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Balaguer acollirà una fira
d’alimentació i salut

Balaguer compta des d’enguany
amb un nou grup d’havaneres
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El Consell inicia la proposta del
“Bus de la Festa” a Cubells

Jaume Gilabert visita Balaguer i la
comarca de la Noguera
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Lliuren els diplomes als alumnes
del taller d’arqueologia

Finalitzen els dos torns del Taller de
les Arts, organitzats per l’IMPIC
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El Balaguer aconsegueix dues
victòries en la pretemporada

El Futbol Sala Cristec torna a fitxar
el golejador Cristian del Sicoris
----------------------------------------------
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Èxit dels concursos de magdalenes
i de botifarra de Balaguer

PORTADA

Estopa a Balaguer

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.

El mes d’agost, com ja és conegut per tots els lectors de
Groc, és un mes de festa. La major part dels pobles de la
nostra comarca, celebren la seva festa major d’estiu durant
aquest calurós mes d’estiu.

Aquest any, la capital de la Noguera, va voler sumar-se a
aquesta festa iniciant el mes amb una autèntica bomba.

El grup Estopa actuà el passat dissabte 2 d’agost al
Camp Municipal d’Esports de Balaguer, acollint a vora set
mil espectadors que van deleitar-se amb el saber fer i la
bona música dels germans Muñoz, que presentaren el seu
nou treball discogràfic Allenrok, i van agrair els apluadiments
del públic amb una sèrie de revivals dels seus temes més
coneguts, davant la bogeria dels seus i les seves fans que
des de primera hora de la tarda, es van aplegar al carrer
Urgell, ordenament, per tal de poder estar a les primeres
files i veure d’aprop els seus idols.

Aquest és el primer macro-concert que se celebra a
Balaguer, i després de l’èxit de públic assistent, i d’altra
banda, l’absència d’incidents remarcables, fan que des
d’aquí felicitem els organitzadors i demanem que tot i ser el
primer, que no sigui el darrer, i proposem que cada estiu,
Balaguer dongui el tret de sortida a les festes majors de la
comarca, amb un macro concert com el del passat dissab-
te, ja que aquest tipus d’esdeveniments atrauen a molta
gent i son propis d’una ciutat gran com és la nostra.

La ciutat, els joves i no tant joves, i els establiments
festius, segur que ho agrairan.

Bon estiu, i bones vacances!!!

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

Comença la festa
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Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER

La posada en escena
del concert d’Estopa va
ser espectacular. Damunt
d’un escenari de vora tres-
cents metres quadrats,
l’escenografia dibuixa un
barri de Cornellà, ple de
pantalles gegants, on du-

rant tot el concert es van
passant imatges del grup
i jocs de llum espectacu-
lars que fan del concert,
tot un espectacle musical
de primera magnitud.

La tecnologia i els jocs
de llum són claus per cre-
ar diferents ambients del
barri, segons el tema que
es canta, creant un lligam
íntim entre els germans
Muñoz i l’espectador.

Pel muntatge de l’es-
cenari i l’escenografia van
fer falta una setantena de
persones.

Estopa actua al Camp de

futbol de Balaguer amb una

escenografia espectacular

Escenari d’Estopa

Amb una escenografia
de 50 metres de boca,
Estopa reflexa la
ciutat de Cornellà
sobre l’escenari

Vora set mil persones gaudeixen de la
música i el bon rotllo del grup Estopa

Amb “Cuando amanece
el dia”, els germans Muñoz,
components del grup Esto-
pa van iniciar el concert de
la gira Allenrok, que el pas-
sat dissabte dia 2 d’agost els
portà a Balaguer per prime-
ra vegada en la seva dilatada
carrera professional.

Vora set mil espectadors
estaven preparats per viure
una nit màgica, amb un dels
grups que més està triom-
fant en el panorama musi-
cal espanyol.

Damunt l’escenari,
David i José es mouen com
peixos a l’aigua, i desseguida
es posen a la butxaca un

públic totalment entregat,
que va cantar totes les can-
çons del repertori.

Durant més de dos ho-
res Estopa va presentar el
seu nou disc, dedicat a la
ciutat que els va veure néi-
xer, Cornellà, i posteriorment
en una segona part del con-
cert van fer un repàs als seus
èxits més sonats dels dar-

Set mil persones van ser al concert

rers anys i que els han por-
tat a ser un grup tant cone-
gut, portant milers de perso-
nes a les seves actuacions.

Entre el públic, fans de
totes les edats, des de nens
i nenes de 4 o 5 anys fins a
gent gran que no es van vo-
ler perdre l’estada i l’actua-
ció dels Estopa a la capital
de la Noguera.

Feia vora set anys que no
actuaven a les comarques
lleidatanes, i el públic de
Ponent va agrair aquest con-
cert que va convertir-se en
una gran festa, sense que hi
hagués incidències de cap
tipus.

L’organització del con-
cert va ser perfecta. Tot esta-
va coordinat i tots els serveis
van funcionar a la perfecció.

Esperem que no hagin
de passat set anys més per
poder tornar a gaudir dels
Estopa a Lleida.

Els germans Muñoz

Els germans Muñoz van
posar-se a la butxaca un
públic entregat, que va
cantar totes i cada una
de les cançons
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“Slow Food Terres de Lleida” organitza
la Fira d’Alimentació i Salut a Balaguer

Slow Food ha presentat
aquest matí la I Fira d’Ali-
mentació i Salut, que es ce-
lebrarà els propers dies 15 i
16 de Novembre al Recinte
Firal de Balaguer.

Organitzada directament
per “Slow Food Terres de
Lleida”, compta amb el
recolzament del Departa-
ment d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca, la Diputació de
Lleida, l’Ajuntament de
Balaguer i el Consell
Comarcal de la Noguera.

Perquè l’alimentació és
un aspecte bàsic que marca
no sol el nostre estat actual
de salut, sinó també el tipus
de vida que gaudirem en el
futur. I en aquest sentit, és
tan important seguir una
dieta variada i equilibrada,
com que els aliments que laBalaguer, serà escenari de la Fira d’Alimentació i Salut

Prèviament a la Fira, Slow Food organitza un
concurs de receptes antigues, per tal de
recuperar-les abans que es perdin en l’oblit popular

formen siguin naturals, sans
i sense additius químics,
resumint, els de tota la vida
procedents de petits
productors i artesans.

Un altre objectiu
d’aquesta Fira és la d’acostar
restauradors, productors i
consumidors en unes
jornades tècniques amb
conferències, degustacions,
tastos i diferents activitats.
Slow Food Terres de Lleida
organitza paral·lelament a la
Fira el I Concurs de

recuperació de receptes
antigues, amb l’objectiu de
recuperar aquelles receptes
que s’han anat transmetent
de pares a fills, de generació
a generació, i que a poc a poc
es van perdent.

Aquest concurs està
obert a tothom sense cap
limitació. Les tres receptes
finalistes prèviament
seleccionades, seran
elaborades durant la I Fira
d’Alimentació i Salut, el dia
16 de novembre.

Moment de la presentació de la fira
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NOTÍCIESoD’ENTITATS
Pla de Desenvolupament Comunitari

Creu Roja La Noguera
• Campanya ONADA DE CALOR,
Campanya de prevenció dels
efectes de la calor en gent gran,
malalts crònics o discapacitats. Es
realitza un seguiment d’aquestes
persones en el tema de salut i calor
i es faciliten consells pràctics per
evitar els cops de calor. Per a més
informació tel. 973445795.

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
i Administracions Públiques

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 «Som 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 9 d’agost, concert per la campanya de “Som lo que sembrem” amb
els grups musicals Adrenalina, Verborrea, Goiten, Silver Suck i Aluminosis.
- Dissabte 23 d’agost, concert de Techno amb Dj’s a càrrec del col·lectiu Elite
Sound.

Associació Dones d�Almatà
• Campanya «Estimes els llibres? llegeix!».
Venta de llibres de segona mà, cada dijous
de juny a Setembre, al c/ Miracle núm. 28, de
17 a 20h.

Casal Pere III
• 9 d’agost, sortida amb piragua a Sant
Llorenç de Montgai.

La llotja de l’oví es reuneix a la sala
polivalent del Xalet Montiu

A partir del primer dis-
sabte del mes d’agost els
membres de la Llotja de
l’Oví que es reuneixen des
de ja fa molts anys a la ciu-
tat de Balaguer, tots els dis-
sabtes al matí, gaudiran
d’un nou espai per debatre
els preus de mercat del cor-
der, i poder anar profes-
sionalitzant la llotja, adap-
tant-se a les noves tecnolo-
gies, per tal de convertir-la
en un referent a nivell de
Catalunya.

Aquest espai que els
han cedit per fer les reuni-
ons, és la sala polivalent del
Xalet Montiu de Balaguer,
seu de l’Impic.Xalet Montiu

“L’Or de la Noguera”, nou grup
d’havaneres de la ciutat de Balaguer

Des del passat mes
d’abril, Balaguer compta
amb un grup d’havaneres
“L’or de la Noguera” sorgit
dins del Casal de la Gent Gran
de Balaguer. Des de Sant
Jordi fins a la data, el grup
dirigit per Francesc Mor, ha
realitzat diferents actuaci-
ons, amb força èxit, a dife-
rents casals i residències de
les nostres contrades. La
darrera actuació va ser en
l’homenatge al centenari
Josep Domingo.

Després de l’acord entre els mebres de la llotja i
l’Ajuntament de Balaguer, que cedeix l’espai

L’Or de la Noguera

Josep Domingo Be-
triu, nascut a Rubió, l’any
1908, va rebre el passat dia
28 de juliol la Medalla
Centenària del Departa-
ment d’Acció Social i Ciu-
tadania.

Li lliurà la medalla l’ad-
junt a la direcció dels Ser-
veis Territorials d’Acció
Social i Ciutadania a
Lleida, Juanjo Falcó.

A l’acte també hi van
assistir l’alcalde de Bala-
guer, Miquel Aguilà, el
president del Consell Co-

marcal de la Noguera,
Vicent Font i l’alcalde de
Foradada.

L’homenatge va tenir
lloc a la residència de gent
gran Sant Domènec de
Balaguer.

La Medalla del Cente-
nari és una iniciativa de la
Secretaria de Polítiques
Familiars i Drets de
Ciutadania del Departa-
ment d’Acció Social i
Ciutadania. Es tracta
d’una medalla d’argent
gravada amb el nom i
l’any de naixement com-
memorativa del centenari.
A aquest reconeixement
institucional poden ac-
cedir totes les persones
residents a Catalunya que
compleixin els requisits i
realitzin la sol·licitud
corresponent.

Homenatge a Josep Domingo

Betriu pel seu centenari, a la

Residència Sant Domènec

Homenatge a Josep Domingo

Hi van participar els
alcaldes de Balaguer i
Foradada i el
president del Consell
Comarcal
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- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells

- Tècniques d’estudi i de redacció

-Preparació per a les Proves d’Aptitud per a
l’Accés a la Universitat

(Selectivitat, majors 25 anys)
- Preparació per a les proves d’accés al

cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

GRUPS REDUÏTS
PROFESSORS LLICENCIATS

C/ Barcelona, 36 entresol 1a
Tel. 973 447911 - BALAGUER

Centre de Reforç Escolar

EINA ESTUDIS 2002, SCP

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

El passat dia 1
d’agost es va cloure el
Curs de Monitors de
Menjador organitzat per
Creu Roja, que s’havia
iniciat el 21 de juliol, amb
una durada de 40 hores
lectives i amb 18 alumnes.

En l’acte de cloenda el
president de Creu Roja a
la Noguera, Joan Biscarri,
va fer entrega dels
corresponents diplomes a
l’alumnat, i va anunciar
que el proper curs de
formació que organitzarà
aquesta entitat serà el de
Socorrisme a la tardor
d’enguany, i que probable-
ment ja es podrà impartir
a la nova Aula de
Formació de la que
disposarà Creu Roja,
ubicada a la plaça Sant
Salvador.

Cloenda del curs de monitors

de menjadors organitzat per

Creu Roja de Balaguer

Curs de monitors de menjador

El curs d’una durada

de 40 hores ha

comptat amb la

presència d’un total

de 18 alumnes

El proper 10 d’agost se celebra la Festa
de Sta. Clara al Santuari del Sant Crist

La festa de Santa Clara al Sant Crist

Finalitza el primer curs de ball country
a la sala de ball del Molí de l’Esquerrà

El passat dimarts, dia 29
de juliol va tenir lloc la darre-
ra sessió del primer curs de
Country a la Sala de Ball del
Molí de l’Esquerrà amb una
festa de cloenda on a part
dels 60 alumnes, va assistir
l’Alcalde de Balaguer, per tal
de compartir amb tots els
assistents al curs i els pro-
fessors el darrer dia. Els pro-
fessors varen lliurar a tots els
assistents un CD amb les
músiques dels diferents
balls.

El Santuari del Sant Crist acollirà la festa després

de l’èxit de l’edició de l’any passat, a les 19 hores

Cloenda del curs de country

El proper diumenge, dia
10 d’agost i a les 7 de la tar-
da tindrà lloc una nova cele-
bració, després de l’èxit de
participació de l’any passat,
de la festivitat de Santa Cla-
ra al Santuari del Sant Crist.

La celebració tindrà lloc
en el mateix santuari i es re-
presentarà el trànsit de San-
ta Clara, amb el relat, a càr-
rec d’un cronista, d’alguns
moments de la vida de San-
ta Clara amb la inclusió de
danses i cançons interpreta-
des per elles mateixes i un
grup de voluntàries que fa-
ran, de ben segur, gaudir a
tot el públic assistent a la
festa.
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Embotits Fets de Casa

Cal Puspau
C/ Carretera, s/n - Tel. 973 459119

C/ Obach, 2 - Tel. 973 459040
25737 CUBELLS

Us desitja Bona Festa Major

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

ESTADES PERMANENTS, TEMPORALS i
DE CAP DE SETMANA � CENTRE DE DIA

Del 20 al 24 d’agost, la població de
Cubells celebrarà la seva Festa Major

Cubells celebra la seva
Festa Major d’estiu del 20 al
24 d’agost. Els actes s’inici-
aran el 20 d’agost amb un
espectacle musical i poètic
a càrrec de Boulevard Espec-
tacles, a l’Església del Cas-
tell, a partir de les 21,30 ho-
res.

Els actes continuaran el
dia 21 a partir de les 6 de la
tarda, amb un taller de màs-
cares per a petits i grans a
càrrec dels Diables de
Balaguer, a la Plaça Sant Ju-
lià i a partir de les 10 del ves-
pre hi haurà el Gran Sopar
de Gala amb l’actuació del
grup México Mágico a la pis-
ta esportiva.

El divendres 22 a les 6 de
la tarda, hi haurà un taller
amb productes reciclats, i a
les 23,30 hores començarà la
nit de foc i rock and roll amb
els Diables de Balaguer i l’ac-

tuació de la Tribu de Santi
Arisa, Sexyphonics i el Duo
Coral.

El dissabte 23 comença-
rà amb l’actuació del grup

d’animació infantil la Troca
a les 6 de la tarda, i el grup
Musicalia amenitzarà les
sessions de ball de tarda i
de nit.

Els actes culturals,
lúdics i musicals,
conformen una
programació de molta
qualitat

Els actes de la Festa
Major de Cubells finalit-
zaran el diumenge 24
d’agost, amb la celebra-
ció del I Concurs de pin-
tura ràpida, a les 10,30 del
matí. Acte seguit hi hau-
rà l’Ofrena Floral i la Mis-

sa Solemne dedicada a la
Mare de Déu del Castell.

A partir de les 5 de la
tarda, s’exposaran les
obres del Concurs de pin-
tura Ràpida i es farà
l’entrega dels premis cor-
responent a l’Església de
Sant Miquel i a les 6 de la
tarda, jocs per als més
petits a càrrec del grup lo-
cal Puspirubi.

A partir de les 8 del
vespre hi haurà la sessió
de ball fi de festa amb l’Or-
questra Junior’s a la pista
poliesportiva de Cubells.

El diumenge 24 d’agost,

Cubells acollirà el

I Concurs de Pintura Ràpida

Orquestra Junior’s

Les obres del concurs
seran exposades a
partir de les 5 de la
tarda a l’Església de
Sant Miquel

Nit de rock amb La Tribu de Santi Arisa
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La vila d’Àger celebrarà la seva Festa
Major’08 des del 14 fins al 17 d’agost

La vila d’Àger estarà de
festa a mitjans del mes
d’agost, amb la celebració
de la seva Festa Major.

El dissabte 9 d’agost, a
partir de les 10 del matí, hi
haurà el torneig d’escacs al
local social, i a les 9 del
vespre, concert d’orgue a
l’església de Sant Vicenç a
càrrec de l’Associació
Catalana d’Orgue.

El dijous 14 d’agost, a
partir de 2/4 de 6 de la tarda,
se celebrarà l’escala en Hifi
infantil juvenil al local social.
A partir de les 10 del vespre
hi haurà el gran sopar de
festa major a la placeta del

local social, i tot seguit el
popular bingo de festa
major.

A partir de les 12 de la
nit, hi haurà la traca d’inici
de festa major, seguida del
ball de nit amb l’Orquestra
Privada.

Els actes continuaran el
divendres 15 d’agost amb la
demostració de puntaires a

Orquestra Privada

partir de les 11 del matí. A
les 12 del migdia, la
celebració de la missa de
festa major i a les 2 del
migdia el llevat de taula pels
carrers de la vila. A partir de
les 17,30 hores gran partit de
futbol a l’Estadi Santes Creus
entre Garses i Guillemotes i
tot seguit entre Rurals i
Kamakus.

A les 22,30 arribarà el
torn de les havaneres amb
Havaneres Marinada, amb
rom cremat per a tothom. El
Duo Montse i Joe seran els
encarregats d’amenitzar el
ball, que tancarà un DJ local.

El dissabte, torneig de
bàsquet, de futbol i de futbol
sala, i durant la tarda
cucanyes i animació infantil.
El Duo Zadit amenitzarà el
ball de tarda i de nit, mentre
que els Diables de Balaguer
seran protagonistes del
correfoc.

Àger de Festa Major

Tot i que els actes
començaran el dissabte
9 d’agost amb un torneig
d’escacs i un concert
d’orgue

Els actes de la Festa
major d’estiu de la pobla-
ció d’Àger finalitzaran el
diumenge 17 d’agost.

A partir de les 12 del
migdia, hi haurà la tradi-
cional missa de diumen-
ge, i a 2/4 d’1 actuarà l’es-
bart dansaire Els Raiers.

Per la tarda continua-
rà el torneig de futbol
sala, i se celebrarà el con-
curs de dibuix infantil i ju-
venil a la placeta del local
social.

A partir de les 6 de la

tarda hi haurà la tradicio-
nal guerra d’aigua a la
placeta del local social,
mentre que a partir de les
8 de la tarda, hi haurà el
tradicional cos de la cor-
dera.

A partir de les 8 del
vespre començarà el ball
de tarda i disfresses infan-
tils amenitzat pel Duo Co-
ral. A la mitja part del ball
de tarda hi haurà llango-
nissada popular per tots
els presents per reposar i
prendre força.

Per finalitzar els actes
festius de la festa major
d’enguany, el grup musi-
cal Duo Coral amenitzarà
una llarga sessió de ball
de nit, acabant amb la tra-
ca final de la Festa Major
d’Àger, com a senyal de fi
de festa.

El diumenge a les 6 de la

tarda, se celebrarà la popular

guerra d’aigua a la placeta

Els Diables de Balaguer presents a Àger

Durant la tarda es
celebrarà el concurs
de dibuix infantil i
juvenil a la placeta
del local social
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L’Ajuntament de
Les Avellanes, Santa Linya,

Tartareu i Vilanova de la Sal,
convida a tothom a gaudir de les seves

Festes Majors

Les Avellanes celebra la seva Festa
Major del 14 al 17 d’agost

La festa començarà el
dijous 14 a les 00:30 amb la
II Festa Eròtica amb la pi-
cant orquestra, Amarcord, i
a les 01:45, començarà la Se-
gona nit eròtica amb
striptease. A la mitja part hi
haurà Sardinada Popular per
recuperar forces.

El divendres 15 a les 12:00
del migdia Santa Missa de
Santa Maria, el Concurs de
Botifarra i joc del Catxo a la
plaça major a càrrec dels
mossos del poble i pintada
de samarretes, a càrrec de la
quitxalla del poble.

A partir de les 17:00 de la
tarda, hi haurà la Gimcana

d’aigua sostenible per la
canalla del poble.

A partir de les 7 de la
tarda, Cursa de BTT’s amb
categories infantil i Sènior.
A les 21:30, sessió de ball
amb Duetto, que també
amenitzarà el ball de nit.

El dissabte 16, a partir de
les 12:00 Missa de Sant Roc
seguida del tradicional

Grup Amarcord

Vermut, el concurs de
Botifarra i joc del Catxo a la
plaça major. A les 12,
concurs de cassoles pels
diferents carrers del poble.

A les 17:30 de la tarda,
espectacle de jocs per petits
i grans amb Tombs creatius
a la plaça del poble. Hi haurà
xocolatada popular. A les
00:30 nit de festa amb la
orquestra  Trafic. A la mitja
part la festa no decaurà
gràcies a la Batucada.

El diumenge 17,
finalitzarà la festa, amb el
vermut i la final del concurs
de Botifarra i joc del catxo a
la plaça del poble, a les 12
del migdia.

A la tarda, partit de futbol
solters i solteres contra
casats i casades i a les 10 del
vespre, Gran Sopar de
Germanor a la Plaça, donant
per acabada la festa major
un any més.

Orquestra Trafic

La Festa Major de les
Avellanes és una de les
més divertides de la
comarca de la Noguera
amb molts actes lúdics

La Festa començarà
amb el repic de campa-
nes, el Campionat de bo-
tifarra i la sessió de ball
amenitzada pel Duo
Al&ma i la festa amb 7d-
rock, fins a altes hores de
la matinada.

El dissabte 30 conti-
nua la festa amb la Missa,
les sardanes i el vermut a
les 12 del migdia. A les 5
de la tarda, cucanyes i ball
de tarda amb Marinada,
que també amenitzarà el
ball de nit, juntament amb
Factoria.

El diumenge 31, la
Missa i el Vermut a les 12,
el llevant de taula amb els
grallers i geganters de
Camarasa, el partir de fut-
bol i el ball fi de festa amb
Duetto i sopar lleuger
amb entrepans.

La població de Santa Linya es

vesteix de festa del 29

d’agost a l’1 de setembre

Orquestra Marinada

La música serà la
protagonista de la
Festa Major de Santa
Linya a finals dels
mes d’agost
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Tartareu de festa major del divendres
22 fins diumenge 24 d’agost

El divendres, 22 d’agost
a partir de les 8 del vespre, hi
haurà el «Xupinazo» d’inici
de Festa Major, i a conti-
nuació gran cercavila per tot
el poble.

A les 10 de la nit,
celebració del sopar de
germanor i després per
acompanyar el cafè i per fer
sobretaula el  Bingo.

A partir de 2 /4 d’1 de la
matinada, gran ball d’inici de
festa a càrrec del Trio
Foxtres.

El dissabte continuarà la
festa a partir de la 1 del
migdia  i per seguir la
tradició i per fer baixar la

Duo Coral

Grup 7-Drock

La novetat de la festa
major d’enguany és la
celebració d’un concurs
de truites, el dissabte a
la tarda

El president de la
Diputació de Lleida,
Jaume Gilabert, va visitar
la comarca de la Noguera,
i més concretament
l’Ajuntament de Balaguer
i la seu del Consell
Comarcal.

La delegació de la
Diputació estava for-
mada a més del president,
pels diputats Enric Colom
i Montse Mayos.

Jaume Gilabert es va
reunir en primer lloc amb
l’alcalde de Balaguer,
Miquel Aguilà, i va signar
al llibre d’honor de la
ciutat.

Posteriorment, el

president de la Diputació
de Lleida, es desplaçà cap
al Consell Comarcal de la
Noguera on va ser rebut
pel mateix president,
Vicenç Font.

La visita va finalitzar
amb un dinar amb els
alcaldes de la comarca al
restaurant del Santuari del
Sant Crist.

El president de la Diputació,

Jaume Gilabert, visita

Balaguer i el consell comarcal

Jaume Gilabert i Miquel Aguilà

Va signar al llibre
d’Honor de la Ciutat
de Balaguer, en la
seva primera visita
oficial a la ciutat

calor i la ressaca XV guerra
d’aigua.

A les 17:30h  l’animació
infantil i festa de l’escuma
de colors a carrec de  En Gil
& Ratataplam. A partir de les
6 de la tarda, el  VIII Concurs
de botifarra, seguit d’un
berenar amb xocolata i
acompanyament.

Les sessions de ball del
dissabte correran a càrrec del

Duo Coral i per la matinada
més marxa per a tothom
amb el grup 7D-rock.

Els actes es clouran el
diumenge amb la  Missa de
festa Major a les 12 del
migdia. I a la sortida coca i
moscatell per a tothom. A
les 13:30 del migdia vermut
de ressaca. A la tarda,
cucanyes per a la canalla. A
les 6 de la tarda, la novetat
de la Festa amb el  Concurs
de truites. El truiter que faci
la truita amb més presencia
i més bon gust tindrà premi.
S’ha de ser original i
innovador. A partir de les 8
de la tarda hi haurà el
lliurament de premis i ball de
tarda amb el grup dels veïns
d’Alberola Jalaysa. Per
acabar la festa, a partir de les
10 del vespre hi haurà el
sopar de pagès amb bocates
i sangria hi ha continuació
més bingo. Tot seguit fi de
festa amb el grup Jalaysa.
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9, 10 i 11 d�agost
FESTA MAJOR DE

SANT LLORENÇ DE MONTGAI
La Comissió de Festes convida a tothom a gaudir

dels seus dies de Festa Major

Actes culturals, lúdics i musicals
conformen la festa de Sant Llorenç

Sant Llorenç estarà de
festa aquest cap de setma-
na, amb un programa ple
d’activitats, que començaran
el divendres 8 d’agost amb
el repic de campanes, i a la
tarda, el IV Campionat de
Tennis Taula, el Concurs de
Botifarra i Siset, per acabar
amb el sopar de germanor i
el ball d’inici de festes amb
l’extraordinaria orquestra
Doble Swing. Seguidament
i pel jovent, el grup 7D-Rock
posarà la marxa fins a la
matinada.

El dissabte hi haurà l’ex-
posició històrica de docu-
ments del municipi del 1936-
39. A les 12 del migdia, gim-
cana per a la mainada i con-
curs de pesca infantil, abans
del partit de futbol solters
contra casats. A les 9 del ves-
pre una projecció fotogràfi-
ca de l’entorn natural de Sant

Llorenç donarà pas al ball
amb l’Orquestra Solimar.

El diumenge, després de
la Missa, hi haurà cucanyes
pels més petits i per la tarda,

concurs de pesca d’adults i
també el IV Concurs de Pas-
tissos donarà pas al ball fi
de festa amb el Duet
Elegance.

La Festa major de Sant
Llorenç de Montgai se
celebrarà del divendres
8 d’agost al diumenge
10 d’agost

La Festa Major de
Castelló començarà el
dijous 14, amb el corre-
focs amb els Carranquers
de Cervera i l’actuació
musical dels grups 7D
Rock i Lexu’s, a la pista
poliesportiva.

El divendres a partir de
les 6 de la tarda, el Sidral
posarà l’animació infantil,
mentre que la Orquestra
Traveling amenitzarà les
sessions de ball de tarda i
nit.

El dissabte continurà
la festa amb el parc
aquàtic a les piscines, el
concurs de butifarra, i les
sessions de ball amb
Odisea, i l’actuació de tres
tenors del Liceu. La festa
acabarà el diumenge amb
la sessió de ball amb
l’orquestra Tangara.

La Festa Major de la població

de Castelló de Farfanya,

del 14 al 17 d’agost

El grup Lexu’s a Castelló de Farfanya

La Festa comença
forta amb correfocs i
7D-Rock i Lexus, la
nit del proper dijous
14 d’agost

Festa Major de Sant Llorenç
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El Consell Comarcal  de la Noguera
posa en marxa el Bus de la Festa

El Consell Comarcal de
la Noguera, mitjançant el Pla
Comarcal de Joventut, amb
la col·laboració de l’Institut
Municipal Progrés i Cultura
de Balaguer, posa en marxa
el Bus de la Festa.

Aquest nou servei con-
sisteix en posar a disposició
dels joves de la Comarca de
la Noguera, d’ un servei d’Au-
tobús nocturn gratuït per tal
que puguin gaudir de les fes-
tes Majors de la Comarca
despreocupant-se de la con-
centració que requereix la
conducció tot incidint en un
augment de la seguretat vià-
ria.

Durant l’estiu de l’any
2008 el Consell Comarcal de
la Noguera endegarà una
experiència pilot amb la festa
major de Cubells. Concreta-Iniciativa del Consell Comarcal de la Noguera

Els joves de la comarca podran anar el proper 22
d’agost a la Festa Major de Cubells en un Bus
nocturn i gratuït que passarà per diferents pobles

ment el divendres 22 d’agost
s’iniciarà aquest servei amb
la ruta: Albesa, Menàrguens,
Térmens, Vallfogona de
Balaguer, Balaguer, La
Sentiu de Sió, Cubells.

Totes aquelles persones
dels diferents pobles de la
comarca de la Noguera que
vulguin gaudir del servei
s’hauran d’apuntar al seu
respectiu Ajuntament, es-
sent el límit d’inscripció per
anar a la Festa Major de
Cubells del dia 22 d’agost, el

dia 20 d’agost.
El Consell Comarcal de

la Noguera no descarta, en
funció de l’interès que des-
perti el programa, ampliar a
noves rutes i noves festes
majors, per aquest estiu, i de
cara a les properes edicions
dels propers anys, esperant
veure els resultats d’aquesta
prova pilot.

 Per a més informació és
pot consultar ala pàgina:
www.noguerajove.cat, portal
de joventut de la Noguera.

Cubells, serà la població de la prova pilot
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Les Terres del Marquesat inicia
l’activitat d’estiu, visitant Oliola

L’Associació Cultural
«Les Terres del Marquesat»
ha iniciat la temporada d’es-
tiu 2008 amb una passejada
pels punts més emblemàtics
del municipi d’Oliola, i de la
mà d’experts locals ha do-
nat a conèixer la seva geolo-
gia, la seva flora, la seva his-
tòria i els monuments més
importants.

El recorregut s’inicia per
l’ermita del Sagrat Cor, al
Nord-oest d’Oliola i a 452
metres d’alçària. Mirador
privilegiat des d’on es poden
apreciar les restes, encara
esponeroses, de l’antic bosc
primigeni d’alzines que
cobria tot el territori. En
Ramon Bernaus fa quatre
cèntims de la història
d’aquesta ermita.

El segon punt a visitar ésEsglésia de Sant Tirs

La visita didàctica està dirigida per experts locals
que fan més amena i divulgativa la visita als
diferents indrets dels municipis de la Noguera

el poble d’Oliola (504 me-
tres), situat al vessant d’un
turó on s’esglaonen les
edificacions, i al peu de les
restes de l’antic castell,
anomenat popularment
«castell dels moros»,
nominació confirmada en
aquest cas per les fonts
documentals que ens diuen
que l’any 909 el governador
musulmà d’Osca, Muham-
mad al-Tawïl, s’apoderà
d’aquest castell, que sembla
d’origen visigot, i que restà

en mans andalusines fins els
voltants del 1035.

El castell passà per
diverses mans, entre elles les
del casal de Cardona, al
segle XVI.

El poble manté el regust
musulmà, amb les cases
enfilant-se pel turó vers el
castell, i els seus carrerons
estrets i laberíntics.

Cal destacar l’es-
glésia de Sant Tirs, on
s’assenta el poble, a llevant
del castell.

Oliola

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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Cicle de cinema antic a la Plaça del
Teatre de Balaguer amb Chomón

Amb l’objectiu de recu-
perar i debatre sobre anti-
gues filmacions que han es-
tat cabdals en la Història del
Cinema, l’Institut Municipal
de Progrés i Cultura de
Balaguer a través de la seva
àrea del Museu de la Nogue-
ra i amb la col·laboració de
la Federació Catalana de
Cineclubs, han organitzat la
projecció i cine-fòrum per
aquest mes d’agost de dos
pel·lícules que contenen
obres del genial director i
realitzador d’inicis del segle
XX Segundo de Chomón.

Segundo de Chomón
fou el cineasta espanyol més

internacional del període
mut. Va treballar en dues
productores fonamentals
d’Europa, la Pathé Frères de
París i la Itala Film de Torí.
Va col·laborar activament en
pel·lícules mítiques com
Cabiria (1914) de Giovanni
Pastrone o Napoleón d’Abel
Gance.

Però, Chomón va viure i

El Cicle es projecta a la Plaça del Teatre

treballar també a Barcelona,
i en el seu estudi va crear
moltes de les petites
meravelles que presenta el
programa «Segundo de
Chomón» que inclou
documentals, color,
fantasia, prestidigitació,
trucatges. I els efectes
especials més innovadors
del seu temps. Aquest
programa es projectà a la
plaça del Teatre de Balaguer
el passat divendres 1
d’agost.

La propera projecció del
cicle de cinema antic tindrà
lloc el proper divendres 8
d’agost al mateix lloc i hora,
i serà el llargmetratge
«Maciste a l’infern» on
Segundo de Chomón va
treballar com a realitzador i
que en la seva època fou
qualificat com el primer «film
pornogràfic» de la història
del cinema.

Segundo de Chomón

Durant dues sessions es
projecten les millors
obres del cineasta
Segundo de Chomón, l’1
i el 8 d’agost

El Taller de les Arts és
una activitat d’estiu que
organitza l’Institut Muni-
cipal Progrés i Cultura, i
que engloba diferents
activitats culturals com
són el teatre, la música,
la dansa i la plàstica.

Aquest Taller s’ha
organitzat en tres torns
des del  30 de juny fins a
l’1 d’agost i han participat
nens i nenes en edat
compreses entre els 4 i els
10 anys.

Les activitats d’aquest
taller de les Arts, han estat
dirigides per professors
de l’Escola Municipal de
Música, de L’Escola Muni-
cipal d’Arts Plàstiques  i
de l’Escola Municipal de
Dansa, i que han estat
molt ben acollides pels
diferenst nens i nenes.

Finalitzen els torns del Taller

de les Arts, amb música,

teatre, plàstica i dansa

Taller de les Arts

Els joves han
practicat tot tipus
d’activitats sota la
direcció de les
Escoles Municipals
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres

Amagada darrere les
gelosies del jardí, la Peònia
assisteix per primera vega-
da a la representació d’”El
pavelló de les peònies”,
una de les òperes xineses
més famoses de tots els
temps, però prohibida a
les dones perquè les
indueix a comportaments
impropis. Som a la Xina
del segle XVII. Les noies
de bona família han estat
educades per obeir. No
poden triar el seu marit,
però ningú no els pot
impedir somiar en l’amor.
Lisa See és autora també,
de “Flor de Neu i el ventall
secret” (2006), novel·la que
ens descobreix el llenguat-
ge secret anomenat nu-
shu que utilitzaven les
dones xineses al s. XIX per
comunicar-se entre elles.

El racó del poeta

El pavelló de les

peònies

Autor: Lisa See

Gènere: Novel·la

Paul Preston

Autor: Franco: el gran

manipulador

Gènere: Biografia

Crecer con dos idiomas

Autor: Una

Cunningham-Anderson

Gènere: Ensenyament

En aquest llibre, el
gran historiador britànic
Paul Preston, el més
destacat biògraf del
general Franco, destrueix
un a un els mites que el
dictador va intentar cons-
truir al voltant de la seva
persona. Les permanents
manipulacions de la rea-
litat impulsades pel Cau-
dillo i per la cort d’adula-
dors que varen viure al
seu costat durant gairebé
quaranta anys són analit-
zades en aquesta obra per
posar de manifest l’en-
gany, la falsedat i la per-
manent hipocresia que
van presidir el règim
franquista. Lectura im-
prescindible per entendre
un dels períodes més trà-
gics de la història contem-
porània del nostre país.

Cada cop més, la vida
diària de moltes famílies
es desenvolupa en con-
tacte amb dues o més
llengües i les respectives
cultures. “Crecer con dos
idiomas” s’adreça a pares i
professionals que vulguin
ajudar els infants a treure
el màxim rendiment pos-
sible d’aquesta situació.

En aquest llibre troba-
rem casos reals amb expe-
riències de cinquanta
famílies de tot el món i
consells pràctics per
col·laborar en el desenvo-
lupament lingüístic dels
més petits. A més, ofereix
informació actualitzada
sobre recursos dispo-
nibles a internet i tot el
necessari per educar un in-
fant en un entorn d’enriqui-
ment cultural.

Miquel Trilla

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

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

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

A l’encalç del bé composo propòsits,
hostatjant tothom desitjós de guidi
i l’ombra es torna llum.
Canemassos vius de colors empàtics
adornen el camí
que em plau de caminar
i el temps belluguejant,
sovint em serveix estampes
que en sí ja són un regal.
No desitjo més. Amb això en tinc prou.
La memòria, ben desperta encara,
em facilita resums:
Rigor, vida precària,
i el cru d’alguns colors
que des de sempre ennobleixen.
Potser la pruna aspra
o el pèsol ben cuinat,
s’asseuen cada dia al meu record,
i això només,
- branca de saüquer que tot ho curava-
refà un esbós de vida
dispensant felicitat.
Sense artifici. Per instint.
Una manera de ser
que em complau més que la pela.
Que hi puc fer... ?
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Entrega de diplomes als participants al
Taller d’Arqueologia del Pla d’Almatà

La Plaça del Teatre va
servir d’escenari pel con-
cert que la “City of
Sheffield Orchestra”, va
oferir als 400 espectadors
que van assistir a l’acte
que s’emmarca dins del
cicle de concerts de les
Nits Musicals d’estiu a

Balaguer.
L’orquestra de

Sheffield, formada per
vora un centenar de joves
músics, va formar-se l’any
1980 i es va establir
rapidament com una de
les millors orquestres ju-
venils d’Anglaterra.

400 persones al concert de

l’orquestra de Sheffield

Orquestra de Sheffield

Participants al Taller d’Arqueologia

El passat divendres 25 de
juliol va finalitzar el Taller
d’Arqueologia que es realit-
zava al jaciment andalusí del
Pla de Balaguer, amb la ins-
cripció de joves entre 14 i 21
anys.

La intervenció d’aquests
joves, ha posat al descobert
l’habitació principal de la
casa número 3 del jaciment,
amb una llar de foc excava-
da directament al terra de
l’estança i restes de clave-
gueram que la travessaven.

Els aprenents d’arqueò-
leg han localitzat, netejat i in-
ventariat una gran quantitat
de fragments de vaixella de
cuina i taula de mitjans del
segle XI, que han estat dipo-
sitats al Museu Comarcal de
la Noguera per a la seva res-
tauració.

La vicepresidenta de l’IMPIC, Mar Roldán va ser
l’encarregada de lliurar els diplomes als
participants al Taller d’Arqueologia
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Nens i nenes de Balaguer participen a
la processó dels fanalets de St Jaume

Unes 150 persones
van assistir a una nova
edició de Música als Cas-
tells, amb l’actuació del
duo Syncopa, el passat
dissabte 26 de juliol, al
Castell Formós de
Balaguer.

El Duo Syncopa va

oferir un concert líric de
gran qualitat, dividit en
dues parts: la primera ba-
sada en temes d’aquí, i
una segona part basada
en operetes vieneses, que
eren comentades abans
de ser interpretades per la
cantant del Duo.

El Duo Syncopa va actuar al

Castell Formós, el 26 de juliol

Duo Syncopa

Festa dels Fanalets de Sant Jaume

El passat 24 de juliol,
centenars de nens i nenes
varen omplir la plaça de Sant
Jaume, punt de reunió, i el
carrer d’Avall de Balaguer ,de
llum i color amb la tradicio-
nal festa dels fanalets, que
any rera any l’Associació de
veïns del Centre Històric or-
ganitzen, dins l’ ampli calen-
dari festiu estiuenc, per tal
de revitalitzar les antigues
tradicions.

A les vuit del vespre en
punt, membres de la
organització lliuraven un
fanalet a cada nen i després
de berenar iniciant la
processó a la plaça de Sant
Jaume precedida pel
conegut Sereno, gegant de
Balaguer, i acabà el
recorregut a l’església del
Miracle.

La processó, precedida pel gegant “El Sereno” va
anar de la Plaça de Sant Jaume fins a l’Església del
Miracle, organitzada pel Centre Històric
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El Balaguer inicia els
entrenaments de pretem-
porada el passat dijous
24 de juliol, sota les or-
dres del tècnic David
Capdevila.

Capdevila va trobar-
se amb una trentena de

jugadors, alguns d’ells a
prova durant la pretem-
porada, per veure si con-
vencen al tècnic per for-
mar part de la plantilla.
D’altra banda, el passat
dimecres va incorporar-se
a la disciplina del primer
equip, el davanter centre
Joni Espinosa, procedent
del Haro, i amb una am-
plia experiència com a ju-
gador de tercera divisió.

El campionat de lliga
començarà el darrer diu-
menge d’agost, a casa,
davant el Miapuesta.

Amb la incorporació de Joni

Espinosa, el Balaguer tanca la

plantilla del primer equip

Primera foto de la plantilla 2008-2009

FUTBOL>> Podria
quedar-se algun dels
jugadors que estan a
prova durant la
pretemporada

El Balaguer inicia la pretemporada
amb dues victòries a Binefar i Gerb

El Balaguer va disputar
el seu primer partit de la
pretemporada, sota la direc-
ció del tècnic David
Capdevila, el passat dissab-
te 2 d’agost al camp del
Binefar, equip que entrena
Lecumberri. Els balaguerins
van imposar-se per 2-3, tot i
que el primer temps va aca-
bar amb l’empat a zero inici-
al, els vermells van marcar
tres gols a la segona part,
obra de Romero, en dues
ocasions i Carles Martínez,
de falta directa. Amb el 0-3,
David Capdevila va efectuar
fins a deu canvis, i el Binefar
va poder escurçar les diferèn-

cies en els darrers minuts del
partit.

D’altra banda, el diumen-
ge 3 d’agost, els balaguerins
van enfrontar-se al Gerb, un
clàssic de la pretemporada,
durant les festes del poble
veí.

Els de David Capdevila
van imposar-se per 1-6, amb
gols de Joan Martínez, Raya,

Homenatge a Andreu Camats

Carlos Martínez, Toscano,
Genís i Patrick. El gol del
Gerb el va marcar el jove Blai.

Durant el descans  del
partit d’encontre entre el
Gerb i el Balaguer es va fer
un homenatge a Andreu Ca-
mats, qui va ser secretari
durant molts anys de la Unió
Esportiva Gerb, i que un ac-
cident el va deixar paralític,
en una cadira de rodes.

Els dos equips van fer el
passadís a l’homenatjat, i el
president del Gerb li va fer el
lliurament d’una placa com-
memorativa, mentre que el
capità de l’equip li lliurà una
samarreta de l’equip signa-
da per tots els jugadors de
l’actual plantilla i d’altres de
les passades temporades
que també es van sumar a
l’acte d’homenatge a Andreu
Camats, molt estimat i que
sempre ha estat vinculat al
club esportiu de la Noguera.

Un moment del partit davant el Gerb

FUTBOL>>L’equip de
David Capdevila
comença amb bon peu,
tot i que encara està en
període de proves
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Els nois i noies d’Estiu Esport van a
Llavorsí per fer esports d’aventura

La passada setmana van
finalitzar dues de les activi-
tats més participades del
Estiu Esport, com van ser el
Camp Base i el Camp II.

El Camp Base, amb un
únic torn, es va iniciar el 14
de juliol, i anava destinat a
nois i noies de 5 a 11 anys. El
Camp II, novetat d’enguany,
s’ha dut a terme en dos
torns, i anava destinat a jo-
ves d’entre els 12 i els 16
anys. Aquest Camp II es trac-
ta del preludi de la que serà
la nova escola municipal que
serà presentada el proper
mes de setembre per la regi-
doria d’esports de l’Ajunta-

ment sota el nom d’Esport
& Medi Natural.

El Camp II es tractava de
passar unes jornades en un
ambient força diferent de
l’habitual, experimentant la
practica de nous esports
d’aventura, com el submari-
nisme, el piraguisme,
l’espeologia, el trekking, l’es-
calada, BTT, l’acampada tir

Rafting

amb arc, la tirolina, rafting,
etc.

El passat divendres, més
d’un centenar de partici-
pants van anar a Llavorsí on
els esperava una jornada ple-
na d’activitat: rafting pels
més grans, hípica, multies-
ports com la tirolina, pont de
mico, tir amb arc i pesca a la
piscifactoria de Tavascan
pels més petits, que van fer
les delícies dels participants,
que ja pensen en tornar-hi
en una propera edició d’Es-
tiu Esport.

En l’edició d’enguany de
l’Estiuesport, i per primera
vegada, s’han omplert totes
les places ofertades en totes
i cadascuna de les activitats
que s’han realitzat, progra-
ma d’activitats que es va re-
petint cada estiu degut a la
bona acceptació per part dels
escolars que estan en vacan-
ces.

Multiesport

ESTIU ESPORT>>Més
de cent nens i nenes
practiquen rafting,
cavall, multiesports,
pesca i entre altres

El soci del Centre
Excursionista de Bala-
guer Ignasi Segura, forma
part de l’expedició «Terres
de Ponent al Lenin»,
juntament amb  sis alpi-
nistes més dels centres
Serralada de Mollerussa,

CIM de Bellpuig, i Urgell
de Tàrrega.

L’expedició començà
el 27 de juliol i acabarà el
21 d’agost. Desprès d’un
període d’aclimatació a
l’altura, està previst fer
cim el 17 d’agost si les
condicions físiques i
climatològiques ho per-
meten.

El pic Lenin té 7.134
metres d’altitud i està
situat al massís del Pamir
entre les repúbliques ex-
soviètiques del Kyrgyztan
i Tadjikistan.

Ignasi Segura intentarà fer el

cim del Pic Lenin, participant

en una expedició lleidatana

Ignasi Segura

ALPINISME>> El 27
de juliol s’iniciarà
l’expedició i el 21
d’agost culminarà,
fent el cim el 17
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Vladimir Baklan proclamat campió de
l’Open Internacional d’Escacs

PESCA>> El passat
dissabte, dia 26, va tenir
lloc a Balaguer el sopar de
la XXXIa edició del Con-
curs de les 24 h de pesca

El sopar es va cele-
brar al Nou Pavelló Poli-
valent, amb l’assistència

de l’Alcalde Miquel Agui-
là qui després de l’àpat de
germanor va lliurar els
premis als guanyadors de
les 24 hores, acompanyat
pel president de la
Societat de pescadors,
Joan Rodríguez.

Celebració del sopar de les 24

Hores de Pesca de Balaguer

24 Hores de pesca de Balaguer

Vladimir Baklan a l’esquerra de la foto

Vladimir Baklan guanya
la tretzena edició de l’Open
Internacional de Balaguer. El
passat 23 de juliol del 2008
va finalitzar la tretzena edi-
ció de l’Open Internacional
d’Escacs «Ciutat de Bala-
guer», essent aquesta una
de les edicions més com-
plertes que hi ha hagut. Un
total de 107 participants van
omplir el Nou Pavelló Poli-
valent de Balaguer durant
deu dies, amb gent vinguda
d’arreu del món: Estats
Units, Cuba, Rússia i molts
més països, ens fa adonar
de la  importància d’aquest
torneig a nivell internacio-
nal.

El Gran Mestre Vladimir
Baklan ha  tornat a quedar
campió del torneig igual com
ho va fer l’any 2005.

ESCACS>> Vladimir Baklan es proclama campió
amb 8 punts de 10, i sense haver perdut cap partida
durant tot el campionat disputat a Balaguer
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El Cristec inicia la temporada 2008-09,
incorporant al golejador Cristian

PESCA>> Marc Adsuar
és campió de Catalunya
de pesca a mosca per me-
nors de 18 anys, classifi-
cant-se per disputar el
campionat d’Espanya.
L’acompanyarà un altre
balaguerí, Genís Alarcón,

cinquè de Catalunya. Al
campionat d’Espanya
aquest setembre a Benas-
que, hi van els 5 primers
classificats de cada co-
munitat autònoma, i com-
ptarà amb dos balague-
rins entre els 5 catalans.

Marc Adsuar i Genís Alarcón al

campionat d’Espanya de pesca

Marc Adsuar, campió de Catalunya de pesca

Cristian retorna al Futbol Sala Balaguer-Cristec

El Club Futbol Sala
Balaguer comença a prepa-
rar  la propera campanya
2008-2009, en la que compe-
tirà  en la 1a Divisió Nacio-
nal «B», sota el patrocini de
Cristec. Jaume Canal, que
repetirà per 5a temporada
com entrenador del primer
equip, comptarà amb la ma-
joria d’integrants de la pas-
sada lliga.

La primera incorporació
cara a la nova temporada es
la de Cristian, jugador de 27
anys que juga en la posició
de pivot. Cristian, que es va
formar al club balaguerí
essent el seu màxim
golejador vàries tempora-
des, retorna a l’entitat
després de competir els dos
darrers anys a les files del
Sícoris.

FUTBOL SALA>> Jaume Canal continuarà com a
tècnic de l’equip, que manté la base de la plantilla
de la passada temporada, amb alguna incorporació
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Eric Demarchi es proclama campió de
Catalunya en els 50 metres lliures

El nedador del Club Na-
tació Balaguer, Eric
Demarchi va aconseguir el
diumenge la primera posició
i medalla d’or del Campio-
nat de Catalunya junior, en
la prova dels 50 metres lliu-
res amb un temps de 25 se-
gons 10 dècimes, i el diven-
dres la sisena  posició en els
100 metres lliures amb un
temps de 55 segons 35 dèci-
mes, aconseguint la mínima
per participar en el campio-
nat d’Espanya de natació.

Aquesta es la quarta
vegada consecutiva que
aconsegueix ser el millor de
Catalunya en la prova reina
de la velocitat assolint una
fita molt important.

D’altra banda, la
nedadora Cristina Marquina
Fuentes també del ClubBon paper dels nedadors balaguerins

NATACIÓ>>El nedador del C.N. Balaguer, Eric
Demarchi va proclamar-se campió en la prova de
velocitat amb un temps de 25 segons i 10 dècimes

Natació Balaguer, va
disputar la prova dels 50
metres braça, quedant
tercera de Catalunya i
medalla de bronze amb un
temps de 37 segons 01
dècimes, de la mateixa
manera el dissabte va
disputar la prova dels 200
braça i amb un temps de 2
minuts 55  segons 83
dècimes va aconseguir la
cinquena posició catalana,  i
el divendres per la tarda en
la prova dels 100 metres

braça amb un temps de 1
minut, 19 segons i 72
dècimes va quedar en la
sisena posició del
Campionat de Catalunya.

També cal destacar els
resultats d’en Carles Au-
berni Torné, que quedà 9è
classificat en les proves dels
100 i 200 metres lliures i 8è
en els 50 papallona amb un
temps de 29 segons 65
dècimes, un paper molt
destacat dels nostres ne-
dadors locals.

Eric Demarchi, campió de Catalunya
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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

Amb la present memòria
volem donar a conèixer als
simpatitzants i interessats, la
formació d’aquesta as-
sociació que es va formar en
data i fou acceptada i
registrada pel Departament
de Justícia de la Generalitat
de Catalunya, Servei Terri-
torial de Lleida amb el
número 31.726 i codi de
identificació fiscal propi de
les associacions.

Una vegada constituïda
i degudament inscrita
l’entitat, el primer pas que
varem fer, fou anar a
l’Ajuntament de Balaguer a
presentar-nos davant el
senyor alcalde Miquel Aguilà
per mostrar-li els estatuts de
l’associació i la constitució
de la Junta i fer-lo coneixedor
del nostre interès per la
reconstrucció del Castell
Formós. El Sr. Alcalde es va
fer palès de la nostra
iniciativa, oferint la seva
ajuda mitjançant els serveis
de l’Arquitecte municipal
que redactaria un estudi que
caldria fer de forma
immediata.

Desprès de set mesos
esperant rebre el comentat
estudi per part de l’Arqui-
tecte municipal, la Junta es
va dirigir per carta (registrada
en data 26 d’agost de 2006)
al Sr. Alcalde per tal de saber

Memòria d’Activitats
Junta de l’Assoc. per la reconstrucció del Castell Formós

de Balaguer

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

l’estat de l’estudi.
Com a resposta a la

nostra missiva, varem rebre
una trucada telefònica del Sr.
Alcalde que ens remetia a la
Directora del Museu Comar-
cal de la Noguera Sra. Carme
Alòs com a responsable de
tot el projecte relacionat
amb la reconstrucció del
Castell Formós. El mateix
dia, ens va rebre la Directora
del Museu, la Sra. Alòs i ens
va comunicar que el que
calia fer era un projecte i que
ella mateixa es posaria en
contacte amb l’arquitecte de
la Generalitat el Sr. Xavier
Rodríguez.

El dia 5 de febrer de 2007
ens avisà la Directora del
Museu Comarcal per tal
d’assistir a una reunió en el
Museu amb l’arquitecte Sr.
Xavier Rodríguez. En la dita
reunió el Sr. Rodríguez ens
comunica que calia fer un
pre-projecte, i que faria ell
mateix.

A mitjans de juny de 2007
tenim una nova reunió amb
l’arquitecte Sr. Rodríguez i
l’arquitecte municipal de
l’Ajuntament de Balaguer. Es
compromet l’arquitecte a
acabar el projecte abans de
les vacances d’agost però
ens dona instruccions de
treball que es podrien fer al
Castell, com treure terra de

les restes de l’edificació,
escorcollament i classifi-
cació de les restes extretes.
Restem pendents de la
concreció dels dits treballs.

Fins a finals d’octubre de
2007 no tenim noves notícies
del pre-projecte i del Sr.
Rodríguez, quan de nou la
Directora del Museu Comar-
cal ens requereix per una
nova reunió. En aquesta
trobada, l’arquitecte de la
Generalitat explica que el
Castell Formós es trobava
ubicat on actualment estan
els dipòsits d’aigua de la
ciutat i que cal fer unes cates
especials per als quatre
costats i saber si hi ha
galeries per sota dels
dipòsits coberts de runa. Es
compromet a entregar el
pre-projecte abans de Nadal
i també el resultat de les
cates.

Fins a la data de
publicació d’aquesta memò-
ria no s’ha tingut encara
notícies del pre-projecte ni
instruccions en ferm del
treball a realitzar pels
voluntaris de l’associació.

Aquesta entitat ha
sol·licitat diverses subven-
cions per tal de poder
realitzar la reconstrucció del
Castell Formós, amb un
discret resultat. Es va
demanar al Consell Comar-
cal la seva ajuda mitjançant
la concessió de beques per
estudiants per fer una tesi
sobre el Castell Formós,
recollint informació, recupe-

rant arxius i plànols rela-
cionats amb el Castell, fets
històrics relacionats etc...
Per part del Consell se’ns va
comunicar que calia
contactar amb el Ministeri
de Cultura, i que ja se’ns
notificaria el resultat de les
gestions. Tampoc hem
tingut cap resposta.

Cada dia que passa ens
resta il·lusió a tots els
membres de l’associació i
tots els simpatitzants que
varem començar aquesta
iniciativa amb ganes i
interès. Varem oferir els
nostres serveis, el nostre
treball de camp, els estudis i
plànols localitzats amb els
nostres limitats medis i no
hem rebut cap resposta
efectiva.

Trobem que hi ha poc
interès per part dels
governants de la nostra
ciutat però esperarem el
temps que faci falta per dur
a terme el nostre projecte.

Estem molt d’acord amb
les afirmacions realitzades
als mitjans de comunicació
per part del Sr.. Joan Arjona
en la presentació del seu
llibre i que en definitiva
denunciava que a Balaguer
sempre hi ha gent que ho
qüestiona tot, que hi posa
“peròs”,  que no ajuden ni
contribueixen a millorar la
ciutat, sempre posant
cullerada sense que hi calgui
i evidentment se’ls hi
demani. Cal que Balaguer
aixequi la seva autoestima,

cal treballar i millorar la
ciutat, promocionant-la per
vendre-la prohibint de forma
expressa tots els “peròs”.

En el transcurs d’aquest
tres anys s’han perdut
moltes subvencions, molts
treballs possibles a fer en el
Castell Formós.

No volem perdre
l’esperança de que finalment
arribi aquest pre-projecte i
puguem fer realitat la nostra
iniciativa. A totes les
persones interessades en
conèixer la nostra associació
i la seva finalitat posem a la
seva disposició els plànols
de Balaguer dels anys 1712
que estan exposats en els
aparadors  (La Favorita) del
carrer d’avall número 44 de
Balaguer, així com els
manuscrits dels germans
Villanueva sobre el comtat
d’Urgell.

Per part d’aquesta
associació es farà saber pels
mitjans de comunicació
locals i comarcals, totes les
activitats dutes a terme i la
documentació aconseguida
del Castell Formós de
Balaguer.

Volem agrair la col·labo-
ració i participació desin-
teressada a la associació de
les següents persones:
Ferreteria Viola, Jordi Bonet
Dalmau, Roiger’s i Liñan i
gestoria Thot Group.

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



27<<O P I N I Ó

Pocs i de tots colors
C.G.A.

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

- En aquests dies en que
costa tant caminar dret per
la calor que ens amorra a
l’ombra i a l’element líquid,
s’ha estrenat la nova
passarel·la damunt del riu.
Es pot dir tot el bo de la tal
obra, crec amb sinceritat ho
supera tot amb escreix. Sí
senyor, una encertada obra,
coronada amb èxit malgrat
els defectes estructurals que
en el seu dia va tenir. És de
desitjar que els altres
problemes que tenim,
tinguin amb un curt termini
la seva solució, amb el
mateix encert. Els que
recordem els voltants del riu
d’abans i veiem els d’avui no
podem tenir cap dubte del
molt que s’ha guanyat. Avui
dóna bo mirar el riu, i si tots
fóssim una mica més nets,

millor que millor. Quan el riu
Sió deixarà de portar
porqueria, pot ser un
espectacle força relaxant la
visió del riu a Balaguer.

- - En aquest darrers dies
ha marxat avall o amunt
segons vulgueu una
persona ben coneguda de
Balaguer, estic parlant del
Josep Badia Solé; el
“matalasser ”. Fill d’un
d’aquells personatges que
tota casa el tenia com un
propi, per refer matalassos
era un de casa. Com el Sepet
era el llauner de ritual. El
Sebastià, el paleta i el Manel
el pintor. Eren uns grans
professionals, senzills i
honrats. Es pot pensar que
no deixen d’ésser antigues
ruqueries, però jo quan hi
penso crec que eren nexes

d’unió entre famílies que
avui no tenim i ho estem
pagant ben car. No vull
oblidar al Jesús Auberni, que
per una petita quantitat et
venia tots els dissabtes a
donar corda al rellotge, que
potser ell t’havia venut. Es
diu, altres temps altres
guerres, cert, avui quan els
dits professionals, moltes
vegades no deixant d’ésser
uns aficionats, quan és
l’hora de cobrar, et fan o no,
una factura de notari que et
pot deixar guenyo, enyores
aquelles persones tant
mancades de títols i tan
competents.

El Pepe, era un home bo,
socarró, amb la rialla fàcil i
com tota persona segura de
sí mateixa, un tranquil. Ben
casat i amb el fill esquerat,
ara li pertocava rebre una
mica de la felicitat que ell va
repartir, i agafar la que en

sort la vida li volgués donar.
No ha estat possible, a
vegades la justícia divina no
s’entén, però per mi, el
podem ficar en aquets grup
petit de persones intrínse-
cament bones, com un
Josep Maria Monill, un Pepe
Aran i pareu de comptar. La
selecció en aquest cas no
depèn del nostre judici. Han
estat unes qualitats pròpies.
Unes virtuts i una manera
d’obrar les que han fet d’ells
unes bones persones de les
que no calia desconfiar, i que
els seu record perduri. Que
descansi en pau.

- - - El títol d’aquest article
no lliga gens de tot el tractat
fins ara, per tal cal aclarir-ho.
Voldria que s’entengués que
no he vist ni fel ni fetge en
l’escrit d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds a Balaguer en
resposta a les meves pregun-
tes del Groc 501, i això els

honora. Agraeixo molt que
es sentin afalagats, jo també
me’n sento, perquè el llegir
només ens portarà cultura i
educació que prou falta fa a
tots plegats.

Els ben asseguro que no
vaig anar amb cap mala fe
amb voler fer-los a tots co-
munistes, però és un fet que
viuen en comandita. No
vegin enemics on no en
tenen, poden arribar a voler
caçar bruixes i perdre la
salut, i essent petits mal-
grats tants colors i recordant
el que eren i el que són, pot
fer irreversible el final. Pel
seu coneixement jo no estic
afiliat en cap partit, per una
raó molt senzilla; cap em
voldria. Ni estic vinculat en
cap, ni he estat mai regidor.
En fi, en tot cas, ja parlarem
al Setembre si s’escau, ara
només cal desitjar bones
vacances a tothom.

Entrevistes Freaks.

Huracà de despropòsits.
Inyaqui Olarte Vives

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

Després d’un dia tòrrid,
la nit va començar xafogosa.
De vora el riu estant, em vaig
fixar en una negror que
lliscava ominosament des
de ponent per sobre la
muralla, tapant els estels. De
seguida, es veié la llum
esmorteïda dels llamps que
semblava incapaç de
travessar aquella densa
foscor. Amb puntualitat
germànica, cinc minuts
justos abans de l’hora d’inici
del concert d’Antònia Font,
es desfermà la tempesta
(amb majúscules). Les
conseqüències i seqüeles
d’aquest inoportú i brutal
fenomen atmosfèric es
perllongaren tot el cap de

setmana de la Transsegre.
De les moltes anècdotes,
successos i informacions
que m’han arribat sobre
devastacions meteorolò-
giques, em quedo amb un
parell de coses que penso
que cal comentar.

En primer lloc, l’edició
del diumenge tretze de juliol
del diari Segre. Una primera
pàgina dedicada quasi en
exclusiva a la baixada de
dissabte de la Transsegre
amb uns titulars i un
redactat més propis d’una
catàstrofe aèria o de la
crònica d’un bombardeig,
que d’una festa passada per
aigua.

Amb la meva visió freak

de la vida, no vaig poder més
que considerar-ho una
anada de l’olla del equip de
redacció del diari en qüestió.
Així que des d’aquí aprofito
per fer-los un fraternal
homenatge freak amb una
nova portada encara més
passada de voltes.

Hecatombe! Debacle!!
Apocalipsi!!! A la Transse-
gre. Milers de refugiats,
ferits, hipotèrmics, desapa-
reguts i embriacs.
La tragèdia va desbordar-se
a la brava riu avall. Els
inconscients remers van
veure’s sorpresos per la
tempesta perfecta en forma
de gotes de pluja, vent i
temperatures de fins a vint
graus. Molts no van poder
arribar a Sant Llorenç i ves a
saber on paren. Molts
testimonis i supervivents en
estat de xoc es refugien al
bar del poble on es donen a
la beguda per la impressió.

S’estudia retirar la capitalitat
de la comarca a Balaguer, per
incompetència, i passar-la a
Lleida on tot es perfecte i
mai no plou a la festa major.
Fins aquí l’homenatge als
amants de la premsa groga.
Ara ve la segona qüestió,
més seriosa i transcendent,
al meu entendre.

Els nou pavelló del Molí
de l’Esquerrà, de recent
construcció, va romandre
inundat i inútil tot el cap de
setmana. Va ser impossible
traslladar-hi algun dels
concerts de dissabte a la nit
que es feien a l’aire lliure. La
cosa té nassos. En ple segle
vint-i-u, un local públic, que
ha costat una bona mortera-
da, queda inservible després
d’una tempesta. Si, una
senyora tempesta, però els
magatzems del polígon,
Vipla, Baldomà, Pigot, per
exemple, van treballar amb
normalitat dissabte al matí.

Què passa? Que els arquitec-
tes i constructors públics
són uns ineptes? De qui és
la responsabilitat?

Acabo amb aquesta
reflexió: En cas d’autènti-
ques emergències els pave-
llons se solen usar de refugis
i hospitals. A Balaguer
hauríem d’anar sota el pont?

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

www.revistagroc.com
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Henry Lordoño, guanyador del concurs
de magdalenes menjant-ne 36 en 25’

El passat dissabte 26 de
juliol, la plaça del Mercadal
va reviure una nova edició,
la setena, del concurs de
menjadors de magdalenes.

L’edició d’enguany va
comptar amb la participació
d’una quarantena de
participants entre les dues
modalitats seniors i infantil.

A mitja tarda, i un cop
entaulats, els participants
tenien 25 minuts per
endrapar totes les
magdalenes que puguessin,
acompanyades de diferents
refrescos i aigua.

Henry Lordoño va ser el
guanyador en la modalitat

sènior, aconseguint menjar
un total de 36 magdalenes
en els 25 minuts del
concurs, establint un record
del concurs. En la categoria
infantil, el guanyador va ser
Mohammed Tortou, de 15
anys que aconseguí menjar-
se un total de 15
magdalenes.

Durant el concurs es va

Henry Lordoño recollint el premi de guanyador

lliurar una placa al guanyador
dels sis concursos anteriors,
José Berrocal, que enguany,
tot i ser present al concurs
no va competir, essent el
convidat d’honor. Tot hi això,
José Berrocal també va
endrapar fins a 27 magda-
lenes en els 25 minuts de
prova.

El lliurament dels premis
va estar presidit per l’Alcalde
de Balaguer, Miquel Aguilà,
per la vicepresidenta de
l’Impic, Mar Roldán, i pels
organitzadors, Pepe Daza de
la Pastisseria El Passeig, i
Sebastián Villa, propietari
del Bar Catalunya, organit-
zadors del concurs de
menjadors de magdalenes.

El guanyador del setè
concurs de magdalenes de
la ciutat de Balaguer, Henry
Lordoño, es va emportar
com a premi el trofeu i 75
euros en metàl·lic.

Concurs de menjadors de magdalenes

Al concurs hi van
participar una
quarantena de persones
entre les modalitats
sènior i infantil

El passat diumenge
27 de juliol, sota els por-
xos de la Plaça del Mer-
cadal va acollir una nova
edició del popular con-
curs de botifarra que va
comptar amb la participa-
ció de 60 parelles, la ma-
joria d’elles de la comar-
ca de la Noguera.

Els concursants van
iniciar el concurs a prime-
ra hora del matí, dividits
en deu grups de sis pare-
lles cada grup. Després
d’una lliga entre cada

grup, van quedar trenta
parelles que seguiren a la
seguent ronda.

Els quarts de final, se-
mifinals i final es disputa-
ren a la tarda, amb molta
expectació per part del
públic balaguerí.

El concurs el va
guanayar la parella forma-
da per Manuel Martínez de
Balaguer i Joan Martorell
de Els Torms, que s’impo-
saren a la final a la parella
formada per Jordi Ticó i
Josep Tribó de Balaguer.

En la partida pel tercer
i quart lloc, la parella for-
mada per Enric Grau i
Andreu Roig de la Porte-
lla van imposar-se als ba-
laguerins Joaquim Ollé i
Xavier Adsuar que es con-
formaren amb la quarta
posició.

Manuel Martínez i Joan

Martorell guanyadors del

Concurs de botifarra 2008

Concurs als porxos de la plaça del Mercadal

La parella formada
per Martínez-
Martorell va
imposar-se a la final
a la parella Ticó-Tribó
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La cadena de supermercats Lidl obre
una nova superfície a Balaguer

El passat 31 de juliol es
va inaugurar un nou super-
mercat de la cadena Lidl a
Balaguer, al final del carrer
Urgell i de molt fàcil accés.
Les noves i modernes
instal·lacions compten amb
1.000 metres quadrats dedi-
cats a l’exposició i venda,
amb amplis passadissos per
facilitar el trànsit de la gent
amb el carret de la compra, i
a la part exterior disposa
d’un pàrking gratuït de 87
places.

L’empresa Lidl és una
empresa en plena expansió,
assentada en 23 països,
amb mig miler d’establi-
ments a tota Espanya i més
de 6.000 en el continent eu-
ropeu.

En molt poc temps la
cadena s’ha convertit en unEl nou Lidl disposa de 1.000 m2 d’exposició i vendes

El nou centre comercial situat davant de l’antiga
Inpacsa, ha creat 20 nous llocs de treball, que en la
seva totalitat han estat per a habitants de la zona

líder referent en el sector de
qualitat a preus baixos amb
més de 1.000 productes di-
ferents. L’empresa està espe-
cialitzada en alimentació,
begudes, articles d’higiene i
altres productes de basar
com electrodomèstics, arti-
cles d’informàtica, eines o
mobiliari, tot amb la màxi-
ma garantia i a un preu cla-
rament més inferior al que
ofereixen d’altres establi-
ments. Tanmateix, també
ven productes de marca

pròpia amb una gran quali-
tat, així com productes de
primeres marques, sempre
amb un preu més econòmic
pel client.

Segons el Sr. Perrilliat,
cap de vendes de Lidl en
aquesta zona “A Lidl estem
apostant fort per la regió
amb l’instal·lació de 4 cen-
tres a la província de Lleida i
90 a Catalunya ja que el nom-
bre de clients han augmen-
tat considerablement en els
últims mesos”.

L’interior de fàcil accès i bona distribució dels productes
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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 150 m2, amb
instal·lacions d’oficines i ma-
gatzem. Totalment condici-
onat 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 (conectado). 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.
-------------------------------------------------
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 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.
-------------------------------------------------
DE PARTICULAR a particu-
lar, vendo piso 90 m2, 3 hab.,
2 baños completos, cocina
con electrodomésticos.Muy
luminoso. Precio intere-
sante. Telf: 666221631.
-------------------------------------------------

SALOU alquilo apartamento
del 25 al 31 de agosto. Capa-
cida 6 personas. Piscina,
zona ajardinada. Parking en
el recinto cerca de la playa.
Precio por 7 dias 490 e.
Possibilidad septiembre.
Telf: 609369537.
-------------------------------------------------
PARTICULAR, lloguer de pis
a Balaguer, 3 hab. dobles, 2
banys, ampli menjador, calf.,
ascensor, zona comunitària
amb piscina i pati. Tot exte-
rior i molt bones vistes. Raó:
634812273.
-------------------------------------------------
ES LLOGUEN pisos, cases i
apartaments.Tel: 607896071.
-------------------------------------------------
TRASPÀS de cafeteria-bar a
Balaguer. Tel: 669599948.
-------------------------------------------------
VALLFOSCA llogo casa a
Senterada, 6 hab., caps de
setmana o temporada. Telf:
630816024.
-------------------------------------------------
A BARCELONA es lloga ha-
bitació doble per estudiants,
preferiblement nois. Al cos-
tat parada de metro Hospi-
tal Sta Pau. Telf: 662358939.
-------------------------------------------------
ES VEN TERRENY, superfí-
cie aprox. de 1.550 m2. Zona
de la Meó. Telf: 629769567.
-------------------------------------------------

TREBALL

-------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS ne-
cessita auxiliar administrati-
va i persona per netejar dos
magatzems. Portar C.V. i foto
a l’entrevista. Telf: 973447268
(Sr. Xavier, de 9-2 i de 4-8h).
-------------------------------------------------

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.
-------------------------------------------------
SE OFRECE mujer para cui-
dar gente mayor o niños.
Posibilidad de ser interna.
Telf: 638275517.
-------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS pre-
cisa personal amb coneixe-
ments d’electrònica o elec-
tricitat, amb carnet de
conduir. Interessats trucar al
telèfon: 973446395.
-------------------------------------------------
ES PRECISA oficial de
peluqueria a mitja jornada
(Montgai). Raó: 645917791.
-------------------------------------------------
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.
-------------------------------------------------
ES PRECISA aprenent de
peluqueria a Balaguer. Telf:
616729006.
-------------------------------------------------

VARIS

-------------------------------------------------
BUSQUEM estudiant per
compartir pis a Barcelona.
Raó: 626865362.
-------------------------------------------------

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.
-------------------------------------------------
ES VEN una càmara reflex
de la marca Nikon, nova.
Preu: 200 e (inclou trípode i
una funda per la càmara).
Telf: 690189081. Gran opor-
tunitat.
-------------------------------------------------

VEHICLES

-------------------------------------------------
VENC C3 amb 30.000 kms,
aire condicionat, 4 anys. En
perfecte estat.Tel: 669845313.
-------------------------------------------------
Per posar anuncis en aques-
ta secció de breus classifi-
cats, podeu passar per les
nostres oficines al c/ Sant
Lluís, 36 altell a Balaguer.
-------------------------------------------------

ES VEN PIS DE 100 m2

IMPECABLE.

Preu: 240.000 e.

ABSTENIR-SE CURIOSOS.

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

Telf: 973448273.
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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

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

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 7 d’agost a les 8 de la tarda del 14 d’agost MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 14 d’agost a les 8 de la tarda del 21 d’agost ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 21 d’agost a les 8 de la tarda del 28 d’agost MARCH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 28 d’agost a les 8 de la tarda del 4 de setembre ALDAVÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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