direcció nord a la zona
restaurada i oberta al públic.
Es tracta d’una casa amb les
estances organitzades
entorn d’un pati central on
apareixen una sèrie d’estruc-
tures que la intervenció
arqueològica haurà d’iden-
tificar.

Els joves participants han fet tasques de neteja i
excavació a la casa número 3 del jaciment islàmic,
sota les ordres del personal tècnic del Museu
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

“La vida a la porta de la
nevera” té un format
original, poc vist; doncs,
són notes entre una mare
i una filla penjades a la
porta de la nevera. Són
notes sobre la vida de cada
dia, l’amor, els conflictes,
les bromes i... de sobte, la
crisi.

Amb quinze anys la
Claire, que viu la típica vida
d’una adolescent, s’ha
d’enfrontar a la crua
realitat. I ho veiem i ho
vivim a través de les notes
que es van deixant mare i
filla a la porta de la nevera.
Una història de comu-
nicació (també i d’inco-
municació). Una commo-
vedora història d’amor i
d’aprenentatge d’una
mare i una filla en temps
de crisi.

La vida a la porta de la
nevera
Autor: Alice Kuipers
Gènere: Novel·la

Els millors anys de la
nostra vida: els 60
Autor: Àurea Millan
Gènere: Societat

Hi ha guerra
Autor: Fatima
Sharafeddine
Gènere: Contes (7-10 anys)

Un llibre que et trans-
portarà a una dècada
inoblidable. Els millors
anys d’infantesa i joven-
tut per a uns, i, per a tots,
un moment històric irre-
petible que forma part del
nostre passat col·lectiu.
Reviu els esdeveniments
polítics i socials més des-
tacats, apassiona’t amb
els esportistes i els ídols
d’una generació, recorda
aquelles joguines que es
van perdre no saps on,
torna a taral·lejar les
cançons de més èxit,
rememora els aparells i
productes de la llar o els
vestits d’aquesta època
entranyable. Una època
que ha marcat història
amb l’aparició de la neve-
ra (una revolució domès-
tica), el SEAT, la Vespa...

«Hi ha guerra» tracta
de l’ocupació d’una ciutat.
És un relat que ajuda els
infants a entendre què és
l’ocupació d’un territori
per part de forces ene-
migues.

Està explicat des de la
perspectiva d’una nena de
vuit anys que descriu una
ciutat que s’estima molt,
on ella viu amb la seva
família, i a la qual un dia
els soldats enemics hi van
entrar i s’hi van quedar.

Explicat d’una manera
senzilla, ja que està narrat
des de l’òptica infantil, la
nena descriu les expe-
riències viscudes els dies
d’intensificació dels bom-
bardeigs i també els dies
de calma, quan la vida a la
seva ciutat, torna a la
normalitat.

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

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

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter

Senzillament,
recórrer pedregams i camins llisos,
les rutes escarpades i els planells,
senzillament,
junyir desavinences amb acords,
dolors insuportables i plaers,
senzillament,
refer-se des de dins de la desfeta,
fornir des d’un tel prim l’ànim més fort,
senzillament,
mirar des d’un mateix tots els bagatges
d’amors i desamors reconduits,
senzillament,
en l’aspre carreró del dia a dia
en pic t’hi acostumes cada nit,
senzillament,
posar tots els volers com un voldria
al sac encara buit del seu voler,
senzillament,
això i potser molt més i això també,
això senzillament potser és la vida.

Nota d’agraïment de la

família d’en

Josep Badia Solé

L’afecte i suport rebut aquest dies, ens
ha sobrepassat. Per això amb

aquestes ratlles volem agraïr a tothom
l’empenta que ens han donat en aquests

moments tan difícils i de manera molt
especial al G.E.R. i a la Comunitat de

veïns del Passeig de l’Estació, 37
pel detall vers la persona d’en Pepe.

Gràcies.
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El Balaguer 2008-2009 comença a

caminar de la mà de David Capdevila

El Balaguer 2008-2009
inicia la pretemporada
aquest dijous 24 de juliol,
sota les ordres del tècnic
David Capdevila, que tindrà
com a mà dreta a Toni
Menchón, i a Andreu
Martínez com a entrenador
de porters i delegat de
l’equip.

La plantilla, una de les
més joves de les darreres
temporades, ha sofert
importants modificacions,
donades les baixes que van
haver-hi al final de
temporada. Dels homes que
configuraven la plantilla de
la passada temporada,

queden Nogués, Usall,
Dago, Ivan Lopez, Juanjo
Tenorio, Juanjo Alias, David
Vendrell, David Gallardo,
Isaac Solanes, Genís
Soldevila i Carlos Martínez.
S’han incorporat a l’equip
Chiné i Roberto del Monzón,
Calvo del Fraga, Palau de la
Gramanet, Raya del
Mollerussa, Marc Pujol del

Carlos Romero, nova incorporació

Manresa i Carlos Romero
del Binefar. En total són 18
jugadors a l’espera que en
les darreres hores,
s’incorporin dos puntes que
deixarien tancada
definitivament la plantilla per
la temporada que s’iniciarà
a finals del proper mes
d’agost.

El primer partit de
pretemporada es disputarà
el proper dissabte 2 d’agost,
davant del Benavent, mentre
que l’endemà, el diumenge
3, jugaran davant del Gerb.

El dimecres 6 d’agost
s’enfrontaran al Fraga,
mentre que el dissabte 9
d’agost, tocarà el torn a
l’Albesa.

La presentació davant
l’afició balaguerina serà el
dissabte 23 d’agost, davant
de la Unió Esportiva Lleida,
al Camp Municipal
d’Esports.

Marc Pujol serà un referent al mig del camp

FUTBOL>> Aquest
dijous 24, comença la
pretemporada, amb
moltes cares noves i
molta il·lusió

Cristina Carrera del
Club Esportiu Natació
Balaguer s’ha classificat
per disputar els Campio-
nats de Catalunya Aleví
(11-12 anys) de Natació
que va celebrar-se aquest
cap de setmana 18,19 i 20

de Juliol a les instal·la-
cions del C.N. Reus
Ploms.

En la categoria Aleví
per classificar-se es
realitza la suma de les
proves de 200 metres
estils i la de 400 metres
lliures, amb aquesta suma
de temps els 100 millors
participen en el campio-
nat de Catalunya.

Les proves que realit-
zarà en el campionat son
els 100 i 200 m. lliures,  els
100 m. papallona, i els 100
m. esquena.

Cristina Carrera participa al

Campionat de Catalunya aleví

al Club Natació Reus Ploms

Cristina Carrera

NATACIÓ>>Participà
als campionats de 100
i 200 lliures, 100
papallona i els 100
metres esquena
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L’Open d’Escacs Ciutat de Balaguer un

dels més importants de Catalunya
Des del passat dilluns 14

de juliol i fins aquest dime-
cres 23 de juliol, s’ha dispu-
tat l’Open Internacional d’Es-
cacs, tot i que al tancament
d’aquesta revista, encara no
hi havia guanyador.

Aquesta 13a edició ha
tingut un total de 13.000
euros en premis i ha comptat
amb la retransmissió, en
directe, per internet dels
primers taulers i la projecció
de les partides en un pannell
per a la millor visualització
d’aquestes.

Aquest any l’Open ha
comptat amb 4 jugadors per
damunt dels 2.600 punts
d’Elo.

L’acte inaugural va córrer
a càrrec de l’Alcalde de
Balaguer, Miquel Aguilà i del
Director del Torneig, AntoniParticipants a l’Open d’Escacs

ESCACS>> Disputat al pavelló polivalent des del
14 de juliol fins aquest dimecres 23 de juliol, amb
més de 140 participants d’arreu del món

Montoliu, els quals van
destacar que l’Open
Internacional d’Escacs
Ciutat de Balaguer és el més
important de tots els que se
celebren a Catalunya, tant
per la quantitat dels premis
com pel nivell dels
participants, provinents
d’una trentena de països
d’arreu del món.

Durant els 9 dies, els
participants, més de 140 han
disputat l’Open cada tarda,
de 4 de la tarda a 9 del vespre,

a les sales del nou pavelló
polivalent d’Inpacsa, com a
novetat d’enguany.

Un altre canvi important
en l’edició d’aquest any de
l’Open Internacional d’Es-
cacs Ciutat de Balaguer, ha
estat el nou ritme de joc.
Enguany era de noranta
minuts per realitzar quaranta
jugades més trenta minuts
després del control, amb un
increment de trenta segons
per jugada durant tota la
partida.

Presentació de l’Open

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.
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L’equip Tecmon es proclama campió del

Tercer Torneig sènior de Futbol 7
Durant la darrera setma-

na de juny i les dues prime-
res de juliol, el Club Futbol
Balaguer va organitzar el Ter-
cer Torneig de Futbol 7, amb
la participació d’un total de
12 equips de la capital de la
Noguera.

L’equip Tecmon va pro-
clamar-se campió del Tor-
neig amb 10 victòries i un
empat, per davant de l’equip
Interesport, que va ser se-
gon, Ximalcar, que quedà en
tercera posició i Shalom que
van ser quarts.

El president Carlos
Galiano va lliurar els trofeus
als equips guanyadors del
campionat.El capità de Tecmon recollint el trofeu

Durant els dies 19 i 20 de juliol

s’han celebrat les 24 hores de pesca

PESCA>> Durant els dies
19 i 20 de juliol, el riu Segre
ha viscut una nova edició de
les 24 Hores de Pesca, orga-
nitzades per l’Associació de
Pescadors Esportius de
Balaguer, amb la participació
d’un bon nombre de pesca-
dors, que, per parelles van
aguantar la calor del cap de
setmana, durant les 24 hores
del concurs.

Aquest dissabte 26 de ju-
liol, celebren el sopar de ger-
manor de la Societat.

FUTBOL 7>>Uns 12 equips han disputat aquest
torneig durant dotze jornades al Camp Municipal

El passat divendres
dia 11 de juliol es va
celebrar a la localitat de
Gavà (província de
Barcelona) una nova
edició de la Nit del Tennis
Taula Català organitzada
per la Federació Catalana
de Tennis Taula per tal de
premiar els millors clubs
i esportistes de Cata-
lunya, així com també als
mitjans de comunicació i
persones vinculades a
aquest esport, durant la

temporada passada 2007-
2008.

En l’acte hi va tenir un
paper força destacat el
Club Tennis Taula Bala-
guer, ja que va rebre dos
premis, el primer com a
millor club de Lleida, i el
segon a la jugadora Anna
Biscarri, en aquesta
ocasió com a presidenta
del CTT Balaguer i
directiva de la Federació.

Els guardons van ser
lliurats en ambdòs casos
per Ignasi Doñate,
Director General de
Projecció Exterior de
l’Esport de la Generalitat
de Catalunya.

Durant la nit, altres
clubs i directius lleidatans
també van rebre un
homenatge.

El Tennis Taula català ret

homenatge al club balaguerí i

a la presidenta Anna Biscarri

Anna Biscarri a la Nit del Tennis Taula Català

TENNIS TAULA>>El
CTT Balaguer i la seva
presidenta Anna
Biscarri reben el
reconeixement

24 Hores de pesca
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GROC és una publicació plura i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la llibertat
d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes sempre que es guardi el degut respecte que mereixen
persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de
l’article i un telèfon de contacte.

O P I N I Ó

Ens sentim molt
afalagats. En el passat Groc
n. 500, i de la ploma del
col·laborador habitual del
Groc que signa amb les
inicials CGA, es fa una
pregunta en la que diu que
nosaltres devem ser els
comunistes, veritat?. La
resposta li ha de donar
cadascú en particular, doncs
a Iniciativa per Catalunya
Verds som gent amb una
ideologia política variada, un
mosaic de colors que té
molts matisos, amb colors
verds de l’ecologisme,
colors violeta del feminisme,
vermell del socialisme o del
comunisme, i tots els colors
i tonalitats que un es pugui
imaginar, sempre des de
l’òptica de l’esquerra política

ICV i els comunistes.
Iniciativa per Catalunya Verds a Balaguer

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

catalana. Tenim, però un
denominador  comú que
compartim tots plegats, i
aquest és la defensa de la
justícia, de la llibertat i de la
igualtat entre les persones,
en el sentit més ampli
d’aquests termes, així com
voler fer d’aquest món un
lloc on es pugui viure millor.

Llegim molt sovint a les
columnes dels articulistes
locals, sigui a la premsa
escrita provincial, o local, i
en referència a Iniciativa per
Catalunya Verds, que és el
partit dels comunistes,
ignorant expressament i
interessadament la resta
d’opcions ideològiques que
formen part de tot el
col·lectiu. A ICV Balaguer
sabem que, molt sovint,

aquestes afirmacions es fan
amb una clara intenció
d’erosionar políticament a
l’adversari, perquè no es
poden fer a partir de la feina
d’oposició que fem al
consistori, ni per la
ignorància de l’entorn polític
que tenim a la ciutat. El més
fàcil és utilitzar conceptes i
paraules amb la idea de
desacreditar. Això és patent
en un articulista vinculat a
un partit amb representació
a l’Ajuntament i antic regidor
del mateix.

Però no ens fa mal, al
contrari. Estem orgullosos
de ser un partit que és capaç
de tenir una base amb un
ventall ideològic ampli i de
poder comptar amb
comunistes entre els
nostres afiliats i
col·laboradors, perquè a
pesar de tota la història de
lluita sindical i política que

El que es veu
C.G.A.

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

Sembla ser que esperant
les vacances de l’agost i per
donar-nos tema per
distraure’ns s’agrumollin -
d’abundoses que són- les
notícies. Ara que s’ha acabat
el Congrés dels Socialistes
ja tenim tema en la
preocupació que demostren
pel vot de l’emigrant que
deuen preveure que pot ser
seu. En resum, girarem i
rodolarem, xerrarem i
callarem, farem comèdia i
drama, i tots plegats
lluitarem per una misèria
més igualitària. En resum,
aquest ha estat un congrés
d’aplaudiments al senyor
que ha proporcionat a molts
dels que aplaudien un
pollastre rostit o una sopera
a vessar. Això permeteu que
us digui, no és socialisme.

Davant de tantes
enquestes que es fan, em

meravella pensar els
resultats que sortirien a
Balaguer en alguns aspectes
que ressalten per damunt
d’altres, que l’equip de
govern deu tenir ben desats.
Avui Balaguer és una ciutat
desballestada. Aquí si no es
crea una conselleria
semblant a la franquista de
“Regiones Devastadas”, no
crec que es pugui ficar fil a
l’agulla. Tenim un carrer
Teixidors amb unes obres
que s’eternitzen. Una
Reguereta de fa mesos i
mesos que val més no veure-
la. El carrer del pintor Borràs,
que fa por passar-hi. El carrer
Sant Pere totalment
desprotegit, i per no parlar
del carrer Abadia. Tot aquest
enderroc que ha de donar
com a resultat un Balaguer
refulgent i lluminós que per
un miracle donarà una nova

tenen atresorada amb els
alts i baixos que han patit,
encara avui en dia mantenen
l’esperit jove, i la mateixa
il·lusió per fer un món més
just, sostenible, igualitari i
lliure. Gràcies a molta gent
com ells, podem gaudir avui
de llibertats sindicals i
polítiques que ara sembla
que les haguem tingut tota
la vida.

Nosaltres ens
preguntem perquè no es fa
la mateixa pregunta als altres
partits polítics. Sense entrar
en massa detalls és del
domini i públic que  molts
polítics procedents de l’antic
PSUC han estat o estan
militant en altres forces
polítiques que van des del
PSC, passant per
Convergència fins al PP,
gestionant fins i tot algunes
carteres ministerials a
Madrid. Nosaltres, com a

ICV de Balaguer no hem
utilitzat mai, ni pensem fer-
ho, determinats conceptes
que poden generar
visceralitat cap a altres
forces polítiques, i cregui’m
que ho tindríem molt fàcil.
És una qüestió d’estil i de
perfil polític que ens agrada,
i que fins a la data ens ha
funcionat bé, i que aporta la
seva dosi de seny en el món
polític en general, que prou
falta que fa.

Esperem que aquestes
ratlles hagin servit per aclarir
una mica la pregunta que es
feia a la publicació, i tal i com
començàvem, estem molt
afalagats, de que
comparteixi  amb nosaltres
part de la diagnosi d’alguns
dels mals del capitalisme
salvatge que anem patint
poc a poc i d’una forma molt
subtil però efectiva.
-------------------------------------------------

classe de resident, i de
passada no deixarem res
que recordi el Balaguer
d’ahir. Ara només falta els
diners, i el desig que no
corrin la sort de la plaça del
Pou o la del Mercadal que
fan vertadera compassió.
Alguns deuen pensar que
passant la màquina o els
escombradors juguen net
amb Balaguer. Les
Ordenances de Civisme i
Convivència, no cal dir que
són trepitjades fent honor a
una idea errada de la llibertat
i del populisme. No voldria
oblidar ni el carrer Barrinou
amb obres de més d’un any,
això sí, amb l’excusa de tenir
la culpa el manxaire i la
manxa, i el carrer Major que
pot durar el que es vulgui
perquè d’excuses tècniques
sempre se’n pot trobar, i
encara caldrà veure la seva
duració. Pel que es diu al
carrer aquesta alcaldia tan
expeditiva en enderrocs, és
excessivament contem-

plativa amb les empreses
que treballen per ella.

Les queixes del veí i
ciutadà afectat no deuen
tenir gaire importància, i si
molt apreten, de moment, el
candidat socialista és el
menys dolent de tots, per
tant, l’alcaldia potser
vitalícia.

Però mirant endarrera
veiem ombres ja de boirosos
perfils que en quatre anys
van portar obres prou
significatives per Balaguer.
Amb un cost menys elevat
pel municipi, i amb un tacte
-dintre de les possibilitats-
per l’administrat, d’autèntica
atenció. Si ell apuntava
quelcom, de segur, rebria la
seva aplicació, no la
paperera. Jo que mai he
estat proper a CiU, no puc
menys que recordar els
diàlegs en les obres de la
Plaça Mercadal, i el seu “fair
play” sense rancor,
continuant ell amb el seu
criteri i nosaltres en el

nostre. Mai m’ha agradat i
així ho he dit i escrit -l’oblit
sistemàtic de Balaguer en
tots els anys de pujolisme,
però parlant sense cap
interès, sí vull reconèixer que
molt del que avui passa en
aquesta ciutat i que tots
veiem, amb el Sr. Borràs
tindria un altre segell, molt
llunyà de la sensació de
desori d’avui.

Però tal com es diu: Val
més caure en gràcia que ser
graciós.

P.D: Havia donat el
passat escrit, quant va sortir
a la premsa la proposta
d’arxivar el cas del Carmelo.
Allí doncs, no passà res i tots
som innocents, perquè la
petició surt del mateix fiscal.
I vostès i jo no hi erem.

-------------------------------------------------
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Setena edició del concurs de botifarra

“Ciutat de Balaguer”, el diumenge 27

El proper 27 de juliol, la
Plaça del Mercadal acollirà
la setena edició del Campio-
nat de Botifarra «Ciutat de
Balaguer», amb la participa-
ció de vora un centenar de
parelles d’arreu de Cata-
lunya.

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

La parella guanyadora del
Concurs de Botifarra Ciutat
de Balaguer 2008 s’emporta-
rà 500 euros i la parella fina-
lista  250 euros i el trofeu
corresponent.Concurs de botifarra

La Plaça del Mercadal acull un nou

concurs de menjadors de magdalenes

El concurs se celebra a la Plaça del Mercadal a
partir de les 9 del matí, amb unes cent parelles

Aquest dissabte 26 de
juliol, el barri del Secà ce-
lebra la seva particular fes-
ta de barri dedicada a
Sant Jaume.

Els actes començaran
a les 7 de la tarda amb
jocs infantils.

A partir de les 10 del
vespre se celebrarà un
sopar popular, en el que
el preu pels adults és de
15 euros i pels més joves
de 10 euros. Després de
sopar continuarà la festa

amb una revetlla a la Pla-
ça Jaume Balmes, a càr-
rec del grup “Stres Band”.

D’altra banda, el pas-
sat cap de setmana van
celebrar-se tres revetlles
de barri amb força èxit de
participació.

El barri de l’Eixample
va fer la seva festa que
començà el divendres
amb un sopar de germa-
nor i una sessió de ball, i
va continuar el dissabte al
vespre, amb una demos-
tració de vals de la
Polinesia, i una sessió de
ball amb el grup “Casino”.

El “Duo Ramis” va
amenitzar la revetlla del
Carme a la Plaça del Mu-
seu, i els veïns de la zona
de Partialles van fer la seva
revetlla.

Els veïns del Barri del Secà

celebren la seva revetlla

aquest dissabte 26 de juliol

Barri del Secà

Jocs per la mainada,
un sopar de germanor
i ball amb el grup
“Stres Band”, els
actes programats

Concurs de menjadors de magdalenes

El proper dissabte 26 de
juliol, a partir de les 19,30 h,
la Plaça del Mercadal serà
l’escenari del Concurs de
menjadors de magdalenes
de Balaguer, que comptarà,
amb la col·laboració i orga-
nització del mestre pastisser,
Pepe Daza, de la Pastisseria
el Passeig i el Bar Catalunya,
que de manera desinteressa-
da, organitzen aquest certa-
men gastronòmic que vol
potenciar aquest producte,
les magdalenes elaborades
amb fibra de préssec.
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Estopa porta la seva música al camp

d’esports de Balaguer, el 2 d’agost

El proper divendres 8
d’agost, l’Associació de
Comerciants 2021 de
Balaguer organitza una
nova edició del Mercat de
les Rebaixes d’estiu, al
Passeig de l’Estació.

El setè mercat de les
rebaixes,  obrirà les seves

portes a partir de les 9 del
matí, i les tancarà a dos
quarts de nou del vespre.

S’espera l’assistència
de moltes parades de co-
merciants locals que ofe-
riran tot tipus de produc-
tes a preus rebaixats,
com també de públic.

El proper divendres 8 d’agost,

Mercat de les Rebaixes

Mercat de les Rebaixes

Estopa

Tot és a punt per a que el
proper dissabte 2 d’agost, el
grup musical Estopa presen-
ti el seu nou disc “Allenrok”,
al Camp Municipal d’Esports
de Balaguer, a partir de les
22,30 hores.

El concert forma part de
la gira 2008, que està forma-
da per un total de 45 con-
certs.

Balaguer serà la única
ciutat de la província de
Lleida que podrà gaudir de
la presència d’un dels grups
més punters del moment
musical.

Les entrades poden ad-
quirir-se al Tele Entrada de
Caixa Catalunya, al Bàrbar i
al Bar Sisco de Balaguer, i
als punts habituals de ven-
da de les poblacions de
Mollerussa, Tàrrega, Artesa
de Segre i Lleida.

El grup musical presentarà el seu nou treball disco-
gràfic, Allenrok, el proper dissabte 2 d’agost, a par-
tir de dos quarts d’onze del vespre
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Anuncis breus classificats

Casa adosada NOVA a l�Hostal Nou i casa adosada a la Ràpita, amb piscina.
Raó tel. 973 448 273

OCASIÓ - VENDA

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.
-------------------------------------------------
ES VEN apartament nou als
Països Catalans. Telf:
973446011.
-------------------------------------------------

VENTA O ALQUILER nave
en el Pol. Ind. Camp Llong
de 1.000 m2+650 m2 de patio.
Equipada, grandes oficinas
con a/a, calefacción central,
luz y agua (conec-tado). Ide-
al para cualquier negocio o
industria. Muy bien situada,
esquinera, da a una plaza
muy grande. Tel: 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 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.
-------------------------------------------------
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.
-------------------------------------------------
ES LLOGUEN pisos, cases i
apartaments.Tel: 607896071.
-------------------------------------------------
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:
646923855.
-------------------------------------------------
TRASPÀS de cafeteria-bar a
Balaguer. Tel: 669599948.
-------------------------------------------------
A BARCELONA, es lloguen
habitacions individuals amb
clau, per estudiants. Bona
situació. Telf: 675859834.
-------------------------------------------------
SE ALQUILA piso en playa
Hospitalet de l’Infant
(Tarragona), 3 hab. dobles,
comedor, cocina, baño, todo
equipado. Por semanas, 400
e/semana. Solo setiembre.
Razón: 627913891.
-------------------------------------------------

VALLFOSCA llogo casa a
Senterada, 6 hab., caps de
setmana o temporada. Telf:
630816024.
-------------------------------------------------
ES VEN hort a la Meó. Tru-
car al: 629769567-647775184.
-------------------------------------------------

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. Interessats trucar al
telèfon: 973446395.
-------------------------------------------------
ONGRUB, S.L. Empresa
constructora d’obra civil hi-
dràulica, busca administra-
dor per responsabilitzar-se
de forma íntegra de la ges-
tió econòmica i comptable
de l’empresa. Contactar a
l’adreça : info@ongrub.com
o al telèfon 973451489.
-------------------------------------------------
S’OFEREIX dona de mitjana
edat, per a realitzar feines
domèstiques i cuidar gent
gran. Trucar : 677442492.
-------------------------------------------------

EMPRESA DE SERVEIS,
precisa granjes de porcs per
engreix. Raó: 607920608-
677408502.
-------------------------------------------------
ES DONEN classes d’anglès
de primària i ESO. Interess-
ats adreçar-vos al telèfon:
973445126.
-------------------------------------------------

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.
-------------------------------------------------
¿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.
-------------------------------------------------
PER TROBAR parella, agèn-
cia matrimonial i d’amistat.
Lluna de mel a Lleida. Telf:
973280110-686950549.
-------------------------------------------------

VEHICLES

-------------------------------------------------
PARTICULAR ven BMW
318i, gasolina. Any 2001.
94.000 kms. Telf: 667684193.
-------------------------------------------------
VENC Peugeot 205 Plus.
Gasolina. ITV. Preu a conve-
nir. Interessats trucar al telè-
fon: 629787920.
-------------------------------------------------
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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

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

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS

De les 8 de la tarda del 17 de juliol a les 8 de la tarda del 24 de juliol SALA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 24 de juliol a les 8 de la tarda del 31 de juliol CLAVER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 31 de juliol a les 8 de la tarda del 7 d’agost ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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